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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

H νόσος Coronavirus Disease-19 (COVID-19) εμφανίστηκε στο επιστημονικό προσκήνιο το 

Δεκέμβριο του 2019, ξεκινώντας από την πόλη Wuhan της Κίνας. Πρόκειται για μία ιογενή λοίμωξη, 

ο αιτιολογικός μικροβιολογικός παράγοντας της οποίας ονομάζεται SARS-CoV-2, ενώ στις πρώιμες 

βιβλιογραφικές αναφορές καταγράφεται και ως 2019-nCoV. Δύο σημαντικά χαρακτηριστικά του 

SARS-CoV-2, η μεγάλη περίοδος επώασης και η χαμηλή παθογονικότητα  επέτρεψαν τη ραγδαία 

εξάπλωση του σε παγκόσμιο επίπεδο [1], [2]. Έως τις 20 Δεκεμβρίου 2020 απαριθμούνται 74.879.038 

επιβεβαιωμένα κρούσματα και 1.676.236 θάνατοι σε 222 χώρες. Την ίδια περίοδο στην Ελλάδα, τα 

επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι 129.584 και οι θάνατοι 4.044 [3]. Δεδομένων των διαστάσεων που 

έχει λάβει η πανδημία της COVID-19, ένα σημαντικός αριθμός ανθρώπων νοσεί και θα νοσήσει στο 

άμεσο μέλλον από SARS-CoV-2 και είναι επιβεβλημένη ανάγκη η αναγνώριση παραγόντων κινδύνου 

που θα μπορούν να προϊδεάζουν τους θεράποντες ιατρούς για την πιθανότητα  δυσμενούς έκβασης 

τους . Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να παρέχει πρακτική καθοδήγηση στον κλινικό ιατρό της 

ΜΕΘ για τη διαχείριση ασθενούς με σοβαρή COVID-19, συνοψίζοντας τη μέχρι στιγμής διαθέσιμη 

πληροφορία για τους εργαστηριακούς δείκτες παρακολούθησης. 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Από την έναρξη της πανδημίας, η ερευνητική προσπάθεια με επίκεντρο τον παθογενετικό μηχανισμό 

της νόσου, τη διάγνωση, την παρακολούθηση και τη θεραπεία της είναι συνεχής και αυτό 

αντικατοπτρίζεται στη συνεχώς αυξανόμενη επί του θέματος βιβλιογραφία. Παρόλα αυτά, η COVID-

19 παραμένει έως σήμερα μια κλινική οντότητα όχι πλήρως κατανοητή και με πολλά προβλήματα και 

προβληματισμούς ως προς τη διαχείρισή της. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουν 

προκύψει είναι η ταυτοποίηση εργαστηριακών δεικτών παρακολούθησης των ασθενών με COVID-19 

που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην αρχική διαστρωμάτωση κινδύνου, την εκτίμηση της 

πρόγνωσής τους καθώς και την εκτίμηση της ανταπόκρισης στη χορηγούμενη θεραπεία ή ακόμη και 

στον καθορισμό αυτής. 

Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία αναφέρεται μια πληθώρα εργαστηριακών δεικτών που έχουν βρεθεί 

να έχουν παθολογικές τιμές στους ασθενείς με COVID-19 όπως ουδετεροφιλία, λεμφοπενία, 

θρομβοπενία, αυξημένες τιμές CRP, φερριτίνης, IL-2, IL-6, IL-7, IL-10, ταχύτητας καθίζησης ερυθρών 
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αιμοσφαιρίων, GCSF, Interferon-γ induced protein 10 (IP10), Monocyte chemoattractant Protein 1 

(MCP1), Macrophage Inflammatory Protein 1A (MIP1A), TNFa, D-Dimers, χρόνου προθρομβίνης, 

ινωδογόνου, LDH, AST, κρεατινίνης, κινάσης κρεατινίνης και χαμηλές τιμές αλβουμίνης [4]–[14]. 

Ωστόσο, οι εργαστηριακοί δείκτες παρακολούθησης με την ισχυρότερη τεκμηρίωση στη βιβλιογραφία, 

για τη συσχέτισή τους με την πρόγνωση της νόσου, είναι η λεμφοπενία, οι αυξημένες τιμές CRP, 

φερριτίνης, IL-6 και D-Dimers. 

