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Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων
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Diagram of coronavirus virion structure
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The history and epidemiology of Middle East respiratory syndrome corona virus
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Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: 
implications for virus origins and receptor binding

Lancet 2020; 395: 565–74



COVID-19 infection: Origin, transmission, and characteristics of 
human coronaviruses
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Παθοφυσιολογία του 2019-nCoV Ι

• Ανήκει στην β ομάδα των κοροναϊών,

• Η αναγνώριση της επιδημίας ξεκίνησε με την διερεύνηση περιστατικών 
‘‘πνευμονίας άγνωστης αιτιολογίας’’,

• ‘‘Πνευμονίας Άγνωστης Αιτιολογίας’’ :

✓Πυρετός ≥ 38ο C,

✓Ακτινολογική επιβεβαίωση πνευμονίας,

✓Χαμηλά ή φυσιολογικά λευκά,  ή χαμηλά λεμφοκύτταρα,

✓Καμιά βελτίωση μετά από 3 έως 5 μέρες αντιμικροβιακής θεραπείας 
σύμφωνα με καθιερωμένα πρωτόκολλα
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International Journal of Biological Sciences 2020; 16(10): 1678-1685. doi: 10.7150/ijbs.45053

SARS-CoV-2: an Emerging Coronavirus that Causes a Global Threat



15
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SARS-CoV-2: an Emerging Coronavirus that Causes a Global Threat



Characteristics of and Public Health Responses to the Coronavirus Disease 2019 
Outbreak in China

J. Clin. Med. 2020, 9, 575
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Η εξέλιξη του περιστατικού με 2019-nCoV λοίμωξη   



Παθοφυσιολογία του 2019-nCoV ΙΙ

• Η θνητότητα από τον CoV-2019 έχει υπολογισθεί σε 2,84 %,
• Προσβάλει κυρίως άνδρες μέσης ή μεγαλύτερης ηλικίας,
• Αναγνωρίζει τον υποδοχέα του  Μετατρεπτικού Ενζύμου της Αγγειοτενσίνης

2 (ACE2). Αυτός εκφράζεται κυρίως στα τύπου ΙΙ κυψελιδικά κύτταρα του 
πνεύμονα,

• Έχει βρεθεί ότι, οι άνδρες έχουν υψηλότερη έκφραση από τις γυναίκες και 
οι Aσιάτες από τους Καυκάσιους και τους Αφρομερικανούς.

• Η σύνδεση του 2019-nCoV επάγει την έκφραση του ACE2 και αυτό οδηγεί 
σε σημαντικές βλάβες των κυψελιδικών κυττάρων, που οδηγούν σε 
συστηματικές αντιδράσεις ή/& τον θάνατο,

• Η ικανότητα σύνδεσης του σε σχέση με τον SARS-CoV είναι 10 έως 
20πλάσια.
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Παθοφυσιολογία του 2019-nCoV ΙΙΙ

• Η στάθμη του ACE2 στο πλάσμα των ανδρών είναι ψηλότερη από τις γυναίκες,
• Η στάθμη του ACE2 δεν φαίνεται να επηρεάζεται από την λήψη αναστολέων ή

ανταγωνιστών του συστήματος Ρενίνης - Αγγειοτενσίνης
• Άτομα, που λαμβάνουν αναστολείς της ACE , έχουν χαμηλότερο κίνδυνο

προσβολής από τον ιό της ινφλουέντσας,

• Τα ψηλότερες στάθμες ACE2 στο πλάσμα, αντανακλούν σε χαμηλότερα επίπεδα
στους ιστούς (ελαττωμένη προστασία από την λειτουργία του συστήματος
Ρενίνης - Αγγειοτενσίνης ,

• Το ένζυμο ADAM-17 ρυθμίζει τα επίπεδα ACE2 στους ιστούς με αποκοπή,
• Πιστεύεται ότι ο nSARS-19 ενεργοποιεί το ένζυμο ADAM-17, επάγει την αποκοπή

του ACE2 στους ιστούς και προφλεγμονώδη αντίδραση, οπότε μειώνει την
προστατευτική δράση του ACE2 στην καρδιά
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Replication of Coronavirus
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Renin–Angiotensin–Aldosterone System Inhibitors in Patients with Covid-19
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Receptors for SARS-CoV-2 Present in 
Wide Variety of Human Cells
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https://www.nytimes.com/2020/03/13/health/soap-coronavirus-handwashing-germs.html
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