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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
για τον κορωνοϊό

Αυτοαποµόνωση και έλεγχος 
Ο δρ Γουίλιαµ Χάναζ, καθηγητής Επιδηµιολο-
γίας Μεταδοτικών Ασθενειών στο Πανεπιστή-
µιο του Χάρβαρντ, είναι ξεκάθαρος όταν λέει ότι 
ασφάλεια αυτή τη στιγµή σηµαίνει αποµόνωση 
τόσο γι’ αυτούς που εµφανίζουν συµπτώµατα 
όσο και για εκείνους που δεν εµφανίζουν, αλλά 
µπορεί να είναι φορείς του ιού και να τον µετα-
δίδουν. «Γνωρίζουµε από τις µελέτες ότι η µετά-
δοση γίνεται προτού εµφανιστούν τα συµπτώ-
µατα. ∆εν γνωρίζουµε πόσο συχνά συµβαίνει ή 
πόσο επηρεάζει την εξάπλωση του ιού, αλλά σί-
γουρα συµβαίνει. ∆εν πρόκειται για πανδηµία 
γρίπης. Οι κανόνες της γρίπης δεν ισχύουν. Αυ-
τός ο ιός βάζει σε καραντίνα ολόκληρες χώρες. 
Κανείς δεν θέλει να γίνει η επόµενη Γουχάν ή η 
επόµενη Ιταλία, όπου τα συστήµατα Υγείας βρί-
σκονται υπό κατάρρευση και οι γιατροί αποφα-
σίζουν ποιον θα σώσουν και ποιον θα αφήσουν 
να πεθάνει», αναφέρει ο δρ Χάναζ. 

Οπως λέει, αντί να γίνονται συζητήσεις για το 
πόσο επικίνδυνος είναι ο ιός, καλό θα ήταν κα-
νείς να διδαχθεί από αυτό που συµβαίνει στην 
Ιταλία. «∆είτε τη γειτονική σας χώρα. Αυτό µπο-
ρεί να κάνει ο ιός. Εµβόλιο δεν αναµένεται σε λι-
γότερο από έναν χρόνο, ίσως και περισσότερο. 

Απαιτούνται κλινικές δο-
κιµές για τον προσδιορι-
σµό της ασφάλειας και 
της αποτελεσµατικότη-
τας. Κανείς δεν θα πρέ-
πει να έχει την ψευδαί-

σθηση ότι είναι κάτι που µπορεί να 
αποφευχθεί. Τώρα ερευνούµε πώς 
µπορεί να διαχειριστούµε έναν ιό 
που µόλις εµφανίστηκε. Το µόνο σί-
γουρο είναι ότι δεν θα περάσει εύκο-
λα», λέει ο καθηγητής Επιδηµιολογί-
ας στο Πανεπιστήµιο του Χάρβαρντ 
και προτρέπει τους πολίτες να εργα-
στούν από το σπίτι και να εφαρµό-
σουν µέτρα κοινωνικής αποµάκρυν-
σης, ώστε να καθυστερήσουν την 
εξάπλωση του ιού. 

Ο κορυφαίος επιδηµιολόγος ανα-
φέρθηκε και στο Ηνωµένο Βασίλειο. 
«Οταν άκουσα για πρώτη φορά το 
σχέδιο “ανοσία της αγέλης”, που 
εφαρµόζει η κυβέρνηση του Μπό-
ρις Τζόνσον, νόµιζα ότι ήταν αστείο. 
Είναι αδιανόητο. Αυτό θα γίνει από 
µόνο του. Η πολιτική ηγεσία θα πρέ-
πει να επιδιώκει το εντελώς αντίθετο: 
την επιβράδυνση της εξάπλωσης του 
ιού και να µη θέτει σε κίνδυνο τους 
ευάλωτους πληθυσµούς. Αυτό θα 
έπρεπε να είναι ξεκάθαρο», σχολιάζει. 

Υψηλή θνητότητα
«Ο νέος κορωνοϊός, που έχει ήδη 
αφαιρέσει τη ζωή σε χιλιάδες αν-
θρώπους ανά την υφήλιο, θέτει σε 
υψηλό κίνδυνο τους ηλικιωµένους 
και εκείνους µε εξασθενηµένο ανο-
σοποιητικό σύστηµα», επισηµαίνει, 
µιλώντας στην «R», ο κοσµήτορας 
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστη-
µίου Γέιλ, δρ Στεν Βερµούντ, ξεκα-

θαρίζοντας και αυτός από την πλευρά του ότι 
απαιτούνται αυστηρά µέτρα για τον περιορι-
σµό των κρουσµάτων έως ότου οι επιστήµονες 
ανακαλύψουν το εµβόλιο. 

