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   Οι μη νοζούνηες από ηον ιό Sars Cov-2 

   ( N O V I D S ) 

 
   '' NOVIDS '' : Η ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΠΟΤ ΓΔΝ ΜΟΛΤΝΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΙΟ SARS-

CoV-2 ΚΑΙ ΓΔΝ ΝΟΗΑΝ ΜΔ Ν. COVID-19 
 

   Ο όξνο NOVIDS δεκηνπξγήζεθε γηα λα δείμεη απηνύο πνπ ζηα έωο ηώξα ρξόληα ηεο παλδεκίαο ηνπ 
ηνύ Sars Cov-2, δελ κνιύλζεθαλ από απηόλ θαη θαηάθεξαλ λα παξακείλνπλ αιώβεηνη ζε όιεο ηηο 
παξαιιαγέο ηνπ ηνύ. ηελ νπζία πξνθύπηεη από ην NO-(CO)VID ή NOVID ή αιιηώο ιέγνληαη θαη never 
covid (ωο πιεζπληηθόο novids). 
 

   Σελικά ηι ζσμβαίνει, είναι άηρωηοι, κρύβει κάηι η ζσγκεκριμένη καηηγορία αηόμων ή είναι θέμα 
ζσγκσρίας ή και ηύτης ? Ποια είναι η απάνηηζη ? 
 

   ίγνπξε θαη μεθάζαξε απάληεζε κε επηζηεκνληθή ηεθκεξίωζε δελ ππάξρεη. Φαίλεηαη όκωο από 
κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη όηη έλαο ΤΝΓΤΑΜΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απηό ην 
απνηέιεζκα θαη απηνί νη παξάγνληεο είλαη : 
 

1) Ο ΔΜΒΟΛΙΑΜΟ θαη κάιηζηα ν πιήξεο εκβνιηαζκόο θαη ζηνπο ζωζηνύο ρξόλνπο ηωλ 
αλακλεζηηθώλ δόζεωλ.  

 

   2)  Ο ΓΔΝΔΣΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ, δειαδή κηα γελεηηθή θιεξνλνκηά πνπ έρεη ν θαζέλαο καο, ε 
νπνία ιόγω θαη πάιη θάπνηωλ γνληδίωλ λα θάλεη αξθεηνύο από εκάο πην επηξξεπείο ζηε κόιπλζε από 
ηνλ ηό, ελώ θάπνηνπο άιινπο κε άιια γνλίδηα λα ηνπο πξνζηαηεύεη. Αο πνύκε δπν παξαδείγκαηα πνπ 
έρνπκε κειεηήζεη: 
   - ηα άηομα με ομάδα αίμαηος Α έρνπλ 45% κεγαιύηεξν θίλδπλν λα κνιπλζνύλ από ηνλ ηό (ζε 
ζρέζε κε ηηο ππόινηπεο νκάδεο) 
  - ηα άηομα με ηροθικές αλλεργίες θαίλεηαη πωο ιόγω επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ηνπο 
ζπζηήκαηνο, δηαηξέρνπλ κηθξόηεξν θίλδπλν λα θνιιήζνπλ ηνλ θνξνλνϊό 
   Μειέηε από ην Παλεπηζηήκην ηεο Ομθόξδεο βξήθε όηη ηα άηνκα πνπ ζην DNA έρνπλ ην γνλίδην HLA-
DQB1*06 κεηά από εκβνιηαζκό είραλ κεγαιύηεξε αλνζνινγηθή αληαπόθξηζε θαη παξαγωγή 
πεξηζζόηεξωλ αληηζωκάηωλ αιιά θαη απμεκέλε απόδνζε Β-θπηηάξωλ κλήκεο. Έηζη ινηπόλ ε νκάδα 
κε απηό ην γνλίδην, κεηά ηνλ εκβνιηαζκό θαη απνδεδεηγκέλν κε PCR-test, είρε ζηαηηζηηθά πνιύ 
ιηγόηεξεο κνιύλζεηο  
 

