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Φάσμα κλινικων εκδηλώσεων
σε μια αναφορά από CDC της Κίνας σε 44.500 με την νόσο

Wu Z, McGoogan JAMA 2020

• Ήπια νόσος ( καθόλου ή ήπια πνευμονία) 81%

• Σοβαρή νόσος ( δύσπνοια, υποξαιμία, ακτινολογικά >50% προσβολή του πνεύμονα) 14%

• Κρίσιμη νόσος ( αα, shock,πολυοργανική ανεπάρκεια) 5%

• Θνητότης 2,3%

• Όι περισσότεροι θάνατοι παρατηρήθηκαν σε ηλικιωμένους με υποκείμενα νοσήματα
Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus DIsease 2019 (COVID-2019)

Άλλες επιπλοκές: αρρυθμίες, οξεία καρδιακή βλάβη, πολυοργανική ανεπάρκεια, shock

Σε 21 ασθενείς με σοβαρή νόσο που νοσηλεύτηκαν στην ΜΕΘ το 1/3 ανέπτυξε καρδιομυοπάθεια
Arentz et al JAMA 2020

Η θνητότητα σε ασθενείς με  κρίσιμη νόσο είναι 49%          Wu Z, McGoogan JMJAMA2020 February 24 (Epub
ahead of print)

Σύμφωνα με την WHO ο χρόνος ανάρρωσης είναι 2 εβδ για τις ήπιες περιπτώσεις και 3-6 εβδ
για τις σοβαρότερες



Συνοσηρότητες που σχετίζονται με σοβαρή νόσο
• Καρδιαγγειακή νόσος

• Σακχαρώδης διαβήτης

• Υπέρταση

• Χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού

• Καρκίνος

• Χρόνια νεφρική νόσος

• Παχυσαρκία ( ΒΜΙ>30)

• Η ανοσοκαταστολή . Δεν εχει προσδιοριστεί σαφώς στις μελέτες.

Wu et al. JAMA 2020

Υγιείς οποιασδήποτε ηλικίας μπορεί να νοσήσουν σοβαρά 

CDC COVID-19 Response TeamMMWR Morb MortalWkly Rep 2020;69:382-6.

Ένα χαρακτηριστικό της πανδημίας είναι η ξαφνική εμφάνιση μεγάλου αριθμού ασθενών σε πολύ 
σοβαρή κατάσταση σε μια μικρή περιοχή. Αυτό μπορεί να υπερκεράσει το σύστημα υγείας όσον 
αφορά τ προσωπικό και τα  κρεββάτια στις ΜΕΘ κ τα μηχανήματα υποστήριξης της αναπνοής

Grasselli et al. JAMA 2020;323:1574-81





Εργαστηριακές εξετάσεις

• Γενική αίματος: 

Αριθμός Λευκών αιμοσφαιρίων:  ποικίλει αν και τείνει να είναι φυσιολογικός

Λεμφοπενία: συχνό εύρημα 80%    (Guan et al 2/28, Yang et al 2/21).

Ήπια θρομβοπενία ( σπάνια ΑΜΠ<100.000). Μεγαλύτερη θρομβοπενία είναι κακό προγνωστικό σημείο(Ruan et 
al 3/3).

• CRP: αυξημένη σε COVID-19. εάν δεν είναι αυξημένη κ με ανάλογη ακτινολογική εικόνα σκεφτόμαστε άλλες 
νόσους όπως ΚΑ. Κακό προγνωστικό σημείο,Τα επίπεδα της CRP σχετίζονται με την σοβαρότητα και την 
θνητότητα:

Ασθ χωρίς υποξαιμία: μέση CRP 11 με υποξαιμία: μέση CRP 66 mg/L Young et al. 3/3 

Ασθ που επιβίωσαν μέση CRP 40  ασθ που πέθαναν μέση CRP 126 Ruan et al 3/3 f

Προκαλσιτονίνη: το 14% των  ασθ με σοβαρή νόσο αυξάνουν τα επίπεδα σε>0.5 ng/ml (Guan et al 2/28).

Αυξημένα επίπεδα είναι κακό προγνωστικό σημείο(Lippi et al. 2020) προς το παρόν άγνωστη η αξία της για την Δχ
της νόσου



Εργαστηριακές εξετάσεις που σχετίζονται με χειρότερη πρόγνωση

• Λεμφοπενία 

• Αυξημένα ηπατικά ένζυμα

• Αυξημένα d-dimers (>1 mcg/mL)

• D-dimers: survivors 0.61 (0,35-1.29) , non survivors: 2,12(0,77-5,27) 

Tang et al J Thromb Haemost. 2020 epublished

οι Huang et al. Έδειξε ασθενείς που χρειάστηκαν υποστήριξη της αναπνοής είχαν υψηλότερα επίπεδα D-dimer στην εισαγωγή 
(median D-dimer level 2·4 mg/L [0·6–14·4]) από τους ασθενείς που δεν χρειάσθηκαν (median D-dimer level 0·5 mg/L [0·3–0·8], 
p=0·0042). Huang et al. Lancet 2020

