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Η Ανοσολογία 
είναι ο κλάδος των Ιατροβιολογικών επιστημών που ασχολείται 

με τους μηχανισμούς άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού. 

Οι ανοσοανεπάρκειες, τα αυτοάνοσα νοσήματα, οι αλλεργίες, ο καρκίνος 
είναι μερικά από τα νοσήματα που εξαρτώνται σε ένα μεγάλο βαθμό από 

το ανοσιακό σύστημα. 

Ο ρόλος της Ανοσολογίας είναι σημαντικός στη διαμόρφωση της υγείας στις 
σύγχρονες κοινωνίες. 
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Το ΑΝΟΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ αποτελεί την ασπίδα 
προφύλαξης από τον SARS-Cov-2.

Ο όγκος των πληροφοριών που δίνει η 
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ  στους επιστήμονες βοηθάει 
στην κατανόηση της βιολογίας του ιού και, 

επομένως, στον καθορισμό νέων διαγνωστικών, 
θεραπευτικών ή προφυλακτικών πρωτοκόλλων.
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ΕΝΟΤΗΤΑ IΙ

Ο ιός



Δεκέμβριος 2019 

Γουχάν

Το Δεκέμβριο 2019, στην επαρχία Γιουχάν της Κίνας η επιστημονική κοινότητα παρατήρησε την ξαφνική εμφάνιση 
περιστατικών πνευμονίας, τα οποία δεν συνδέονταν με κάποιο από τα γνωστά παθογόνα αίτια. 

Τα περιστατικά πλήθαιναν με ταχύτατο ρυθμό και η καταγραφή συνεχώς αυξανόμενου αριθμού θανάτων 
έφερε ανησυχία στους επιστήμονες.



Xu Jianguo
Chinese Academy of Engineering

Στις 9 Ιανουαρίου 2020, ο Xu Jianguo από την Κινεζική 
Ακαδημία Γενετικής παρουσίασε τα προκαταρκτικά 

αποτελέσματα που έδειχναν ότι την ιογενή πνευμονία στη 
Γουχάν προκαλεί ένας κορωνοϊός νέου τύπου και ανέφερε για 

πρώτη φορά ότι οι επιστήμονες έχουν μια πλήρη ακολουθία του 
γονιδιώματος του νέου ιού.

Την επομένη, 10 Ιανουαρίου, οι Yong-Zhen Zhang από το 
πανεπιστήμιο Fudan της Σαγκάης και Edward Holmes από 

το πανεπιστήμιο του Sydney (εκπροσωπώντας ομάδα 
επιστημόνων από Κίνα, Αυστραλία) κυκλοφορούν δημόσια 

την ακολουθία του γονιδιώματος του ιού, η οποία 
δημοσιεύεται, στις 18 Μαρτίου 2020, στην  τράπεζα 

γενετικών πληροφοριών (GenBank).

Yong-Zhen Zhang
Fudan University, Shanghai

Edward Holmes 
University of Sydney



Κορωνοϊοί

Μεγάλη οικογένεια ιών που 
ανακαλύφθηκαν τη δεκαετία του 1960  

και συνδέθηκαν με αναπνευστικές 
ασθένειες

Έχουν RNA γονιδίωμα και φέρουν 
εξωτερικό περίβλημα με 

χαρακτηριστική εμφάνιση που 
μοιάζει με στέμμα (κορώνα)



Κορωνοϊοί

Προσβάλλουν  διάφορα είδη ζώων (καμήλες, βοοειδή, γάτες, 
νυχτερίδες) και μερικοί προκαλούν νόσο στον άνθρωπο

Προκαλούν συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα (κοινό 
κρυολόγημα, πνευμονία) αλλά και το γαστρεντερικό

Σπάνια, οι ζωικοί κορωνοϊοί μπορούν να μολύνουν τους 
ανθρώπους και στη συνέχεια να υπάρχει εξάπλωση μεταξύ 