«Η ανακάλυψη του εµβολίου και η διάθεσή του 
στον πληθυσµό θα χρειαστούν τουλάχιστον έναν 
χρόνο. Και αυτό προϋποθέτει ότι πραγµατικά θα 
λειτουργήσει. Τα φάρµακα ευελπιστούµε ότι θα 
είναι έτοιµα νωρίτερα. Σε 3 µε 4 µήνες. Θα πρέ-
πει λοιπόν να προσέχουµε. Αποµόνωση και υγι-
εινή», σηµειώνει ο δρ Βερµούντ. Σύµφωνα µε τα 
στοιχεία του Γέιλ, ο κωρονοϊός έχει υψηλή θνη-
τότητα σε άτοµα άνω των 80 ετών και είναι 10 
έως 20 φορές πιο θανατηφόρος από τη γρίπη. 

 ΜΗΝΥΜΑ για αυτοαποµόνωση των πολιτών και για περιορισµό όσο το 
δυνατόν περισσότερο των κοινωνικών επαφών, µέχρις ότου τεθούν στην 
κυκλοφορία το εµβόλιο και τα φάρµακα κατά του COVID-19, στέλνουν κο-
ρυφαίοι επιδηµιολόγοι του εξωτερικού που βρίσκονται στην πρώτη γραµµή 
της έρευνας για την αντιµετώπιση της πανδηµίας. Καναδοί επιστήµονες, που 
πρώτοι κατάφεραν να αποµονώσουν τον ιό, µιλούν στη Realnews για τις ελ-
πίδες που γεννά το επίτευγµά τους για την ταχύτερη παρασκευή εµβολίου 
και την ανεύρεση αποτελεσµατικής θεραπείας απέναντι στον νέο κορωνοϊό. 

∆εδοµένου πως πρόκειται για έναν εν πολλοίς άγνωστο ιό για τους επιστή-
µονες σε όλο τον κόσµο, η συνεισφορά των ερευνητών στον Καναδά θεω-
ρείται εξαιρετικά κρίσιµη στην προσπάθεια ταυτοποίησης του ιού, η οποία, 
µε τη σειρά της, θα οδηγήσει στην παραγωγή των κατάλληλων αντισωµά-
των για την εξουδετέρωσή του. Γι’ αυτόν τον σκοπό εργάστηκαν δύο οµά-
δες επιστηµόνων από το Πανεπιστήµιο του Τορόντο και το Πανεπιστήµιο 
McΜaster µε επικεφαλής τους Ροµπ Κόζα, Σαµίρα Μουραµπέκα και Aρι-
ντζάι Μπανερτζί. Μιλώντας στην «R», ο επικεφαλής της οµάδας του Πανε-
πιστηµίου McMaster, A. Μπανερτζί, εξηγεί πώς το επίτευγµα της οµάδας 
του µπορεί να αξιοποιηθεί από την παγκόσµια κοινότητα για την αντιµετώ-
πιση της πανδηµίας. 

«Η αποµόνωση του ιού είναι το πρώτο βήµα 
για τη λήψη και την αποθήκευσή του µέσα από 
κλινικά δείγµατα. Αυτό θα µας επιτρέψει να δη-
µιουργήσουµε αποθέµατα του ιού, τα οποία στη 
συνέχεια θα χρησιµοποιήσουµε για τη δοκιµή και 
την ανάπτυξη εµβολίων, φαρµάκων και διαγνω-
στικών εξετάσεων», αναφέρει ο κ. Μπανερτζί. 
Επί της ουσίας, η αποµόνωση του ιού από τους 
επιστήµονες στον Καναδά αποτελεί ένα νέο ερ-
γαλείο στα χέρια όλων των ερευνητών, σε όλα 
τα εργαστήριο ανά τον κόσµο. Μπορούν να ξε-
κινήσουν µια σειρά από δοκιµές σε διαγνωστι-
κές µεθόδους και θεραπείες, έχοντας στη διάθε-
σή τους τις πληροφορίες που συνέλεξαν για τον 
παθογόνο παράγοντα οι δύο καναδικές ερευ-
νητικές οµάδες.