• Αυξημένος χρόνος προθρομβίνης

• Αυξημένη τροπονίνη

• Αυξημένη (CPK)

• Οξεία νεφρική βλάβη

• Προοδευτική ελάττωση των λεμφοκυτάρων κ αύξηση των d-dimers παρατηρήθηκε στους μη επιβιώσαντες συγκρινόμενα με πιο 
σταθερά επίπεδα στους επιζήσαντες

Wang et al JAMA 2020



Τα διηθήματα στην α/α μπορεί να μην είναι ξεκάθαρα





Patchy ground glass( μπαλώματα θαμβής υάλου), κυρίως  αμφοτερόπλευρα και στην περιφέρεια του πνεύμονα. 
Ο αριθμός των προσβεβλημένων πνευμονικών τμημάτων αυξάνει με την σοβαρότητα της νόσου(Shi et al 2/24). 
Τα διηθήματα με την παροδο του χρόνου συρρέουν σε πιο ευδιάκριτες πυκνώσεις
Άλλα ευρήματα : δικτυοζώδεις σκιάσεις, εστιακή πύκνωση και πνευμονικό οίδημα





α/α και CT θώρακος

• Σπάνια:  υπεζωκοτική συλλογή ( 5%), μάζες, κοιλότητες, λεμφαδένες. Σε αυτή την περίπτωση 
σκεφτόμαστε άλλες διαγνώσεις 

• Σε 21 ασθ με ήπια –μέτρια νόσο τα ευρήματα στην CT ήταν σοβαρότερα περίπου 10 μέρες μετά 
την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Pan et al. Radiology 2020

• Αλλά έχουμε και ευρήματα στην CT θώρακος  πριν την εμφανιση συμπτωμάτων ακόμη και πριν 
την θετικοποίηση του τεστ Xie et al. Radiology 2020

• Ο Shi et al.  Υπέβαλλε 15 εργαζόμενους στον τομέα της υγειας που εκτέθησαν στον COVID19  σε αξονική 
θώρακος προτού να γινουν συμπτωματικοί. Σε  14/15 από αυτούς φάνηκαν διηθήματα, 9/15 είχαν 
περιφερικά διηθήματα.

• Τα ευρήματα είναι μη ειδικά. Είναι ακόμη μια πληροφορία κ θα πρέπει να συνεκτιμάται η 
κλινική εικόνα



Διάγνωση COVID19

• Οι RT PCR για κορονοιούς που γίνονταν μεχρι τώρα στα εργαστήρια δεν Δχ τον COVID 19 

• RT PCR για COVID 19 

• Δείγματα:

ρινοφαρυγγικό επίχρισμα, στοματοφαρυγγικό επίχρισμα

Βρογχικές εκκρίσεις σε διασωληνωμένους ασθενείς

BAL με βρογχοσκόπηση ή πρόκληση πτυέλων. Μεγάλος κίνδυνος διασποράς. Βρογχοσκόπηση δεν 
συνιστάται για την Δχ η τον αποκλεισμό τουCOVID 19 λόγω μεγάλου κινδύνου διασποράς Bouadma et al.).

H ευαισθησία εξαρταται από το ιικό φορτίο, την τεχνική κ από την περιοχή που λαμβάνεται το δείγμα

Μεγαλύτερη ευαισθησία σε δείγμα από το κ. ΑΝΣ (BAL κ πτύελα) Wang et al 2020

Ευαισθησία 75%. Μεγάλη ειδικότητα. 

Ένα αρνητικό αποτέλεσμα δεν αποκλείει  την λοίμωξη( ειδικά εάν  εχει παρθεί στην αρχή της νόσου)

Εάν η RT-PCR είναι αρνητική κ η υποψία μεγάλη  ο ασθενής απομονώνεται και επαναλαμβάνεται το τεστ μετά 
από μερικές μέρες. Ενώ η CT θώρακος μπορεί να είναι ενδεικτική πολύ πριν την θετικοποίηση του τεστ. (Ai et 
al.)









Κίνδυνος διασποράς για τους υγειονομικούς

• Παρατηρήθηκε ενδονοσοκομειακή διασπορά με μόλυνση του 
ιατρικού κ νοσηλευτικού προσωπικού Wang et al. JAMA 2020

O κίνδυνος εξαρτάται:

• Παρατεταμένη έκθεση στον ιό

• Ανεπαρκή μέτρα προστασίας όπως κακή υγιεινή των χεριών και 
ανεπαρκής PPE

• Νοσηλεία των ασθ σε  μικρούς θαλάμους χωρίς αρνητική πίεση ή μη 
καλά αεριζόμενους με κακή κυκλοφορία του αέρα

• Διασπορά από τον εκπνεόμενο αέρα των ασθενών κατά την διάρκεια 
χορήγησης οξυγόνου, εφαρμογής C-PAP k NIV, βρογχοσκόπηση, 
διασωλήνωση, αποσωλήνωση, αναρόφηση Simonds et al.Health Technol 
Assess 2010



