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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
για τον κορωνοϊό

Η πρώτη επιδηµιολογική έρευνα 
που έγινε στη Βρετανία έδειξε 
ότι η µετάλλαξη «∆έλτα» µπορεί να 
αποδειχθεί ολέθρια για 1 στους 1.000 
µερικώς εµβολιασµένους ή  
ανεµβολίαστους που θα νοσήσουν

ΠΗΓΗ: ∆ηµόσιος Οργανισµός Υγείας της Αγγλίας (Public Health England)
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Προστασία από µόλυνση µετά 
την πρώτη εµβολιαστική δόση

35%
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Προστασία από µόλυνση
µετά τη δεύτερη δόση

79%

78%

Προστασία από εισαγωγή 
σε νοσοκοµείο µετά την πρώτη δόση

80%

93%

Προστασία από εισαγωγή
σε νοσοκοµείο µετά τη δεύτερη δόση

96%
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ΣΤΕΛΕΧΟΣ «∆ΕΛΤΑ»
(ινδική µετάλλαξη)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ «ΑΛΦΑ»
(βρετανική µετάλλαξη) 

1,9% 0,1%

Η µεγαλύτερη θνησιµότητα στη µετάλλαξη «Αλφα»
προκύπτει από στατιστικές καταγραφές οι οποίες
έγιναν την περίοδο που τα ποσοστά εµβολιασµού 
ήταν µηδαµινά
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Β
αρύτερα συμπτώματα στους ασθενείς 
και ταχύτερη επιδείνωση της υγείας 
τους προκαλεί, με βάση όλα τα πρό-

σφατα επιστημονικά δεδομένα, το νέο στέλεχος 
«Δέλτα» του ιού SARS-CoV-2 που διασπείρεται 
γρήγορα ανά τον κόσμο. Ωστόσο, τα εμβόλια 
δείχνουν να παρέχουν υψηλά ποσοστά απο-
τελεσματικότητας σε όσους έχουν ολοκληρώ-
σει τον εμβολιασμό τους και με τις δύο δόσεις. 

Τα «μυστικά» που κρύβει το νέο στέλεχος, 
τα οποία το κάνουν και πιο επικίνδυνο, αποκω-
δικοποιούν στη Realnews ο πρύτανης του ΕΚ-
ΠΑ, καθηγητής Ιατρικής, Θάνος Δημόπουλος 
και ο αναπληρωτής καθηγητής Φαρμακολογίας 
της Ιατρικής Σχολής στο ΑΠΘ Γιώργος Παπα-
ζήσης, συνιστώντας τη χρήση μάσκας και κα-
λώντας τους πολίτες να σπεύσουν να εμβολια-
στούν, καθώς θα απαιτηθεί ποσοστό εμβολια-
στικής κάλυψης άνω του 80%.

Οπως εξηγεί ο κ. Δημόπουλος, το νέο στέλε-
χος «Δέλτα» είναι πιο μεταδοτικό από το στέλε-

Η νέα μετάλλαξη  
διπλασιάζει 
τον κίνδυνο 
να νοσηλευτούν άτομα 
ηλικίας κάτω των 50 
ετών που θα νοσήσουν 
από κορωνοϊό. 
Πόσο μας προστατεύουν 
τα υφιστάμενα εμβόλια 
από την παραλλαγή 
του ιού

Μάχη μέχρις εσχάτων
Κάποιά στιγμή έγινε πολλή κουβέντα για τις 
διευκολύνσεις/κίνητρα προς τους εμβολιασμένους. 
Ακούστηκαν λέξεις όπως «δωροδοκία», «εκμαυλισμός» 
και πολλές άλλες βαριές κουβέντες. Αρχίσαμε, ωστόσο, 
να μαθαίνουμε ότι σχεδόν σε όλες τις χώρες του πλανήτη 
λόγω «φρεναρίσματος» του ρυθμού εμβολιασμών 
δίνονται κίνητρα, τόσο υλικά όσο και άυλα, και μάλιστα 
όχι μόνο σε χώρες χαμηλού «προφίλ», αλλά και σε 
μεγάλες, «προχωρημένες» χώρες. 
Παρ’ όλα αυτά οι «αντιρρησίες» δεν μειώνονται με τους 
ρυθμούς που θα έπρεπε. Φαίνεται, λοιπόν, ότι έχουμε 
πιάσει τον πυρήνα των ανθρώπων που αφενός πιστεύουν 
ότι «όλα είναι μπλόφα και υποκινούνται από οικονομικά 
συμφέροντα» και αφετέρου κάποιων άλλων που «έχουν 
αναστολές ως προς την ασφάλεια και τις παρενέργειες 
των επιμέρους εμβολίων σήμερα ή στο μέλλον».