Επιστηµονικά «όπλα»
Η πρώτη ένδειξη πως η µέθοδος των καναδικών 
οµάδων άρχισε να αποδίδει ήρθε στις αρχές της 
εβδοµάδας, όταν διαπίστωσαν πως οι «παγίδες» 
των νεκρών κυττάρων που είχαν στήσει κατα-
στράφηκαν από τον ιό µέσα στις κυτταρικές καλ-
λιέργειές τους. ∆είγµατα του ιού θα σταλούν µέ-
σα στις επόµενες ηµέρες στα συνεργαζόµενα 
µε τον Καναδά εργαστήρια σε όλη την υφήλιο 
για να ενισχύσουν τις προσπάθειες ερευνητικών κέντρων και φαρµακο-
βιοµηχανιών στην ανεύρεση ασφαλούς και αποτελεσµατικής θεραπείας.

Με την εξάπλωση του COVID-19 να έχει λάβει πανδηµικές διαστάσεις, κά-
θε όπλο στη φαρέτρα των επιστηµόνων είναι εξαιρετικά πολύτιµο, θα πρέ-
πει όµως να συνδυάζεται µε τα µέτρα σε κρατικό επίπεδο και µε την ατοµι-
κή ευθύνη. «∆εν µπορώ να σχολιάσω τα µέτρα που έχουν λάβει οι κυβερ-
νήσεις, καθώς δεν είναι το πεδίο της ειδικότητάς µου. Αυτό που προτείνω, 
όµως, σε όλους είναι η τήρηση των κοινωνικών αποστάσεων και το πλύσι-
µο των χεριών», δηλώνει ο A. Μπανερτζί στην «R». Ερωτηθείς για το σενά-
ριο που θέλει τα κρούσµατα να µειώνονται µε την άνοδο της θερµοκρασί-
ας, ο Ινδός επιστήµονας απαντά: «Aυτή τη στιγµή όλα αυτά είναι εικασίες, 
δεν υπάρχουν ενδείξεις εποχικότητας του ιού. Νοµίζω ότι η σωστή υγιεινή, 
το πλύσιµο των χεριών και η τήρηση των κοινωνικών αποστάσεων είναι µεί-
ζονος σηµασίας. ∆εν υπάρχει λόγος πανικού». 

Οι επιστήμονες που 
απομόνωσαν τον ιό στα 
εργαστήρια δηλώνουν: 

«Εγινε το πρώτο βήμα για 
το εμβόλιο»

Ελπίδες από τον Καναδά 

έχουµε πολύ καλά αποτελέσµατα στον έλεγ-
χο της επιδηµίας. Ο κύριος στόχος κάθε χώ-
ρας, όπως και της Ελλάδας, θα πρέπει να είναι 
πρώτα η διάγνωση των θετικών κρουσµάτων 
όσο πιο γρήγορα γίνεται και µετά ο ιός να α-
ντιµετωπιστεί µε τη θεραπεία που έχει χαρα-
κτηριστεί ως η καλύτερη µέχρι τώρα, που εί-
ναι αυτή της υδροξυχλωροκίνης. Η επιδηµία 
πρέπει να αντιµετωπιστεί µε έγκαιρη διάγνω-
ση και θεραπεία.
 Μιλήστε μας για την κλινική δοκιμή σας.
Είχαµε τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσµα-
τα τις πρώτες έξι ηµέρες, όταν οι εξετάσεις έ-
δειξαν ότι οι ασθενείς µας ήταν αρνητικοί στα 
τεστ ανίχνευσης του ιού. Αυτό σηµαίνει πως 
σταµατήσαµε τη µεταδοτικότητα. Οι ασθενείς 
δεν είναι πλέον µεταδοτικοί. Η θεραπεία δρα 
γρήγορα και σκοπός της είναι να µειώσει όσο 
το δυνατόν πιο γρήγορα τον χρόνο που οι α-
σθενείς µπορούν να µεταδώσουν τη νόσο σε 
άλλους. Σε ό,τι αφορά αυτόν το στόχο, η θε-
ραπεία µας είναι αποτελεσµατική.

Aριντζάι Μπανερτζί
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