Μέτρα μείωσης της διασποράς

• Οι ασθενείς πρέπει να απομονώνονται σε μονόκλινους θαλάμους με 
μπανιο και αν είναι δυνατόν με προθάλαμο . Εάν δεν έχουμε μονόκλινο 
θάλαμο οι ασθενείς τοποθετουνται σε  θάλαμο με την μεγαλύτερη δυνατή 
απόσταση μεταξύ τους κ ελάχιστη απόσταση 2 μέτρου

• Ο θάλαμος θα είναι  αρνητικής πίεσης. Εάν δεν είναι διαθέσιμος θα 
πρέπει να αερίζεται επαρκώς. Ολοι οι ασθενείς θα πρέπει να φορούν 
απλή χειρουργική μάσκα

• Δίπλα τους θα πρέπει να υπάρχει ένα στηθοσκόπιο, ένα πιεσόμετρο κ ένα 
οξύμετρο

• Οι COVID κλινικές θα πρέπει να έχουν εξοπλιστεί με τον απαραίτητο 
εξοπλισμό PPE.





Γενική αντιμετώπιση  ασθ στις COVID κλινικές

• Φυσική εξέταση: δεν είναι κ πολύ απαραίτητη όταν ο ασθενής είναι 
σε καλή νοητική κατάσταση κ μπορεί να περιγράψει τα συμπτώματά 
του

• Δεν χρησιμοποιούμε  συχνά στηθοσκόπιο . Υπάρχει κίνδυνος 
διασποράς του υιού.

• Υψίστης σημασίας η συχνή μέτρηση του κορεσμού

• Υπέρηχος της καρδιάς μπορεί να γίνει ανάλογα της κλινικής 
κατάστασης του ασθενούς

• Χρησιμοποιούμε φορητά ακτινολογικά μηχανήματα για τις 
ακτινογραφίες που θα γίνουν



Εργαστηριακές εξετάσεις

Καθημερινές 
εργαστηριακές 

εξετάσεις

Γεν  αίματος, 
κρεατινίνη, 

ηλεκτρολύτες

Κάθε 48 ώρες: d-
dimers, φεριττίνη, 

τροπονίνη, LDH
Kατά την 

εισαγωγή:

Τεστ κύησης

Αιμοκαλλιέργειες
Καλλιέργειες 

πτυέλων για κοινά 
μικρόβια

Αντινόνα
πνευμονιοκόκου, 
λεγιονέλλας στα 

ούρα

Ηπατικά

Πήξη INR PTT 
ινωδογόνο



αναπνευστικό
• Χορήγηση οξυγόνου. Στοχεύουμε ένα sat 92-96 . Η υπερβολική χορήγηση 

οξυγόνου είναι επιζήμια κ δημιουργείται σπατάλη στις αποθήκες 
οξυγόνου του νοσοκομείου. Ο ασθενής θα φοράει απλή χειρουργική 
μάσκα ενώ το προσωπικό μάσκα υψηλής προστασίας 

• Για τη  χρήση ρινικού καθετήρα υψηλής ροής (HFNC) υπάρχει διχογνωμία 
γιατί συμβάλει στη δημιουργία αιωρούμενων σταγονιδίων. Εάν 
χρησιμοποιηθεί επιβάλλεται η χρήση μάσκας υψηλής προστασίας από το 
προσωπικό

• Ο ουδός για την αναζήτηση βοήθειας από την ΜΕΘ θα είναι χαμηλότερος 
από ότι συνήθως

• Αποφεύγουμε τη χορήγηση φαρμάκων με νεφελοποίηση. Προτιμούμε τα 
MDI 



Αεροθάλαμοι για την χορήγηση 
εισπνεόμενων φαρμάκων

• Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά 
προβλήματα συνεχίζουν τα φάρμακά 
τους χρησιμοποιώντας τις συσκευές 
τους

• Αυτοί που θα χρειαστούν 
βρογχοδιασταλτικά κατά την διάρκεια 
της νοσηλείας τους μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν MDIs με την βοήθεια 
αεροθαλάμου με επιστόμιο ή μάσκα











Awake proning

• Πώς μπορεί αυτό να εφαρμοσθεί στους ασθενείς?

• Μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλους τους ασθενείς που είναι αιμοδυναμικά
σταθεροί , μπορούν να προσαρμοσθούν σε κάθε θέση κ μπορούν να 
επικοινωνούν. 

• Δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ασθ με P:F of < 100 on NIV γιατί 
πρόκειται να καθυστερήσει μια αναπόφευκτη διασωλήνωση. Οι ασθενείς 
πρέπει να τοποθετούνται σε θέσεις για 2-4 ώρες/συνεδρία , 2-4 φορές 
/μέρα όσο το ανέχονται.

• Χορηγείται ελαφριά καταστολή προκειμένου να ανεχθεί την δοκικασία

• Εχει δοκιμαστεί στην Κινα κατά την διάρκεια της πανδημίας
Sun et al. Ann Intensive Care. 2020;10(1):33.