Από τις αιματολογικές παραμέτρους, η λεμφοπενία έχει συσχετιστεί με χειρότερη πρόγνωση των 

ασθενών με νόσο COVID-19. Κατά την προσέλευσή τους στο νοσοκομείο, ένα σημαντικό ποσοστό 

των ασθενών εμφανίζει λεμφοπενία. Η λεμφοπενία είναι πιο εκσεσημασμένη στους ασθενείς που 

αργότερα θα αναπτύξουν ARDS, που θα χρειαστεί να νοσηλευτούν σε ΜΕΘ ή που θα καταλήξουν 

[9], [10], [12], [15]. Σε μετανάλυσή τους, οι Yang και συν. αναφέρουν ότι η μέση τιμή του απόλυτου 

αριθμού των λεμφοκυττάρων πριν τη θεραπεία ήταν σημαντικά μειωμένη στους θανόντες σε σύγκριση 

με τους επιβιώσαντες, με σταθμισμένη μέση διαφορά (Weighted Mean Difference, WMD) ίση με – 

390/μL (95% CI [-460 έως -330], P<0,001) ενώ η περαιτέρω μείωσή τους σχετίζονταν σημαντικά με 

αυξημένο κίνδυνο θανάτου (OR = 9,83, 95%CI [6,72- 14,38], P<0,001) [10]. Η πρόγνωση καθίσταται 

δυσμενέστερη όταν η λεμφοπενία συνδυάζεται με λευκοκυττάρωση και ουδετεροφιλία. Σε μελέτη 

αναφέρεται ότι η επίπτωση της σοβαρής νόσου σε ασθενείς COVID-19 άνω των 50 ετών με λόγο 

ουδετεροφίλων προς λεμφοκύτταρα (neutrophil-to-lymphocyte ratio, NLR) μικρότερο από 3,13 ήταν 

9,1% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε ασθενείς με NLR μεγαλύτερο ή ίσο του 3,13 ήταν 50% [15], [16].  

Η σοβαρή COVID-19 θεωρείται ότι είναι το αποτέλεσμα μιας κατάστασης αυξημένης παραγωγής 

προφλεγμονωδών κυτταροκινών (“καταιγίδα κυτταροκινών” – “cytokine storm”), που συνιστά 

απρόσφορη αμυντική απάντηση. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν βρεθεί πολλοί δείκτες φλεγμονής να είναι 

αυξημένοι. Η CRP, η φερριτίνη και η IL-6 είναι οι πιο προσβάσιμοι στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη. 

Από μελέτες, αυξημένες τιμές αυτών έχει βρεθεί να έχουν σημαντική συσχέτιση με ανάπτυξη ARDS 

σε ασθενείς με COVID-19 [9]. Επίσης, οι τιμές φερριτίνης και IL-6 έχουν συσχετιστεί με αυξημένο 

κίνδυνο θανάτου, και είναι σαφώς αυξημένες στους θανόντες, καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας 

τους, συγκριτικά με τους επιβιώσαντες ενώ η περαιτέρω αύξησή τους, σε σχέση με την αρχική τους 

τιμή, σχετίζεται με επιδείνωση της νόσου [6], [10], [15], [17]. Οι Yang και συν. αναφέρουν, στη 

μετανάλυσή τους, WMD της φερριτίνης μεταξύ θανόντων και επιβιωσάντων ίση με 770,05 ng/ml (95% 
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CI [530,34 -1009,76], P<0,001) [10]. Στη μελέτη των Gao και συν., η ROC ανάλυση για την αξιολόγηση 

πρώιμων δεικτών επιδείνωσης της νόσου COVID-19, στην οποία συμπεριλήφθηκαν η IL-6, τα D-

Dimers, η CRP, η γλυκόζη, το ινωδογόνο και ο χρόνος θρομβίνης ανέδειξε την IL-6 ως τον καλύτερο 

δείκτη για την πρόβλεψη της ανάπτυξης σοβαρής πνευμονίας COVID-19 με επιφάνεια υπό την 

καμπύλη (Area under the curve, AUC) ίση με 0,795 (P < 0,001) και βέλτιστο κρίσιμο σημείο (critical 

point) τα 24,3 pg/ml που ήταν η ανώτερη τιμή των ασθενών χωρίς σοβαρή πνευμονία COVID-19. 

