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Omicron - B.1.1.529

 O variantă nouă – prima dată detectată în Botswana pe 11 noiembrie, ulterior în
Africa de Sud 3 zile mai târziu. Pe 13 noiembrie determinată în Hong-Cong la o
persoană revenită din Africa de Sud;

S-a demonstrat că această variantă are un timp de dublare mai scurt în comparație
cu variantele anterioare, transmiterea având loc chiar și printre cei vaccinați sau cu
antecedente de infecție cu SARS-CoV-2; există tot mai multe dovezi că această
variantă este capabilă să evite imunitatea;

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a numit această variantă de îngrijorare –
Omicron (B.1.1.529) pe 26 noiembrie 2021;

Această variantă a prezentat mai mult de treizeci de mutații de aminoacizi în
proteina spike. Această rată de mutație depășește celelalte variante de aproximativ
5-11 ori în motivul de legare la receptor al proteinei spike;

Varianta Delta (B.1.617.2) are 8 mutații în timp ce Omicron (B.1.1.529) a suferit
32 de mutații ale proteinei spike;



Din 879 779 de secvențe încărcate în GISAID cu specimene colectate în ultimele 60 de zile,872.876 (99,2%) au fost 
Delta, 3.755 (0,4%) au fost Omicron, 206 (<0,1%) Alpha, 179 (<0,1%) Gamma, 16 (<0,1%) Beta,și <0,1% au cuprins 
alte variante circulante (inclusiv VOIs Mu și Lambda). Săptămâna aceasta, pentru prima dată de atunciDelta a fost 

clasificată ca COV în aprilie 2021, procentul secvențelor Delta a scăzut în raport cu alte COV.
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 Încărcătura virală au variat de la 1,41 x 10E4 la 1,65 x 10E8 (medie 4,16 x 10E7) copii de ARN viral per
ml, cu cele mai mari medii (medie 6,69 x 10E7) in ziua 4 după debutul simptomelor.

 Se estimează că fiecare caz Omicron infectează de 7,7 ori mai mulți indivizi;

 Mai multe studii in vitro și de modelare raportează capacitatea redusă semnificativ a convalescentului și
imunitatea indusă de vaccin pentru a neutraliza Omicron. Acest lucru este susținut de un număr tot mai
mare de rapoarte de risc crescut de reinfecții cu Omicron.

 Rata de cote ajustată (aOR) de transmitere în gospodărie a Omicron vs. Delta este 3,2.

 rata de transmitere al unui contact apropiat care devine un caz din cazurile Omicron vs Delta
confirmate este 2,09 (1,54–2,79);

 În Africa de Sud, pe 2 decembrie 2021, rata de contagiozitate e a fost estimată la 2,56.





 Datele indică faptul că severitatea Omicron este cu 29% mai mică decât D614G
(primul) val de COVID-19.

 Eficacitatea vaccinului (VE) împotriva spitalizării a scăzut de la 93% în valul Delta la
70% în val Omicron.

Datele bazate pe 211.000 de teste COVID-19, din Africa de Suda au raportat că VE de
Pfizer-BioNTech în două doze a scăzut de la 80% în valul Delta la 33% în val Omicron
împotriva infecției cu COVID-19; și a scăzut de la 93% în val Delta la 70% în val
Omicron împotriva internărilor în spital pentru COVID-19;

 Copiii au o rată scăzută de pozitivitate la test în comparație cu adulții și un număr
scăzut de internări, dar par a avea un risc cu 20% mai mare de spitalizare in timpul
valului Omicron raportat la valul D614G.



 Pe 8 decembrie 2021, Pfizer-BioNTech a lansat date preliminare VE pentru Omicron.

 Ei au raportat că trei doze de vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 neutralizează
Omicron, în timp ce două doze au redus semnificativ titrurile de neutralizare.

 O a treia doză crește neutralizarea titrurile de anticorpi de 25 de ori comparativ cu două
doze, împotriva variantei Omicron.

 80% dintre epitopi în proteina spike recunoscută de celulele T CD8+ nu este afectată de
mutațiile Omicron, două doze poate oferi în continuare protecție împotriva bolilor severe.
Pfizer-BioNTech se așteaptă să aibă un vaccin specific pentru Omicron disponibil până în
martie dacă este necesară o adaptare pentru a crește nivelul și durata protecției..





Aceste rezultate indică faptul că titrurile de neutralizare la

Omicron sunt de 41-84 de ori mai mici decât titrurile de

neutralizare la D614G după 2 doze de ARNm-1273, ceea ce ar

putea duce la un risc crescut de infecții simptomatice. Cu toate

acestea, o doză de rapel de mRNA-1273 crește titrurile de

neutralizare Omicron și poate reduce substanțial acest risc.











Semne clinice specifice

 durerea în gât (85.7%),

 Oboseală (71.4%),

 Dureri de cap (57.14%),

 Tuse uscată (42.9%),

 Presiune în piept, presiune sinuzală, rinoree și greață - 28,6%

 Transpirații nocturne au fost observate la un pacient primele
trei zile ale debutului simptomelor.

 o tuse uscată, 85,7%

 rinite- 71,4%.

anosmie și disgeuzie temporar - la un pacient.

 Febra a fost raportată de 14,3% dintre pacienți.

Kuhlmann&Mayer-Omicron_breakthrough_despite_booster_vaccination-09Dec2021.docx





 26 decembrie la un restaurant din Oslo au participat la petrecere 111 persoane

Majoritatea 30-50 ani, vaccinați

80 persoane (70%) diagnosticați cu COVID-19

Majoritatea cu varianta Omicron;

60 persoane care au vizitat acest restaurant au fost confirmate pozitive la virusul SARS-

CoV-2;

Toate persoanele infectate la petrecere au avut test negativ 1-3 zile până la petrecere

Semnele clinice au apărut 2-3 zile după petrecere;

70% au manifestat – tuse, durere de cap, dureri în gât, și jumătate din ei – febră.

Nici unul nu a fost spitalizat.







• În timp ce perioada medie de incubație SARS-CoV-2 a fost descrisă ca ≥5

zile, și mai aproape de 4 zile pentru varianta SARS-CoV-2 B.1.617.2

(Delta), perioada mediană de incubație observată în acest cluster a fost de

aproximativ 3 zile.

• Deși sunt disponibile puține descrieri clinice ale infecțiilor cu Omicron, au

fost raportate boli ușoare în rândul pacienților vaccinați



Cazuri confirmate de Omicron în Republica Moldova
(cazuri absolute)
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Mulțumesc pentru atenție