• Βελτιώνει την οξυγόνωση και μειώνει την ανάγκη για διασωληνωση από 
το75 στο 45% Ding et al. Critical care (London, England). 2020;24(1):2



Σε διασωληνωμένους ασθενείς με SARDS πρώιμη εναρξη κ παρατεταμένη εφαρμογή(τουλάχιστον 12 ωρες/μέρα σε ύπτια 
θέση βελτιώνει την οξυγόνωση και ελαττώνει την θνητότητα
Munshi et al. Ann Am Thorac Soc. 2017,  N Engl J Med. 2013

σε μια προοπτική μελέτη σε  μη διασωληνωμένους ασθενείς  με COVID-19 με υποξαιμική αα μόνο 63% μπόρεσαn να 
ανeχθούν για περισσότερο από 3 ώρες. Η οξυγόνωση βελτιώθηκε κατά΄τη διάρκεια του proning μόνο σε 25% και δεν 
διατηρήθηκε στους μισούς από αυτούς μετά το  proning.
Havier et al. JAMA. Published online May 15, 2020. doi:10.1001/jama.2020.8255

παρόμοια αποτελέσματα έχουν δείξει κ άλλες μελέτες
Sun et al. Ann Intensive Care. 2020;10(1):33. doi:10.1186/s13613-020-00650-2





Τα δεδομένα που αφορούν την διασπορά του εκπνεόμενου αέρα κατά την διάρκεια των μεθόδων αερισμού κ οξυγόνωσης 
είναι από μελέτες που έχουν γίνει σε θαλάμους αρνητικής πίεσης σε υψηλής  πιστότητας προσομοιωτή  ασθενή άνδρα 70 Kg 
ξαπλωμένο σε νοσοκομειακή κλινη . Η απόσταση που διανύει ο εκπνεόμενος αέρας από τον προσομοιωτή εκτιμήθηκε 
χρησιμοποιώντας laser ανίχνευσης καπνού. 

Ferioli et al Eur Review of Resp Medicine 2020



• Η νεφελοποίηση προκαλει διασπορα του εκπν αέρα από τα πλάγια  κ η 
απόσταση αυξάνει ανάλογα με το βαθμό της βλάβης του πνεύμονα: φυσιολογικό 
πνεύμονα 45 cm Σε μέτρια βλάβη 54 cm βαριά βλάβη 80 cm

• Ο βήχας χωρίς να φορά ο ασθ μάσκα προκαλεί διασπορά στα 68 cm, φορώντας 
απλή χειρουργική μάσκα μειώνεται η απόσταση στα 30 cm ενώ φορώντας Ν95 η 
απόσταση μειώνεται στα 15 cm. Πρέπει να ξέρουμε ότι η μάσκα δεν εμποδίζει 
την διασπορά του αέρα από τα πλάγια: Απλή χειρουργική μάσκα:28 cm, N95 15
cm

Όλες οι μελέτες χρησιμοποίησαν καπνό σαν δείκτη του εκπνεόμενου αέρα, ενώ η 
διασπορά του ιού γινεται μέσω σταγονιδίων που είναι βαρύτερα κ έχουν ως εκ 
τούτου μικρότερη τροχιά . Άρα όλα τα αποτελέσματα εκπροσωπούν το προς τα 
πάνω όριο της απόστασης διασποράς. Επίσης όλες οι μελέτες έγιναν σε θαλάμους 
αρνητικής πίεσης ( (εκτός τις μάσκες venturi). 

• Στους κοινούς θαλάμους νοσηλείας είναι λογικό να υποθέσουμε ότι η διασπορά 
είναι μεγαλύτερη.





Δεν χρησιμοποιούμε νεφελοποιητές ή υγραντήρες

Ο ασθενής πρέπει να φοράει την απλή χειρουργική μάσκα κατά την διάρκεια της οξυγονοθεραπείας.

Κατά την διάρκεια της θεραπείας με HFNC θα πρέπει να γινει σωστή τοποθέτηση στην μυτη, σφίξιμο 
των ιμάντων κ ο ασθενής ταυτόχρονα να φοράει απλή χειρουργική μάσκα πάνω από τις κάνουλες. 

Κατά την διάρκεια NIV support πρέπει να χρησιμοποιούμε κλειστό κύκλωμα με non-vented mask. 
Τοποθετουμε αντιμικροβιακά κ αντιικά φίλτρα για κάθε αναπνευστήρα.  
Εάν χρησιμοποιηθεί αμπού για αερισμό πρέπει να τοποθετηθεί φίλτρο μεταξύ της αμπού κ της 
μάσκας ή του ενδοτραχειακού σωλήνα

Χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλωματα αναρροφήσεων εάν χρειαστεί



καρδιαγγειακό
• Κρατάμε τον ασθ σε αρνητικό ισοζύγιο υγρών εκτός εάν είναι υποβολαιμικός. Η υπερφόρτωση θα οδηγήσει 

σε επιδείνωση της οξυγόνωσης και της γενικής κατάστασης

• Ασθενείς που λαμβάνουν αντιυπερτασικά αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου ή των υποδοχέων της 
αγγειοτενσίνης πρέπει να συνεχίσουν . Αυτό υποστηρίζεται από αρκετά guide lines.

