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ΓρΑμμΑ Από το Δ.Σ. τηΣ Ε.Ε.Α.

Αγαπητοί αναγνώστες,

Το παρόν και το επόμενο τεύχος, που συμπληρώνουν τις εκδόσεις του περιοδικού ΑΝΟΣΙΑ για το 2020, 

περιέχουν τις εισηγήσεις από τις πρώτες διαδικτυακές εκδηλώσεις της Ε.Ε.Α. στη συγκυρία της πανδημίας

COVID-19, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με εξαιρετική επιτυχία: Παγκόσμια Ημέρα Ανοσολογίας 2020 και Ετή-

σιο Μετεκπαιδευτικό  Σεμινάριο Ανοσολογίας 2020.

Λόγω της μεταβατικής περιόδου προ της επιλογής νέου Διευθυντή Σύνταξης του Περιοδικού, την έκδοση για

τα τεύχη αυτά επιμελήθηκε το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. με τη βοήθεια της Συντακτικής Επιτροπής.

Η μη περαιτέρω καθυστέρηση της έκδοσης κρίθηκε απαραίτητη, λόγω της ιστορικής σημασίας των δύο εκδη-

λώσεων σε πρωτόγνωρες συνθήκες και της επιβαλλόμενης αδιάλειπτης επιστημονικής ενημέρωσης των μελών

και αναγνωστών στο επίκαιρο θέμα της συμβολής της Ανοσολογίας στην έρευνα για την πρόληψη και τη θερα -

πεία της νόσου COVID-19.

Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.







9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας

XΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά σε αυτή την επιστημονική

εκδήλωση που διοργανώνεται στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ανοσολογίας και που

στόχο έχει να κάνει ευρύτερα γνωστή στο κοινό την Ανοσολογία και το ρόλο της στην υγεία και τη νόσο.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ανοσολογικών Εταιρειών (EFIS) το 2004 θέσπισε αρχικά την 29η Απριλίου ως

ημέρα εορτασμού της Ανοσολογίας στην Ευρώπη (DOI-Day of Immunology) και τρία χρόνια αργότερα η

Διεθνής Ένωση Ανοσολογικών Εταιρειών (IUIS) λόγω της μεγάλης αποδοχής και επιτυχίας του θεσμού, την

καθιέρωσε ως Παγκόσμια Ημέρα Ανοσολογίας.

Η Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας συμμετέχει επίσημα κάθε χρόνο στον εορτασμό της ημέρας αυτής, με εκ-

δηλώσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας και του κοινωνικού συνόλου,

για θέματα που αφορούν το ανοσιακό σύστημα και τις εξελίξεις της Ανοσολογίας στην έρευνα, τα επιτεύγματα

της οποίας στα πεδία των λοιμώξεων, της αυτοανοσίας, του καρκίνου, της μεταμόσχευσης, έπαιξαν καθοριστικό

ρόλο στη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, δίνοντας απαντήσεις στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπί-

ζουν οι κοινωνίες. 

Ο φετινός εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ανοσολογίας συνέπεσε με την πρωτόγνωρη πανδημία

COVID-19, που λόγω των νέων συνθηκών τις οποίες επέβαλε η αντιμετώπισή της και η ασφάλεια όλων, απέ-

τρεψε κάθε συνήθη σχεδιασμό κοινωνικής επαφής. Ταυτόχρονα όμως η σύγχρονη τεχνολογία ανέδειξε με

ταχύτατους ρυθμούς τις εφαρμογές της ψηφιακής επικοινωνίας, η οποία έδωσε τη δυνατότητα πραγματοποί-

ησης και της συνάντησή μας αυτής, με εικονική μορφή.  

Τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα η Ανοσολογία είχε αλματώδη εξέλιξη, γεγονός που το αποδεικνύει

ο μεγάλος αριθμός των επιστημόνων της που τιμήθηκαν με το βραβείο NOBEL, αφού οι ανακαλύψεις τους

πέρα από την κατανόηση των ανοσιακών μηχανισμών, με τις εφαρμογές τους βοήθησαν στην πρόληψη, την

ίαση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών (εμβόλια, μεταμοσχεύσεις, μονοκλωνικά αντισώματα).

Τα εμβόλια υπήρξαν ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ανοσολογίας. Η ανακάλυψή τους αποτέλεσε το

κυριότερο εργαλείο για την πρωτογενή πρόληψη πολλών νοσημάτων και έσωσε εκατομμύρια ζωές στον

κόσμο. Σήμερα που η πανδημία COVID-19 αποτελεί και πάλι μια νέα παγκόσμια απειλή, η αξία και η συμβολή

τους στη δημόσια υγεία αναγνωρίζεται περισσότερο από ποτέ.

Η λοίμωξη από τον SΑRS-CoV-2 όπως και οι άλλες ιώσεις, αντιμετωπίζεται κυρίως από το ανοσιακό σύστημα

το οποίο διαθέτει την εγγενή ικανότητα προσαρμογής και απόκρισης στην πρόκληση κάθε άγνωστου παρά-

γοντα ή κινδύνου. Η ανοσιακή απόκριση για τον έλεγχο και την εξάλειψη της λοίμωξης από τον SΑRS-CoV-

2 είναι απαραίτητη αλλά δεν είναι πάντα προβλέψιμη. Όταν καταστεί υπερβολική στην αντιμετώπιση του πα-

θογόνου, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την υπέρμετρη φλεγμονή και τις ανοσοπαθολογικές βλάβες των

πνευμόνων και άλλων οργάνων με πολύ σοβαρές συνέπειες. Η ανάπτυξη ειδικού εμβολίου και ειδικών φαρμα-

κευτικών σκευασμάτων κατά του ιού, αποτελούν απόλυτη αναγκαιότητα για την αντιμετώπισή του.

Δεδομένου ότι η Παγκόσμια Ημέρα της Ανοσολογίας συμπίπτει με την πανδημία COVID-19, στην εκδήλωση

αυτή θα συζητηθούν θέματα που αφορούν το ανοσιακό σύστημα στην πρόκληση του νέου κορωνοϊού SΑRS-

CoV-2, καθώς και οι προοπτικές για ειδικά εμβόλια και νέες θεραπείες έναντι αυτού. 

Στην παρούσα συγκυρία της παγκόσμιας απειλής, η Ανοσολογία στέλνει και πάλι "μηνύματα ελπίδας για πρό-

ληψη και θεραπεία της νόσου COVID-19".

29-4-2020

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.

Αικ. Παυλίτου-Τσιόντση

Αντιπρόεδρος:  Αικ. Ταράση

Γενικός Γραμματέας: Α. Φυλάκτου

Ειδικός Γραμματέας: Π. Σκένδρος

Ταμίας: Χ. Τσίγαλου

Μέλη: Π. Σιδεράς

Α. Σιόρεντα



9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας

ΠAΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

Ανοσολογία… 

‟μηνύματα ελπίδας για πρόληψη και θεραπεία 

της νόσου COVID-19”

29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εισαγωγή – Συντονισμός

Αικατερίνη Παυλίτου-Τσιόντση

EΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Κορωνoϊός SARS-CoV-2 και πανδημία COVID-19

Αικατερίνη Παυλίτου-Τσιόντση

Ανοσολογικοί μηχανισμοί στην παθογένεια της νόσου COVID-19

Αικατερίνη Ταράση

Εργαστηριακή διάγνωση και θεραπευτικές προσεγγίσεις στη νόσο COVID-19

Στυλιανός Χατζηπαναγιώτου 

Κορωνoϊός SARS-CoV-2 και εμβόλια: προβληματισμοί και προοπτικές

Χριστίνα Τσίγαλου 

Η πρόκληση της διαχείρισης της μεταμόσχευσης στην εποχή της πανδημίας COVID-19

Ασημίνα Φυλάκτου

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Αικατερίνη Παυλίτου-Τσιόντση Βιοπαθολόγος, τ. Συντονίστρια Διευθύντρια, Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατό-

τητας, Γενικό Νοσοκομείο "Παπαγεωργίου", Θεσσαλονίκη

Αικατερίνη Ταράση Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια, Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γενικό Νοσοκομείο

"Ο Ευαγγελισμός", Αθήνα 

Χριστίνα Τσίγαλου Βιοπαθολόγος, Επικ. Καθηγήτρια Ιατρικής-Μοριακής Μικροβιολογίας ΔΠΘ, Πανεπιστημιακό

Γενικό Νοσοκομείο, Αλεξανδρούπολη

Ασημίνα Φυλάκτου Βιοπαθολόγος,  Διευθύντρια, Εθνικoύ Περιφερειακού Κέντρου Ιστοσυμβατότητας και Τμήμα-

τος Ανοσολογίας, Γενικό Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο", Θεσσαλονίκη 

Στυλιανός Χατζηπαναγιώτου Βιοπαθολόγος-Κλινικός Μικροβιολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής

ΕΚΠΑ, Διευθυντής Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου "Αιγινήτειο" Νοσοκομείο Αθήνα



ToΔεκέμβριο του 2019 ένας νέος κορωνοϊός o SARS-

CoV-2 ήταν υπεύθυνος για τη «Νόσο του Κορωνοϊού

19» (COVID-19) που προκάλεσε την πρόσφατη επι-

δημία στην πόλη Wuhan της επαρχίας Hubei της Κί-

νας, η οπoία πήρε τεράστιες διαστάσεις σε όλο τον

κόσμο (εικόνα 1). Στις 11-3-2020 χαρακτηρίσθηκε από

τον Π.Ο.Υ. ως πανδημία καθώς είχαν καταγραφεί

118.598 κρούσματα και 4.291 θάνατοι σε 110 χώρες. 

Ιστορικό εκδήλωσης της πανδημίας

COVID-19

H xρονολογική σειρά της πανδημίας του νέου κορω-

νοϊού ξεκινά στις αρχές του Δεκέμβρη (12-12-2019),

όπου παρατηρείται μια «διαδοχική σειρά ασθενών με

ανεξήγητη πνευμονία» στη Wuhan μια πόλη 11 εκα-

τομμυρίων ανθρώπων στην κεντρική επαρχία Hubei

της Κίνας (εικόνα 2)1. Οι πρώτες έρευνες αποκλείουν

την εποχική γρίπη, το SARS, το MERS και τη γρίπη των

πτηνών (Η1Ν1). Στις 31 Δεκεμβρίου του 2019 η Κίνα

ενημερώνει τον Π.Ο.Υ. για 27 περιστατικά πνευμονίας

(7 σοβαρά) άγνωστης αιτιολογίας. Κοινό χαρακτηρι-

στικό των ασθενών, ήταν ότι πολλοί από αυτούς ήταν

εργαζόμενοι στην υπαίθρια χονδρική αγορά θαλασσι-

νών και ζωντανών άγριων ζώων (Huanan Seafood

Wholesale Market) της πόλης, η οποία την επόμενη

μέρα, 1 Ιανουαρίου 2020 σφραγίστηκε για καθαρισμό

και απολύμανση2. 

Η παρατήρηση ότι πολλές από τις πρώτες περι-

Κορωνοϊός SARS-CoV-2 και πανδημία COVID-19

Αικ. Παυλίτου-Τσιόντση

Βιοπαθολόγος τ. Συντονίστρια Διευθύντρια Εργαστηρίου Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας «ΓΝΘ Παπαγεωργίου»
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ΗΜΕΡΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ 2020

Σφράγιση αγοράς
θαλασσινών και άγριων ζώων

Απομόνωση κορωνοϊού
και ονομασία 2019-nCoV

2019-nCoV
δημοσίευση

γονιδιώματος

Ενεργοποίηση
επιπέδου 2

έκτακτης ανάγκης
(καραντίνα, αναφορά

περιστατικών και έλεγχος
για τον κορωνοϊό 19-nCov

ΠΟΥ: κορωνοϊός
SARS-CoV-2 και
νόσος COVID-19

Πανδημία
COVID-19

27 κρούστματα πνευμονίας
άγνωστης αιτιολογίας

59 περιστατικά
πνευμονίας

41 με 2019-nCoV

Mετάδοση μεταξύ μελών
οικογένειας (κρούσματα

550 και 17 θάνατοι)

Κλείσιμο
του αερολιμένα

της πόλης

Παγκόσμια διασπορά
Αυξημένη μετάδοση

31 ∆εκεμβρίου 2019

12 ∆εκεμβρίου 2019 1 Ιανουαρίου 2020 9 Ιανουαρίου 2020 22 Ιανουαρίου 2020 24 Ιανουαρίου 2020 26 Ιανουαρίου 2020

7 Ιανουαρίου 2020 10 Ιανουαρίου 2020 23 Ιανουαρίου 2020 11 Φεβρουαρίου 2020 11 Μαρτίου 2020

∆ιαδοχική σειρά ασθενών
με ανεξήγητη πνευμονία

Εικόνα 2. Χρονοδιάγραμμα εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού.

Εικόνα 1. Επιδημία COVID-19 στην πόλη Wuhan (επαρχία Hubei)

της Κίνας. 



πτώσεις ασθενών συνδέονταν με την αγορά τροφίμων

της Wuhan, όπου διατηρούνταν πολλά ζωντανά άγρια

ζώα διαφορετικών ειδών προς πώληση, υποστήριξε

την υπόθεση ότι η νόσος COVID-19 ήταν ζωονοσο-

γόνος νόσος όπως το MERS (αναπνευστικό σύνδρομο

Μέσης Ανατολής) και το SARS (σοβαρό οξύ ανα-

πνευστικό σύνδρομο) που ξεκίνησε από μια παρόμοια

αγορά σε μια άλλη πόλη της Κίνας. 

Καθώς οι ειδικοί επιστήμονες προσπαθούσαν να

εντοπίσουν το αίτιο, η νόσος άρχισε να μεταδίδεται

γρήγορα σε μέλη της οικογένειας των ασθενών και σε

υγειονομικούς που επισκέφθηκαν, με αποτέλεσμα στην

αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων. Στις 9-1-2020

το CDC της Κίνας ενημερώνει τον Π.Ο.Υ. για 59 πε-

ριστατικά πνευμονίας, 15 από τα οποία οφείλονται

όπως διαπίστωσαν στην παρουσία ενός νέου κορω-

νοϊού, του 2019 novel corona virus (2019-nCoV)3. Όταν

οι έρευνες κατέληξαν ότι το αίτιο της νόσου ήταν ένας

νέος κορωνοϊός β-γένους ο 19-nCoV όπως αρχικά

χαρακτηρίσθηκε, άμεσα προσδιορίθηκε το γονιδίωμά

του από πέντε ασθενείς στο αρχικό στάδιο της επι-

δημίας από το Wuhan Institute of Virology. Οι πέντε

αυτές πλήρεις σειρές γονιδιώματος παρουσίασαν

ομοιότητα με το 79,5% της αλληλουχίας του ιού

SARS-CoV, ενώ διαπιστώθηκε επίσης ότι το γονιδίωμα

του νέου κορωνοϊού ήταν κατά 96% πανομοιότυπο με

το γονιδίωμα ενός κορωνοϊού της νυχτερίδας. Οι αλ-

ληλουχίες του γονιδιώματος του 19-nCoV δημοσιεύ-

θηκαν στην παγκόσμια οργάνωση για τη γρίππη

GISAID και στο Virological.org1,4. Στις 10-1-2020, το

CDC και ερευνητικά κέντρα της Κίνας καθώς και το

Πανεπιστήμιο του Sydney της Αυστραλίας απομονώ-

νουν και προσδιορίζουν το γονιδίωμα ενός κορωνοϊού

από ένα περιστατικό αναπνευστικής νόσου της επιδη-

μίας της Wuhan το οποίο κατατίθεται στη Genbank

και παίρνει αριθμό (MN908947.3) με αναφορά σε

τρία διαφορετικά στελέχη5.

Η ανάλυση των διαθέσιμων γονιδιωμάτων του

2019-nCoV έδειξε πολύ περιορισμένη γενετική ποικι-

λομορφία, υποδεικνύοντας ότι αυτά τα γονιδιώματα

μοιράζονται έναν πολύ πρόσφατο κοινό πρόγονο6.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι από την εμφά-

νιση της νόσου, οι επιστήμονες πρωτοστάτησαν στην

έρευνα για τον εντοπισμό του αιτίου και στη δημοσίευ -

ση στοιχείων ανοιχτής πρόσβασης για τα χαρακτηρι-

στικά του νέου ιού, την επιδημιολογία, τη γονιδιακή

χαρτο γράφησή του, την επιδημιολογία και τη διαχείριση

περιπτώσεων της νόσου, τα οποία ήταν ζωτικής σημα-

σίας για την ενημέρωση σε όλες σχεδόν τις χώρες.

Αντίθετα οι αρμόδιοι δημόσιοι φορείς υποβάθ-

μισαν τον κίνδυνο, δεν προώθησαν την ενημέρωση

και την έγκαιρη λήψη των αναγκαίων μέτρων προφύ-

λαξης της κοινότητας, γεγονός που επέτρεψε την εξά-

πλωση της νόσου. Το επόμενο δεκαήμερο (22-1-2020)

ο αριθμός των κρουσμάτων αυξήθηκε σε 550 με 17

θανάτους και με εμφάνιση κρουσμάτων και σε άλλες

πόλεις της Κίνας καθώς και σε γειτονικές ασιατικές

χώρες από τις οποίες άτομα είχαν επισκεφθεί πρό-

σφατα την Wuhan3. Στις 20-1-2020 ο Π.Ο.Υ. εκδίδει το

πρώτο ανακοινωθέν για την κατάσταση που επικρατεί

στην Κίνα και σε γειτονικές της χώρες7. Οι πληροφο-

ρίες αυτές οδήγησαν πολλές ευρωπαϊκές χώρες να

αρχίζουν την εφαρμογή μέτρων ελέγχου των πτήσεων

από την Wuhan, που ως μεγάλο εμπορικό κέντρο είχε

συχνές αεροπορικές διασυνδέσεις με πολλές χώρες

της Ευρώπης και της Αμερικής. Στις 22-23 Ιανουαρίου

2020 οι δημόσιες αρχές ενεργοποιούν το επίπεδο 2

έκτακτης ανάγκης με την εφαρμογή καραντίνας, την

αναφορά περιστατικών και τον εργαστηριακό έλεγχο

για τον 19-nCov. Στην πόλη της Wuhan και σε άλλες

πόλεις κοντά σ’ αυτήν (20,5 εκατομύρια άτομα), απα-

γορεύεται η κυκλοφορία των πολιτών, των ομαδικών

δραστηριοτήτων, η λειτουργία των δημόσιων μέσων

μεταφοράς και μια μέρα αργότερα αποφασίζεται το

κλείσιμο του διεθνούς αερολιμένα της πόλης. 

