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ΚΟΙΝΩΝΙΑ  Ερχονται εμβόλια
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Η διά-
μεση ηλι-

κία των ατόμων 
ήταν τα 38 έτη, όλοι ήταν 

άνδρες, ενώ 196 από αυτούς είχαν σεξουαλι-
κές επαφές με άλλους άνδρες». Οπως λέει η 
Θ. Ψαλτοπούλου, είναι σημαντικό να τονιστεί 
ότι μπορεί να υπάρξει κίνδυνος μετάδοσης και 
κατά την ετεροσεξουαλική επαφή. Αλλοι τρό-
ποι μετάδοσης που έχουν αναγραφεί είναι η 
στενή επαφή με κρούσμα με δερματικές εκ-
δηλώσεις, η κοινή χρήση κλινοσκεπασμάτων 
και άλλων αντικειμένων, καθώς και μέσω του 
αναπνευστικού. Τα συμπτώματα της νόσου πε-
ριλαμβάνουν πυρετό, πονοκέφαλο, μυαλγίες, 
οσφυαλγία, λεμφαδενοπάθεια, ρίγος και εξά-
ντληση, ενώ συνήθως εμφανίζεται χαρακτηρι-
στικό εξάνθημα 1 με 5 ημέρες μετά την έναρξη 
των συμπτωμάτων. Παρότι δεν υπάρχει ειδική 
θεραπεία, οι περισσότεροι ασθενείς αναρρώ-
νουν πλήρως σε λίγες εβδομάδες.

Θάνατοι
Συναγερμός έχει σημάνει και στην Ευρώπη, με 
τα στοιχεία για τους θανάτους από τον ιό της 
ευλογιάς των πιθήκων να προκαλούν «πονοκέ-
φαλο» στην παγκόσμια επιστημονική κοινότη-
τα. Η Ισπανία ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέ-
ρες δύο θανάτους που συνδέονταν με την ευ-
λογιά των πιθήκων, τους πρώτους στην Ευρώ-
πη. Η Βραζιλία και η Ινδία έχουν ανακοινώσει 
από έναν. Στο Περού, ένας οροθετικός ασθε-

όπως έγινε με τον SARS-
CoV-2», αναφέρει. Ωστό-

σο, σύμφωνα με τον καθηγη-
τή, «υπάρχει ανησυχία, καθώς τα 

κρούσματα αυξάνονται σταθερά, τόσο 
διεθνώς όσο και στη χώρα μας. Στις ΗΠΑ, αρκετές πολιτείες έχουν κηρύξει κα-
τάσταση εκτάκτου ανάγκης για να ενεργοποιηθούν τα συστήματα υγείας, προ-
κειμένου να υπάρξει καλύτερη ενημέρωση και πρόβλεψη για τη διασφάλιση εμ-
βολίων και φαρμάκων». Ο Γ. Σουρβίνος εξηγεί ότι όλα τα κρούσματα στη χώρα 
μας αφορούσαν άνδρες με συγκεκριμένο σεξουαλικό προσανατολισμό. «Αυτό, 
βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί ο ιός να εμφανιστεί και σε ετερόφυλους. Γι’ 
αυτό είναι αναγκαία η ενημέρωση όλου του πληθυσμού για τους τρόπους με-
τάδοσης», διευκρινίζει. 

Από την πλευρά της, η καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής 
Θεοδώρα Ψαλτοπούλου επισημαίνει ότι, τελευταία, εμφανίζεται αυξημένος αριθ-
μός κρουσμάτων της νόσου παγκοσμίως, ενώ πριν από τον Απρίλιο του 2022, η 
μόλυνση από τον ιό της ευλογιάς των πιθήκων στον άνθρωπο ήταν εξαιρετικά 
σπάνια, εκτός κάποιων περιοχών της Αφρικής όπου είναι ενδημική. «Η μετάδοση 
του ιού, οι παράγοντες κινδύνου για μόλυνση, η κλινική εικόνα και τα αποτελέ-
σματα της λοίμωξης δεν είναι ακόμη πλήρως γνωστά. Η ταυτοποίηση περιπτώ-
σεων εκτός περιοχών όπου η νόσος ήταν παραδοσιακά ενδημική υπογραμμίζει 
την ανάγκη για ταχεία διάγνωση, ώστε να περιοριστεί η περαιτέρω εξάπλωση 
του ιού στην κοινότητα», επισημαίνει και εξηγεί: «Τα ευρήματα από το Λονδίνο 
επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη μετάδοση στην κοινότητα του ιού της ευλογιάς 
των πιθήκων μεταξύ, κυρίως, ανδρών που έχουν σεξουαλικές επαφές με άλλους 
άνδρες. Πριν από λίγες ημέρες δημοσιεύθηκε άρθρο στο έγκριτο διεθνές περιο-
δικό “New England Journal of Medicine”, όπου αναφέρει ότι η μετάδοση είναι 
πιθανό να συνέβη μέσω σεξουαλικής δραστηριότητας στο 95% των περιστατι-

αναμένο-
νται οι παρ-
τίδες των εμβολίων 
για τη νόσο που δικαιούται η χώρα μας μέσω 
της κεντρικής συμφωνίας που έχει κάνει η Ευ-
ρωπαϊκή Ενωση.