Statement from the American Heart Association, European Society of Hypertension,    International Society of 
Hypertension

• Η WHO and CDC δεν συνιστούν τη χρήση κορτικοειδών σε ασθ μεCOVID-19 εκτός αν υπάρχουν άλλες 
ενδείξεις για τη χρήση τους (  πχ παρόξυνση ΧΑΠ). Τα κορτικοειδή έχουν ενοχοποιηθεί για αυξημένη 
θνητότητα σε ασθ. Με γριπη και καθυστέρηση της κάθαρσης του ιικού φορτίου (MERS-CoV). 

Russel et al Lancet 2020

• Οι ασθ. Που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα εχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν σοβαρή 
νόσο και η  απόφαση για διακοπή τους σε περίπτωση λοίμωξης θα πρέπει να εξατομικεύεται. Εάν δεν 
υπάρχει ένδειξη λοίμωξης δεν συστήνεται η διακοπή τους στην περίοδο της πανδημίας γιατι θα πιθανόν να 
αποδιοργανωθεί το υποκείμενο νόσημα

The European League Against Rheumatism,  The American Academy of Dermatology, American College of 
Rheumatology



πήξη

• Χρησιμοποιούμε προφυλακτική αγωγή ( εκτός εάν ΑΜΠ<30000)

• Είμαστε συντηρητικοί στις μεταγγίσεις εκτός εάν HgB <7 mg/dL, or <8 
mg/dL με συνύπαρξη ισχαιμίας του μυοκαρδίου

• Χορήγηση διουρητικών μετά την μετάγγιση



Θεραπεία:Τρόποι αντιμετώπισης μιας ιογενούς λοίμωξης

Φυσική ανοσία. Δεν υπάρχει ακόμη 

χορήγηση στοχευμένων αντιικών φαρμάκων. Δεν υπάρχουν για τον 
COVID 19. Η Παρασκευή νέου φαρμάκου απαιτεί διαδικασία 
χρόνων!!!

χορήγηση εμβολίου. Απαιτεί διαδικασία πολλών μηνών!!

χορήγηση έτοιμων αντισωμάτων. Εχει χρησιμοποιηθεί σε ορισμένες 
μελέτες.

Δοκιμές με φάρμακα που ήδη κυκλοφορούν για άλλους ιούς. 
Απαιτούνται διπλές τυφλές μελέτες για την εξαγωγή ασφαλών 
συμπερασμάτων





ΡΕΜΝΤΕΣΙΒΙΡΗ
• H ρεμντεσιβίρη είναι το μόνο φάρμακο για το οποίο έχει δοθεί άδεια από το FDA (1-5-2020) για 

χορήγηση σε νοσηλευόμενους ασθενείς με σοβαρή νόσο κ πνευμονκή προσβολή.

• Ρεμντεσιβίρη: εχει αντιική δράση στους κοροναιιούς SARS, MERS  k COVID 19 μόνο in vitro κ σε 
μελέτες με πειραματόζωα

• Τρέχουν πολλά πρωτόκολλα

https://www.gilead.com/news-and-press/company-statements/gilead-sciences-statement-on-the-company-ongoing-response-to-the-2019-
new-coronavirus , Hoshlue et al. NEJM 2020

ACTT (Adaptive Covid 19  Treatment Trial) είναι μία RCT, περιλαμβάνει 1063 νοσηλευόμενους 
ασθενείς  στους οποίους χορηγείται ρεμντεσιβίρη versus placebo κ σπονσοράρεται από το   
National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). Μία επιτροπή ανεξάρτητη από τους 
ερευνητές μελέτησε τα προκαταρκτικά αποτελέσματα κ φάνηκε ότι οι ασθενείς που λαμβάνουν 
ρεμντεσιβίρη είχαν μέσο χρόνο ανάρρωσης 11 μέρες σέ συγκριση με αυτους που ελάμβαναν 
placebo k έίχαν μέσο χρόνο ανάρρωσης 15 μέρες.επισης φάνηκε βελτίωση της θνητότητας 8% 
έναντι 11,6% στο placebo group. (p=0.059). 

Available at https://www.niaid.nih.gov/news-events/nih-clinical-trial-shows-remdesivir-accelerates-recovery-advanced-covid-19.

• Παρενέργειες: ΓΕΣ/διαταραχές, αύξηση των ηπατικών 



Προτεινόμενα φάρμακα
• Φωσφορική Χλωροκίνη (Αralen 500mg) η θειική υδροξυχλωροκίνη ( plaquenil 400mg) . Αντιιική  κ 

αντιφλεγμονωδης δράση . Μελέτες in vitro έχουν δείξε ότι ανταγωνίζεται τον ιό. Εχει χρησιμοποιηθεί στον SLE για 
την ανοσοσταθεροποιητική του δράση , την αντφλεγμονώδη του δράση

• Από αναφορές από την Κίνα για τη χρήση της χλωροκίνης: μεγαλύτερη πτώση του πυρετού,βελτίωση βλαβων στη 
CΤ θωρακος ,γρηγορότερη ανάρρωση  κ μεγαλυτερα ποσοστά αρνητικοποίησης του ιικού φορτίου χωρίς σοβαρές 
πανενέργειες Gao et al. Biosci Trends 2020; 14:72.