    3)  Η ΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ (Μ.Α.Π.) θπξίωο κε ηελ ρξήζε ΜΑΚΑ, αιιά 
θαη κε ηελ απνθπγή ρώξωλ κε κεγάιν θίλδπλν κεηαδνηηθόηεηαο, κε ηελ απνθπγή κεηαθηλήζεωλ θαη 
ηαμηδηώλ, κε ηελ απνθπγή ζπγρξωηηζκνύ θαη κέζωλ καδηθήο κεηαθνξάο, κε ηελ γεληθόηεξε ηήξεζε 
απνζηάζεωλ θιπ. Κάπνηνη είλαη πην απζηεξνί θαη θάπνηνη ιηγόηεξν. Φαίλεηαη όηη νη NOVIDS αλήθνπλ 
πεξηζζόηεξν ζε απηνύο πνπ πξνζέρνπλ πεξηζζόηεξν. 
 

    4)  Η ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΙΣΙ θάλεθε επίζεο πωο, όζνη είραλ ηελ δπλαηόηεηα λα εξγάδνληαη κε απηόλ 
ηνλ ηξόπν, είραλ θαη ηηο ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο κόιπλζεο από ηνλ ηό, γεγνλόο πνπ απνηέιεζε ηνλ 
θπξίαξρν παξάγνληα πξνζηαζίαο. Βέβαηα ζε όια απηά ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίζνπκε θαη ηα γλωζηά: 
ηελ ειηθία, ηα ππνθείκελα λνζήκαηα ηα νπνία ζίγνπξα επεξεάδνπλ ηελ αλνζνινγηθή απάληεζε, ηελ 
ηήξεζε θαλόλωλ πγηεηλήο θιπ. 
 

    Σειηθά όινη νη NOVIDS δελ είλαη ζίγνπξν πωο δελ έρνπλ κνιπλζεί από ηνλ ηό θαζώο θάπνηνη από 
απηνύο πηζαλώο λα έρνπλ κνιπλζεί θαη λα έκεηλαλ αζπκπηωκαηηθνί. Μειέηε ζηηο ΗΠΑ έδεημε όηη ην 
70% έρεη κνιπλζεί απν ηνλ ηό. ηελ Διιάδα γύξω ζην 60% είρε κέρξη ζήκεξα απνδεδεηγκέλα ζεηηθό 
test, νπόηε ζίγνπξα ππάξρεη θαη θάπνην αθόκα πνζνζηό ζεηηθώλ πνπ δελ έρνπλ ειεγρζεί. 
 

   ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΙΚΑ 
 

   Η γελεηηθή καο ζύλζεζε δηαδξακαηίδεη πνιύ ζεκαληηθό ξόιν, ηόζν ζηελ πηζαλόηεηα κόιπλζεο από  
ηνλ ηό, όζν θαη ζηελ αλνζνινγηθή απάληεζε ηνπ νξγαληζκνύ καο ζηελ λόζν ή ζηνλ εκβνιηαζκό. Ίζωο 
ε δηαιεύθαλζε απηώλ ηωλ κεραληζκώλ λα βνεζήζεη ζηελ παξαζθεπή λέωλ εκβνιίωλ πην 
απνηειεζκαηηθώλ γηα όινπο. Ο εκβνιηαζκόο παξά ηηο θάπνηεο αζηνρίεο πνπ θάλεθαλ γηα ηα ηειεπηαία  
ζηειέρε ηνπ θνξνλνϊνύ (παξαιιαγέο Όκηθξνλ), εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηνλ θύξην πξνζηαηεπηηθό 
ππιώλα γηα ηελ άκπλα καο, καδί όκωο κε ηα κέηξα πξνζηαζίαο, θπξίωο κε ηε ρξήζε κάζθαο θαη κε όηη 
άιιν πεξλάεη από ην ρέξη καο γηα ηε κείωζε ηνπ θηλδύλνπ κόιπλζεο. ε όια απηά βεβαίωο θαη ν 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΣΤΥΗ αληηπξνζωπεύεη έλα κεγάιν θνκκάηη ηωλ NOVIDS πνπ απιά θάλεθαλ έωο 
ηώξα απιά πνιύ ηπρεξνί.  
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