Την εποχή εκείνη στις 26 Ιανουαρίου 2020 ανα-

φέρθηκαν συνολικά 2.026 επιβεβαιωμένα κρούσματα

2019-nCoV από τα οποία τα 1.988 στην Κίνα και 38 σε

διάφορες χώρες του κόσμου καθώς και 56 θάνατοι.

Στην Ευρώπη αναφέρονται μόνο 3 κρούσματα στη

Γαλλία και 3 στην Αμερική εκ των οποίων 2 στις ΗΠΑ

και 1 στον Καναδά (εικόνες 3,4)8.

Λίγες ημέρες αργότερα στις 30 Ιανουαρίου 2020,

Εικόνα 3. Γεωγραφική κατανομή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων

και θανάτων του κορωνοϊού 2019-nCoV στις 26-1-2020

(https://www.ecdc.europa.eu).
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ο Π.Ο.Υ. δηλώνει ότι «ο νέος κορωνοϊός είναι παγκό-

σμια έκτακτη ανάγκη», καθώς ο αριθμός των νεκρών

στην Κίνα αυξήθηκε σε 170, με 7.711 κρούσματα που

αναφέρθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς ο ιός είχε

εξαπλωθεί πλέον και στις 31 επαρχίες της.

Στις 11 Φεβρουαρίου, ο Π.Ο.Υ. καθορίζει την ονο-

μασία του νέου ιού και της νόσου. Ο νέος κορωνοϊός

ονομάζεται “SARS-CoV-2” από το σοβαρό οξύ ανα-

πνευστικό σύνδρομο (Severe Acute Respiratory Syn-

drome) που προκαλεί το είδος του ιού (Corona virus)

και «2» από το γεγονός ότι είναι ο δεύτερος κατά

σειρά κορωνοϊός γένους β που προκαλεί το σύνδρομο

αυτό, καθώς πρώτος ήταν ο SARS-CoV που ήταν

υπεύθυνος για την επιδημία 2002-2003. Η νόσος ονο-

μάζεται “COVID-19” που προέχεται από΄το “CO” του

“Corona”, το “VI” που σημαίνει ιός (Virus) και το “D”

που αναφέρεται στη νόσο “Disease” ενώ το «19» δη-

λώνει το έτος εμφάνισης του ιού9.

Μια εβδομάδα αργότερα (18-2-2020) επιβεβαιω-

μένα κρούσματα COVID-19 καταγράφονται πλέον σε

πολλές χώρες της Ευρώπης της Ανατολικής Μεσογεί-

ου, της Αμερικής της Νότιο-Ανατολικής Ασίας και του

Δυτικού Ειρηνικού Ωκεανού (εικόνες 5,6)10. 

Η ικανότητα μετάδοσης του ιού από ασθενείς

που αρχικά δεν γνωρίζουν ότι νοσούν (καθώς η εμφά -

νιση των συμπωμάτων απαιτεί 2-14 ημέρες) αλλά και

από άτομα που παραμένουν ασυμπτωματικά, προκά-

λεσε ταχύτατα εκθετική αύξηση των κρουσμάτων σε

πολλές χώρες του κόσμου με προεξάρχουσες στην

Ευρώπη την Ιταλία, την Ισπανία, το Βέλγιο και τη Μεγά -

λη Βρετανία και στην Αμερική στις Ηνωμένες Πολιτεί-

ες. Στην Ελλάδα από την καταγραφή του πρώτου

κρούσματος (26-2-2020) υπήρξε άμεση κινητοποίηση

των δημόσιων και υγειονομικών αρχών, με συνεχή ενη-

μέρωση της κοινότητας για μέτρα προστασίας και στη

συνέχεια έγκαιρη εφαρμογή της καραντίνας. Οι δρά-

σεις αυτές μαζί με τη συνειδητή πειθαρχία των πολιτών

στα αναγκαία μέτρα αλλά και τις υπεράνθρωπες προ-

σπάθειες γιατρών και νοσηλευτών, η χώρα κατάφερε

να αντιμετωπίσει την πανδημία COVID-19 με συγκρά-

τηση της αύξησης των κρουσμάτων σε επίπεδα υγει-

ονομικής διαχείρισης και με τις λιγότερες δυνατές

απώλειες ανθρώπινων ζωών. 

Σήμερα (16-5-2020), η κατάσταση των επιβεβαι-

ωμένων κρουσμάτων (4.396.392) και των θυμάτων

(300.441) της πανδημίας απεικονίζεται στον παγκόσμιο

χάρτη του Π.Ο.Υ. που παρατίθεται (εικόνα 7).

Κορωνοϊοί: Ταξινόμηση ‑Δομή

Οι κορωνοϊοί είναι μια μεγάλη οικογένεια ιών που ανα-

καλύφθηκαν τη δεκαετία του 1960 και συνδέθηκαν με

ήπιες αναπνευστικές ασθένειες του ανθρώπου.

Φέρουν εξωτερικό περίβλημα με χαρακτηριστική

εμφάνιση στο οποίο διακρίνονται περιμετρικά μικρές

Εικόνα 4. Γεωγραφική κατανομή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων

και θανάτων του κορωνοϊού 2019-nCoV στις 26-1-2020

(https://www.ecdc.europa.eu).

Εικόνα 5. Χώρες της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου

με επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 (18-2-2020

https://www.who.int).

Εικόνα 6. Χώρες, εκτός Κίνας (Ασία-Αμερική) με εργαστηριακά

επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 (18-2-2020

https://www.who.int).
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προεκβολές σαν στέμμα (κορώνα), από το οποίο πή-

ραν και το όνομά τους και έχουν RNA γονιδίωμα. Ανή-

κουν στην οικογένεια Coronaviridae, την υποοικογέ-

νεια Coronavirinae και την τάξη Nidovirales. Διακρί-

νονται επίσης σε τέσσερα γένη alphacoronaviridae,

betacoronaviridae, gamma coronoviridae και delta-

coronoviridae (εικόνα 8). Οι κορωνοϊοί HCoV-229E

και HCoV-NL63 της ομάδας άλφα και οι κορωνοϊοί

HCoV-OC4, HCoV-HKU1 της ομάδας βήτα είναι αυτοί

που προσβάλλουν συχνά τον άνθρωπο και προκαλούν

ήπια λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήμα-

τος, δηλαδή κοινό κρυολόγημα. Ορισμένοι κορωνοϊοί

των ομάδων άλφα και βήτα προσβάλλουν διάφορα

είδη ζώων (καμήλες, βοοειδή, γάτες, νυχτερίδες). Οι

κορωνοϊοί των ομάδων γάμμα και δέλτα προσβάλλουν

μόνο τα ζώα11. 

Εικόνα 7. Παγκόσμια καταγραφή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και θανάτων της πανδημίας COVID-19 (16-5-2020 https://www.who.int).

Εικόνα 8. α) 3 D μοντέλο κορωνοϊού, β) ηλεκτρονική μικρογραφία ανθρώπινου κοροναϊού HCoV-229E, γ) ταξινόμηση κορωνοϊών.

Οικογένεια

Υποοικογένεια

Γένος

Είδος

A Β Γ

Coronaviridae

Coronaviridae

alpha
cronaviridae

beta
cronaviridae

gamma
cronaviridae

delta
cronaviridae

HCoV-229E
HCoV-NL63

HCoV-OC4
HCoV-HKU1

SARS-CoV
MERS-CoV

SARS-CoV-2

Εικόνα 9. Δομή σωματιδίων του κορωνοϊού (πηγή: Peiris J S M.

Nature medicine supplement 2004; 10(12): S88-S97, τροπο-

ποιημένο.)

Πρωτεΐνη Ν
νουκλεοκαψιδίου

Μεμβρανική
πρωτεΐνη Μ

∆ιπλό λιπιδική
μεμβράνη

Γλυκοπρωτεΐνη S
επιφανειακών

ακίδων

Πρωτεΐνη Ε
περιβλήματος

(φάκελος)

Γονιδιακό
μονόκλωνο RNA
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Τα σωματίδια του ιού είναι σφαιρικά, φέρουν δι-

πλολιπιδικό περίβλημα, και τις επιφανειακές πρωτεΐνες

Μ και Ε καθώς και τη γλυκοπρωτεΐνη S των επιφανει-

ακών ακίδων (εικόνα 9).

Το γονιδίωμα τους είναι μονόκλωνο θετικό RNA

28-32 kb και είναι το μεγαλύτερο από τους γνωστούς

RNA ιούς, το οποίο περιβάλλεται από νουκλεοκαψίδιο

ελικοειδούς συμμετρίας στη δομή του οποίου συμμε-

τέχει η πρωτεΐνη Ν του νουκλεοκαψιδίου. 

Κορωνοϊοί που προκάλεσαν επιδημίες 

Οι κορωνοϊοί που κυκλοφορούσαν από την εποχή

που έγιναν γνωστοί δεν θεωρήθηκαν ιδιαίτερα παθο-

γόνοι για τον άνθρωπο καθώς προκαλούσαν συνήθως

ήπιες αναπνευστικές και εντερικές λοιμώξεις. Επίσης

υπήρχε η αντίληψη ότι σπάνια, οι ζωικοί κορωνοϊοί

μπορούν να μολύνουν τον άνθρωπο και στη συνέχεια

να υπάρχει εξάπλωση μεταξύ ανθρώπων. Την τελευταία

εικοσαετία όμως αντίθετα με όλα όσα ήταν μέχρι τότε

γνωστά, τρεις άλλοι ανθρώπινοι κορονωϊοί της ομάδας

βήτα προκάλεσαν επιδημίες με σοβαρό οξύ αναπνευ-

στικό σύνδρομο. Αρχικά το 2002 ο SARS-CoV που

εφανίστηκε στην νοτιοανατολική Κίνα, μια δεκαετία αρ-

γότερα το 2012 ο MERS-CoV ένας άλλος εξαιρετικά

παθογόνος κορωνοϊός, που εξαπλώθηκε κυρίως στην

Αραβική χερσόνησο και πολύ πρόσφατα στο τέλος

του 2019, ο SARs-CoV-2 που αναγνωρίσθηκε για πρώ-

τη φορά στην πόλη Wuhan της Κίνας και η πολύ γρή-

γορη παγκόσμια εξάπλωσή του προκάλεσε την παν-

δημία COVID-19.

H μετάδοση των ιών αυτών από τις νυχτερίδες

που είναι οι φυσικές δεξαμενές πολλών κορωνοϊών σε

ανθρώπους έγινε μέσω ενδιάμεσων ξενιστών. Ο μη-

χανισμός του τρόπου με τον οποίο εξελίχθηκαν αυτοί

οι ιοί ώστε να μπορούν να ξεπεράσουν το φράγμα

των ειδών και να μολύνουν τον άνθρωπο είναι ακόμη

άγνωστος και αποτελεί ενεργό πεδίο έρευνας των κο-

ρωνοϊών που θα δώσει απαντήσεις σε σημαντικά επι-

στημονικά ερωτήματα12. 

Μελέτες έχουν δείξει ότι η S γλυκοπρωτεΐνη της

ακίδας των κορωνοϊών, πρέπει να είναι ένας σημαντι-

κός ιικός καθοριστικός παράγοντας στη μετάδοση με-

ταξύ των ειδών, καθώς αναγνωρίζει και συνδέεται με

τον υποδοχέα που αποτελεί βασικό παράγοντα της

ειδικότητας του ξενιστή13.

Ο SARS-CoV το 2002 ήταν ο πρώτος κορωνοϊ-

ός της ομάδας βήτα που από τα ζώα πέρασε στον

άνθρωπο και αποτέλεσε το αίτιο μιας μεγάλης επιδη-

μίας σοβαρού οξέως αναπνευστικού συνδρόμου (Se-

vere Acute Respiratory Syndrome), η οποία ξεκίνησε

από την Κίνα (από μια υπαίθρια αγορά της πόλης

Guandong) και εξαπλώθηκε στο Βιετνάμ, το Χονγκ

Κονγκ, την Ταϊβάν, τη Σιγκαπούρη, τον Καναδά και πολ-

λές άλλες χώρες. Η επιδημία του SARS-CoV το 2002-

2003 προκάλεσε 8.098 κρούσματα, 774 (9.6%) θανά-

τους και εξαπλώθηκε σε 37 χώρες. O ιός όπως απο-

δείχθηκε αργότερα προερχόταν από νυχτερίδες με

ενδιάμεσο ξενιστή μια άγρια ασιατική γαλή (civet)14. 

Το 2012 ένας άλλος κορωνoϊός της βήτα ομάδας

μεταδόθηκε στον άνθρωπο, ο οποίος ήταν υπεύθυνος

για το οξύ αναπνευστικό σύνδρομο της Μέσης Ανα-

τολής. Ήταν ο MERS-CoV (Middle East Respiratory

Syndrome-CoronaVirus), που ονομάσθηκε έτσι καθώς

προκάλεσε επιδημία στη Σαουδική Αραβία και είχε

διασπορά σε 26 χώρες, κυρίως της Μέσης Ανατολής.

Βασικός ξενιστής του ιού ήταν οι νυχτερίδες και εν-

διάμεσος ξενίστης η καμήλα δρομέας. Από το 2012

μέχρι το τέλος του 2019 έχουν καταγραφεί 2.468

κρούσματα και 851 θάνατοι με πολύ υψηλό ποσοστό

θνητότητας (34,5%). Σήμερα ο ΜERS-CoV δεν θεω-

ρείται παγκόσμια απειλή για την υγεία, καθώς υπάρ-

χουν σποραδικά κρούσματα και η μετάδοσή του πε-

ριορίζεται με την ιχνηλάτηση των κρουσμάτων και τα

μέτρα πρόληψης και κοινωνικής απομόνωσης των

ασθενών στο σπίτι και στους χώρους υγειονομικής

περίθαλψης15. 

SARS-CοV-2 και νόσος COVID-19

Ο νέος κορωνοϊός SARS-CoV-2 που εμφανίστηκε στα

τέλη του 2019 στην Κίνα είναι ένας εξαιρετικά παθο-

γόνος και μεταδοτικός κορωνοϊός που η εξάπλωσή

του προκάλεσε πανδημία που έθεσε σε κίνδυνο την

παγκόσμια υγεία. Ο SARS-CoV-2 προκάλεσε πολύ πε-

ρισσότερες λοιμώξεις, θανάτους και οικονομικές επι-

πτώσεις από ότι ο SARS-CoV το 2002-2003. Ο ιός

προκαλεί τη νόσο COVID-19 τα συμπτώματα της

οποίας μπορεί να είναι πιο ήπια από αυτά του SARS

και του MERS, αλλά μεταδίδεται από άνθρωπο σε άν-

θρωπο πιο γρήγορα από αυτούς. Το ποσοστό θνησι-

μότητας του SARS-CoV-2 είναι χαμηλότερο (3,4%)

από αυτό του SARS-CoV (9,6%) και του MERS (35%),

όμως η μεγάλη μεταδοτικότητα του ιού είναι πολύ σο-

βαρός παράγοντας για την γρήγορη εξάπλωση της

νόσου. Οι πιο συχνά αναφερόμενες εκδηλώσεις της

COVID-19 είναι ο ξηρός βήχας, ο πυρετός, και η κό-

πωση. Μερικοί ασθενείς παρουσιάζουν πονόλαιμο,

πόνο στο στήθος και δύσπνοια, ρινική συμφόρηση και

καταρροή ή διάρροια. Τα συμπτώματα αυτά ποικίλουν
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από άτομο σε άτομο και περίπου το 80% των μολυ-

σμένων ατόμων αναρρώνουν από τη νόσο χωρίς να

απαιτείται ιατρική περίθαλψη. Ωστόσο άτομα ηλικιω-

μένα με υποκείμενα νοσήματα (υπέρταση, διαβήτη ή

καρδιακά και αναπνευστικά προβλήματα) μπορεί να

παρουσιάσουν σοβαρές επιπλοκές (15%) όπως πνευ-

μονία και σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο και να

χρειασθούν εντατική ιατρική υποστήριξη, ενώ (5%)

των περιπτώσεων αυτών μπορεί να έχει μοιραία κατά-

ληξη.

Οι συνεχιζόμενες έρευνες για το νέο κορωνοϊό

SARS-CoV-2 που ανήκει και αυτός στο γένος βήτα

των κορωνοϊών που προκαλούν οξύ αναπνευστικό

σύνδρομο όπως ο SARS-CoV και ο MERS-CoV, δεί-

χνουν ότι και για αυτόν όπως και για τους δύο προη-

γούμενους, οι νυχτερίδες αποτελούν τον αρχικό ξενι-

στή τους. Επίσης η πιθανότητα του να υπάρχει ένας

ενδιάμεσος ξενιστής και για το νέο κορωνοϊό, που να

είναι υπεύθυνος για τη μετάδοση μεταξύ των ειδών

δεν μπορεί να αποκλειστεί. Πρόσφατες αναφορές

έχουν δείξει ότι οι μαλαισιανές παγκολίνες (ένα φολ-

λιδωτό θηλαστικό της νοτιοανατολικής Ασίας) μπορεί

να είναι μια πιθανή γέφυρα μεταξύ νυχτερίδων και αν-

θρώπων, αλλά αυτό δεν έχει ακόμη αποδειχθεί16,17. 

Η εντατική γενετική διερεύνηση της παρουσίας

του SARS-CoV-2 σε ένα ευρύ φάσμα άγριων ζώων

έδειξε ότι ο νέος ιός μοιάζει περισσότερο με ένα κο-

ρωνοϊο (BatCoV RaTG13) που έχει ως φυσική δεξα-

μενή ένα είδος νυχτερίδας και το γονιδίωμα του οποί-

ου είναι πανομοιότυπο κατά 96,2% με το γονιδίωμα

του SARS-CoV-218,19,20. Αυτές οι νυχτερίδες υποστη-

ρίζουν μια κοινότητα κοροναϊών που ανταλλάσσουν

γενετικό υλικό μεταξύ τους. Η σύγκριση της ταυτότη-

τας του γονιδιώματος του SARS-CoV-2, με το SARS-

CoV και το MERS-CoV έδειξε ομολογία 79,6% και

52% αντίστοιχα21,22. 

Η στενή φυλογενετική σχέση του νέου κορωνοϊ-

ού με τον κορωνοϊό BatCoV RaTG13 παρέχει στοιχεία

που ενισχύουν την άποψη ότι ο SARS-CoV-2 μπορεί

να προέρχεται από τις νυχτερίδες1.

