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τικά με τη νοσηρότητα που προκαλεί και την 
πιθανότητα να εμπλέκεται στο long COVID. O 
πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Θάνος Δημό-
πουλος, διευκρινίζει ότι σε αυτή τη φάση δεν 
μπορούμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι για 
την πορεία της πανδημίας, ούτε για την εμ-
φάνιση νέων μεταλλάξεων, καθώς και τη φύ-
ση αυτών ως προς τη σοβαρότητα της νόσου 
που προκαλούν. Βέβαια, σύμφωνα με τον Θ. 
Δημόπουλο, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, 
από την πορεία του στελέχους «Ομικρον» στη 
Νότια Αφρική, μπορούμε να περιμένουμε μια 
αποκλιμάκωση σε σχετικά σύντομο χρονικό δι-
άστημα. «Η αυξημένη μεταδοτικότητα του συ-
γκεκριμένου στελέχους, σε συνδυασμό με την 
αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης του πλη-
θυσμού με την αναμνηστική δόση του εμβο-
λίου, μπορεί να οδηγήσει τη νόσο να μεταπέ-
σει σε ενδημική κατάσταση. Σε αυτή την περί-
πτωση, μπορεί να εμφανίζονται νέες μεταλλά-
ξεις και στελέχη του SARS-CoV-2 που θα προ-
καλούν, ως επί το πλείστον, ήπια νόσο σε ανα-
λογία με τον ιό της εποχικής γρίπης», επισημαί-
νει ο πρύτανης του ΕΚΠΑ. Σύμφωνα με τον Θ. 
Δημόπουλο, η πιθανότητα εμφάνισης νέων με-
ταλλάξεων είναι αυξημένη με την παρατετα-
μένη ιαιμία, δηλαδή την κυκλοφορία του ιού 
στον ανθρώπινο οργανισμό, η οποία παρατη-
ρείται κυρίως σε ανοσοκατεσταλμένους ασθε-
νείς με εξασθενημένο ανοσοποιητικό. «Ο κα-
θολικός εμβολιασμός του παγκόσμιου πληθυ-
σμού, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης 
αναμνηστικών δόσεων σε πληθυσμιακές ομά-
δες με υποβέλτιστη ανοσολογική απόκριση, και 
η τήρηση των μέτρων πρόληψης της μετάδο-

δημιουργεί ο άνθρωπος και όχι ο ιός! Οπως επι-
σημαίνει, η μεταλλαξιογένεση είναι ο μηχανι-
σμός που έχει αναπτύξει ο άνθρωπος εξελικτι-
κά για να καταστρέψει τον κώδικα του ιού. «Ο 
οργανισμός μας έχει αναπτύξει αμυντικούς μη-
χανισμούς, με τους οποίους προσπαθεί να τρο-
ποποιήσει τον κώδικα του ιού. Από την πλευ-
ρά του, ο ιός θέλει να μεταδοθεί μέσω του ξε-
νιστή και να ζήσει, όχι να σκοτώσει. Εχει παρα-
τηρηθεί ότι το πρώτο στέλεχος είχε πολλά στοι-
χεία από ιούς που προσβάλλουν τη νυχτερίδα, 
έπρεπε να περιμένουμε ότι ο ιός μέσα από την 
εξελικτική διαδικασία θα προσπαθήσει να προ-
σαρμοστεί στο ανθρώπινο σώμα», επισημαί-
νει ο Β. Γοργούλης. Σύμφωνα με τον καθηγητή 

του ΕΚΠΑ, το επόμενο επιδημικό κύμα θα εξαρ-
τηθεί από το πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός 
μας στο στέλεχος «Ομικρον». «Δεν γνωρίζουμε 
ακόμα εάν το… ρεπερτόριο του ιού περιλαμβά-
νει και άλλες μεταλλάξεις ανησυχίας», εξηγεί. 
Σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εμβο-
λίων στα νέα στελέχη, ο Β. Γοργούλης επιση-
μαίνει ότι, καθώς τα αντισώματα πιάνουν όλη 
την ακίδα του ιού, ακόμα και εάν κάποια με-
τάλλαξη μειώσει την αποτελεσματικότητα του 
εμβολίου, εντούτοις θα παραμείνει ένας βαθ-
μός προστασίας. «Ο ιός ήρθε για να μείνει και 
κάποια στιγμή θα γίνει ενδημικός, όπως ο ιός 
της γρίπης», καταλήγει ο διευθυντής στο Ερ-
γαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας του ΕΚΠΑ.