Επίσης, γίνεται αντιληπτό ότι με τα κίνητρα/διευκολύνσεις 
δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις μαζικά ούτε την «μπλόφα» 
ούτε τις «αναστολές». Συνεπώς, η ώρα της μαζικής 
πίεσης και της υποχρεωτικότητας με άμεσο ή έμμεσο 
τρόπο έφτασε, σε συνδυασμό με τον φόβο του κλώνου 
«Δέλτα».  
Αυτή η υποχρεωτικότητα θα εφαρμοστεί με τη μέθοδο του 
ξεφλουδίσματος του κρεμμυδιού, σιγά-σιγά και από έξω 
προς τα μέσα. 
Νομοθετώντας αρχικά τη μη δυνατότητα ανακατέματος 
εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων, τα κίνητρα προς 
επιχειρηματίες, ώστε να αποφασίσουν σε ποιους 
απευθύνονται, την πίεση προς ειδικά κοινά τα οποία αν 
μείνουν ανεμβολίαστα θα θέτουν σε κίνδυνο διάφορες 
ομάδες πολιτών κ.λπ. Μάχη μέχρις εσχάτων, λοιπόν, και 
όποιος αντέξει.

χος «Αλφα» ή αλλιώς στέλεχος του Ηνωμένου 
Βασιλείου, το οποίο είχε επικρατήσει τον τελευ-
ταίο καιρό, σε ποσοστό από 30% έως 100%. 
«Οι επιστήμονες δεν είναι ακόμα βέβαιοι γιατί 
το στέλεχος αυτό είναι τόσο μεταδοτικό και το 
αποδίδουν πιθανά σε αλλαγές στην πρωτεΐνη 
spike, οι οποίες διευκολύνουν την είσοδο του 
ιού στα κύτταρα. Με αυτό τον τρόπο, οι μεταλ-
λάξεις που φέρει το στέλεχος βελτιώνουν την ικα-
νότητα του SARS-CoV-2 να προσκολλάται στα 
κύτταρα του αναπνευστικού και να διαφεύγει 
από την ανοσολογική επιτήρηση», αναφέρει. 

Μεταδοτικότητα
Το στέλεχος «Αλφα» επικράτησε μέσα σε ένα 
με δύο μήνες ως πιο μολυσματικό από το αρχι-
κό στέλεχος του ιού και οι ειδικοί θεωρούν ότι 
το ίδιο θα ισχύσει και με το νεότερο στέλεχος 
«Δέλτα». Σύμφωνα με τον πρύτανη του ΕΚΠΑ, 
«το αυξημένο ιικό φορτίο που παρουσιάζουν οι 
νοσούντες συντελεί στον αυξημένο κίνδυνο μό-
λυνσης των επίνοσων ατόμων. Αυτό το στέλε-
χος μπορεί να είναι πιο ανθεκτικό στην ανοσία 
που παρέχει ο εμβολιασμός, ιδίως αν τα άτομα 
δεν έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, 
δηλαδή αν έχουν κάνει μόνο μία δόση. Ωστό-
σο, τα δεδομένα δείχνουν υψηλά ποσοστά απο-
τελεσματικότητας των εμβολίων ενάντια στο 
στέλεχος “Δέλτα” για όσους έχουν ολοκληρώ-
σει τον εμβολιασμό τους και με τις δύο δόσεις 
ενός COVID-19 εμβολίου (79% μετά από δύο 
δόσεις του εμβολίου της Pfizer και 92% για την 
AstraZeneca)». 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο μελέτες δείχνουν ότι 
παιδιά και ενήλικοι κάτω των 50 ετών είναι 2,5 
φορές πιθανότερο να μολυνθούν με το νέο αυ-
τό στέλεχος και έχουν διπλάσιο κίνδυνο νοση-
λείας σε σχέση με το στέλεχος «Αλφα». Στην Κί-
να η έως τώρα εμπειρία με το νέο στέλεχος δεί-
χνει ότι τα συμπτώματα είναι βαρύτερα στους 
ασθενείς και η κλινική τους εικόνα επιδεινώνε-
ται γρήγορα. Τα συνηθέστερα συμπτώματα εί-
ναι κεφαλαλγία, φαρυγγαλγία, καταρροή και 
εμπύρετο, ενώ, σπανιότερα, οι ασθενείς εμφα-
νίζουν βήχα και απώλεια όσφρησης.
Σε πολλές χώρες, μετά τη σταδιακή πρόοδο του 
εμβολιασμού και τη μείωση των νέων κρουσμά-

Η «Δέλτα» χτυπά 
παιδιά και νέους

των, άρχισαν να αίρονται τα μέτρα κοινωνικής 
απομόνωσης και η υποχρεωτική χρήση της μά-
σκας. Οπως εξηγεί ο κ. Δημόπουλος, το νέο πο-
λύ μολυσματικό στέλεχος «Δέλτα» του ιού SARS-
CoV-2 διασπείρεται γρήγορα ανά τον κόσμο 
και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνεχί-
ζει να συνιστά και για τους πλήρως εμβολια-
σμένους τη χρήση μάσκας και την τήρηση των 
κανόνων ασφαλείας, όπως η κοινωνική απομό-
νωση, η αποφυγή του συνωστισμού και η υγι-
εινή των χεριών. 