Παρά το ότι πιστεύεται ότι τα ζώα είναι η αρχική

πηγή, η εξάπλωση του ιού γίνεται από άνθρωπο σε

άνθρωπο, όταν βρίσκονται μεταξύ τους σε κοντινή

απόσταση (≤ του ενός μέτρου) με την εισπνοή μικρών

σταγονιδίων που παράγονται με το βήχα ή το φτάρ-

νισμα ενός μολυσμένου άτομου. Εκτός από τους συ-

μπτωματικούς ασθενείς με νόσο COVID-19, σημαντικό

ρόλο στη μετάδοση φαίνεται να παίζουν τα ασυμπτω-

ματικά άτομα, τα οποία μπορούν να μεταδώσουν τον

ιό κατά τη διάρκεια του χρόνου επώασης, δηλαδή πριν

ακόμη εκδηλώσουν τα συμπτώματα της λοίμωξης. Οι

επιδημιολογικές πληροφορίες σχετικά με τον προσ-

διορισμό του ρυθμού εξάπλωσης (R0) του ιού μεταξύ

ανθρώπων, δεν είναι ακόμη επαρκείς, όμως εκτιμάται

ότι κατά μέσο όρο, ένα μολυσμένο άτομο θα μολύνει

δύο με τρία άλλα άτομα (R0≈2,5).

Ο κύριος τρόπος μετάδοσης του ιού είναι η ει-

πνοή των μικρών αναπνευστικών σταγονιδίων, όμως τα

σταγονίδια αυτά μπορεί να προσγειωθούν σε επιφά-

νειες, η επαφή των οποίων με τα χέρια δίνει τη δυνα-

τότητα μεταφοράς του ιού στον άνθρωπο με ένα άγ-

γιγμα στα μάτια, τη μύτη ή το στόμα. Ο ιός μπορεί να

επιβιώσει σε διαφορετικές επιφάνειες από αρκετές

ώρες (χαλκός, χαρτόνι) έως μερικές ημέρες (πλαστικό

και ανοξείδωτο ατσάλι), όμως η ποσότητα του βιώσι-

μου ιού μειώνεται με την πάροδο του χρόνου γεγονός

που ελαττώνει και τη μολυσματική του ικανότητα. Επί-

σης έχουν αναφερθεί ερωτήματα και για το εάν η με-

τάδοση του ιού σχετίζεται με τα τρόφιμα. Επί του πα-

ρόντος, δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν

τέτοιου είδους συσχέτιση. Είναι όμως σημαντικό να

τηρούνται πάντα οι κανόνες υγιεινής για τη γενική

ασφάλεια των τροφίμων (πλύσιμο των χεριών) πριν

από την προετοιμασία ή την κατανάλωση φαγητού.

Η περίοδος επώασης για το COVID-19 (δηλαδή

ο χρόνος μεταξύ της έκθεσης στον ιό και της έναρξης

των συμπτωμάτων) εκτιμάται επί του παρόντος μεταξύ

μιας και 14 ημερών. 

Ο καλύτερος τρόπος για την πρόληψη της νόσου

COVID-19 είναι η αποφυγή της έκθεσης στο νέο κο-

ρωνοϊό με τη λήψη ατομικών μέτρων προστασίας (συ-

χνό πλύσιμο των χεριών, όχι άγγιγμα ματιών, μύτης,

στόματος και τήρηση της κοινωνικής απόστασης των

2 μέτρων). Επίσης ιδιαίτερες προφυλάξεις θα πρέπει

να παίρνουν οι ασθενείς με νόσο COVID-19 για την

προστασία των άλλων (παραμονή στο σπίτι, χρήση

μάσκας, πλύσιμο χεριών) όπως αναλυτικά αναφέρονται

από εθνικούς και διεθνείς φορείς23. 

Είσοδος του SARS-CoV-2 στα ανθρώ-

πινα κύτταρα

Η είσοδος του κορωνοϊού SARS-CoV-2 στα ανθρώ-

πινα κύτταρα είναι ένας σημαντικός καθοριστικός πα-

ράγοντας της μολυσματικότητας και της παθογένεσης

του ιού. Για το λόγο αυτό η κατανόηση των δομικών

και βιοχημικών μηχανισμών αναγνώρισης των υποδο-

χέων και η σύνδεση με αυτούς για την είσοδο του ιού
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στα κύτταρα αποτελεί το κλειδί για τον περιορισμό

της εξάπλωσής του. Η διαμεμβρανική γλυκοπρωτεΐνη

S της ακίδας, που σχηματίζει ομοτριμερή που προε-

ξέχουν από την ιική επιφάνεια, είναι αυτή που μεσο-

λαβεί για την είσοδο του ιού στα ανθρώπινα κύτταρα

(εικόνα 10).

Η γλυκοπρωτεΐνη S της ακίδας του ιού αναγνω-

ρίζει ειδικά ως υποδοχέα μια διαμεμβρανική πρωτεΐνη

του κυττάρου, το μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτεν-

σίνης 2 (Angiotensin-Converting Enzyme 2-ACE2), το

οποίο εκφράζεται ευρέως στον πνεύμονα (πνευμονο-

κύτταρα τύπου II), στην καρδιά, στο νεφρό και στο γα-

στρεντερικό ιστό24. Τον ίδιο υποδοχέα ACE2 αναγνω-

ρίζουν τόσο ο SARS-CoV όσο και ο κορωνοϊος

BatCoV RaTG13 των νυχτερίδων, ενώ ο MERS-CoV

χρησιμοποιεί ως υποδοχέα την ανθρώπινη διπεπτι-

δυλπεπτιδάση 4 (DPP4).

Μετά την αναγνώριση του υποδοχέα ACE2 από

την πρωτεΐνη S της ακίδας, η είσοδος του ιού απαιτεί

την δράση μιας πρωτεάσης για την ενεργοποίηση της

πρωτεΐνης S. Η πρωτεάση της σερίνης TMPRSS2 η

οποία εκφράζεται στην μεμβράνη του κυττάρου είναι

αυτή που χρησιμοποιείται για την εκκίνηση της ενερ-

γοποίησης της πρωτεΐνης S, την οποία διασπά σε δύο

πολυπεπτιδικές υποομάδες την S1 και την S2. Η υπο-

ομάδα S1 η οποία περιέχει την περιοχή σύνδεσης RBD

(Receptor Binding Domain) με τον υποδοχέα είναι

υπεύθυνη για τη σύνδεση του ιού με το κύτταρο, ενώ

η υποομάδα S2 μεσολαβεί στη σύντηξη της μεμβρά-

νης του κυττάρου και του ιικού περιβλήματος, για τη

διευκόλυνση της εισόδου του ιού στο κύτταρο25,26. 

Στην περιοχή σύνδεσης RBD της ακίδας περι-

λαμβάνεται η ειδική περιοχή RBΜ (Receptor Binding

Membrane) που δεσμεύει τον μεμβρανικό υποδοχέα

ACE2 με τον οποίο έρχεται σε άμεση επαφή και με

τον οποίο παρουσιάζει υψηλή ομολογία. Αυτός ο μη-

χανισμός της άμεσης σύνδεσης της περιοχής RBM

με τον υποδοχέα ACE2 και η δεσμευτική τους συγγέ-

νεια μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη μολυσματικότητα

και τη μεταδοτικότητα του ιού στον ξενιστή. 

Η μελέτη της δομής της RBD περιοχής στον

SARS-CoV-2 όπως και στον SARS-CoV δείχνει ότι, πε-

ριέχει έναν πυρήνα και ένα δομικό μοτίβο RBM που

διαμεσολαβεί την επαφή με τον υποδοχέα ACE2. Η

επιφάνεια του ACE2 περιέχει δύο σημεία σύνδεσης

που είναι απαραίτητα για τη δέσμευση των κορωνοϊών

SARS-CoV. Στην περιοχή RBM του SARS-CoV-2 έχουν

γίνει φυσικά επιλεγμένες μεταλλάξεις σε ένα μοτίβο 4

αμινοξέων (στις θέσεις 482-485: Gly-Val-Glu-Gly) που

περιβάλλουν αυτά τα σημεία σύνδεσης και κάνουν τη

σύνδεση πιο συμπαγή και με περισσότερα σημεία επα-

φής από ότι στον SARS-CoV. Αυτές οι δομικές αλλα-

γές στα σημεία δέσμευσης του ACE2 ρυθμίζουν τη

μολυσματικότητα, την παθογένεση και τη μεταδόση

του SARS-CoV-2 μεταξύ των ανθρώπων. Σε ότι αφορά

τη δομή της RBM περιοχής δέσμευσης του ACE2 στον

κορωνοϊό της νυχτερίδας RaTG13 φαίνεται ότι περιέχει

ένα παρόμοιο με τον SARS-CoV-2 μοτίβο τεσσάρων

αμινοξέων στην περιοχή δέσμευσης του ACE2 που

υποστηρίζει την ιδέα ότι ο SARS-CoV-2 μπορεί να έχει

εξελιχθεί από το RaTG13 ή κάποιο άλλο κορωνοϊό νυ-

χτερίδας που σχετίζεται με το RaTG1327.

Επομένως μεταλλάξεις έστω και σε ένα ή δύο

μόνο σημεία (κυρίως στη θέση 501 και 494) της αλλη -

λουχίας των αμινοξέων στην RBΜ ειδική περιοχή δέ-

σμευσης του υποδοχέα, μπορεί να ενισχύσουν σημα-

ντικά τη συγγένεια δέσμευσης μεταξύ SARS-CoV-2

και ανθρώπινου ACE227. Για το λόγο αυτό η εξέλιξη

του SARS-CoV-2 θα πρέπει να παρακολουθείται στενά

για την εμφάνιση νέων μεταλλάξεων οι οποίες θα επη-

ρεάσουν το πλαίσιο των αλληλεπιδράσεων ιού και υπο-

δοχέα27-28.

Υποστηρίζεται επίσης ότι η αποτελεσματική εί-

σοδος του SARS-CoV-2 στα κύτταρα οφείλεται: 1) στο

ότι η περιοχή RBD του SARS-CoV-2 έχει μεγαλύτερη

συγγένεια δέσμευσης με την ανθρώπινη ACE2 από

τον προηγούμενο SARS-CoV, 2) σε αντίθεση με το

SARS-CoV, η ακίδα του SARS-CoV-2 προ-ενεργοποι-

είται από το ένζυμο φουρίνη μειώνοντας έτσι την

εξάρτησή της από τις πρωτεάσες των κυττάρων στό-

χων για την είσοδο και 3) η περιοχή σύνδεσης RBD

στην υποομάδα S1 της ακίδας του SARS-CoV-2 εναλ-

λάσει συνεχώς τη δομική της διαμόρφωση, πότε ανυ-

ψώνεται για να συνδεθεί με τον ACE2 υποδοχέα και

πότε χαμηλώνει και κρύπτεται για να αποφύγει την

ανοσιακή παρακολούθηση (εικόνα 11)29.

Εικόνα 10. Είσοδος του SARS-CoV-2 στα ανθρώπινα κύτταρα.

Κυτταρική
μεμβράνη

ΑCE2

TMPRSS2

Περίβλημα
SARS-CoV-2
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Η γνώση αυτή των χαρακτηριστικών διαμορφωτι -

κών αλλαγών, θα διευκολύνει την επιτήρηση της επιδη -

μίας και θα παρέχει νέες ευκαιρίες για θεραπευτικούς

στόχους που θα αποκλείουν την είσοδο του ιού στο

κύτταρο με αποτέλεσμα να βοηθήσουν την καταπολέ -

μηση του SARS-CoV-2 και της νόσου COVID-1927-30.

Επίσης ένας αναστολέας της πρωτεάσης TMPRSS2

εγκεκριμένος για κλινική χρήση που θα απέκλεισε την

είσοδο του ιού στα κύτταρα θα μπορούσε να αποτε-

λέσει επιλογή θεραπείας.

Η ξαφνική εμφάνιση και η ταχεία εξάπλωση του

νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 θέτει σε κίνδυνο την

παγκόσμια υγεία και οικονομία. Η προέλευση του

SARS-CoV-2 παραμένει ασαφής. Οι νυχτερίδες θεω-

ρούνται η αρχική πηγή του SARS-CoV-2, επειδή ένας

στενά συνδεδεμένος με αυτόν κορωνοϊός ο RaTG13,

έχει απομονωθεί από τις νυχτερίδες1. Ωστόσο, τα μο-

ριακά γεγονότα που οδήγησαν στην πιθανή μετάδοση

του SARS-CoV-2 στον άνθρωπο παραμένουν ακόμη

άγνωστα. Οι διεξοδικές και σε βάθος έρευνες που θα

ακολουθήσουν πρέπει να απαντήσουν σε μερικά βα-

σικά ερωτήματα όπως: α) Ποιος είναι ο μοριακός μη-

χανισμός που διέπει τη μετάδοση μεταξύ των ειδών,

του SARS-CoV-2; β) Ο μηχανισμός αυτός είναι παρό-

μοιος ή διαφορετικός από αυτόν που σχετίζεται με

την εμφάνιση του SARS-CoV και του MERS-CoV; γ)

Ποιος είναι ο ρόλος που διαδραματίζει η σημειακή

μετάλλαξη και ο ανασυνδυασμός στην εξέλιξη του

SARS-CoV-2; Δεδομένου ότι οι κορωναϊοί μπορούν

να βιώσουν ταχεία μετάλλαξη και συχνό ανασυνδυα-

σμό, αυτές οι δραστηριότητες θα δημιουργήσουν νέα

στελέχη με αυξημένη μεταδοτικότητα και παθογένεια;

δ) Πόσο διαδεδομένος είναι ο ιός στον φυσικό του

ξενιστή και διαθέτει την ικανότητα να μολύνει άλλα

ζώα; τα οποία μπορεί να χρησιμεύσουν ως «δοχεία

ανάμιξης» για τη δημιουργία γενετικά νέων ιών; Οι

απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά και τα διδάγματα των

τριών προηγούμενων εστιών, θα αποτρέψουν τη δυ-

νατότητα εμφάνισης ενός νέου κορωνοϊού που θα

μπορούσε να αποτελέσει πιθανή απειλή για τη δημό-

σια υγεία.
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Ο ιός SARS-Cov-2 εισέρχεται στον ανθρώπινο οργα-

νισμό μέσω των βλεννογόνων του ανώτερου αναπνευ-

στικού συστήματος (μύτη, λάρυγγα) και στη συνέχεια

δια μέσου της τραχείας και των βρόγχων φθάνει στις

κυψελίδες του πνεύμονα, όπου προσβάλλει κυρίως τα

επιθηλιακά κύτταρα τύπου ΙΙ (που παράγουν τον επι-

φανειοδραστικό παράγοντα). Από τον πνεύμονα μπο-

ρεί να εισέλθει στην αιματική κυκλοφορία (ιαιμία) και

αιματογενώς να προσβάλλει τα όργανα-στόχους (που

φέρουν ACE2 υποδοχείς), όπως καρδιά, νεφρούς και

γαστρεντερικό σύστημα (γι αυτό μπορεί να ανιχνευθεί

και στα κόπρανα). Χρησιμοποιεί τους κυτταρικούς μη-

χανισμούς των κυττάρων του ξενιστή προκειμένου να

πολλαπλασιασθεί, και στη συνέχεια αντίγραφα του ιού

εξέρχονται από τα μολυσμένα κύτταρα και μολύνουν

άλλα υγιή κύτταρα1,2. 

Η άμυνα έναντι του ιού επιτυγχάνεται με τους

μηχανισμούς της φυσικής ή μη ειδικής (πρώτη γραμ-

μή άμυνας) και της επίκτητης ή ειδικής ανοσοαπά-

ντησης. Τα κυψελιδικά κύτταρα τύπου ΙΙ απελευθερώ-

νουν φλεγμονώδη μηνύματα που προσελκύουν μα-

κροφάγα, τα οποία εκκρίνουν κυτταροκίνες, που προ-

καλούν αγγειοδιαστολή και αύξηση της διαπερατότη-

τας των αγγείων, με αποτέλεσμα να προσελκύονται πε-

ρισσότερα φλεγμονώδη κύτταρα στις κυψελίδες. Ει-

σέρχεται υγρό στις κυψελίδες (οίδημα) που διαλύει

τον επιφανειοδραστικό παράγοντα και αρχίζει η συρ-

ρίκνωση των κυψελίδων (collapsus) με συνέπεια ελατ-

τωμένη ανταλλαγή αερίων, η οποία εκδηλώνεται κλινικά

με δυσχέρεια στην αναπνοή. Ταυτόχρονα, προσελκύο-

νται ουδετερόφιλα, που παράγουν ελεύθερες ρίζες

οξυγόνου (ROS) και προκαλούν καταστροφή μολυ-

σμένων κυττάρων3. Σε βαρεία φλεγμονή, υγρό πλούσιο

σε πρωτεΐνες εξέρχεται στην αιματική κυκλοφορία και

διοχετεύεται σε ολόκληρο το σώμα, προκαλώντας το

Σύνδρομο Συστηματικής Φλεγμονώδους Απάντησης

(SIRS ‑ Systemic Inflammatory Response Syndro me),

το οποίο μέσω του καρδιαγγειακού συστήματος μπο-

ρεί να προκαλέσει σηπτική καταπληξία και πολυοργα-

νική ανεπάρκεια, επιπλοκές συχνά θανατηφόρες. Ταυ-

τόχρονα οι κυτταροκίνες IL-1, IL-6, TNF-α επιδρούν

στον υποθάλαμο (εγκέφαλο) και προκαλούν πυρετό

(ενδογενή πυρετογόνα) και στο ήπαρ όπου διεγείρουν

την παραγωγή πρωτεϊνών οξείας φάσεως (π.χ. CRP).

Δεν είναι γνωστό αν ο ιός μολύνει τα ανοσοϊκανά κύτ-

ταρα, δεδομένου ότι μικρό ποσοστό μονοκυττάρων/

μακροφάγων του πνεύμονα εκφράζουν τον υποδοχέα

ACE2. Πιθανόν τα ανοσοϊκανά κύτταρα/στόχοι να εκ-

φράζουν άλλους υποδοχείς (για την πρωτεϊνη S) ή να

χρησιμοποιούν άλλους μηχανισμούς για την είσοδο

του ιού στο κύτταρο4. 