Η γενετική σκακιέρα
Αναστάτωση προκάλεσε παγκοσμίως ο εντο-
πισμός από ερευνητική ομάδα στην Κύπρο 
μιας νέας παραλλαγής του κορωνοϊού, της 
«Deltacron», η οποία περιέχει στοιχεία γενετι-
κού υλικού τόσο της «Δέλτα» όσο και της «Ομι-
κρον». Ωστόσο, τα ιδιαίτερα ανησυχητικά απο-
τελέσματα έχουν αμφισβητηθεί από την επι-
στημονική κοινότητα και αναμένεται να δια-
σταυρωθούν από εξειδικευμένο εργαστήριο 
στη Γερμανία. «Με την ταχύτητα που εξαπλώ-
νεται ο ιός, είναι αναμενόμενο να δούμε νέες  
μεταλλάξεις», επισημαίνει ο καθηγητής Γενετι-
κής στο ΑΠΘ Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης. 
Το ερώτημα, σύμφωνα με τον καθηγητή, είναι 
εάν θα μας ωφελήσουν ή όχι. «Για παράδειγ-
μα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θέ-
σει υπό παρακολούθηση την παραλλαγή του 
Καμερούν -κρούσματα της οποίας εντοπίστη-
καν και στη Γαλλία-, για την οποία, ωστόσο, δεν 
υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα στοιχεία. Το πρό-
βλημα είναι ότι περιλαμβάνει 83 μεταλλάξεις, 
που θα μπορούσαν να την καταστήσουν πιο 
ανθεκτική απέναντι στα εμβόλια και πιο μολυ-
σματική από τον αρχικό ιό», εξηγεί. Στη γενε-
τική σκακιέρα του ιού που καθορίζει την εξέ-
λιξή του, προστίθεται και το γονιδιακό προφίλ 
των ασθενών, καθώς διαφοροποιεί τη συμπε-
ριφορά των διαφορετικών στελεχών. «Οι ευ-
ρωπαϊκοί πληθυσμοί έχουν αυξημένες μολύν-
σεις και θνησιμότητα λόγω του κορωνοϊού, σε 
σχέση με τους ασιατικούς πληθυσμούς, γιατί εί-
ναι φορείς γενετικών παραλλαγών σε δύο γο-
νίδια (ACE και ACE2) που σχετίζονται με την 
ευαισθησία μόλυνσης από τον ιό SARS-CoV-2 
και τη σοβαρότητα της νόσου COVID-19. Αυτό 
αποτελεί μια πιθανή ερμηνεία γιατί οι άνδρες 
είναι πιο ευάλωτοι από τις γυναίκες», τονίζει ο 
Κ. Τριανταφυλλίδης.

σης κατά τις περιόδους έξαρσης της COVID-19 εί-
ναι τα σημαντικότερα μέτρα για την αποφυγή εμ-
φάνισης νέων μεταλλάξεων του ιού», καταλήγει.

Τα στελέχη ανησυχίας
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στις 
μεταλλάξεις που προκαλούν ανησυχία περιλαμβά-
νονται τα στελέχη «Ομικρον», «Δέλτα», «Γάμμα» και 
«Βήτα» του SARS-CoV-2. Στη χώρα μας, όπως και 
στις περισσότερες χώρες του κόσμου, έχουν εκτοπι-
στεί τα υπόλοιπα στελέχη από την «Ομικρον», εξη-
γεί ο καθηγητής Κλινικής Ιολογίας Γεώργιος Σουρ-
βίνος. Ωστόσο, ο καθηγητής εκφράζει την ανησυ-
χία του καθώς η «Δέλτα» φαίνεται ότι δεν εξαφα-
νίζεται, αλλά παραμένει σε ένα ποσοστό γύρω στο 
15%. «Εχουμε διαπιστώσει ότι κάθε εξάμηνο ο ιός 
δίνει μια νέα μετάλλαξη», αναφέρει και προσθέτει 
ότι όλοι οι RNA ιοί είναι πιο επιρρεπείς σε αυτόμα-
τες παραλλαγές, καθώς δεν έχουν δυνατότητα επι-
διόρθωσης των γενετικών λαθών που εισάγονται 
κατά λάθος κατά τη διάρκεια της αντιγραφής του 
γενετικού υλικού τους. «Μεταλλάξεις γίνονται συ-
νέχεια, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα δημιουρ-
γήσουν ένα νέο στέλεχος», επισημαίνει ο Γ. Σουρ-
βίνος και προσθέτει ότι συνήθως οι ιοί μεταλλάσ-
σονται σε πιο ήπιο στέλεχος, αν και αυτό δεν είναι 
απόλυτο, καθώς η «Δέλτα», που ακολούθησε την 
«Αλφα», ήταν περισσότερο νοσογόνος. Ο Γ. Σουρ-
βίνος καταλήγει τονίζοντας την ανάγκη για καθο-
λικό εμβολιασμό του πληθυσμού σε όλη την υφή-
λιο, καθώς οι ανεμβολίαστοι αποτελούν τη δεξαμε-
νή δημιουργίας των νέων μεταλλάξεων.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Βασίλης Γορ-
γούλης, διευθυντής στο Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμ-
βρυολογίας του ΕΚΠΑ, εξηγεί ότι τις μεταλλάξεις τις 

Στη χώρα μας, η «Ομικρον» 
κατάφερε να εκτοπίσει το 
στέλεχος «Δέλτα» και να 
επικρατήσει στο 85%-90% 
των κρουσμάτων
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