Στην ίδια μελέτη φάνηκε η IL-6 να αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για τη βαρύτητα της 

νόσου COVID-19 με OR 17,304 (95% CI [2,416 - 123,933], P = 0,005) [13]. Όσον αφορά τη CRP, 

σύμφωνα με τους Mo και συν., Velavan και συν. και Pourbagheri-Sigaroodi και συν., οι αυξημένες 

τιμές που παρατηρούνται στη νόσο COVID-19 είναι ακόμα πιο υψηλές στην επιδεινούμενη νόσο, 

στους ασθενείς που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ και στους θανόντες [4], [14], [15]. 

Επιπλέον, στην παθοφυσιολογία της COVID-19 συμμετέχει και η ανάπτυξη θρομβώσεων στο 

αγγειακό δίκτυο σε διαφόρου μεγέθους αγγεία, ενώ στις επιπλοκές της νόσου συγκαταλέγεται η 

διάχυτη ενδαγγειακή πήξη. Εύκολα γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι οι μηχανισμοί πήξης και ινωδόλυσης 

είναι επηρεασμένοι, σε αυτούς τους ασθενείς. Στα πλαίσια αυτά, είναι αναμενόμενο να ανευρίσκονται 

αυξημένα τα D-Dimers , ειδικά στον πληθυσμό με σοβαρή νόσο [6], [9], [10], [12], [13], [15]. Στη μελέτη 

των Gao και συν. για την αξιολόγηση πρώιμων δεικτών επιδείνωσης της COVID-19, τα D-Dimers 

είχαν AUC 0,750 (P = 0,0053) και ήταν ο δεύτερος καλύτερος δείκτης  για την πρόβλεψη σοβαρής 

νόσου, μετά την IL-6. Το βέλτιστο κρίσιμο σημείο των D-Dimers ήταν τα 0,28 μg/ml, που ήταν η 

ανώτερη τιμή των ασθενών χωρίς σοβαρή πνευμονία COVID-19 [13]. Στην πολυπαραγοντική 

ανάλυση των Zhou και συν., για τις παραμέτρους που σχετίζονται με την πιθανότητα θανάτου στη 

νόσο COVID-19, τιμές D-Dimers >1 μg/ml κατά την προσέλευση του ασθενούς ήταν ένας από τους 3 

παράγοντες, μαζί με την ηλικία και το SOFA score εισαγωγής, που συσχετίσθηκαν με αυξημένη 

πιθανότητα θανάτου (OR = 18,42, 95%CI [2,64 -128,55], P<0,0033) [6] ενώ οι Pourbagheri-Sigaroodi 

και συν. στη μελέτη τους προτείνουν τα 0,4 μg/ml ως όριο για την πρόβλεψη δυσμενούς πρόγνωσης 

της νόσου [15]. 

Η φαινοτυποποίηση των ασθενών με βάση κλινικές, αλλά κυρίως εργαστηριακές παραμέτρους 

αποτελεί προαπαιτούμενο για την εφαρμογή προσωποποιημένης θεραπείας (personalized medicine, 

precision medicine). Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στον τομέα της σοβαρής/ μέτριας βαρύτητας 
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COVID-19, δεν είναι ιδιαίτερη, ωστόσο έχει ένα ισχυρό σκεπτικό ως υπόβαθρο, ενώ παράλληλα 

αποτελεί τομέα επαλήθευσης (ή διάψευσης) των παθοφυσιολογικών θεωριών. 

Η τεκμηρίωση, ασθενής επί του παρόντος, αφορά την τροποποίηση της ανοσολογικής απόκρισης. Οι 

Stone και συν. μελέτησαν την επίδραση της θεραπείας με tocilizumab σε νοσηλευόμενους ασθενείς 

με έντονη ανοσολογική απόκριση και πνευμονία με ή χωρίς αναπνευστική ανεπάρκεια στα πλαίσια 

λοίμωξης από SARS-CoV-2. Δεν υπήρχε καμία επίδραση της θεραπείας στο πρωτογενές καταληκτικό 

σημείο της διασωλήνωσης ή του θανάτου, τόσο στο γενικό πληθυσμό, όσο και στην υπο-ομάδα των 

ασθενών με IL-6 υψηλότερη των 40 pg/mL. Εντούτοις, και στη μελέτη αυτή επιβεβαιώθηκε η αρνητική 

προγνωστική αξία των επιπέδων της IL-6 [18]. 