Οι κύριοι παράγοντες που συμβάλλουν στην πα-

θογένεση της COVID-19 είναι 1) εκτεταμένη φλεγμο-

νώδης αντίδραση 2) δυσλειτουργία ανοσιακού συ-

στήματος 3) ενεργοποίηση της «καταιγίδας των κυτ-

ταροκινών» και 4) οξειδωτικό στρες ( ROS). Η φλεγ-

μονή αποτελεί μηχανισμό άμυνας και οδηγεί σε νέ-

κρωση ή απόπτωση των προσβεβλημένων κυττάρων,

προϊόντα των οποίων ενισχύουν τη φλεγμονή και οδη-

γούν σε αυξημένη διαπερατότητα των αγγείων και συ-

γκέντρωση περισσοτέρων φλεγμονωδών κυττάρων

(ουδετερόφιλα, μακροφάγα) στις κυψελίδες του πνεύ-

μονα. Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος που επι-

δεινώνει την κατάσταση και σε συνδυασμό με την απώ-

Aνοσολογικοί μηχανισμοί στην παθογένεια 

της νόσου COVID-19
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λεια της ανοσορρύθμισης και την περαιτέρω ενεργο-

ποίηση της «καταιγίδας κυτταροκινών» έχει ολέθριες

συνέπειες για τον οργανισμό5. Η δυσλειτουργία του

ανοσιακού συστήματος στη νόσο COVID-19 περιλαμ-

βάνει 1) ελάττωση των λεμφοκυττάρων (μεγάλη ελάτ-

τωση των Τ και ΝΚ, ενώ τα Β βρίσκονται στα κατώτερα

φυσιολογικά όρια) 2) ελάττωση ουδετεροφίλων (στα

αρχικά στάδια) 3) ελάττωση του αριθμού αλλά όχι της

λειτουργίας των CD4+ και CD8+ T κυττάρων 4) ελάτ-

τωση των παρθένων (naive) Τ κυττάρων και 5) ελάτ-

τωση των μνημονικών και ρυθμιστικών Τ κυττάρων

(Tregs). Πιστεύεται ότι η ελάττωση των Β κυττάρων

στα αρχικά στάδια μπορεί να επηρεάζει την παραγωγή

των αντισωμάτων έναντι του ιού. Η παραγωγή κυττα-

ροκινών και χημειοκινών εμπλέκεται σε όλα τα στάδια

της νόσου. Η ενεργοποίηση δενδριτικών και επιθηλια-

κών κυττάρων (αρχικά στάδια) οδηγούν σε ενεργο-

ποίηση και έκφραση προφλεγμονωδών κυτταροκινών

(IL-1β, IL-6, IL-2R, IL-4, IL-8, IL-12, TNF-α, IFN-α/β/γ, 

IP-10, MCP-1) που βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο

του ανοσιακού συστήματος και προάγουν τηνTh1 απά-

ντηση, η οποία επάγει την ειδική ανοσιακή απάντηση.

Ταυτόχρονα υπάρχει και παραγωγή αντιφλεγμονωδών

κυτταροκινών (IL-4, IL-10) μέσω Th2 απάντησης. Τα αυ-

ξημένα επίπεδα IL-10 δεν είναι γνωστό αν οφείλονται

στη λοίμωξη COVID-19 ή στις θεραπευτικές παρεμ-

βάσεις. Η υπέρμετρη παραγωγή κυτταροκινών (καται-

γίδα των κυτταροκινών) από ουδετερόφιλα και μα-

κροφάγα (που διηθούν τον πνεύμονα) και από κατε-

στραμμένα λεμφοκύτταρα (σε μετέπειτα στάδια) θε-

ωρείται η κύρια αιτία της βαρειάς συμπτωματολογίας

από τους πνεύμονες όπως Οξεία Βλάβη του Πνεύ-

μονα (ALI-Acute Lung Injury) και Σύνδρομο Οξείας

Αναπνευστικής Δυσχέρειας (ARDS-Acute Respira-

tory Distress Syndrome) καθώς και της πολυοργανι-

κής νόσου (ήπαρ, νεφροί) που συχνά οδηγούν στον

θάνατο.Σε ασθενείς με βαρειά μορφή νόσου COVID-

19, άμεση καταστροφή του ενδοθηλίου των αγγείων

από τον ιό προκαλεί διάχυτη ενδαγγειακή πήξη, αντι-

φωσφολιπιδικό σύνδρομο και εικόνα αγγειίτιδας. Αυ-

ξημένοι τίτλοι αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων έχουν

συσχετισθεί με σοβαρή θρόμβωση6,7. Αναπτύσσονται

επίσης εξουδετερωτικά αντισώματα έναντι του SARS-

CoV-2, τα οποία μπορεί να είναι προστατευτικά (πα-

ρέχουν ενεργητική ή παθητική ανοσία). Σε βαρειές κα-

ταστάσεις έχει δοκιμασθεί θεραπεία με πλάσμα (πε-

ριέχει εξουδετερωτικά αντισώματα) από ασθενείς που

έχουν αναρρώσει από την νόσο8,9. 

Τα ηλικιωμένα άτομα εμφανίζουν πολύ πιο συχνά

βαρειά μορφή της νόσου COVID-19 και αυξημένη

θνητότητα. Οι αιτίες είναι: α) τα υποκείμενα νοσήματα

που προδιαθέτουν για τη νόσο (Σ.Δ., υπέρταση,

Χ.Α.Π.) και β) η ανοσογήρανση (immunosenescence),

δηλαδή μια δυσλειτουργία του ανοσιακού συστήματος,

κατά την οποία ελαττώνεται σημαντικά η ικανότητα

απάντησης έναντι νέων αντιγόνων. Οι διαταραχές των

ανοσολογικών μηχανισμών στο γήρας επηρεάζουν την

αποτελεσματικότητα των εμβολιασμών και επομένως

απαιτείται σχεδιασμός ειδικών εμβολίων για τους ηλι-

κιωμένους (π.χ. με προσθήκη ανοσοενισχυτικών)10. 

Προδιαθεσικοί παράγοντες για βαρειά μορφή

COVID-19 θεωρούνται το ιικό φορτίο με το οποίο

μολύνεται κάποιος και η γενετική προδιάθεση του

ατόμου. Η έρευνα στρέφεται σε πολυμορφισμούς των

γονιδίων του Μείζονος Συμπλέγματος Ιστοσυμβατό-

τητας (MHC), των γονιδίων των κυταροκινών και του

γονίδιου του υποδοχέα ACE2. Τα γονίδια του MHC

γνωστά στον άνθρωπο και ως HLA (Human Leuko-

cyte Antigens) θεωρούνται τα πιο σημαντικά, δεδομέ-

νης της σημασίας τους στην παρουσίαση του αντιγό-

νου στα Τ κύτταρα και στην έναρξη της ανοσιακής

απάντησης11.

Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις στη νόσο COVID-

19 στρέφονται πέρα από την καταπολέμηση του ιού

με αντικά φάρμακα και στον έλεγχο της υπέρμετρης

ανοσιακής/φλεγμονώδους απάντησης με ανοσοτρο-

ποποιητές. Έχουν χρησιμοποιηθεί στην κλινική πράξη:

1) χλωροκίνη/υδροξυχλωροκίνη που αναστέλλει την

παραγωγή IL-6, TNF-α, αλλά έχει και αντιική δράση, 

2) ανταγωνιστές της IL-6 (Tocilizumab) και της IL-1β

(Anakinra), 3) γλυκορτικοειδή με γνωστή αντιφλεγμο-

νώδη δράση (σημασία η δόση και ο χρόνος χορήγη-

σης), και 4) ενδοφλέβια χορήγηση ανοσοσφαιρίνης

(IVIg) ως θεραπεία υποκατάστασης αλλά και ως ανο-

σοτροποποιητική12,13,14.

Συμπερασματικά, η μελέτη των ανοσολογικών μη-

χανισμών στη νόσο COVID-19 θα βοηθήσει στην κα-

τανόηση της παθογένεσης και στη βελτίωση της πρό-

γνωσης της νόσου, στις θεραπευτικές προσεγγίσεις

και στο σχεδιασμό των κατάλληλων εμβολίων15,16.
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Η εξελισσόμενη πανδημία της λοίμωξης COVID-19

(Coronavirus Infectious Disease-19) από τον νέο κο-

ρωνοϊό του σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρό-

μου SARS-Cov-2 (Severe Acute Respiratory Syn-

drome ‑ Coronavirus ‑ 2) έχει προκαλέσει σε πα-

γκόσμιο επίπεδο μια δραματική αύξηση της νοσηρό-

τητας και θνησιμότητας από σοβαρή πνευμονία και

πολυοργανική νόσο1. 

Πρόκειται για μια πρωτόγνωρη κατάσταση για

όλη την ανθρωπότητα, παρόλο που την τελευταία ει-

κοσαετία εμφανίστηκαν παρόμοιες επιδημίες με τάσεις

μετατροπής σε πανδημίες από δύο άλλους κορωνοϊ-

ούς, πολύ συγγενικούς με τον SARS-CoV-2, τον SARS-

CoV και τον MERS (Middle East Respiratory Syn-

drome).Οι δύο τελευταίες ξεκίνησαν από την Ασιατική

Ήπειρο, η πρώτη από την Ανατολική Ασία και η δεύ-

τερη από την Αραβική χερσόνησο. Για τον SARS-CoV

τη χρονική περίοδο 2002-2003 καταγράφηκαν 8.098

κρούσματα με 774 θανάτους και θνητότητα 9,5%, ενώ

για τον MERS το 2012 καταγράφηκαν 2494 κρούσματα

με 858 θανάτους και θνητότητα 35%. Παρόλη την υψη-

λή θνητότητα λόγω της χαμηλής μεταδοτικότητας με

τα μέτρα περιορισμού σε διεθνές επίπεδο και οι δύο

λοιμώξεις περιορίστηκαν χωρίς να μεταπέσουν σε επι-

κίνδυνα επιδημικά ή πανδημικά κύματα.

Με τον SARS-CoV-2 δυστυχώς δεν υπήρξε η ίδια

εξέλιξη. Πρόκειται για έναν λιγότερο φονικό ιό, αλλά

πολύ περισσότερο μεταδοτικό, με αποτέλεσμα σε πα-

γκόσμιο επίπεδο ο Οκτώβριος 2020 να ξεκινήσει με

περισσότερα από 34.000.000 θετικά άτομα (κρούσμα-

τα διαφόρου βαθμού κλινικής σοβαρότητας και ασυ-

μπτωματικοί) και περισσότερους από 1.000.000 θανά-

τους1, 2.

Η υψηλή μεταδοτικότητα προκαλεί την εμφάνιση

πολλών κρουσμάτων, πολλών σοβαρώς νοσούντων με

ανάγκη νοσοκομειακής φροντίδας και πολλών θανά-

των ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες.

Στο άρθρο αυτό θα γίνει μια σύντομη αναφορά

στην εργαστηριακή διάγνωση και τις θεραπευτικές

προσεγγίσεις στην COVID-19.

Οι εργαστηριακές διαγνωστικές δυνατότητες που

εφαρμόζονται ήδη ή βρίσκονται σε εξέλιξη και διε-

ρεύνηση είναι 1) η άμεση ανίχνευση του RNA του ιού,

2) η πιθανότητα διαγνωστικής προσέγγισης μέσω της

ανίχνευσης ειδικών αντισωμάτων, 3) η άμεση ανίχνευ-

ση αντιγόνων του ιού και 4) η επικουρική χρήση απλών

αιματολογικών και βιολογικών δεικτών.

Άμεση ανίχνευση του RNA του ιού

Η εργαστηριακή διάγνωση στηρίζεται στην άμεση ανί-

χνευση του ιικού RNA σε βιολογικά κλινικά δείγματα

του ανωτέρου και κατωτέρου αναπνευστικού συστή-

ματος. Όπως και με πολλές άλλες ιογενείς λοιμώξεις

του αναπνευστικού, ο πλέον δόκιμος και αξιόπιστος

τρόπος είναι η χρήση μοριακών τεχνικών με προε-

ξάρχουσα την PCR (αλυσιδωτή αντίδραση πολυ -

μεράσης) με ποικίλες παραλλαγές και με στόχους ει-

δικές περιοχές που ταυτοποιούν τον SARS-CoV-23, 4.

Ως υλικό/δείγμα για το ανώτερο αναπνευστικό

χρησιμοποιούνται ρινοφαρυγγικό επίχρισμα, στομα-

τοφαρυγγικό επίχρισμα, ρινικό έκπλυμα, φαρυγγικό έκ-

COVID-19: Εργαστηριακή διάγνωση και 

θεραπευτικές προσεγγίσεις

Στυλιανός Χατζηπαναγιώτου

Ιατρός Βιοπαθολόγος ‑ Κλινικός Μικροβιολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, 
Διευθυντής Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου «Αιγινητείου» Νοσοκομείου

ανοσ′ια 2020;   16, 2:   23-27

ΗΜΕΡΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ 2020



24 ανοσ′ια 2020;   16, 2

πλυμα (ή ακόμα καλύτερα και δύο δείγματα συγχρό-

νως, ένα ρινικής και ένα φαρυγγικής προέλευσης). Από

το κατώτερο αναπνευστικό κατάλληλα είναι τα πτύελα,

η τραχειακή αναρρόφηση και το βρογχοκυψελιδικό

έκπλυμα (BAL).

Η σωστή λήψη του δείγματος είναι πρωταρχικής

σημασίας προκειμένου να αποφευχθούν ψευδώς αρ-

νητικά αποτελέσματα, γι’ αυτό και θα πρέπει να γίνεται

από εξειδικευμένο προσωπικό.

Σημαντική είναι και η μεταφορά του δείγματος,

ιδιαίτερα όταν το δείγμα δεν εξετάζεται σε εργαστήριο

της υγειονομικής μονάδας όπου γίνεται η λήψη αλλά

αποστέλλεται σε εργαστήριο εκτός. Για την αποφυγή

ατυχήματος χρησιμοποιείται τριπλή συσκευασία. Μετά

τη λήψη το δείγμα μπορεί να παραμείνει για φύλαξη

έως δύο ημέρες σε 4 οC, και για περισσότερο χρονικό

διάστημα σε -20 οC ή -8 οC. Για τη μεταφορά και φύ-

λαξη υπάρχουν επίσημες οδηγίες που αναφέρονται

στους ιστοτόπους του CDC, ECDC και ΠΟΥ.

H μοριακή ανίχνευση ιικού RNA (ΝAAT, nucleic

acid amplification test) περιλαμβάνει qPCR/rRT-PCR

(quantitative PCR/reverseTranscription PCR) με στό-

χους μοναδικές αλληλουχίες. Βάσει των οδηγιών διε-

θνών οργανισμών Δημόσιας Υγείας (CDC, ECDC και

ΠΟΥ) θα πρέπει οι στόχοι να είναι δύο διαφορετικοί,

ο ένας για απόλυτα ειδική περιοχή του SARS-CoV-2

και ο δεύτερος για μια περιοχή που αφορά γενικά την

κατηγορία των β-κορωνοϊών (betacoronavirus). Το ει-

δικό γονίδιο για SARS-CoV είναι το γονίδιο RdRP

(RNA dependent RNA Polymerase) και το γενικό γο-

νίδιο για betacoronavirus μπορεί να είναι είτε γονίδιο

νουκλεοκαψιδίου Ν (nucleocapsid protein) ή προσε-

κβολών S (spike protein) ή ελύτρου E (envelope pro-

tein).

Θετικό θεωρείται δείγμα με θετική ανίχνευση

RdRP και ενός από S, E, N. Επίσης θετικό μετά από

επανάληψη για επιβεβαίωση με το ίδιο ή και με δεύ-

τερο δείγμα είναι δείγμα όπου ανιχνεύεται μόνο το ει-

δικό γονίδιο RdRP. Σε αυτή την περίπτωση πρόκειται

είτε για πολύ χαμηλό ιικό φορτίο, είτε για πιθανή με-

τάλλαξη του στόχου στο S/N/E γονίδιο που περιλαμ-

βάνει η δοκιμασία.

Σε περίπτωση θετικού μόνο του γονιδίου S ή Ν

ή Ε (ενός από αυτά, ανάλογα με το ποιο περιλαμβάνει

η δοκιμασία) τότε η εξέταση θα πρέπει να επαναλη-

φθεί με το ίδιο ή και δεύτερο δείγμα, ή θα πρέπει να

επαναληφθεί σε άλλο εργαστήριο. Αν το αποτέλεσμα

επιβεβαιωθεί ως έχει, τότε πιθανόν να πρόκειται για

άλλο είδος β- κορωνοϊού (betacoronavirus). Λόγω εν-

δημικότητας σε περίοδο πανδημίας και επικράτησης

του στελεχών του SARS-CoV-2 πολλά εργαστήρια

αναφοράς θεωρούν το δείγμα θετικό, ώστε να λη-

φθούν τα απαραίτητα μέτρα ελέγχου της διασποράς

στην σπάνια περίπτωση που για άγνωστους λόγους

δεν ανιχνεύθηκε το ειδικό γονίδιο.

Αρνητικό θεωρείται δείγμα με απουσία των γονι-

δίων RdRP και ενός από τα S, E, N. Ψευδώς αρνητικό

αποτέλεσμα μπορεί να οφείλεται σε κακή ποιότητα

δείγματος με ανεπαρκή ποσότητα γενετικού υλικού

(έλεγχος με παρουσία ανθρωπίνου DNA), αστοχία

στην επιλογή του χρόνου λήψης (timing) δηλ. πολύ

νωρίς ή πολύ αργά από την αρχική μόλυνση με το πα-

θογόνο, κακή φύλαξη ή μεταφορά, και τέλος σε καθα-

ρά τεχνικά θέματα (αναστολή PCR λόγω ανασταλτικών

παραγόντων στο δείγμα, μετάλλαξη ιού).

Ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων

(IgG, IgM, IgA)

Για την ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων για τον ιό ανα-

πτύχθηκαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από

την εμφάνιση της πανδημίας διάφορες δοκιμασίες του

εμπορίου. Πρόκειται είτε για δοκιμασίες ανοσοχρω-

ματογραφίας (RDTs-Rapid Diagnostic Tests) ποιοτικές,

είτε για δοκιμασίες ανοσοχρωματογραφίας με φθορι-

σμό (ποσοτικές), είτε ανοσοενζυματικές μεθόδους

(ELISA) ποσοτικές4. Παρόλο που οι περισσότερες δο-

κιμασίες έχουν πιστοποιηθεί, η χρήση τους δεν συνι-

στάται για διαγνωστικούς σκοπούς από τους διεθνείς

οργανισμούς Δημόσιας Υγείας. Αυτό δεν οφείλεται

στην αξιοπιστία των δοκιμασιών αυτών καθ’ εαυτών

αλλά στα πολλά ερωτηματικά που θα πρέπει ακόμη

να απαντηθούν σχετικά με τους ανοσιακούς μηχανι-

σμούς που ενεργοποιούνται στη συγκεκριμένη λοίμω-

ξη, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση των αποτελε-

σμάτων5,6,7,8.  Η διεθνής βιβλιογραφία έχει κατακλυσθεί

από μελέτες σχετικά με τη διαγνωστική προσέγγιση

μέσω ανίχνευσης αντισωμάτων IgG, IgM, IgA σε ασθε-

νείς με όλες τις κλινικές εκφάνσεις της λοίμωξης, από

την απλή φορεία και την ήπια νόσηση, έως τη σοβαρή

εξέλιξη με χρήση μηχανικής υποστήριξης, σε πολλά

διαφορετικά χρονικά σημεία κατά την πορεία της νό-

σου καθώς και μετά την αποδρομή της. Τα αποτελέ-

σματα είναι πολύ αντικρουόμενα και αντιφατικά και

στο σκεπτικό της αξιολόγησης τόσο των δοκιμασιών

σε σχέση με την αρχή της κάθε μεθόδου, όσο και των

αποτελεσμάτων υπεισέρχονται οι παρακάτω προβλη-

ματισμοί:
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・Ποια η δυναμική της ανοσιακής απόκρισης στην

COVID-19 και σε ποια αντιγόνα του παθογόνου;

・Τι ρόλο παίζει η γενετική προδιάθεση (HLA κ.α.)