των ανθρώπων



Κορωνοϊοί

Οι Κορωνοϊοί έχουν προκαλέσει επιδημίες τον 20ο αιώνα
(Ασιατική γρίπη, Ισπανική γρίπη, Γρίπη Χονγκ-Κονγκ)

Σοβαρό οξύ 

αναπνευστικό 

σύνδρομο 

SARS-CoV (Κίνα 2002-2003)

MERS-CoV (Middle East  Respiratory Syndrome - Σαουδική Αραβία 2012)

SARS-CoV-2 (Κίνα 2019)

Την τελευταία 20ετία, 
έχουν προκαλέσει



Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus
Ι

ιός
SARS-CoV-2

νόσος
COVID-19 

Severe Acute Respiratory Syndrome 

CΟ DV

Στις 11 Φεβρουαρίου του 2020, ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας ανακοινώνει επίσημα την 

ανίχνευση του νέου στελέχους κορωνοϊού

Στον ιό δίνεται η επίσημη ονομασία SARS-CoV-2 
(severe acute respiratory syndrome-2),                                                        
ενώ η νόσος την οποία προκαλεί ονομάζεται COVID-19,

που προέρχεται από το "CO" του "corona", το “VI" 
του virus (που σημαίνει ιός ) και το “D" του “Disease"
(που σημαίνει νόσο) ενώ το "19" δηλώνει το έτος 
εμφάνισης του ιού. 



RNA

πρωτεΐνη μεμβράνης

πρωτεΐνη περιβλήματος
λιπιδική μεμβράνη

πρωτεΐνη ακίδα 

πρωτεΐνη 
ακίδα S

πρωτεΐνη 
περιβλήματος Ε

πρωτεΐνη 
μεμβράνης Μ

Ιός SARS-CoV2

Έχει λιπιδική μεμβράνη και δομικές πρωτεΐνες, που διακρίνονται στην πρωτεΐνη περιβλήματος (Ε),
στην πρωτεΐνη μεμβράνης (Μ) και στην πρωτεΐνη «ακίδα» (Spike S) μέσω της οποίας μολύνει 

ποικίλα κύτταρα του οργανισμού

Πρόκειται για έναν RNA ιό 
που περιβάλλεται από 

περίβλημα και το γενετικό 
του υλικό αποτελεί ένα από 
τα μεγαλύτερα γονιδιώματα
ανάμεσα στους RNA ιούς 



?

Φυλογενετική ανάλυση στελεχών 
έδειξε ότι ο SARS-COV-2 έχει 

μεγαλύτερη ομοιότητα (>90%) σε 
σχέση με τον προκάτοχό του  

SARS-CoV (περίπου 79%) ή τον 
MERS-CoV (περίπου 50%) με 

στελέχη ιών που απομονώθηκαν 
από νυχτερίδες

Πολλά στοιχεία υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να υπάρχει κι ένας ενδιάμεσος ξενιστής του ιού, 
ανάμεσα στις νυχτερίδες και τον άνθρωπο 

Ιός SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 

MERS

SARS-CoV-2

SARS-CoV



Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus

«Πανδημία είναι μια λέξη που, εάν 
χρησιμοποιηθεί λάθος, μπορεί να προκαλέσει 
έναν αδικαιολόγητο φόβο ή μια αδικαιολόγητη 

αποδοχή ότι η μάχη χάθηκε»

Στις 20 Μαρτίου 2020, ο ΠΟΥ κήρυξε την επιδημία ως ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου ανησυχώντας από τα υψηλά επίπεδα εξάπλωσης της επιδημίας,

από τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων στους νοσούντες, 
αλλά και από τα ανησυχητικά επίπεδα ασυμπτωματικών κρουσμάτων.