Το προφίλ της λοίμωξης 
Η ευλογιά των πιθήκων είναι μια σπάνια ιογε-
νής λοίμωξη, η οποία, μέχρι πριν από λίγους 
μήνες, περιοριζόταν κυρίως στην κεντρική και 
στη δυτική Αφρική. Ωστόσο, από τις 7 Μαΐου 
και μετά, όταν εντοπίστηκε το πρώτο περιστα-
τικό της νόσου στον δυτικό κόσμο -και συγκε-
κριμένα στη Βρετανία- η μετάδοση από άνθρω-
πο σε άνθρωπο στις χώρες εκτός Αφρικής πα-
ρουσιάζει πλέον εντυπωσιακή αύξηση, με τον 
αριθμό των περιστατικών να έχει ξεπεράσει αυ-
τόν των αφρικανικών χωρών. Ειδικότερα, έχουν 
καταγραφεί 6 θάνατοι και 21.099 κρούσματα 

koinonia@realnews.gr

Των ΑΙΜ. ΣΤΑΘΑΚΟΥ & Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

T
ην προσοχή στο υγειονομικό προσωπικό 
για τον έγκαιρο εντοπισμό των κρουσμά-
των ευλογιάς των πιθήκων έχει επιστήσει 

ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Μέ-
χρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί 48 περιστατι-
κά - όλοι άνδρες με μέση ηλικία τα 37 έτη. Δε-
κατρείς από αυτούς ανέφεραν ότι έκαναν τα-
ξίδι στο εξωτερικό, ενώ οι υπόλοιποι κόλλησαν 
τον ιό στη χώρα μας. Οι ασθενείς έχουν ήδη 
αναρρώσει ή αναρρώνουν σε καλή κλινική κα-
τάσταση. Το επόμενο χρο-
νικό διάστημα 

Σε επιφυλακή βρίσκονται 
οι υγειονομικές Αρχές 

στη χώρα μας για 
τον ιό που εξαπλώνεται 

σε όλο τον κόσμο. 
Ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας 
κήρυξε ανώτατο επίπεδο 

συναγερμού, ενώ αρκετές 
πολιτείες στις ΗΠΑ 
έχουν χαρακτηρίσει 
τη διασπορά του ιού 

ως κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης για τη 
δημόσια υγεία 

σε 80 χώρες του κόσμου, εκ των οποίων τα περισσότερα καταγράφονται στην 
Ευρώπη. Αρκετοί επιστήμονες εκφράζουν την άποψη πως η έξαρση σχετίζεται 
με μεταλλαγμένο στέλεχος του κλάδου της δυτικής Αφρικής, το οποίο εμφανίζει 
αυξημένη μεταδοτικότητα ή παθογένεια. Σχετικά με την πιθανότητα να εξε-
λιχθεί η ευλογιά των πιθήκων σε νέα πανδημία, ο καθηγητής Κλινι-
κής Ιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης Γιώργος Σουρβίνος 
επισημαίνει ότι είναι θετικό το γεγονός πως το γενετικό υλι-
κό του ιού δεν είναι επιρρεπές σε μεταλλάξεις, όπως γί-
νεται με τον κορωνοϊό. «Επίσης, προς το παρόν, δεν 
έχει καταγραφεί, τουλάχιστον στη χώρα μας, κανέ-
να κρούσμα με αερογενή μετάδοση, παρά μόνο 
με στενή επαφή. Οι παράγοντες αυτοί δεν συ-
νηγορούν σε διευρυμένη μετάδοση του ιού, 

κών που αναλύθηκαν. Σε αντίστοιχα δεδομέ-
να από το Λονδίνο, παρουσιάστηκαν 197 πε-
ριπτώσεις που εξετάστηκαν στο νότιο Λονδίνο 

μεταξύ Μαΐου 2022 και 
Ιουλίου 2022. 

Οι κίνδυνοι 
από την ευλογιά 
των πιθήκων


