
 
 

Νέος Κορωνοϊός SARS-CoV-2 (COVID-19): Τρόπος εξάπλωσης και 
μηχανισμοί άμυνας 

 

Η εξάπλωση και μετάδοση του ίδιου του μολυσματικού παράγοντα (ιού SARS-CoV-2) από το 
αναπνευστικό σύστημα παρατηρείται από τα πρώτα στάδια της νόσου. Ακολουθεί μια 
παρατεταμένη περίοδος κατά την οποία ανιχνεύεται το γενετικό του υλικό (RNA), αλλά είναι 
αβέβαιο κατά πόσο αυτό αντιπροσωπεύει μολυσματικά ιικά σωματίδια, όπως αβέβαιη είναι και η 
δυνατότητα μετάδοσης του ιού μέσω του γαστρεντερικού συστήματος. Τα αντισώματα έναντι του 
ιού αρχίζουν να εμφανίζονται σε μια περίοδο λίγων ημερών έως εβδομάδων από τη μόλυνση. 
Εμπεριστατωμένες μελέτες με τους συγγενείς του νέου κορωνοϊού (SARS και MERS), σε άτομα που 
έχουν επιβιώσει, υποδεικνύουν ότι η διάρκεια της ανοσιακής απάντησης σε αυτούς είναι 
περιορισμένη και γι’ αυτό χρειάζονται περισσότερες εργασίες για να κατανοήσουμε τη διάρκεια της 
προστατευτικής ανοσίας έναντι του SARS-CoV-2.    

 

Διάρκεια της εξάπλωσης και μετάδοσης του ιού στα διάφορα στάδια της νόσου 

Η εξάπλωση του ιού έχει μελετηθεί με καλλιέργειες αλλά πολύ περισσότερο με RT-PCR για το ιικό 
RNA, το οποίο όμως μπορεί να προέρχεται από μολυσματικά ιικά σωματίδια ή από ιούς που δεν 
είναι πια μολυσματικοί. Σε έναν ασθενή ο οποίος αναρρώνει από τη νόσο και ήταν θετικός στην PCR 
προηγουμένως, τουλάχιστον δύο επακόλουθα (με διαφορά μερικών ημερών) αρνητικά τεστ RNA 
αποτελούν μια καλή ένδειξη ότι πλέον δεν μεταδίδει μολυσματικά ιικά σωματίδια. Οι περισσότερες 
μελέτες αφορούν εκκρίσεις του αναπνευστικού συστήματος (φαρυγγικά ή/και ρινοφαρυγγικά 
δείγματα), αλλά έχουν βρεθεί θετικά στο RNA επίσης δείγματα κοπράνων σε προχωρημένα στάδια 
της νόσου ενώ από άλλα βιολογικά υγρά (π.χ. ούρα, δάκρυα, κολπικές εκκρίσεις) δεν έχει 
απομονωθεί RNA του ιού.  

Είναι πιθανό να μπορεί να μεταδοθεί ο ιός μέσω των εκκρίσεων του αναπνευστικού συστήματος 2 
– 3 ημέρες πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων, ενώ υπάρχουν και βιβλιογραφικές αναφορές 
για πλήρη ασυμπτωματική μετάδοση, δηλαδή από φορέα ο οποίος ουδέποτε εμφάνισε 
οποιοδήποτε σύμπτωμα, αλλά μόνο σε κάποιο στάδιο θετικό RNA, μετέδωσε τον ιό σε άλλα άτομα.  
Μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ιικών σωματιδίων και ιικού RNA εμφανίζονται στα πρώιμα στάδια της 
νόσου, ανεξάρτητα από τη βαρύτητα των συμπτωμάτων, ενώ τα δείγματα των παραγωγικών 
πτυέλων και του ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος φαίνεται να είναι πιο πληροφοριακά από τα 
δείγματα του φαρυγγικού. Η σοβαρότερη κλινική παρουσίαση σχετίζεται με πιο παρατεταμένη 
μεταδοτικότητα και αποτελεί ίσως ένα σοβαρό θέμα κινδύνου μετάδοσης στους εργαζόμενους στον 