για την εξατομικευμένη αντίδραση;

・Παράγουν όλοι οι νοσούντες ή οι νοσήσαντες αντι-

σώματα;

・Παράγουν οι ασυμπτωματικοί αντισώματα;

・Πότε παράγονται σε σχέση με την επώαση, την εκ-

δήλωση και την αποδρομή και πόσο διαρκούν;

・Ποια είναι η συγγένεια/συνάφεια των παραγομένων

αντισωμάτων και πως μεταβάλλονται αυτές στη

διάρκεια του χρόνου;

・Πρόκειται για προστατευτικά (εξουδετερωτικά) αντι-

σώματα ή απλώς είναι μόνο διαγνωστικής σημασίας; 

・Αν είναι προστατευτικά τότε αποτρέπουν νέα λοί-

μωξη (δηλ. στη φάση της μόλυνσης) ή αποτρέπουν

μόνο τη νόσηση; Στη δεύτερη περίπτωση θα μπο-

ρούσε σε επαφή με τον ιό να υπάρξει φορεία επι-

δημιολογικής σημασίας για μετάδοση και διασπορά

σε άλλα άτομα ενώ το άτομο θα είναι άνοσο. 

・Χαμηλοί τίτλοι αντισωμάτων προστατεύουν;

・Υπάρχουν διασταυρούμενες αντιδράσεις με άλλους

κορωνοϊούς; και αν υπάρχουν προκαλούν κάποιο

βαθμό ανοσίας/προστασίας;

・Ποιος ο ρόλος της κυτταρικής ανοσίας στη λοίμω-

ξη, η οποία είναι πρωταρχικής σημασίας στις ιογε-

νείς λοιμώξεις και δυστυχώς δεν μπορεί να ανιχνευ-

θεί με συμβατικές μεθόδους ρουτίνας;

Έως σήμερα δεν υπάρχει επίσημα αποδεκτή δο-

κιμασία ελέγχου αντισωμάτων για την COVID-19 από

τους διεθνείς οργανισμούς Δημόσιας Υγείας. Το γεγο-

νός ότι αναφέρονται περιστατικά με έκδηλη λοίμωξη,

τα οποία είτε δεν ανέπτυξαν καθόλου αντισώματα για

διάφορα αντιγόνα του ιού μετά την αποδρομή της

λοίμωξης, είτε είχαν αρχικά αντισώματα και σε πολύ

σύντομο χρονικό διάστημα αρνητικοποιήθηκαν καθι-

στά τη χρήση της ανίχνευσης αντισωμάτων για ορο-

επιδημιολογικές μελέτες προβληματική. Ακόμη περισ-

σότερο ισχύει αυτό για την χρήση τους στη διάγνωση

της λοίμωξης.  Διαγνωστικά και επί απουσίας μοριακής

δοκιμασίας θα μπορούσε να βοηθήσει μόνο η μετα-

βολή τίτλου (ορομετατροπή με θετικοποίηση) με την

ίδια μέθοδο σε διάστημα 10-15 ημερών. 

Παρόλα αυτά οι προσπάθειες προς αυτή την κα-

τεύθυνση συνεχίζονται γιατί ένα αξιόπιστο τεστ εγκε-

κριμένο από διεθνή οργανισμό (WHO, ECDC, CDC)

θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για οροεπιδημιολο-

γικές μελέτες που θα βοηθήσουν στη διαχείριση της

πανδημίας. 

Ανίχνευση ειδικών αντιγόνων του

SARS-CoV-2

Παράλληλα με την ανάπτυξη δοκιμασιών ανίχνευσης

ειδικών αντισωμάτων ξεκίνησε και η προσπάθεια πα-

ραγωγής απλών συστημάτων ταχείας ανίχνευσης αντι-

γόνων του SARS-CoV-2 σε δείγματα ανωτέρου ανα-

πνευστικού. Τα συγκεκριμένα τεστ θα μπορούσαν να

αντικαταστήσουν τα μοριακά ειδικά σε περιπτώσεις

ελέγχων σε μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες έχοντας

το πλεονέκτημα του σύντομου χρόνου (rapid tests),

της απουσίας ανάγκης ειδικού εξοπλισμού και του χα-

μηλού κόστους. 

Η μεθοδολογία τους βασίζεται στην ανοσοχρω-

ματογραφία και δίνουν αποτελέσματα σε μερικά λεπτά.

Ως αντιγόνα χρησιμοποιούνται διάφορες πρωτεΐνες

του ιού.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν έχει ανα-

γνωρίσει έως σήμερα κανένα από αυτά τα τεστ ως κα-

τάλληλα για διαγνωστικούς σκοπούς και συνιστά τη

χρήση τους μόνο για ερευνητικές μελέτες. Σε καμία

περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως δο-

κιμασίες διαλογής ή για την λήψη διαγνωστικών απο-

φάσεων σε κλινικά περιστατικά1. 

Αιματολογικοί και βιοχημικοί δείκτες

Σε άτομα με ύποπτα κλινικά σημεία και συμπτώματα

για COVID-19 παρατηρούνται μεταβολές αιματολογι-

κών και βιοχημικών βιολογικών δεικτών με λευκοπενία,

λεμφοπενία, χαμηλά αιμοπετάλια, αυξημένη CRP, αυξη -

μένα ηπατικά ένζυμα και αυξημένη κρεατινίνη. Λευκο-

κυττάρωση με αυξημένη CRP πιθανόν να δηλώνει βα-

κτηριακή επιλοίμωξη, ενώ σε σοβαρή επιβάρυνση του

αναπνευστικού κακός προγνωστικός δείκτης είναι η αύ-

ξηση των D-Dimers και του suPAR (soluble urokinase

-type Plasminogen Activator Receptor).

Θεραπευτικές προσεγγίσεις

Για την COVID-19 δεν υπάρχει έως σήμερα ειδική αι-

τιολογική θεραπευτική αντιμετώπιση. Η αντιμετώπιση

είναι καθαρά υποστηρικτική και σε πρώτη φάση συ-

μπληρωματικά δοκιμάζονται αντιικά φάρμακα με ενδεί -

ξεις από εφαρμογή σε άλλες ιογενείς λοιμώξεις, προ-

κειμένου να διαπιστωθεί η δράση και στην COVID-19.

Δυστυχώς, αντίθετα με ότι ισχύει για τα βακτήρια, τους

μύκητες και τα παράσιτα για τους ιούς γενικά δεν

υπάρχουν ουσίες που να τους «σκοτώνουν». Η δράση

όλων των αντιικών ουσιών στηρίζεται στην αναστολή

σε κάποιο σημείο του κύκλου πολλαπλασιασμού του
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ιού με σκοπό να δοθεί χώρος και χρόνος στο ανοσο -

ποιητικό σύστημα του οργανισμού να καταπολεμήσει

το παθογόνο με του ίδιους ανοσιακούς μηχανισμούς.

Η καλή ανοσιακή κατάσταση του ασθενούς είναι κα-

θοριστικής σημασίας για την έκβαση της COVID-199. 

Μεταξύ των εν δυνάμει θεραπευτικών ουσιών, υπό

την επίβλεψη του ΠΟΥ έχει ξεκινήσει ήδη ένα συντο-

νισμένο πρόγραμμα δοκιμής τεσσάρων σχημάτων το

“Solidarity” clinical trial for COVID-19 treatments, το

οποίο περιλαμβάνει τις εξής ουσίες: 1. Remdesivir, 2.

Lopinavir/Ritonavir, 3. Lopinavir/Ritonavir + Interferon

beta-1a, 4. Chloroquine ή Hydroxychloroquine1.

Η κλινική μελέτη διενεργείται μόνο ενδονοσοκο-

μειακά σε διεθνές επίπεδο σε διάφορες χώρες (>90)

με στόχο την προσπάθεια για εύρεση αποτελεσματι-

κής θεραπείας. Η αξιολόγηση βασίζεται κυρίως στη

διαπίστωση της επίδρασής των υπό δοκιμή φαρμα-

κευτικών ουσιών στην επιβίωση των ασθενών ή στην

επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου.

Σε περίπτωση επιτυχών αποτελεσμάτων θα υπο-

στηριχθεί η συνεργασία με τις φαρμακοβιομηχανίες

για δυνατότητα ταχείας και ευρείας παραγωγής και

διάθεσης.

Η δράση των τεσσάρων υπό δοκιμή θεραπευτι-

κών σχημάτων περιγράφεται σύντομα:

Η ρεμδεσιβίρη (remdesivir) αναχαιτίζει τον ιικό

πολλαπλασιασμό λόγω αναστολής του κομβικού ιικού

ενζύμου RdRP (RNA dependent RNA Polymarase).

Ο συνδυασμός λοπιναβίρης/ριτοναβίρης (Lo -

pinavir/Ritonavir) αναστέλλει τις πρωτεάσες του ιού

μέσω αναστολής της πρωτεολυτικής διάσπασης

προδρόμων πρωτεϊνών απαραιτήτων για την σύν-

θεση λοιμογόνων ιικών μονάδων και η ταχεία απο-

δόμηση της λοπιναβίρης αποφεύγεται με την προ-

σθήκη ριτοναβίρης.

Ο συνδυασμός λοπιναβίρης/ριτοναβίρης μαζί με

την προσθήκη ιντερφερόνης β1α (interferon beta-1a)

προσδίδει αντιφλεγμονώδη δράση και μειώνει την κυτ-

ταρική καταστροφή.

Η θεραπευτική αντιική δράση της χλωροκίνης ή

υδροξυχλωροκίνης στηρίζεται στην αύξηση του εν-

δoκυτταρίου pH στο ενδόσωμα και στην αναστολή

απελευθέρωσης και πολλαπλασιασμού του ιού μέσα

στο προσβεβλημένο κύτταρο. Επί πλέον οι ουσίες αυ-

τές έχουν ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση και χρησι-

μοποιούνται ήδη από πολλές δεκαετίες για την θερα-

πεία αυτοανόσων διαταραχών.

Διάφορες πρόσφατες μελέτες αναφέρουν την πι-

θανή χρήση πολλών άλλων ουσιών, όπως, Nitazoxa -

nide, Ivermectin, Tocilizumab, κορτικοστεροειδή, Favipi-

ravir, Ribavirin +/- interferon, Oseltamivir and baloxavir

ή και την επικουρική συνδυαστική χρήση αντιμικρο-

βιακών (π.χ. αζιθρομυκίνη).

Παράλληλα με την εύρεση μια αποτελεσματικής

θεραπείας, οι ελπίδες της παγκόσμιας ιατρικής κοινό-

τητας στρέφονται προς την παρασκευή ενός αποτε-

λεσματικού εμβολίου, γεγονός που θα χρειαστεί πολύ

χρόνο προκειμένου να εξασφαλιστεί πρωτίστως η

ασφάλεια σε σχέση με ανεπιθύμητες ενέργειες. Δυ-

στυχώς οι προσπάθειες παρασκευής ενός εμβολίου

για τους προηγούμενους επιδημικούς κορωνοϊούς

(SARS-CoV και MERS) δεν καρποφόρησαν.

Στο πλαίσιο της Ενιαίας Υγείας, μια σημαντική πα-

ράμετρος που δεν έχει ακόμη διερευνηθεί αρκετά σχε-

τικά με τον επιδημιολογικό χαρακτήρα της COVID-19

είναι η σημασία των ζώων στη μετάδοση και διατήρηση

της νόσου. Όλοι οι γνωστοί κορωνοϊοί συμπεριλαμβα-

νομένου και του SARS-CoV-2 μολύνουν ποικίλα είδη

ζώων τα οποία αποτελούν φυσικά υπόδοχα. 

Η πανδημία που βιώνει η ανθρωπότητα με τον

SARS-CoV-2 αποτελεί μια πρωτόγνωρη κατάσταση και

μια μεγάλη δοκιμασία για τα συστήματα υγείας πα-

γκοσμίως. Ανέδειξε νέες προκλήσεις για την πρόληψη,

διάγνωση και θεραπεία στο πεδίο των λοιμώξεων και

επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά η υπεροχή των μι-

κροβίων να διατηρούν το πλεονέκτημα του «αναπά-

ντεχου».
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Η Μαρία Κιουρί ανάμεσα σε πολλές ρήσεις που της

έχουν αποδοθεί είπε κάποτε : «Δεν υπάρχει τίποτα

στη ζωή για να φοβηθούμε παρά μόνο για να κατα-

λάβουμε. Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα για να καταλά-

βουμε περισσότερα ώστε να φοβόμαστε λιγότερο».

Σίγουρα αυτά τα λόγια της είναι σήμερα πιο επίκαιρα

παρά ποτέ, μιας και βρισκόμαστε εν μέσω πανδημίας

από έναν καινούριο ιό.

Απ’ ότι φαίνεται όλα άρχισαν γύρω στον Δεκέμ-

βριο του 2019, όταν στην πόλη Wuhan της Κίνας εμ-

φανίζεται πνευμονία από έναν καινούργιο κορωνοϊό

με μετάδοση από ζώο σε τοπική αγορά αρχικά και

από άνθρωπο σε άνθρωπο στη συνέχεια. Στις 11 Ια-

νουαρίου, από τα πρώτα 5 περιστατικά δημοσιεύεται

ο γενετικός κώδικας του νέου ιού και 1 μήνα μετά δίνε -

ται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) η

ονομασία SARS-CoV-2 στον ιό και COVID-19 για την

νόσο, που στην ουσία πρόκειται για ένα σοβαρό οξύ

αναπνευστικό σύνδρομο με σημαντική θνησιμότητα

ιδιαίτερα σε ηλικίες > 60 ετών και σε συνύπαρξη συν-

νοσηρότητας όπως ΣΔ, υπέρταση και νοσογόνος πα-

χυσαρκία. Επίσης χαρακτηρίζεται από μεγάλη μετα-

δοτικότητα με δείκτη Ro (reproductive number/ρυθμό

μετάδοσης) 2-2.5 με Μ.Ο 2.2.

Οι κορωνοϊοί είναι μια μεγάλη οικογένεια ιών που

ανακαλύφθηκαν τη δεκαετία του 1960 και συνδέθηκαν

με αναπνευστικές λοιμώξεις του ανθρώπου, όπως το

κοινό κρυολόγημα. Φέρουν εξωτερικό περίβλημα με

χαρακτηριστική εμφάνιση στο οποίο διακρίνονται πε-

ριμετρικά μικρές προεκβολές σαν στέμμα (κορώνα),

από το οποίο πήραν και το όνομά τους και RNA γο-

νιδίωμα. Οι κορωνοϊοί είναι ιοί που κυκλοφορούν στα

ζώα αλλά κάποιοι και στους ανθρώπους. Ο SARS-

CoV-2 είναι ένα νέο στέλεχος που εμφανίζεται πρώτη

φορά σε άνθρωπο. Η συμπτωματολογία του συνδρό-

μου περιλαμβάνει εκδηλώσεις από το αναπνευστικό,

κυρίως με βήχα και δύσπνοια αλλά πιθανώς και από

άλλα συστήματα όπως ΓΕΣ, ΚΝΣ καθώς και γενικά συ-

μπτώματα όπως πυρετός, καταβολή και μυϊκά άλγη. Η

μετάδοση γίνεται κύρια μέσω της αναπνευστικής οδού

με περίοδο επώασης 2-14 ημέρες και η πρόληψη πε-

ριλαμβάνει αυστηρή τήρηση των κανόνων προσωπικής

υγιεινής χεριών, τήρηση των αποστάσεων και αποφυγή

επαφής ματιών, μύτης και στόματος.

Στις 11-12 Φεβρουαρίου 2020 έλαβε χώρα μια

πολύ σημαντική συνάντηση ειδικών στον ΠΟΥ και δη-

μιουργία «WHO Target Product Profiles for COVID-

19 Vaccines», όπου υπό την αιγίδα και επίβλεψη του

ΠΟΥ ειδικοί διαφορετικής προέλευσης εργάζονται

μαζί για την ανάπτυξη του εμβολίου. Στις 16 Μαρτίου

το πρώτο υποψήφιο εμβόλιο μπαίνει σε κλινικές δοκι-

μές ενώ στις 26 Απριλίου εκδίδεται από τον ΠΟΥ το

«DRAFT landscape of COVID-19 candidate vaccines»

και στις 28 Απριλίου τα κριτήρια ιεράρχησης και αξιο-

λόγησης των εμβολίων και γίνεται φανερό ότι η δια-

δικασία μέχρι να εισαχθεί το εμβόλιο στην αγορά δεν

θα είναι καθόλου εύκολη!

Είναι πράγματι πρωτοφανές ότι το πρώτο εμβόλιο

αναπτύχθηκε μόλις 4 εβδομάδες μετά την αλληλού-

χηση του γονιδιώματος του ιού στην Κίνα. Σε αυτό

συνεισέφερε σίγουρα η μεγάλη ομοιότητα του ιού με

τον προηγούμενο γνωστό κορωνοϊό SARS που είχε

προκαλέσεις πανδημία λίγα χρόνια πριν, αλλά και το

γεγονός μεταξύ άλλων της στήριξης και χρηματοδό-

Κορωνοϊός SARS-CoV-2 και εμβόλια: 

Προβληματισμοί και προοπτικές

Χριστίνα Τσίγαλου, MD, PhD
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τησης από την CEPI (Coalition for Epidemic Prepared-

ness and Innovation) που είχε δημιουργηθεί τρία χρό-

νια πριν με στόχο να επιταχύνουν την ανάπτυξη εμ-

βολίων για νεοεμφανιζόμενα λοιμώδη νοσήματα και

εύκολη πρόσβαση των ανθρώπων σε αυτά κατά την

διάρκεια επιδημιών. Σκοπό έχει την οργάνωση και χρη-

ματοδότηση της τεχνολογικής πλατφόρμας που θα

οδηγήσει στην γρήγορη ανακάλυψη του εμβολίου

άσχετα με το είδος του παθογόνου για μια «ασθένεια

χ» που τώρα είναι η COVID-19. Έτσι αυτή τη στιγμή

7 υποψήφια εμβόλια βρίσκονται στην κλινική φάση

της μελέτης τους και 82 υποψήφια εμβόλια στην προ-

κλινική αξιολόγηση τους.