«Η σύσταση της χρήσης της μάσκας από τους 
εμβολιασμένους συνίσταται στο ότι δεν έχει εμ-
βολιαστεί όλος ο πληθυσμός και ένα τόσο μολυ-
σματικό στέλεχος μπορεί να οδηγήσει σε εξάρ-
σεις του ιού. Η πιθανή επικράτηση της μετάλ-
λαξης “Δέλτα” θα αυξήσει το απαιτούμενο πο-
σοστό εμβολιαστικής κάλυψης σε άνω του 80% 
ώστε να επιτευχθεί συλλογική ανοσία. Ανάλογα 
με τα δεδομένα από την επιδημιολογική επιτή-
ρηση και την πορεία της πανδημίας στη χώρα, 
μπορεί να χρειαστεί και η λήψη επιπλέον προ-
ληπτικών μέτρων, όπως η εφαρμογή καραντί-
νας σε όλους όσοι έχουν εκτεθεί στο ιδιαίτερα 
μεταδοτικό στέλεχος, ακόμη κι αν έχουν εμβο-
λιαστεί ή έχουν αναρρώσει από COVID-19», το-
νίζει ο καθηγητής Ιατρικής. 

Προστασία
Σύμφωνα με τη 17η τεχνική ανάλυση (techni-
calbriefing) του Δημόσιου Οργανισμού Υγείας 
της Αγγλίας (Public Health England) σχετικά με 
τα μεταλλαγμένα στελέχη του SARS-CoV-2, η 
αποτελεσματικότητα των εμβολίων όσον αφο-
ρά τη συμπτωματική νόσο μετά από μία δόση 
για το στέλεχος «Αλφα» φαίνεται ότι είναι 49% 
έναντι 35% για το «Δέλτα», ενώ μετά από δύο 
δόσεις φτάνει το 89% για το «Αλφα» έναντι 79% 
για το «Δέλτα». Οσον αφορά την αποτελεσμα-
τικότητα έναντι της εισαγωγής στο νοσοκομείο, 
για μία δόση εμβολίου φαίνεται ότι είναι 78% 
για το «Αλφα» έναντι 80% για το «Δέλτα», ενώ 
μετά από δύο δόσεις εμβολίου φαίνεται ότι εί-
ναι 93% και 96% αντίστοιχα. 

«Η ελαφρώς αυξημένη προστασία του εμβο-
λιασμού υπέρ του στελέχους “Δέλτα” για εισα-
γωγή στα νοσοκομεία είναι ιδιαίτερα ενθαρρυ-
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ντική για την πορεία της πανδημίας και τονίζει τη 
μεγάλη σημασία που έχει η επίσπευση του εμ-
βολιασμού για τον έλεγχο της πίεσης στα νοσο-
κομεία σε περίπτωση έλευσης ενός μαζικού κύ-
ματος “Δέλτα”», επισημαίνει ο κ. Δημόπουλος. 

Παράλληλα, παρατηρεί ότι η επίδραση του 
εμβολιασμού αποτυπώνεται χαρακτηριστικά 
στον εξαιρετικά χαμηλό ρυθμό θανάτων ανά 
περίπτωση νόσου (case fatality rate) όπως έχει 
αποτυπωθεί για τη «Δέλτα» από την 1η Φεβρου-
αρίου 2021 μέχρι σήμερα, ο οποίος είναι 0,1% 
(δηλαδή 1 στα 1.000 άτομα). Να σημειωθεί ότι, 
σε σχέση με το στέλεχος «Αλφα», στο ίδιο χρο-
νικό διάστημα ο ρυθμός θανάτου από το στέ-
λεχος «Δέλτα» είναι σχεδόν 20 φορές χαμηλό-
τερος (1,9% ρυθμός θανάτου για το στέλεχος 
«Αλφα»). «Η διαφορά αυτή οφείλεται στο γεγο-
νός ότι ο εμβολιασμός την εποχή που επικρα-
τούσε το στέλεχος “Αλφα” είχε μικρότερη κά-
λυψη, ενώ την περίοδο που επικρατεί το στέλε-
χος “Δέλτα” το μεγαλύτερο τμήμα του ευάλω-
του πληθυσμού έχει ήδη εμβολιαστεί στο Ηνω-
μένο Βασίλειο», εξηγεί ο πρύτανης του ΕΚΠΑ. 

Πολλαπλές μεταλλάξεις
Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής καθηγητής 
Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής στο ΑΠΘ 
Γ. Παπαζήσης αναφέρει ότι η μετάλλαξη «Δέλ-
τα» (B.1.617.2) έως σήμερα έχει εντοπιστεί σε 
92 χώρες και ο αριθμός αυξάνεται διαρκώς. «Οι 
μελέτες δείχνουν ότι είναι 40%-60 % πιο μεταδο-
τική από τη βρετανική, η οποία ήταν ήδη 50% 
πιο μεταδοτική από το αρχικό στέλεχος της Γου-
χάν. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα υπερμεταδοτι-
κό στέλεχος. Το στέλεχος “Δέλτα” εμφανίζει πολ-