 
τομέα της υγείας. Η ύπαρξη και μετάδοση του RNA του ιού τουλάχιστον μια εβδομάδα μετά την 
υποχώρηση των συμπτωμάτων έχει τεκμηριωθεί, ενώ έχει διαπιστωθεί θετικό αποτέλεσμα σε τεστ 
RNA ακόμα και 49 ημέρες μετά το τέλος των συμπτωμάτων, αν και δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσο 
πρόκειται για μολυσματικά ιικά σωματίδια, χωρίς να υπάρχουν διαφορές σε ηλικίες ή στο φύλο.  

Επιπλέον, τα συμπτώματα από το γαστρεντερικό είναι συνήθη και πολύ συχνά ανιχνεύεται ιικό RNA 
στα κόπρανα, για πιο παρατεταμένα διαστήματα μετά την υποχώρηση των συμπτωμάτων σε 
σύγκριση με το αναπνευστικό σύστημα, αν και ο ρόλος του στη μετάδοση της νόσου είναι ασαφής. 
Σε πρόσφατα πειράματα απομόνωσης και καλλιέργειας ιικών σωματιδίων, αυτό ήταν εφικτό από 
δείγματα του αναπνευστικού αλλά όχι από δείγματα κοπράνων.  

 

Επίπεδα και διάρκεια ανοσιακής απάντησης 

Ο χρόνος ανίχνευσης των αντισωμάτων μετά τη μόλυνση εξαρτάται από την ευαισθησία της 
μεθόδου και από την ιική πρωτεΐνη που χρησιμοποιείται ως αντιγόνο. Αντισώματα τύπου IgM 
μπορούν να ανιχνευθούν με ανοσο-ενζυμική τεχνική έναντι της νουκλεοπρωτεϊνης-3/6 μερικές 
μέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων και έχουν εφαρμοστεί ως συμπληρωματική εξέταση 
επιβεβαίωσης της διάγνωσης μετά από την RT-PCR τεχνική. Τα IgG αντισώματα έναντι της ίδιας 
πρωτεΐνης του ιού ανιχνεύονται 10-18 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων, ενώ η εμφάνισή 
τους δεν έχει συσχετιστεί με την απομάκρυνση του ιού και μάλιστα έχουν δημοσιευτεί περιπτώσεις 
με υψηλότερο τίτλο αντισωμάτων να σχετίζονται ανεξάρτητα με πιο σοβαρή κλινική νόσο. 
Αντισώματα έναντι της περιοχής της πρωτεΐνης του ιού που συνδέεται με τον κυτταρικό υποδοχέα 
(spike protein) ανιχνεύονται κατά μέσο όρο 11 ημέρες μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων, αλλά 
η χρονική στιγμή της ορομετατροπής δεν σχετίζεται με την κλινική εξέλιξη της νόσου. 