Απεναντίας, ενδείξεις για διαφορετική απάντηση στη θεραπεία ασθενών με διαφορετική ένταση 

φλεγμονής υφίστανται για τα γλυκοκορτικοειδή. Δυστυχώς, στη μελέτη RECOVERY, που καθιέρωσε 

τη χορήγηση στεροειδών στη σοβαρή COVID-19, δεν παρέχονται στοιχεία για το φλεγμονώδες status 

των ασθενών [19]. Εντούτοις, στην κλινική δοκιμή Metcovid, που μελέτησε την επίδραση της 

μεθυλπρεδνιζολόνης σε νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19, διαπιστώθηκε ότι η τελευταία είχε 

θετικό αποτέλεσμα στους ασθενείς άνω των 60 ετών, που παράλληλα είχαν ενδείξεις εντονότερης 

φλεγμονώδους απάντησης, και στατιστικά μη σημαντικό αρνητικό αποτέλεσμα στους ασθενείς ηλικίας 

κάτω των 60 ετών [20]. Βέβαια, η αξία της ανωτέρω συσχέτισης περιορίζεται σημαντικά από τον post 

hoc χαρακτήρα της ανάλυσης. 

Στην Εικόνα 1 απεικονίζεται προτεινόμενος αλγόριθμός παρακολούθησης των ασθενών με σοβαρή 

COVID-19 στη ΜΕΘ. Η πρόταση βασίζεται σε δεδομένα από την υπάρχουσα βιβλιογραφία αλλά και 

στη μέχρι τώρα κλινική εμπειρία διαχείρισης ασθενών με νόσο COVID-19.  

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι στην παρούσα φάση, δεδομένων των συνθηκών που επιβάλλουν τον 

έγκαιρο διαμοιρασμό της πληροφορίας, σχετικά με την αποκτηθείσα εμπειρία πάνω σε μια συνεχώς 

εξαπλούμενη και δυνητικά θανατηφόρο νόσο, η βιβλιογραφία για τη νόσο COVID-19 απαρτίζεται στην 

πλειοψηφία της από μονοκεντρικές κλινικές μελέτες με μικρό δείγμα ασθενών. Για το μέλλον, 

απαραίτητη κρίνεται η διενέργεια καλά σχεδιασμένων πολυκεντρικών κλινικών μελετών που θα 

παγιώσουν τη γνώση της επιστημονικής κοινότητας σχετικά με τη νόσο COVID-19. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η νόσος COVID-19 παραμένει έως σήμερα μια κλινική οντότητα όχι πλήρως κατανοητή και με πολλά 

προβλήματα και προβληματισμούς ως προς τη διαχείρισή της. Υπάρχει συνεχώς αυξανόμενη 

βιβλιογραφία σχετικά με την παρακολούθηση των ασθενών αυτών αλλά ακόμα δεν υπάρχει ένας 

σαφώς διατυπωμένος αλγόριθμος. Μια πληθώρα εργαστηριακών δεικτών έχουν βρεθεί να έχουν 

παθολογικές τιμές. Οι εργαστηριακοί δείκτες παρακολούθησης με την ισχυρότερη τεκμηρίωση στη 

βιβλιογραφία για τη συσχέτισή τους με την πρόγνωση της νόσου είναι η λεμφοπενία, οι αυξημένες 

τιμές CRP, φερριτίνης, IL-6 και D-Dimers. Δυστυχώς, η βιβλιογραφία που στηρίζει τη διαμόρφωση 

της θεραπείας με βάση το εργαστηριακό προφίλ παραμένει πενιχρή. Περισσότερα δεδομένα 

απαιτούνται για τη διατύπωση του βέλτιστου σχήματος εργαστηριακής παρακολούθησης του βαρέως 

πάσχοντος ασθενούς με COVID-19. 

 

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 

Δεν υπάρχει καμία σύγκρουση συμφερόντων για κανένα από τους συγγραφείς του άρθρου. 
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Εικόνα 1: Αλγόριθμος εργαστηριακής παρακολούθησης βαρέως πασχόντων ασθενών με COVID-

19. NLR: neutrophil to lymphocyte ratio, cRP: c Reactive protein, D-dimers: Δ-διμερή, IL-6: 

Ιντερλευκίνη-6. 
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