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Αντιμετωπιση του SARS-CoV-2 / COVID-19

Πρωτοφανεις ταχυτητες στα χρονικα της επιστημης
• Παρα τις μερικες καθυστερησεις, η παγκοσμια κοινοτητα

κινητοποιηθηκε αμεσα
• Μετρα δημοσιας υγειας
• Η ερευνητικη/ιατρικη κοινοτητα:

• Ανακαλυψε και χαρακτηρησε τον ιο αμεσα (10 
Ιανουαριου 2020)

• Αρχισε την παραγωγη εμβολιου και αρχισε κλινικες 
δοκιμες 16 Μαρτιου 2020

• Συνεχιζει την καταγραφη, διαγνωση και σχεδιαζει 
βελτιστη αντιμετωπιση των κλινικων συνδρομων που 
προκαλει ο ιος

• Εφαρμοσε αιτιολογικες θεραπειες με αποτελεσμα την 
εγκριση ηδη καινουριων φαρμακων εναντιον του ιου

• Εφαρμοσε ανοσοθεραπειες, με ορο αναρρωνυοντων, 
(παλια τεχνικη)



FDA, 10/5/2020

“There are no drugs or other 
therapeutics approved by the US 
FDA to prevent or treat COVID-19”



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ (Ι)

• Γενικά μέτρα

• Ειδική θεραπεία

• Υποστήριξη

• Εμβόλιο 



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ (ΙΙ)
ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

• Αποστάσεις

• Ατομική προστασία (χέρια,μάσκες,?γάντια?)

• Στήριξη ευπαθών και ηλικιωμένων

• ?Lockdown?

• Στήριξη υγειονομικού συστήματος



ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ (>85% ήπια νόσος)

• ARDS

• Cytokine storm

• Σηπτικό shock

•

• Διαταραχές πήξης

• Θρομβώσεις

• ?Μυοκαρδίτις?



COVID-19: Φαρμακα

(χρειαζεται πολυς χρονος για την ασφαλη 
αναπτυξη θεραπειων και εμβολίων κάθε είδους)

• Ειδικα φαρμακα που ηταν μελετημενα 
προηγουμενως

• Remdesivir, Favipiravir

• Αντιμετωπιση καταιγιδας κυτοκινων

• Tocilizumab,Anakinra

• Αντιμετωπιση αλλων συμπτωματων

• Αντιπηκτικα, κορτικοειδη, …. Οι κλινικοι αποκτουν 
και μοιραζονται πολυτιμη πειρα κάθε μερα



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ (ΙΙΙ)
ΘΕΡΑΠΕΙΑ

• Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία-αλγόριθμοι
• Πιθανό ώφελος

-χλωροκίνη/αζιθρομυκίνη
-κολχικίνη
-Remdesivir/Kaletra
-Anti TNF/IL-1,6 (Tocilizumab, Anakinra) 
-κορτικοειδή
- «οροθεραπεία»/IVIG
-προβληματισμός: ACEinh/ARB







ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ (ΙV)
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

• Δείκτες:λευκά/λεμφο,CRP,PCT,ferritin,D-
dimers,troponin,LDH,AST

• Απεικόνιση: ground glass...πύκνωση

• ΜΕΘ 



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ (V)
ΕΜΒΟΛΙΟ

• Η μόνη λύση

• Αργεί: προέχει η ασφάλεια

• ?διαθεσιμότητα?



COVID-19: >100 candidate vaccines
At least eight have started or starting clinical 

trialsCOVID-19: >100 candidate vaccines

• Moderna's mRNA COVID-19 vaccine phase 1 clinical trials on 
March 16, 2020
• CanSino's non-replicating adenovirus type-5 (Ad5) vectored 
COVID-19 vaccine phase 1 clinical trials on March 16, 2020
• Inovio Pharmaceuticals' DNA vaccine for COVID-19 entered 
trials on April 3,2020
• Three inactive COVID-19 vaccines manufactured by Sinovac, 
Wuhan Institute of Biological Products, and Beijing Institute of 
Biological Products entered clinical trials in April 2020
• University of Oxford's non-replicating chimpanzee 
adenovirus vectored vaccine ChAdOx1 nCoV-19
• BioNTech's mRNA COVID-19 vaccine also started trials



ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΟΥΜΕ;
(ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΥΜΑ;)

• Lockdown (on/off απόσυρση)

• Προστατεύουμε ηλικιωμένους

• Προστατεύουμε ευπαθείς

• Προστατεύουμε σύστημα υγείας

• ?Ανοσία πληθυσμού

• Εμβολιάζουμε 



COVID-19: Αντιμετωπιση

Συμπερασματα

• Μετρα δημοσιας και ατομικής υγείας

• Δοκιμασμενα, δουλεψαν εξαιρετικά όπου 
εφαρμοστηκαν-εσωσαν ζωες

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΛΙΝΩΝ ΜΕΘ

• Ανοσοθεραπειες-Μονοκλωνικα Αντισωματα: 
τελος του 2020

• Φαρμακα συνεχως νεες ευκαιριες (και ελπίδες)

• Εμβολια ~1 χρονο, (τελος του χρονου για 
κατασταση αναγκης)



Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ω!

•