Γιατί είναι όμως τόσο σημαντικό να βρεθεί

έγκαιρα το εμβόλιο? Γιατί πρώτον υπάρχει μετάδοση

από ασυμπτωματικούς φορείς και δεύτερον ο SARS-

CoV-2 έχει την ικανότητα να δημιουργεί πανδημίες

μέσα σε περίοδο λίγων εβδομάδων. Ο Dr Anthony

Fauci (Διευθυντής του National Institute ofAllergy and

Infectious Diseases) δήλωσε ότι το εμβόλιο αποτελεί

το υπέρτατο όπλο στην μάχη κατά την πανδημίας. Συ-

νεπώς ο έλεγχος αυτής της ιογενούς λοίμωξης φα-

ντάζει πολύ δύσκολος ίσως και ακατόρθωτος χωρίς

την παρουσία εμβολίου.

Μέσα σε αυτή την παγκόσμια φρενίτιδα έχουμε

ελπιδοφόρα νέα λόγω της προηγούμενης εμπειρίας

στην έρευνα εμβολίου από την πανδημία SARS-CoV

το 2003 αφού οι δύο ιοί α) έχουν υψηλού βαθμού γε-

νετική ομοιότητα και β) χρησιμοποιούν τους ίδιους

υποδοχείς ACE2 για να προσβάλλουν τα κύτταρα του

ξενιστή. Από την ημέρα που βρέθηκε η γενετική αλ-

ληλουχία του ιού μέσα σε 2 μήνες από την ανακάλυψη

του ιού, η Αμερικάνικη Εταιρεία MODERNA ήταν σε

θέση να ξεκινήσει δοκιμές σε εμβόλιο σε χρόνο ρε-

κόρ. Δυστυχώς όμως, υπάρχουν και εγγενείς αντιξοό-

τητες στην όλη προσπάθεια, όπως το φαινόμενο της

αντισωματο-εξαρτώμενης ανοσοενίσχυσης που συμ-

βαίνει, αν και σπάνια, προκαλώντας εντονότερες εκ-

δηλώσεις της νόσου σε ήδη εμβολιασμένα άτομα. Επί-

σης χρειάζεται στόχευση σε διαφορετικές πληθυσμια-

κές ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι με ιδιαιτερότητες και

φυσικά αυτή η έρευνα εμβολίου δεν είναι ελκυστική

για τις μεγάλες πολυεθνικές, όπως σίγουρα είναι για

τον εμβολιασμό του παιδικού πληθυσμού για παρά-

δειγμα, οπότε απαιτείται γενναία χρηματοδότηση όσων

αποφασίσουν να ασχοληθούν.

Πολλοί ρωτούν γιατί παρά την πραγματικά πα-

γκόσμια κινητοποίηση καθυστερεί τόσο να βρεθεί

αποτελεσματικό και ασφαλές εμβόλιο? Γιατί μέχρι

στιγμής δεν έχουμε εμβόλιο για κανέναν από τους

προηγούμενους κορωνοϊούς π.χ, SARS-CoV, MERS

κ.λ.π. αλλά και επειδή πολλές νέες μεθοδολογίες δεν

έχουν ακόμα πλήρως ελεγχθεί για την ασφάλεια τους.

Γι αυτό και είναι απαραίτητη η χρήση πειραματο ζώων

για τον έλεγχο της προστασίας που θα παρέχει το εμ-

βόλιο αλλά και της πιθανής τοξικότητας του. Επιπρό-

σθετα πρέπει να γίνει η έναρξη των κλινικών δοκιμών

όπου στην Φάση Ι γίνεται η εκτίμηση της ασφάλειας

σε ανθρώπους εθελοντές, στην Φάση ΙΙ προσδιορίζο-

νται ο τρόπος δράσης, οι δόσεις και η αποδεδειγμένη

αποτελεσματικότητα του εμβολίου και στην Φάση ΙΙΙ η

επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας

σε μεγάλο πληθυσμιακό δείγμα. Η ικανότητα παραγω-

γής του εμβολίου σε επαρκείς ποσότη τες ανάλογα με

τις ανάγκες είναι μια άλλη παράμετρος καθώς έχει ση-

μασία αν πρόκειται για ήδη γνωστή τεχνολογία όπως

π.χ ζώντες εξασθενημένοι ιοί ή για νέες πλατφόρμες

τεχνολογίας όπως mRNA όπου απαιτείται περισσότε-

ρος χρόνος. Τέλος, ο χρόνος που θα χρειαστεί ώστε

να διατεθούν τα εμβόλια και να χορηγηθούν στον πλη-

θυσμό είναι κάποιες εβδομάδες και με δεδομένο ότι

είναι καινούριος ιός πιθανόν να χρειαστεί 2 δόσεις με

μεσοδιάστημα 3-4 εβδομάδων και η ανάπτυξη αντισω -

μάτων θα γίνει 1-2 εβδομάδες μετά την 2η δόση. Τελικά

ακόμα και να συντομεύσουν κάποιες διαδικασίες το

νωρίτερο για το εμβόλιο είναι 6 μήνες αφού αρχίσουν

οι κλινικές δοκιμές και ρεαλιστικά μιλώντας δεν φαίνε-

ται να έχουμε διαθέσιμο εμβόλιο για SARS-CoV-2 για

τους επομένους 12-18 μήνες.

Όλα τα εμβόλια έχουν στόχο να εκθέσουν το

σώμα μας σε ένα αντιγόνο, που όμως δεν θα μας προ-

καλέσει νόσο, αλλά θα προκαλέσει ανοσιακή απάντη-

ση που μπορεί να εμποδίσει ή και να σκοτώσει τον ιό

αν τυχόν υπάρξει μόλυνση. Η απάντηση του ανοσια-

κού μας συστήματος συνοψίζεται στο παρακάτω σχή-

μα 1 και είναι γνωστό από την προηγούμενη εμπειρία

ότι το προφίλ του εμβολίου για το SARS-CoV-2 πρέπει

να ελαχιστοποιεί την ανοσοενίσχυση και να είναι κα-

τάλληλο για ενήλικες άνω των 60 ετών ή γι αυτούς

που έχουν υποκείμενα νοσήματα όπως ΣΔ ή Αρτη-

ριακή Υπέρταση. Επίσης πρέπει να μπορεί να χρησι-

μοποιηθεί σε ενήλικες στα επαγγέλματα υγείας και να

μπορεί να παραχθεί και να αποθηκευθεί σε μεγάλες

ποσότητες.

Αυτήν την στιγμή τα υποψήφια εμβόλια αφορούν

πλατφόρμες εργασίας από διάφορες Εταιρείες που

δουλεύουν ερευνητικά σε όλον τον ιό, σε υπομονάδες

του ιού, είτε στο νουκλεϊνιικό οξύ του. Από τα 115 υπο-
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ψήφια εμβόλια τα 78 ανήκουν σε ενεργά πρωτόκολλα.

Το 72% αυτών ερευνώνται στον ιδιωτικό τομέα, 28%

σε ακαδημαικούς, δημόσιους και άλλους μη κερδοσκο -

πικούς οργανισμούς, ενώ το 46% των μελετών γίνε ται

στην Β. Αμερική. Υπάρχουν τουλάχιστον 8 τύποι εμ-

βολίων που ελέγχονται τώρα έναντι του SARS-CoV-2.

Τουλάχιστον 7 ομάδες δουλεύουν με ολόκληρο τον

ιό είτε εξασθενημένο είτε αδρανοποιημένο χρησιμο-

ποιώντας την τεχνογνωσία από τα εμβόλια για την ιλα-

ρά και την πολυομυελίτιδα. Τουλάχιστον 20 ομάδες

στοχεύουν στη χρήση DNA ή RNA για τον SARS-

Cov-2, όπου τα νουκλεικά οξέα εισέρχονται στο αν-

θρώπινο κύτταρο και δημιουργούν αντίγραφα του ιού. 

Είναι εύκολα στην παραγωγή τους αλλά ως τώρα

κανένα δεν έχει αδειοδοτηθεί προς χρήση. Εμβόλια

τύπου vector (ιικοί φορείς) όπου με την βοήθεια της

γενετικής μηχανικής παράγουν τις πρωτεΐνες του ιού

στο σώμα χωρίς να προκαλούν νόσο π.χ. Ebola βρί-

σκονται επίσης σε στάδιο έρευνας όπως και εμβόλια

που βασίζονται στην είσοδο απευθείας πρωτεϊνών του

ιού στο σώμα π.χ. S πρωτεΐνη ή άδεια καψίδια του ιού

χωρίς δηλαδή το γενετικό του υλικό.

Πολύς λόγος έγινε επίσης τελευταία για έναν πα-

λιό μας γνώριμο το εμβόλιο κατά της φυματιώσεως

το BCG. Προστατεύει από λοιμώξεις του αναπνευστι-

κού πέραν της φυματιώσεως π.χ. RSV, HSV κ.λ.π. και

μειώνει την συνολική θνησιμότητα ιδιαίτερα σε παιδιά.

Έχει την ικανότητα να εμφανίζει «μη ειδικές δράσεις»

λόγω ενεργοποίησης των μακροφάγων που είναι έτσι

καλύτερα προετοιμασμένα για να αντιμετωπίσουν μι-

κροβιακές ή ιογενείς λοιμώξεις. Προσπάθησαν έτσι

κάποιοι να εξηγήσουν την μεγάλη θνησιμότητα των

ασθενών από SARS-CoV-2 σε χώρες που δεν το πε-

ριλαμβάνουν στο πρόγραμμα των υποχρεωτικών εμ-

βολίων.

Ανάμεσα σε όλες τις ερευνητικές ομάδες που

ασχολούνται με το εμβόλιο για τον νεοεμφανιζόμενο

ιό είναι και μια πολλά υποσχόμενη από το Πανεπι-

στήμιο της Οξφόρδης με κύρια ερευνήτρια την Sarah

Gilbert. Χρησιμοποιεί τεχνικές ανασυνδυασμένου

DNA. Στα μέσα Μαΐου δοκιμάζεται σε 500 εθελοντές

(ενήλικες έως 55 ετών), με επέκταση του ορίου ηλικίας

έως τα 70 έτη και αργότερα στους άνω των 70 ετών.

Θα φτάσει να εμβολιάσει 5000 εθελοντές, ώστε το

φθινόπωρο να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα του

εμβολίου σε συνεργασία και με ευρήματα από άλλες

χώρες.

Πολλά ερωτήματα μένει να απαντηθούν όπως:

Πόσο διαρκεί η προσφερόμενη ανοσία και πόσες

δόσεις του εμβολίου θα χρειαστούν? Η προστασία

διαφέρει μεταξύ ανθρώπων σύμφωνα με το γενετικό

υπόβαθρο, την ηλικία ή το φύλο? Ποιοί πρέπει να

εμβολιαστούν κατά προτεραιότη τα ώστε να προστα -

τευθούν πιο αποτελεσματικά οι ευπαθείς ομάδες ?

Πρόσφατα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ

Antonio Guterres είπε ότι «το εμβόλιο για COVID-19

πρέπει να θεωρηθεί ως ένα παγκόσμιο δημόσιο αγαθό

και όχι για μία μόνο χώρα ή περιοχή αλλά ένα εμβόλιο

που θα είναι προσιτό, αποτελεσματικό, ασφαλές, εύκο-

λα χορηγούμενο και παγκοσμίως διαθέσιμο οπουδή-

ποτε και για οποιονδήποτε».

Μπορεί το εμβόλιο να αργήσει για αυτή την παν-

δημία, μπορεί να βρεθεί ένα pancoronavirus εμβόλιο,

αλλά όλη αυτή η τεχνογνωσία, η συνεργασία, η χρη-

Πιθανές εκβάσεις 
της αντισωματικής

απάντησης στον
SARS-CoV-2

Τα εξουδετερωτικά
αντισώματα

συνδέοντια με
 την  S πρωτεΐνη

του ιού
και εμποδίζουν

τον ιό να συνδεθεί
με τον υποδοχέα ACE2

Στην αντισωματο-
εξαρτώμενη

ανοσοενίσχυση
της λοίμωξης

τα χαμηλής ποσότητας
και ποιότητας μη
εξουδετρωτικά

αντισώματα
συνδέονται 

με σωματίδια
του ιού και διευκολύνουν

την είσοδο του ιού
και την λοίμωξη

Αντισωματοδιαμε-
σολαβούμενη

ανοσοενίσχυση από
χαμηλής ποσότητας

και ποιότητας
μη εξουδετερωτικά

αντισώματα 
που δημιουργώντας
ανοσοσυμπλέγματα

προάγουν την φλεγμονή
και τις προφλεγμονώδεις

κυτταροκίνες

Σχήμα 1.
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ματοδότηση και η διάχυση των πληροφοριών θα πρέ-

πει να παίξει έναν σημαντικό ρόλο για την επόμενη

φορά αν αυτός ο ιός αποδειχθεί ότι είναι εποχιακός,

όπως της γρίππης, είτε όταν θα έχουμε να αντιμετω-

πίσουμε μια νέα ασθένεια Χ από κάποιον νέο ιό που

πέρασε από τα ζώα στους ανθρώπους.

Όλη η ανθρωπότητα είναι σε αγωνία και όλη η

επιστημονική κοινότητα σε εγρήγορση για την εύρεση

του εμβολίου. Ίσως είναι και μια χρυσή ευκαιρία για να

αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το αντιεμβολιαστικό

κίνημα και οι όποιες θεωρίες συνομωσίας, όταν συνει-

δητοποιήσουμε πώς θα είναι η ζωή μας απέναντι σε

μια μεταδοτική ασθένεια που δεν έχουμε το εμβόλιο

να μας προστατέψει. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα

ευοδωθούν οι προσπάθειες των ερευνητών για να στα-

ματήσουμε να θρηνούμε θύματα και να επιστρέψουμε

στην κανονικότητα πριν επέλθει ανεπανόρθωτη ζημιά

στην κοινωνία από όλες τις απόψεις. Ας είμαστε αισιό -

δοξοι ότι θα σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστά-

σεων και θα προασπίσουμε την Δημόσια Υγεία και ποι-

ότητα ζωής όλων μας. 

Αλληλογραφία:

Χριστίνα Τσίγαλου

e-mail: xtsigalou@yahoo.gr
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Η λοίμωξη COVID-19 έχει επιφέρει τεράστιες αλλαγές
στον πλανήτη προκαλώντας μια άνευ προηγουμένου
υγειονομική κρίση που έχει άμεση επίδραση στη με-
ταμοσχευτική διαδικασία. 

Η μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων

και ιστών

Η μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων και ιστών απο-
τελεί θεραπευτικό όπλο και λύση ζωής για ασθενείς
με ανεπάρκεια τελικού σταδίου σε νεφρό, καρδιά, πνεύ-
μονα, πάγκρεας και παχύ έντερο. Πολλοί είναι οι κίν-
δυνοι απώλειας του μοσχεύματος με κυριότερο την
ανοσιακή απάντηση του λήπτη έναντι των ξένων αντι-
γόνων του μοσχεύματος, πρόβλημα που αντιμετωπί-
ζεται με τον προμεταμοσχευτικό έλεγχο ιστοσυμβα-
τότητας και προευαισθητοποίησης του λήπτη αλλά και
με τη χρήση ανοσοκατασταλτικής αγωγής. Η χρόνια
όμως χρήση ανοσοκατασταλτικής αγωγής έχει σαν
συνέπεια τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης καρκί-
νου και λοιμώξεων στους ανοσοκατεσταλμένους
ασθενείς.

Η επιστημονική κοινότητα ήρθε κατά καιρούς
αντιμέτωπη με την πρόκληση εμφάνισης διαφορετικών
και ποικίλης βαρύτητας λοιμώξεων (όπως οι ιογενείς
λοιμώξεις από HIV, SARS-CoV,  West NileVirus, Pande -
mic InfuenzaA/H1N1, Zika, Empola και τέλος με την τε-
ράστια πρόκληση της πανδημίας από SARS-CoV-2).

Απάντηση στις εμφανιζόμενες ιογενείς λοιμώξεις
αποτελεί η επίτευξη κατάρτισης και προσαρμογής με-
ταμοσχευτικών προγραμμάτων με βάση την εκτίμηση
της μετάδοσης από το δότη, της έντασης της νόσου

στο λήπτη και της πιθανότητας μετάδοσης από και
προς τους υγειονομικούς. Ωστόσο, η πανδημία
COVID-19 αποτελεί μοναδική και άνευ προηγουμένου
απειλή της δημόσιας υγείας1,2. 

Ο SARS-COV2 προκάλεσε παγκόσμιο αντίκτυπο
στη μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων. Τα συστήματα
Υγείας βρίσκονται αντιμέτωπα με προβλήματα που
αφορούν α) την τροποποίηση και προσαρμογή των
προγραμμάτων μεταμόσχευσης, β) το δότη, γ) το λή-
πτη, δ) τη λήψη και μεταφορά των μοσχευμάτων, ε)
την επάρκεια των συστημάτων Υγείας σε έμψυχο και
άψυχο υλικό, στ) τη διαχείριση του ανοσοκατασταλ-
μένου λήπτη μετά τη μεταμόσχευση και ζ) τη διαχεί-
ριση της λοίμωξης COVID-19 όταν ο λήπτης νοσήσει. 

Διαχείριση του προγράμματος μετα-

μόσχευσης συμπαγών οργάνων

Τίθεται επομένως το ερώτημα και η ανάγκη λήψης
απόφασης για την συνέχιση, ελάττωση ή διακοπή των
μεταμοσχεύσεων σε μία συνθήκη στην οποία είναι
άγνωστα τόσο η πορεία της νόσου στους ανοσοκατα -
σταλμένους με μεγάλη πιθανότητα περισσότερου και
μεγάλης διάρκειας ιικού φορτίου όσο και θνητότητας. 

Υπάρχει ανάγκη εκτίμησης του κινδύνου έναντι
του οφέλους από την εισαγωγή σε ανοσοκαταστολή
ασθενών στην εποχή της πανδημίας ή από την ακύ-
ρωση μιας μεταμόσχευσης, ενώ συγχρόνως τίθενται
θέματα διαθέσιμων κλινών εντατικής, κλινών νοσηλείας,
αναπνευστήρων, απουσίας ή ασθένειας υγειονομικού
προσωπικού.