Η διάρκεια της ανοσιακής απάντησης και επίκτητης ανοσίας σε επαναμόλυνση θα είναι πολύ 
κρίσιμης σημασίας για την κατανόηση: 1) του πόσο αποτελεσματικός αναμένεται να είναι ο 
εμβολιασμός, 2) του πόσο μεγάλη διάρκεια έχει η ανοσία, 3) του κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί 
ανοσία ¨αγέλης¨ έναντι της COVID-19, 4) του πόσο ασφαλές είναι για τα άτομα με θετικό ορολογικό 
τεστ να επιστρέψουν στην εργασία τους. Μια πολύ σημαντική αβεβαιότητα πηγάζει από το γεγονός 
ότι είμαστε σε πολύ πρώιμα στάδια της πανδημίας και οι επιβιώσαντες από τις πρώτες εβδομάδες 
της μόλυνσης στην  Κίνα βρίσκονται σήμερα, στην καλύτερη περίπτωση, μόνο 3 μήνες μετά την 
ανάρρωσή τους. Κάποιες πιθανές σχετικές ενδείξεις για τη διάρκεια των αντισωμάτων και την 
ανοσιακή απόκριση μπορούν να εξαχθούν από τις επιδημίες των συγγενών ιών SARS και MERS στο 
παρελθόν. Μελέτες σε ασθενείς που ανάρρωσαν από την επιδημία SARS το 2003 δείχνουν μια 
σταθερή μείωση της συγκέντρωσης των αντι-ιικών IgG αντισωμάτων με την πάροδο του χρόνου, με 
το 12% αυτών να μην έχουν καθόλου αντισώματα 2 χρόνια μετά και το 50% μετά από 3 χρόνια.   



 
Επίσης, άτομα από το υγειονομικό προσωπικό που πέρασαν ήπια ή μέτρια νόσο MERS-CoV ήταν 
αρνητικά σε IgG αντισώματα μόλις 18 μήνες από την ανάρρωσή τους. Η ανοσιακή απάντηση στον 
SARS-CoV-2 αναμένεται να είναι παρόμοια με εκείνη στους τόσο συγγενείς του ιούς.  

 

Ποιος είναι ο ιδανικός χρόνος απομόνωσης (καραντίνας)?  

Λόγω του ότι πολλοί ασθενείς συνεχίζουν να είναι θετικοί στην RT-PCR για παρουσία ιικού RNA σε 
δείγματα από το αναπνευστικό σύστημα ή από τα κόπρανα, αυτή είναι μια δύσκολη να απαντηθεί 
ερώτηση και θα διαλευκανθεί όταν θα έχουμε μελέτες μετάδοσης του ιού από ασθενείς που 
ανάρρωσαν ενώ υπήρχαν μετρήσεις του ιικού τους RNA με τη μέθοδο RT-PCR. Η πιο ασφαλής 
προσέγγιση σήμερα είναι να περιμένει κανείς να βγουν αρνητικά επαναλαμβανόμενα τεστ RT-PCR, 
γεγονός όμως που μπορεί να προκαλέσει παρατεταμένη απομόνωση χωρίς λόγο. Οι οδηγίες του 
Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) αυτή τη στιγμή αναφέρουν ότι ασθενείς που έχουν 
νοσήσει για περίοδο επτά (7) ημερών και παραμένουν τρεις (3) επιπλέον ημέρες χωρίς συμπτώματα 
θεωρούνται ότι δεν μεταδίδουν τη νόσο, όμως θα χρειαστεί προσεκτική αξιολόγηση της χυμικής και 
κυτταρικής ανοσιακής απόκρισης προτού κάτι τέτοιο καθιερωθεί και γίνει αποδεκτό παγκοσμίως.  

Αναπάντητα ερωτήματα 

Υπάρχουν αρκετά σημαντικά αναπάντητα ερωτήματα, τα οποία βρίσκονται υπό διερεύνηση από την 
επιστημονική κοινότητα:  

• Ποια είναι η διάρκεια μετάδοσης μολυσματικών ιικών σωματιδίων από ασθενείς που 
ανάρρωσαν και ποια είναι η σχέση αυτής με την διάρκεια ανίχνευσης ιικού RNA? 

• Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι ανοσιακοί μηχανισμοί για την εξουδετέρωση του ιού οι οποίοι 
μπορούν να προβλέψουν την ανάρρωση αυτού και να προσδιορίσουν το πότε οι ασθενείς 
δεν είναι πλέον μεταδοτικοί?  

• Ποια είναι η συσχέτιση της ανοσιακής απάντησης με την προστασία του ασθενεούς?  
• Ποια είναι η διάρκεια της ανοσιακής προστασίας από πιθανή επαναλοίμωξη?  
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