• δημοσιευμένα κλινικά δεδομένα για τις δύο ουσίες είναι περιορισμένα. Σε μια μελετη 36 patients with COVID-19, 
η λήψη hydroxychloroquine (200 mg three times per day for 10 days) συσχετίσθηκε με αυξημένα ποσοστά μη 
ανάδειξης του SARS-CoV-2 RNA στο φαρυγγικό επίχρισμα την 6η μέρα θεραπείας σε σχέση με αυτούς που δεν 
πήραν το φάρμακο (70 versus 12.5 percent) Gautret et al. International Journal of Antimicrobial Agents 2020 [ Στην 
ίδια μελέτη η συγχορήγηση αζιθρομυκίνης σχετίσθηκε με ακόμη ταχύτερη μείωση του ιού. Παρόλα αυτά υπάρχουν 
κάποια μεθοδολογικά προβληματα σε σχέση με control groups. Σε μια άλλη μελέτη 30 ασθενών στην Σαγκάη δεν 
φάνηκε να παρουσιάζεται μείωση του ιού στο φαρυγγικό επίχρισμα σε σχέση με αυτούς που δεν πήραν το 
φάρμακο κ ένας ασθενής εμφάνισε σοβαρή ΄νόσο. Η ταυτόχρονη λήψη άλλων αντιικών φαρμάκων κ ιντερφερόνης
θα μπορούσε να ήταν συγχυτικοί παράγοντες. Chen et. Al Journal of Zhejiang University 2020.

• O ΕΟΔΥ προτείνει τη χορήγηση χλωροκίνης ή υδροξυχλωροκίνης σε δυνδυασμό με αζιθρομυκίνη κατόπιν ένταξης 
σε θεραπευτικό πρωτόκολλο.

• Δεν πρέπει να χορηγούνται σε έλλειψη ενζύμου G6PD



CC-BY-NC-ND 4.0 International licenseIt is made available under a author/funder, who has granted medRxiv a license to display 
the preprint in perpetuity.  is the(which was not peer-reviewed) The copyright holder for this preprint 
.https://doi.org/10.1101/2020.03.22.20040758doi: 

• Από τις 4/2/20 έως 28/2 

• 62 ασθενείς με COVID 19 που εισηχθηκαν σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο της 
Wuhan

• Μέση ηλικία 44.7 (15.3) years. 46,8% άνδρες . Xωρίστηκαν σε 2 ομάδες που είχαν 
την ίδια  μέση ηλικία 

• 31 ασθ έλαβαν χλωροκίνη (400 mg/d)

• Ο TTCR ( χρόνος μέχρι την κλινική ανάρρωση,) ο χρόνος πυρεξίας και ο χρόνος 
που είχαν βήχα οι ασθ στην ομάδα της χλωροκίνης ήταν στατιστικά σημαντικά 
μικρότερος από την ομάδα που δεν έλαβε χλωροκίνη

• Επίσης μεγαλύτερη αναλογία ασθ που έλαβαν το φάρμακο είχαν βελτιωση
ακτινολογική ( 80,6% έναντι 54,8%)

• Από όλους τους ασθενείς οι 4 που επιδεινώθηκαν ανήκαν στην ομάδα που δεν 
έλαβε το φάρμακο

• Δύο ασθενείς παρουσίασαν ήπιες παρενέργειες.

• Συμπέρασμα: η χορήγηση χλωροκίνης στους ασθενείς με COVID-19,μειώνει τον 
χρόνο μέχρι την ανάρωση και επιταχύνει την απορρόφηση της πνευμονίας. 



κολχικίνη
• Εχει χρησιμοποιηθεί για την ΤΧ της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, της  σκληροδερμίας, 

οξείες τενοντίτιδες , δερματική αγγειίτιδα

• Στον COVID 19 είναι σε πρωτόκολλο λόγω της αντιφλεγμονώδους δράσης

• Aντενδείξεις: Πολύ ηλικιωμένα άτομα, βαριά νεφρική, ηπατική, καρδιακή ανεπάρκεια, 
σοβαρές γαστρεντερικές διαταραχές, κύηση, γαλουχία.

• Aλληλεπιδράσεις: Eνισχύει τη δράση των συμπαθητικομιμητικών και κατασταλτικών του 
KNΣ. Oξινοποιητικοί ή αλκαλοποιητικοί παράγοντες αναστέλλουν ή ενισχύουν 
αντίστοιχα τη δράση της.