Όλα αυτά τα ζητήματα αποτελούν λόγους αναγκα -

Η πρόκληση της διαχείρισης της μεταμόσχευσης

στην εποχή της πανδημίας COVID-19

Α. Φυλάκτου

Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια, Εθνικoύ Περιφερειακού Κέντρου Ιστοσυµβατότητας και Τµήµατος Ανοσολογίας, Γ. Ν. "Ιπποκράτειο", Θεσσαλονίκη
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Πίνακας 1. Μοριακή ανίχνευση του ιού (ΝΑΤ) στο ρινοφαρυγγικό επίχρισμα του δότη3,6

Countrya Deceased donor  Living donor  Pretransplant recipient Specimen type

screening screening screening

Canadab Universal NAT Universal NAT Clinical NP or BAL
Switzerland  Universal NAT Universal NAT Clinical NP or BAL
Italy Universal NAT Universal NAT Clinical BAL in deceased donor

NP in living donor
Spain Universal NAT Universal NAT; Clinical NP ± BAL

donation postponed 
21 d if known exposure

Koreab Universal NAT Universal NAT Universal NAT NP
Japanb Risk-based NAT Self-isolation or hospital Clinical; NAT NP (and BAL for

due to limited admission 14 d prior where testing intubated patients)
testing capacity to surgery available

Abbreviations: BAL, bronchoalveolar lavage; NAT, nucleic acid testing; NP, nasopharyngeal.
a May represent the author centers – not necessarily country wide; assumes transplant activity is continuing.
bRecommendations of country-specific transplant societies
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στικής ελάττωσης του ρυθμού μεταμοσχεύσεων αλλά
και συζήτησης για προτίμηση «καλών» οργάνων προ-
κειμένου να αποφευχθεί η παρατεταμένη χρήση εντα-
τικής και η πρώιμη δυσλειτουργία του μοσχεύματος.

Ανάλογα λοιπόν με το ποσοστό επίπτωσης της
νόσου στις διάφορες χώρες και στις διάφορες περιο-
χές, γίνεται σταδιακή προσέγγιση με ελάττωση της με-
ταμοσχευτικής δραστηριότητας κατά 25% (διακοπή
της ζώσας μεταμόσχευσης νεφρού και ήπατος, συνέ-
χιση της πτωματικής, όπως συμβαίνει και στη χώρα
μας, ενώ συνεχίζονται όλες οι υπόλοιπες όπως η συν-
δυασμένη ήπατος-παγκρέατος), ελάττωση κατά 50%
(διακοπή και στις πτωματικές μεταμοσχεύσεις νεφρού
και ήπατος ενώ συνεχίζεται η μεταμόσχευση μόνο σε
λήπτες ήπατος που έχουν σκορ επικινδυνότητας
MELD πάνω από 25 ή στους υπερευαισθητοποιημέ-
νους λήπτες νεφρού), ελάττωση κατά 75% (διακοπή
σχεδόν όλων των μεταμοσχεύσεων, εκτός από τις
άκρως επείγουσες μεταμοσχεύσεις, δηλαδή ήπατος
όταν ο λήπτης έχει MELD πάνω από 30 ή καρδιάς
σταδίου 3, 3.5 ή 4). Τέλος, μπορεί να συμβεί και 100%
διακοπή της μεταμοσχευτικής δραστηριότητας στην
περίπτωση που υπάρχει πλήρης κορεσμός των εντα-
τικών από ασθενείς με COVID-193. 

Υπάρχει επίσης ανάλογη προσέγγιση ελάττωσης
όσον αφορά την παρουσία των ασθενών στο νοσο-
κομείο πριν και μετά τη μεταμόσχευση με επέκταση
πρωτοκόλλων εξ΄αποστάσεως παρακολούθησης και
χρήσης τηλεϊατρικής.

Διαχείριση δότη-δωρεάς

Θέμα που προκύπτει και χρήζει απάντησης είναι η πι-

θανότητα μετάδοσης της νόσου από το δότη, πρόβλη -
μα σχετικά ασαφές, χωρίς δημοσιευμένη αναφορά.
Πρόσφατη μελέτη από τους Huang et al.4 έδειξε 15%
πιθανότητα απομόνωσης του ιού στο αίμα. Επίσης, πα-
λαιότερη μελέτη από τους Kumar και Humar δείχνει
την ανίχνευση του SARS-2003 σε νεφρό, ήπαρ, έντερο5.
Για το λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητος ο κλινικός και
εργαστηριακός έλεγχος για SARS-CoV-2 πριν τη μετα-
μόσχευση. Ωστόσο υπάρχει διαφοροποίηση της αντι-
μετώπισης ανάλογα με την περιοχή και την επίπτωση
της νόσου. Η μοριακή ανίχνευση του ιού (ΝΑΤ) από
ρινοφαρυγγικό επίχρισμα του δότη ενσωματώθηκε στη
στρατηγική των περισσοτέρων χωρών (Πίνακας 1)3,6. 

Στον προμεταμοσχευτικό έλεγχο για COVID-19
τίθενται πολλά ερωτήματα που αφορούν τα ψευδώς
αρνητικά τεστ, την ακατάλληλη ή πρώιμη συλλογή δείγ-
ματος, το είδος του δείγματος π.χ. το BAL ίσως να απο-
τελεί καλύτερη επιλογή ενέχοντας όμως τον κίνδυνο
διασποράς του ιού. Το τεστ πρέπει να είναι άμεσα δια-
θέσιμο με γρήγορο αποτέλεσμα. Πρόβλημα προς το
παρόν αποτελεί ο μη επαρκής αριθμός διαθέσιμων τεστ.
Κρίσιμο θέμα επίσης είναι η απαραίτητη διεξαγωγή του
τεστ και για την προστασία της προμεταμοσχευτικής
ομάδας3. 

Μέτρα προφύλαξης πριν τη μεταμό-

σχευση

Τα μέτρα προφύλαξης αφορούν διαδικασίες που πρέ-
πει να υφίστανται τόσο στο νοσοκομείο του δότη, όσο
και κατά τη λήψη και τη μεταφορά των μοσχευμάτων. 

Έτσι, στο νοσοκομείο λήψης των οργάνων του
δότη ανάλογα με την επίπτωση της νόσου COVID-19,
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θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για την ασφαλή πρό-
σβαση, τον προμεταμοσχευτικό έλεγχο και την απο-
μόνωση του δότη όπως και για δυνατότητα διενέργει-
ας τεστ COVID-19 και χρήσης διαθέσιμου ατομικού
προστατευτικού εξοπλισμού. 

Κατά τη λήψη των οργάνων, θα πρέπει να υπάρξει
προσαρμογή της διαδικασίας και της ομάδας λήψης
στα νέα μέτρα προφύλαξης (Ν95 μάσκα προσώπου,
προστασία ματιών, γάντια, στολή) με χρησιμοποίηση
των τοπικών ομάδων χειρουργών για αποφυγή μετα-
κινήσεων και μέριμνα για ύπαρξη διαθέσιμου αναπλη-
ρωματικού προσωπικού στην ομάδα λήψης, ενώ συγ-
χρόνως θα πρέπει να διευθετηθούν προβλήματα που
αφορούν τη μεταφορά των μοσχευμάτων όπως ταξι-
διωτικοί περιορισμοί, περιορισμός πτήσεων, μη διαθε-
σιμότητα courier. 

Οδηγίες διαχείρισης της μεταμόσχευ-

σης από τους εθνικούς οργανισμούς

μεταμοσχεύσεων

Οι διάφοροι εθνικοί οργανισμοί μεταμοσχεύσεων
έχουν προχωρήσει στην έκδοση οδηγιών σε σχέση
με τις διαδικασίες και τα πρωτόκολλα που θα πρέπει
να εφαρμοστούν σε όλες τις φάσεις της μεταμόσχευ-
σης από τον προμεταμοσχευτικό έλεγχο δότη και λή-
πτη, τη λήψη και μεταφορά του οργάνου, τη μεταμό-
σχευση και την μεταμεταμοσχευτική παρακολούθηση.

(ΕΟΜ: ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ COVID-19 & ΜΕΤΑΜΟ-
ΣΧΕΥΣΕΙΣ, 15/03/20207; NHS-BTS: NHSBT/BTS guid-
ance for clinicians on consent for solid organ transplan -
tation in adults and living organ donation in the con-
text of the COVID-19 pandemic.8; Canadian Blood
Servi ces: Consensus guidance for organ donation and
transplantation services during COVID-19 pandemic.9)

Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμο-
σχεύσεων, στις μεταμοσχεύσεις από αποβιώσαντα
δότη, θα πρέπει να πραγματοποιείται εξέταση για
COVID-19 σε ρινοφαρυγγικές εκκρίσεις όλων των δυ-
νητικών δοτών αλλά και υποψήφιων ληπτών μοσχεύ-
ματος. Ο υποψήφιος λήπτης μοσχεύματος δεν θα
πρέπει να έχει πιθανή έκθεση στον COVID-19 τις τε-
λευταίες 21 ημέρες (να μην έχει ταξιδέψει σε περιοχή
υψηλού κινδύνου και να μην έχει έρθει σε επαφή με
άτομο θετικό για COVID-19). Τα αποτελέσματα της
εξέτασης θα πρέπει να είναι διαθέσιμα πριν την λήψη
των οργάνων και ιστών και σε περίπτωση θετικότητας
του δότη, το μόσχευμα θα κρίνεται ακατάλληλο, ενώ
σε περίπτωση θετικότητας ενός λήπτη το μόσχευμα
θα δίνεται σε άλλον υποψήφιο λήπτη.

Η ένδειξη της μεταμόσχευσης από ζώντα δότη

πρέπει να αξιολογείται συνεχώς. Οι ασθενείς να μην
έχουν πιθανή έκθεση στον COVID-19 τις τελευταίες
21 ημέρες ενώ οι υποψήφιοι ζώντες δότες οργάνων,
να μην έχουν πιθανή έκθεση στον COVID-19 τις τε-
λευταίες 28 ημέρες. Στους ζώντες δότες συστήνεται
να γίνεται έλεγχος ρινοφαρυγγικών εκκρίσεων για
COVID-19 την ημέρα της προγραμματιζόμενης δω-
ρεάς. Η αναστολή της μεταμόσχευσης από θετικό για
COVID-19 ζώντα δότη και/ή προς θετικό για COVΙD-
19 λήπτη ιδανικά θα διαρκεί 3 μήνες, αλλά μπορεί να
λαμβάνονται εξατομικευμένες αποφάσεις.

Επίδραση της COVID-19 στο ρυθμό

μεταμοσχεύσεων

Στις Η.Π.Α. ανακοινώθηκε πρόσφατα μία μελέτη των
Boyarsky B, ChiangTPY et al.10, στην οποία συμμετείχε
περίπου το 80% των κέντρων μεταμόσχευσης και η
οποία έδειξε ότι έγινε διακοπή της μεταμόσχευσης
νεφρού και ήπατος κατά 72% και 68% αντίστοιχα. Πε-
ριορισμοί υπήρξαν και στις μεταμοσχεύσεις από πτω-
ματικό δότη κατά 84% για νεφρό και κατά 73% για
ήπαρ. Αντίστοιχη μελέτη11 δημοσιεύθηκε και στην Ιτα-
λία, η οποία έδειξε ότι υπάρχει μείωση των προσφε-
ρόμενων οργάνων κατά 25%. 

Ανάλογη μείωση υπήρξε και στην Ελλάδα. Στο διά-
στημα από 7 Μαρτίου 2020 μέχρι και 29 Απριλίου 2020,
βρέθηκαν πέντε δότες και αξιοποιήθηκαν μόνο οι τρεις
από αυτούς. Οι δύο προέρχονταν από τη Βουλγαρία
και ο ένας από την Ελλάδα. Από αυτούς τους τρεις δό-
τες πήραν μοσχεύματα έξι λήπτες (τρεις νεφρού, δύο
ήπατος και ένας καρδιάς). Οι υπόλοιποι δύο δότες δεν
αξιοποιήθηκαν λόγω θετικού τεστ για COVID-19 και μη
παρουσίας κατάλληλου λήπτη αντίστοιχα.

Η πανδημία COVID-19 στην Ελλάδα προκαλεί
επιδείνωση στον ήδη χαμηλό ρυθμό μεταμοσχεύσεων
όπως δείχνει και ο πίνακας, στον οποίο παρουσιάζεται
ο απόλυτος αριθμός μεταμοσχεύσεων ανά όργανο
κάθε χρόνο από το 2010 έως το 2020.

Ανοσιακή απάντηση μεταμοσχευμέ-

νου ασθενή έναντι της COVID-19 λοί-

μωξης

Στο γενικό πληθυσμό, οι ασθενείς με COVID-19 εμ-
φανίζονται με λεμφοπενία και χαμηλό αριθμό CD3+

Τ λεμφοκυττάρων, τόσο όσον αφορά τα CD4+ Τ κύτ-
ταρα όσο και τα CD8+ Τ κύτταρα. Οι μεταβολές αυτές
είναι ανάλογες της βαρύτητας της κλινικής εικόνας και
συνοδεύονται από αυξημένους δείκτες φλεγμονής και
αυξημένες συγκεντρώσεις κυτταροκινών όπως η IL-6,
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που οδηγούν στο φαινόμενο της καταιγίδας κυτταρο-
κινών (cytokine storm) και σε δυσμενή πρόγνωση. Πιο
συγκεκριμένα, παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένη συγκέ-
ντρωση των κυτταροκινών IL-10, IL-6 και TNF-α. Ειδικά
στη δράση της IL-10 αποδίδεται η παρουσία δεικτών
εξάντλησης των λεμφοκυττάρων “exhaustion mark-
ers”, όπως οι PD-1 και Tim-3 στα Τ κύτταρα.

Κατά την ανοσοκαταστολή που αναγκαστικά χο-
ρηγείται στους μεταμοσχευμένους μειώνεται ο αριθ-
μός των παρθένων Τ-λεμφοκυττάρων αλλά όχι των
μνημονικών Τ και Β κυττάρων.

Ενδιαφέρον, είναι ότι στον πληθυσμό με ΧΝΝ
τελικού σταδίου όσον αφορά τη μεταμόσχευση νε-
φρού, επίσης υπάρχει λεμφοπενία με μειωμένα τα Τ
λεμφοκύτταρα και αυξημένους δείκτες φλεγμονής
όπως η CRP. Στους μεταμοσχευμένους που παρακο-
λουθούνται στη Νεφρολογική Κλινική του Ιπποκρά-
τειου ΓΝΘ (n=106), πρόσφατη καταγραφή έδειξε φυ-
σιολογικό αριθμό λεμφοκυττάρων και ποσοστό αυτών
στο σύνολο των λευκών. Όμως τόσο ο αριθμός όσο
και το ποσοστό των λεμφοκυττάρων συσχετίστηκε με
διατήρηση καλής νεφρικής λειτουργίας μοσχεύματος.
Θεωρητικά λοιπόν οι μεταμοσχευμένοι με σημαντικά
επηρεασμένη τη νεφρική λειτουργία έχουν χαμηλότε-

ρη «baseline» στην τιμή των λεμφοκυττάρων η οποία
επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο με τη λοίμωξη από
SARS-CoV-2.12, 13

Οι ανοσοκατεσταλμένοι λοιπόν παρουσιάζουν
βαρύτερη εξέλιξη της νόσου, μεγαλύτερο ποσοστό ει-
σαγωγής στην εντατική και μεγαλύτερο ποσοστό θα-
νάτων. Για το λόγο αυτό, γίνεται συζήτηση για το αν
και κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει μείωση της ανο-
σοκαταστολής. 

Διακύμανση της βαρύτητας της 

λοίμωξης στους μεταμοσχευμένους

ασθενείς 

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, φαίνεται να
υπάρχει ένα ευρύ φάσμα διακύμανσης της νόσου από
ήπια μέχρι πολύ βαριά σύμφωνα με τη μελέτη των Bri-
an Boyarsky et al που φαίνεται στον πίνακα 2 και σε
σύνολο 148 ληπτών μοσχεύματος με νόσο COVID-19.
Στην ίδια μελέτη περιγράφεται η εισα γωγή 25% των
ασθενών στην εντατική, η ύπαρξη μεγαλύτερου ιικού
φορτίου και παρατεταμένη παραμονή του ιού και άρα
ανάγκη για μακρύτερη περίοδο απομόνωσης μέχρι οι
ασθενείς να δώσουν δύο τεστ αρνητικά.10



Πίνακας 2. Φάσμα διακύμανσης της νόσου στη μεταμόσχευ-
ση συμπαγών οργάνων10

Kidney  Liver  Heart Lung  Total 

n=103 n=23 n=13 n=9 n=148

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Mildly1 ill 58 (56.3) 11 (47.8) 8 (61.5) 3 (33.3) 80 (54.1)

Moderate2 ill 18 (17.5) 6 (26.1) 5 (38.5) 2 (22.2) 31 (20.9)

Critically ill 27 (26.2) 6 (26.1) 0 4 (44.2) 37 (25.0)

Στη μελέτη ERACODA (The ERA-EDTA: Euro-
pean Renal Association-European Dialysis and Trans-
plant Association, COVID-19 Database for Patients on
Kidney Replacement Therapy, 22/04/2020)14, στην
οποία συμπεριελήφθησαν 115 ασθενείς COVID-19 θε-
τικοί με μεταμόσχευση νεφρού, από 170 κέντρα και 35
διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες φάνηκε να υπάρχει
υψηλότερη θνητότητα (17%) στο σύνολο των ασθενών
και (22%) στους ασθενείς που εισήχθησαν στο νοσο-
κομείο, μείωση του αριθμού των λεμφοκυττάρων και
αύξηση της CRP, όπως φαίνεται στον πίνακα 3.

Η μελέτη των Juan Rocca και Milan Kinkhabwala
στη Νέα Υόρκη (New England)15 σε 36 ασθενείς CO -
VID-19 θετικούς, με μεταμόσχευση νεφρού, έδειξε
θνητό τητα 28% και επίσης χαμηλό αριθμό Τ-λεμφο-
κυττάρων. 

Αντιμετώπιση μεταμοσχευμένων

ασθενών με COVID-19

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπευτική αντιμετώπιση.
Πολλές κλινικές δοκιμές λαμβάνουν χώρα και εφαρ-
μόζονται πειραματικές θεραπείες. Υπάρχει μεγάλος
προβληματισμός για τη διατήρηση, μείωση ή και από-
συρση της ανοσοκαταστολής. Η αυξημένη θνητότητα
των μεταμοσχευμένων ασθενών με COVID-19 λοίμωξη,
σε συνδυασμό με την πτώση των Τ λεμφοκυττάρων

που αυτή προκαλεί οδηγεί αναπόφευκτα σε ακόμα με-
γαλύτερη ελάττωση ιδιαίτερα σε όσους έχουν λάβει
πρόσφατα ATG. Το φάρμακο που αποτελεί πρώτη επι-
λογή για απόσυρση είναι ο αντιμεταβολίτης (MMF/
MPA ή αζαθειοπρίνη). Η απόσυρση των αναστολέων
της καλσινευρίνης (CNI) συνοδεύεται από αύξηση της
δόσης της κορτιζόνης (αμφιλεγόμενη θεραπεία ως
προς την επίδραση στην κλινική πορεία της COVID-
19 λοίμωξης). Υπάρχουν επίσης πειραματικά δεδομένα
που δείχνουν την αντι-ιική δράση της κυκλοσπορίνης
έναντι του κορωνοϊού 16. Από την άλλη πλευρά, η από-
συρση της ανοσοκαταστολής μπορεί να οδηγήσει σε
υπερφλεγμονώδη αντίδραση (cytokine storm – ARDS). 

