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Καμπανάκι για την «αθηναϊκή» μετάλλαξη του κορωνοϊού
Στο στόχαστρο των επιστημόνων νέο μεταλλαγμένο στέλεχος
Πληθαίνουν οι φωνές επιστημόνων
που στρέφουν την προσοχή τους σε μορ
φές μεταλλάξεων του κορονοϊού, οι
οποίες μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετι
κά ισχυρές, ακόμη και μπροστά στο τεί
χος ανοσίας που χτίζουν οι μαζικοί εμ
βολιασμοί.
Η επιτροπή των ειδικών μελετάει με
ιδιαίτερη προσοχή τους κινδύνους της
μετάλλαξης Β 1.1.318, δηλαδή της λεγά
μενης «αθηναϊκής» μετάλλαξης. Το στέ
λεχος 318 είναι ένα στέλεχος του οποίου
η παλιά απομόνωσή του βρίσκεται στη
Νιγηρία.
«Πρόκειται για ένα στέλεχος που έχει
τη μετάλλαξη 484Κ, η οποία σχετίζεται
με ανοσολογική διαφυγή» διευκρίνισε ο
Γκίκας Μαγιορκίνης στην ενημέρωσή
του στις 7 Μαΐου. Δηλαδή πρόκειται για

μια μετάλλαξη που μπορεί να διαφεύγει
από την προστασία των διαθέσιμων έως
τώρα εμβολίων.
«Δεν γνωρίζουμε πόσο σημαντική εί
ναι αυτή τη στιγμή. Να θυμίσω ότι στην
αρχή λέγαμε ότι η νοτιοαφρικάνικη εί
ναι πολύ επιθετική. Δεν έχει αποδειχθεί
αυτό ακόμα, ούτε η βραζιλιάνικη έχει
αποδειχθεί. Η βρετανική αποδείχθηκε
τελικά ότι είναι αρκετά επιθετική. Χρει
άζεται χρόνος και το παρακολουθούμε.
Σε κάθε περίπτωση, περιχαρακώνεται
οποιαδήποτε περίεργη μετάλλαξη με
επαρκή ιχνηλάτηση και επιδημιολογική
επιτήρηση» είχε πει.
Μάλιστα αναφερόμενος στα ποσοστά
που εμφανίζει η διάδοση της συγκεκρι
μένης μετάλλαξης, ο κ. Μαγιορκίνης εί
χε ξεκαθαρίσει ότι τα ποσοστά αναφέ-

ρονται σε διάφορα σημεία:
«Δεν είναι το 10% των κρουσμάτων,
αλλά το 10% ενός επιλεγμένου δείγμα
τος μεταλλαγμένων» είχε πει.
«Δεν είναι δηλαδή ότι το 10% των
κρουσμάτων στην Αττική αποδίδεται σε
αυτό το στέλεχος, αλλά έχει γίνει μία
επιλογή συγκεκριμένη, γιατί γίνεται διε-

ρεύνηση και περιχαράκωση του συγκε
κριμένου στελέχους αυτή τη στιγμή. Και
σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στο 10% όλων των κρουσμάτων της
Αττικής. Είναι ένας πολύ συγκεκριμένος
πληθυσμός, ο οποίος αυτή τη στιγμή
αναλύεται» είπε χαρακτηριστικά.
Στο ίδιο μήκος και ο πρύτανης του
ΕΚΠΑ, Αθανάσιος Δημόπουλος, ο οποί
ος μιλώντας στα ΣΚΑΙ, τόνισε ότι υπάρ
χουν μεταλλάξεις που δημιουργούνται
στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμέ
να ένα στέλεχος που φαίνεται ότι αυξά
νει τη μετάδοση του.
«Τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά
έναντι όλων των μεταλλάξεων» είπε,
αλλά επεσήμανε ότι θα πρέπει να προ
σέξουμε ώστε στο μέλλον να μη δούμε
υπερμεταλλάξεις.
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