• Προσοχή στη χορήγηση: Σε ηλικιωμένα άτομα (ιδιαίτερη ευαισθησία). Άτομα με 
νεφρική, καρδιαγγειακή ή νόσο του πεπτικού συστήματος να παρακολουθούνται στενά. 

• Aνεπιθύμητες ενέργειες: Nαυτία, έμετος, διάρροια, κοιλιακοί πόνοι. Mε μεγάλες δόσεις 
έντονη διάρροια, ιδρώτες, αιμορραγία από το πεπτικό, Παρατεταμένη χορήγηση 
δυνατόν να προκαλέσει ακοκκιοκυτταραιμία, θρομβοπενία ή και απλαστική αναιμία. 
Σπανίως περιφερική νευρίτιδα, μυοπάθεια, αλωπεκία, ηπατική βλάβη.



Χορήγηση πλάσματος από πρόσφατα αναρρωνύοντες ασθενείς.

PNAS first published April 6, 2020 https://doi.org/10.1073/pnas.2004168117

• 10  ασθενείς με σοβαρή νόσο COVID 19 . Δχ RT-PCR

• Χορηγήθηκε μία δόση 200 ml CP, (neutralizing antibody titers above 1:640 ) που πάρθηκε από ασθενείς που 
ανέρωσαν πρόσφατα από την νόσο. επιπρόσθετα στην αγωγή με τα αντιικά φάρμακα και την μέγιστη 
υποστηρικτική αγωγή.

• Πρωτεύον καταληκτικό σημείο¨: η ασφάλεια της μεθόδου.

• Δευερεύοντα καταληκτικά σημεία: η βελτίωση στην κλινική  κ εργαστηριακή εικόνα 3 μέρες μετά την 
μετάγγιση.

• Ο μέσος χρόνος από την εμφάνιση της νόσου έως την μετάγγιση 16,5 μέρες.

• Μετά την μετάγγιση παρατηρήθηκε  γρήγορη αύξηση των αντισ στο αίμα των ασθ σε >1/640 σε 5 
περιπτώσεις  ενώ στους υπόλοιπους διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα ( περ 1/640)

• Ύπήρξε βελτίωση της κλινικής εικόνας και αύξηση του Sat σε 3 μέρες.

• Βελτίωση αρκετών εργαστηριακών σε σύγκριση με αυτά πρίν τη μετάγγιση.

• Οι ακτινολογικές εξετάσεις έδειξαν ποικίλου βαθμού βελτίωση σε 7 μέρες

• Δεν παρατηρήθηκαν σοβαρές παρενέργειες.

• Ο ακριβής χρόνος χορήγησης όπως και η κλινική βελτίωση μένει να καθοριστούν βάσει μεγάλων καλά 
ελεγχόμενων μελετών.

• Ο FDA έχει εγκρίνει την χορήγηση του σε ασθ με σοβαρή πνευμονία ενώ στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει 
ερευνητικό πρωτόκολλο από το ΕΚΠΑ



PNAS first /pnas.2published April 6, 2020 https://doi.org/10.10730041681



PNAS first /pnas.2published April 6, 2020 https://doi.org/10.10730041681



Αντιικά φάρμακα

• Σταθερός συνδυασμός Λοπιναβίρης/Ριτοναβίρης 200/50 mg ( 
Kaletra) 2 δισκία ανά 12/ωρο για 7-14 μέρες

• Είναι αναστολείς  των ιικών πρωτεασών κ έχουν χρησιμοποιηθεί  στη 
θεραπεία της HIV λοίμωξης.

• Η ριτοναβίρη είναι ισχυρός αναστολέας του κυτοχρώματος 3Α4. 
Προσοχή στη χρήση φαρμάκων που χρησιμοποιούν το κυτοχρωμα
αυτό για το μεταβολισμό τους

• Παρενέργειες : κυρίως ΓΕΣ/διαταραχές



ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ COVID-19 ΛΟΙΜΩΞΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ





Κλινικά χαρακτηριστικά με COVID19
Αναδρομική μελέτη ασθενών με COVID 19: Στην εποχή του κορονοιού ασθενείς με σοβαρή πνευμονία και νευρολογικές 

εκδηλώσεις θα πρέπει να ελέγχονται για covid για αποφυγή καθυστέρησης της Δχ
Ling et al. JAMA Neurol. Published online April 10, 2020. doi:10.1001/jamaneurol.2020.1127



Εγκυμοσύνη κ COVID 19
• Οι έγκυες δεν φαίνεται να ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες . Οι  περισσότερες αναρώνουν

πολύ καλά χωρίς να χρειαστεί να προκληθεί τοκετός. Οι σοβαρές περιπτώσεις 
χρειάζονται νοσηλεία σε ΜΕΘ

• Οι νοσούσες που αναπτύσουν πνευμονία έχουν αυξημένη πιθανότητα για πρόωρο 
τοκετό, πρόωρη ρήξη μεμβρανών,προεκλαμψία. Οι επιπλοκές αυτές έχουν σχέση με την 
σοβαρότητα της νόσου της μητέρας .  Δεν φαίνεται ο ιός να περνά τον πλακούντα αλλά 
αυτό είναι υπό διερεύνηση. ο ιός δεν εχει βρεθεί στο αμνιακό υγρό, στις εκκρίσεις από 
την μήτρα.