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Brescia σε 20
μεταμοσχευμένους ασθενείς, εφαρμόστηκε αντι-ιική
αγωγή και θεραπεία έναντι της υπερφλεγμονώδους
αντίδρασης με υψηλή δόση κορτιζόνης και χρήση ή
μη αναστολέα της IL-6 (Tocilizumab).17

Απαραίτητη επίσης κρίνεται η χρήση αντιικών
φαρμάκων (remdesivir, lopinavir/ritonavir, interferon
beta, (hydroxy) chloroquine και συνδυασμοί των πα-
ραπάνω), όπως και η χρήση αντιμικροβιακής αγωγής,
με αβέβαια όμως αποτελέσματα ως προς την αποτε-
λεσματικότητα και τις αλληλεπιδράσεις τους με τα ανο-
σοκατασταλτικά. Στη θεραπευτική αντιμετώπιση εντάσ-
σεται και η χρήση του Tocilizumab έναντι IL-6 όπως
φάνηκε και στην παραπάνω μελέτη, όπως και η χρήση
κολχικίνης χωρίς όμως ιδιαίτερα αποτελέσματα για κα-
λύτερη έκβαση των ασθενών σε σχέση με άλλες πιο
συντηρητικές θεραπείες σύμφωνα με μελέτες στην Ιτα-
λία (Ν=20) ή στην Αγγλία (Λονδίνο, Ν=7).18

Σε άλλες μελέτες, γίνεται προσπάθεια παθητικής
ανοσοποίησης με χορήγηση ανοσοσφαιρίνης από ια-
θέντες ασθενείς. 

Στην αντιμετώπιση των μεταμοσχευμένων ασθε-
νών με COVID-19 λοίμωξη, θα πρέπει να γίνεται προ-
σπάθεια αντιμετώπισης τους, εκτός νοσοκομείου όπου
αυτό είναι δυνατό.
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Πίνακας 3. Αποτελέσματα μελέτης ERACODA14

Patients with a kidney transplant 

Control group Not admitted Hospital,  Admitted to Deceased
no ICU ICU

Number of patients, N 11713 21 71 16 19
Number of patients, % 19 66 15 17
Male sex, % 61 76 69 44 53
Age, y 51 ± 15 56 ± 9 61 ± 14 58 ± 15 73 ± 9
BMI, kg/m2 25.9 ± 5.7 25.7 ± 3.7 25.8 ± 4.7 26.7 ± 4.2 25.3 ± 5.2
Laboratory results

Lymphocyte count, x1000/microL NA 1.4 (0.8-4.5) 0.8 (0.6-1.14) 1.0 (0.7-1.0) 0.7 (0.6-1.1)
eGFR, mL/min NA NA NA NA NA
CRP, mg/L NA 15 (6-46) 43 (10-100) 129 (108-264) (13-119)



ανοσ′ια 2020;   16, 2 37

Ποιος ο αντίκτυπος της COVID-19

λοίμωξης στη μεταμόσχευση αρχέγο-

νων αιμοποιητικών κυττάρων (HSCT)

Όπως και στη μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων εγεί-
ρονται πολλά ζητήματα που αφορούν το δότη, λήπτη
και όλη τη διαδικασία της μεταμόσχευσης (τη συλλογή
κυττάρων, τον εργαστηριακό έλεγχο αυτών, την απο-
θήκευση και μεταφορά τους, την κατεργασία τους, τον
έλεγχο πριν τη μεταμόσχευση και τη μεταμόσχευση).

Έτσι, για το λήπτη υπάρχει: α) κίνδυνος ακύρωσης
της σωτήριας για τη ζωή του ασθενούς θεραπείας με
HSCT λόγω μη διαθεσιμότητας του δότη ή νόσησης
του ασθενούς, β) κίνδυνος μη λήψης του μοσχεύματος
στον προγραμματισμένο χρόνο παρά την προετοιμασία
του ασθενούς λόγω μη δυνατότητας πρόσβασης του
δότη στο κέντρο λήψης των αρχέγονων αιμοποιητικών
κυττάρων, γ) κίνδυνος λοίμωξης από άλλους ιούς εξίσου
σοβαρούς για τη ζωή του ασθενούς (RSV ή γρίπης).19

Οι διάφοροι Οργανισμοί μεταμόσχευσης αρχέ-
γονων αιμοποιητικών κυττάρων (ASTCT: American So-
ciety for Transplantation and Cellular Therapy, EMBT
European Society for Blood and Marrow Transplanta-
tion) έχουν εκδώσει πρωτόκολλα αντιμετώπισης της
μεταμοσχευτικής διαδικασίας πριν τη μεταμόσχευση,
κατά και μετά τη μεταμόσχευση, στην εποχή της
COVID-19 λοίμωξης ανάλογα με την επίπτωση της
νόσου σε κάθε περιοχή. 20

Σύμφωνα λοιπόν με τα προαναφερθέντα πρωτό-
κολλα, ζητείται προμεταμοσχευτικά ο έλεγχος σε δότη
και λήπτη για SARS-CoV-2 με μοριακό έλεγχο (RT-
PCR ή genomic sequencing), με έλεγχο αντισωμάτων
(detection of serum antibody (IgM,IgG)) και με αξο-
νική θώρακα. 

Κατά τη διαδικασία της μεταμόσχευσης συνιστά-
ται για τον ασθενή α) προετοιμασία με μειωμένης
έντασης θεραπευτικά σχήματα, β) απαγόρευση επί-
σκεψης συγγενών, γ) διενέργεια γρήγορων διαγνωστι-
κών τεστ για SARS-CoV-2 (RT-PCR, αντισώματα, CT)
στον ασθενή, ενώ για τον μη συγγενή δότη συνιστάται
α) η συλλογή, κρυοσυντήρηση και μεταφορά των κυτ-
τάρων να γίνεται πριν την έναρξη προετοιμασίας του
ασθενούς, β) η ύπαρξη εναλλακτικού απλοταυτόσημου
δότη, γ) συλλογή και κρυοσυντήρηση αυτόλογων αρ-
χέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και τέλος για τον
συγγενή δότη συνιστάται επίσης α) η ύπαρξη εναλλα-
κτικού απλοταυτόσημου δότη και β) η συλλογή των
κυττάρων πριν την προετοιμασία του λήπτη. 

Για μετά τη μεταμόσχευση, συνιστάται να γίνεται
εκπαίδευση τόσο του ασθενούς όσο και του συγγενι-
κού του περιβάλλοντος για θέματα που αφορούν την

όσο το δυνατόν καλύτερη απομόνωση και προστασία
του ασθενούς με αυτοπεριορισμό και ελαχιστοποίηση
των κοινωνικών επαφών. Τέλος, συνιστάται η χρήση
της τηλεϊατρικής και της από απόσταση συμβουλευτι-
κής όπως και τις διενέργειας αιματολογικών εξετάσεων
μακριά από τα νοσοκομεία. 

Ανάλογες οδηγίες έχουν εκδοθεί από τον Εθνικό
Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων21 και αφορούν τη συνε-
χή αξιολόγηση της ένδειξης για μεταμόσχευση, τη με-
τακίνηση δοτών από και προς τα κέντρα συλλογής
μοσχεύματος, την πρόσβαση δοτών στις υγειονομικές
δομές, τη διασφάλιση διαθεσιμότητας μοσχεύματος
στους ασθενείς και την ασφάλεια των ασθενών που
υποβάλλονται σε μεταμόσχευση. Σύμφωνα δε με τα
στοιχεία του ΕΟΜ, δεν έχει επέλθει μείωση στον αριθ-
μό των αλλογενών μεταμοσχεύσεων στο διάστημα
από Ιανουάριο 2020 έως Απρίλιο του 2020 (33 αλλο-
γενείς μεταμοσχεύσεις) και σε σχέση με το αντίστοιχο
διάστημα στο 2019 (30 αλλογενείς μεταμοσχεύσεις). 

Αντιμετώπιση ασθενών HSCT με

λοίμωξη COVID-19

Στους μεταμοσχευμένους με HSC ασθενείς που εμ-
φανίζουν πυρετό και συμπτώματα από το αναπνευστι-
κό συνιστάται άμεσος έλεγχος για SARS-CoV-2 (CT,
RT-PCR ή genomic sequencing, ορολογικός έλεγχος
για αντισώματα (IgM,IgG)). Στην περίπτωση που ο
έλεγχος αποβεί θετικός θα πρέπει να γίνει άμεση με-
τακίνηση του ασθενούς για καραντίνα σε θάλαμο
COVID-19. Όταν ο έλεγχος είναι αρνητικός θα πρέπει
να γίνει έλεγχος για (CMV, EBV, influenza A/B virus,
HHV6, HSV ή άλλα αναπνευστικά παθογόνα).

Σύμφωνα με τα δεδομένα της EBMT COVID-19
Registry22 μέχρι 14/04/2020, αναφέρονται 130 γνωστές
περιπτώσεις μεταμοσχευμένων HSC με COVID-19
στην Ευρώπη (Ισπανία 41, Ιταλία 32, Γαλλία 12, Βέλγιο 12,
UK 11, Γερμανία 7, Σουηδία 4, Ολλανδία 3, Δανία 2, Ιράν
2, Νορβηγία 1, Ελλάδα 1), μέσης ηλικίας 55 έτη. Οι με-
ταμοσχεύσεις αυτές αφορούσαν 98 αλλογενείς, 29 αυ-
τόλογες, 1 CAR T κυττάρων και 2 άγνωστες. Ο μέσος
χρόνος εμφάνισης της λοίμωξης COVID-19 μετά τη
μεταμόσχευση ήταν 10 μήνες μετά την αλλογενή και
13 μήνες μετά την αυτόλογη, ενώ 36% των ασθενών
εμφάνισε λοίμωξη κατώτερου αναπνευστικού. Η θνη-
τότητα 2 εβδομάδες μετά την αλλομεταμόσχευση
έφτασε το 22.7%. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη.

Συμπερασματικά, πολλά παραμένουν άγνωστα και
πρωτόγνωρα αβέβαια σε σχέση με τη λοίμωξη από
τον ιό SARS-CoV-2. Τεράστιο θέμα και πρόκληση απο-
τελεί η υπερφόρτωση των συστημάτων υγείας με απο-
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τέλεσμα την παρεμπόδιση της δυνατότητας διενέργει-
ας της σωτήριας για τη ζωή μεταμόσχευσης. Οι ασυ-
μπτωματικοί ασθενείς αποτελούν επίσης ένα μεγάλο
πρόβλημα ανεξέλεγκτης διάδοσης της νόσου. Υπάρχει
ανάγκη λοιπόν για καθορισμό της έκτασης της διά-
δοσης της νόσου, του ρυθμού των μεταλλάξεων του
ιού και της διαφοροποίησης στη μετάδοση. 

Το ανοσιακό σύστημα μάχεται ενάντια σε κινούμε -
νο στόχο, με την πείρα όμως και τη δύναμη που του
έδωσε η φύση, σε αλλεπάλληλες μάχες στα χιλιάδες
χρόνια της εξέλιξής του, γεγονός που μαζί με την άνευ
προηγουμένου εντατική επιστημονική έρευνα δίνει την
ελπίδα της αντιμετώπισης της νόσου με την εύρεση κα-
τάλληλου εμβολίου και θεραπευτικού σχήματος. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Το περιοδικό «Ανοσία» εκδίδεται από την Ελλη-

νική Εταιρεία Ανοσολογίας και αποτελεί το μέσο προ-

ώθησης της ανοσολογίας στους χώρους διεξαγωγής

ιατρικής έρευνας και κλινικής πράξης. Στο περιοδικό

δημοσιεύονται άρθρα σύνταξης, ανασκοπικά άρθρα,

ερευνητικές και άλλες πρωτότυπες εργασίες, ενδιαφέ-

ρουσες περιπτώσεις και γράμματα από και προς τη

σύνταξη. 

Υποβολή άρθρων: Τα άρθρα αποστέλλονται

στην Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας για το περιο-

δικό ΑΝΟΣΙΑ

Αλεξανδρουπόλεως 41-45, 

11527 ΑΘΗΝΑ 

Γραμματεία: Τηλ: +30 2114095472 

Ε-mail: info@helsim.gr

Για κάθε τύπο άρθρου ισχύουν ιδιαίτερες οδηγίες:

1. Άρθρα σύνταξης: Συνοπτικά άρθρα που δεν υπερ-

βαίνουν τις 2 σελίδες. Η έκτασή τους δεν πρέπει να

υπερβαίνει τις 500 λέξεις.

2. Άρθρα ανασκοπικά: Πρόκειται για σύνθετη παρου-

σίαση ενός θέματος που περιλαμβάνει την εξέλιξή

του μέχρι σήμερα αλλά κυρίως τις νεότερες απόψεις

και προοπτικές. Το μέγεθος του άρθρου δεν πρέπει

να υπερβαίνει τις 4.000 λέξεις.

3. Ερευνητικές, πρωτότυπες εργασίες: Έχουν κλινικό ή

εργαστηριακό χαρακτήρα ή αποτελούν προϊόν βα-

σικής έρευνας, ενώ η δομή τους πρέπει να περιλαμ-

βάνει περίληψη, περιγραφή υλικού και μεθο δο λογίας,

αποτελέσματα και συζήτηση. Δεν πρέπει να υπερβαί-

νουν τις 3.500-4.000 λέξεις.

4. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Παρουσίαση περιστα-

τικών σπάνιων είτε ως προς την κλινικοεργαστηρια -

κή τους πορεία είτε ως προς τη θεραπευτική τους

αντιμετώπιση και εξέλιξη. Τα άρθρα πρέπει να είναι

1.000-1.500 λέξεων.

5. Γράμματα προς τη σύνταξη: Περιλαμβάνουν α να -

κοινώσεις πρόδρομων αποτελεσμάτων, είτε σχόλια

που αφορούν δημοσιευμένα στο περιοδικό άρθρα.

Δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 500 λέξεις.

Σύνταξη χειρογράφων: Τα άρθρα που αποστέλ-

λονται στο περιοδικό πρέπει να είναι γραμμένα στη

νεοελληνική δημοτική. Υποβάλλονται σε σελίδες τύπου

Α4, με διπλό διάστημα και περιθώρια, ενώ οι γραμμα-

τοσειρές που πρέπει να χρησιμοποιούνται είναι οι

Times New Roman και Arial. 

Αποτελούν ξεχωριστές ενότητες και πρέπει να υπο-

βάλλονται σε ιδιαίτερη σελίδα:

Α) O τίτλος της εργασίας με τα ονόματα των συγγρα -

φέων, το ίδρυμα από το οποίο προέρχονται και τη

διεύθυνση του συγγραφέα για αλληλογραφία.

Β) Η περίληψη της εργασίας (με την ανάλογη δομή),

η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200 λέξεις,

μαζί με 3-5 λέξεις-κλειδιά.

Γ) Το κείμενο της εργασίας. Στις ερευνητικές εργασίες

ακολουθείται η σειρά: εισαγωγή, υλικό και μέθοδοι,

αποτελέσματα και συζήτηση. Εάν πρόκειται για κλινι -

κή μελέτη, τότε πρέπει να αναφέρεται ότι πραγμα-

τοποιήθηκε σύμφωνα με τη διακήρυξη του Ελσίνκι.

Oι φαρμακευτικές ουσίες αναφέρονται με την κοι-

νόχρηστη και όχι την εμπορική ονομασία τους.

Δ) O τίτλος της εργασίας με τα ονόματα των συγγρα-

φέων, τα αντίστοιχα ιδρύματα απ’ όπου προέρχο-

νται, το κείμενο της περίληψης και τις λέξεις-κλειδιά

στην Αγγλική.

Ε) Oι βιβλιογραφικές παραπομπές.

ΣΤ) Oι υπότιτλοι των εικόνων και οι επεξηγήσεις των

σχημάτων και πινάκων. Κάθε υπότιτλος παρατίθε-

ται σε ξεχωριστή σελίδα.

Ζ) Oι πίνακες, σχήματα και εικόνες που δυνατό να

συνοδεύουν το κείμενο και πρέπει να παρατίθε-

νται σε ξεχωριστές σελίδες. Oι εικόνες πρέπει να

έχουν ανάλυση 300 dpi τουλάχιστον.

Για την περίπτωση εκτύπωσης έγχρωμων εικόνων,

ο συγγραφέας θα ενημερώνεται από τη Συντακτική

Επιτροπή για τη διαφορά κόστους, την οποία και θα

αναλαμβάνει ο ίδιος να καλύψει.

Βιβλιογραφικές παραπομπές: Το περιοδικό

«Ανοσία» ακολουθεί το σύστημα Vancouver σύμφωνα

με το οποίο οι παραπομπές εμφανίζονται στο κείμενο

με μορφή αριθμών. Εφόσον οι συγγραφείς είναι περισ-

σότεροι από έξι, αναφέρονται οι 3 πρώτοι και ακολου-

θεί η σύντμηση: και συν. ή et al. Oι συντμήσεις των

περιοδικών παρατίθενται σύμφωνα με το Abridged

Index Medicus π.χ.
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Όλα τα παραπάνω συγκροτούν το συνολικό κεί-

μενο υποβολής και πρέπει αυτό να αποστέλλεται σε

τρία αντίτυπα στον εκδότη του περιοδικού, μαζί με μια

δισκέτα όπου θα περιέχεται η εργασία σε ηλεκτρονική

μορφή.

Κάθε υποβολή πρέπει να συνοδεύεται από ενυ-

πόγραφη επιστολή του πρώτου συγγραφέα όπου θα

δηλώνεται ότι η εργασία δεν βρίσκεται σε διαδικασία

κρίσης και δεν έχει δημοσιευθεί από οποιοδήποτε

άλλο περιοδικό και ότι όλοι οι συγγραφείς συμφωνούν

στην πιθανή δημοσίευσή της.

Εφόσον η εργασία είναι τυπικά ολοκληρωμένη

σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες προωθείται από

την επιτροπή επιμέλειας σύνταξης σε 2 μέλη της συμ-

βουλευτικής επιτροπής. Oι κριτές κάνουν δεκτή ή

απορρίπτουν την εργασία, ενώ διατυπώνουν τις παρα-

τηρήσεις τους οι οποίες επιστρέφονται μαζί με την

εργα σία στους συγγραφείς. Στο στάδιο της τελικής

φάσης της εκτύπωσης αποστέλλεται στους συγγρα-

φείς το τελικό δοκίμιο το οποίο επιδέχεται πλέον μόνο

ορθογραφικές διορθώσεις. Στο σημείο αυτό γίνεται και

η παραγγελία των ανατύπων από τους συγγραφείς. Ερ-

γασίες που δημοσιεύονται στο περιοδικό «Ανοσία»

αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία και η αναδημο-

σίευση μέρους ή ολόκληρου του κειμένου απαιτεί την

έγγραφη συγκατάθεση του εκδότη.