• Οι εταιρείες εχουν εκδόσει οδηγίες διαχείρισης των εγκύων

• Η χρήση κορτικοειδών συνεχίζεται όπου ενδείκνυνται

• Δεν υπάρχουν ενδείξεις για πρόκληση τοκετού σε εγκύους με COVID 19 εκτός εάν 
εχουν άλλο λόγο. Ιδανικά συστήνεται τοκετός μετά το αρνητικό τεστ ή αφού αρθούν τα 
μετρα απομόνωσής της, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο της μεταδοσης του ιού στο 
έμβρυο. Σοβαρά άρρωστες τουλάχιστον  32-34 εβδ κύησης με πνευμονία θα ευνοηθούν 
με πρόκληση τοκετού. 

• Συστήνεται αποχωρισμός του εμβρύου από τη μητέρα μεχρι να αρθούν τα μέτρα 
απομόνωσης της. Επισης το έμβρυο θεωρείται στενή επαφή κ χρειάζεται την ανάλογη 
διερεύνηση κ αντιμετώπιση

• ο ιός δεν εχει βρεθεί στο γάλα.  Οπότε η μητέρα αντλεί το γάλα με προφυλάξεις κ 
χορηγείται από αλλον

• Δεν υπάρχουν  αξιόπιστες μελέτες για την χρήση χλωροκίνης στις έγκυες



COVID 19 k οξεία Μυοκαρδιακή βλάβη
• Μυοκαρδιακή βλάβη: περιλαμβάνει όλες τις καταστάσεις που προκαλούν θάνατο των κυτταρων του καρδιακού μυός. 

• Η συχνότητα της βλάβης ( αυξημένα επίπεδα τροπονίνης) ποικίλει στους νοσηλευόμενους ασθενείς ( 7-28%)

Scie et al. JAMA Cardiolog 2020,              Clerkin et al Circulation 2020,                           Bhatraju et al. NEJM 2020

• Εχει αναφερθεί μεγαλύτερη συχνότητα σε νοσηλευόμενους ασθενείς με σοβαρότερη νόσο και κακή έκβαση. Αδιευκρίνιστο τι 
συμβαίνει σε μη νοσηλευόμενους ασθενείς ή ασθενείς με ήπια νόσο

• Σε μια μελέτη σε 416 ασθενείς με COVID-19  στην Wuhan, China 19,7% είχαν αυξημένα επίπεδα τροπονίνης. Αυτοί οι ασθ. Ηταν
μεγαλύτερης ηλικίας με συνοσηρότητες συμπεριλαμβανομένης της καρδιακής ανεπάρκειας, αυξημένα επίπεδα CRP, 
προκαλσιτονίνη , χειρότερα ακτινολογικά ευρήματα , περισσότερες επιπλοκες κ αυξημένη θνητότητα (51.2 versus 4.5 percent) σε 
σχέση με τους ασθενείς χωρίς μυοκαρδιακή βλάβη. Ο κίνδυνος θανάτου ήταν 4 φορές μεγαλύτερος. (hazard ratio 4.26; 95% CI 
1.92-9.49).

• Αναγνωρίζεται κλινικά με μεγάλη αύξηση των επιπέδων της τροπονίνης

• Μερικοί ασθ. Ενώ εχουν ΜΒ δεν ανεβάζουν την τροπονίνη σε πολύ υψηλά επίπεδα

Πιθανά αίτια: μυοκαρδίτις

υποξική βλάβη

Stress myocardiopathy

Ισχαιμική βλάβη: καταστροφή των μικρών αγγείων ή βλάβη στα στεφανιαία αγγεία

Συστηματική φλεγμονή λόγω του καταρράκτη των κυτταροκινών Zheng et al. Nat Rev Cardiol 2020.

• Το πόσο κάθε μία από τις παραπάνω αιτίες συμβάλει στην βλάβη του μυοκαρδίου δεν έχει διευκρινισθεί ούτε ο ρόλος του ACE 2

• Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί το γονιδίωμα του ιού στο μυοκάρδιο των πασχόντων από μυοκαρδιακή βλάβη

• Δεδομένου ότι ο COVID 19  δεν έχει χαρακτηρισθεί καρδιοτρόπος ιός όπως άλλοι ιοί(εντεροιός, parvovirus B19 ) δεν είναι 
σίγουρο εάν η βλάβη στο μυοκάρδιο οφείλεται σε άλλους ιούς που μπορεί να συνυπάρχουν κ δεν έχουν ερευνηθεί. Inciarti et al. 
JAMA Cardiolog 2020

• Προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί εάν η μυοκαρδιακή βλάβη σε ασθενείς με COVID-19 συνδέεται με 
προυπαρχουσα καρδιαγγειακή νόσο ή είναι ανεξάρτητος παράγοντας.