Αξίζει να παρατηρήσουμε τα λόγια που είπε ο Πρόεδρος 
Τέντρος Γκεμπρεγέσους κηρύσσοντας την πανδημία:
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΙIΙ

Το Ανοσιακό Σύστημα
Προστάτης στην αντιμετώπιση των επιθέσεων  από παθογόνα 



ΑΝΟΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: 
προστασία του οργανισμού από 

τα μικρόβια

Επιβιώνουμε από τις επιθέσεις των μικροβίων γιατί το ανοσιακό σύστημα έχει οργανωμένους 
ιστούς και όργανα, στα οποία παράγονται και διαμορφώνονται ειδικά κύτταρα (ανοσοκύτταρα) 

και διαθέτει ειδικές διαλυτές ουσίες που τις αντιμετωπίζουν



Οι ιστοί, τα κύτταρα και τα διαλυτά μόρια του ΑΝΟΣΙΑΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ δίνουν στον οργανισμό την ικανότητα να 

αναπτύσσει μια συνδυασμένη αντίδραση  (ανοσιακή απάντηση)
όταν αντιμετωπίζει «ξένα / επικίνδυνα» στοιχεία, 

ώστε να παραμείνει 

χωρίς νόσο  ΑΝΟΣΟΣ



Το Ανοσιακό Σύστημα με τα όπλα που διαθέτει (κύτταρα και 
διαλυτούς παράγοντες) και μέσα από σειρά μηχανισμών 

αναπτύσσει επαγωγικά διογκούμενες αντιδράσεις για την 
αντιμετώπιση των παθογόνων.

Τα διαφορετικά παθογόνα διεγείρουν 
διαφορετικές απαντήσεις και δραστικούς 
μηχανισμούς, αλλά, βασικά, το ανοσιακό
σύστημα προστατεύει τον οργανισμό από 
λοιμώξεις με διάφορες και αυξανόμενης 

ειδικότητας γραμμές άμυνας.



1η γραμμή άμυνας

ΦΡΑΓΜΟΙ παρεμπόδιση μόλυνσης

Μια σειρά φυσικών, χημικών και
μικροβιολογικών φραγμών (δέρμα, δάκρυα,
βήχας, πταρμός, μικροβιακή χλωρίδα κλπ )
παρεμποδίζουν την είσοδο μικροβίων στον
οργανισμό, προσπαθούν να τα
εξουδετερώσουν ή τα ανταγωνίζονται για να
μην πολλαπλασιαστούν και εξαπλωθούν.



χημειοκίνες κυτταροκίνες

Είναι η άμεση τοπική και πάντα ίδια απάντηση του οργανισμού για 
την καταπολέμηση του «ξένου» που ασκείται από 

προϋπάρχοντες μηχανισμούς.
Μόρια  (υποδοχείς), που υπάρχουν στα κύτταρα του ανοσιακού

συστήματος, αναγνωρίζουν πάνω στα μικρόβια δομές και 
αντιδρούν (π.χ. Μακροφάγα φαγοκυτταρώνουν το παθογόνο). 

Εξελίσσεται μια φλεγμονώδης αντίδραση, δηλαδή μια διαδικασία 
συγκέντρωσης συντελεστών άμυνας (αύξηση παροχής αίματος 
και διαπερατότητας των τριχοειδών στην περιοχή προσβολής, 
χημειοταξία και εξαγγείωση κυττάρων και διαλυτών ουσιών). 
Τέλος, με τη μεσολάβηση κυτταροκινών, ενεργοποιούνται οι  

κατάλληλοι τύποι κυττάρων και διαλυτών ουσιών που 
καταπολεμούν τον  «ξένο εισβολέα».

Είναι η γενικευμένη απάντηση ειδική για κάθε 
συγκεκριμένο  «ξένο» (αντιγονικό ερέθισμα / αντιγόνο). 

Μακροφάγα και δενδριτικά κύτταρα προσλαμβάνουν 
αντιγόνα του παθογόνου, τα επεξεργάζονται και τα 

παρουσιάζουν σε ειδικά για το αντιγόνο Τ βοηθητικά 
λεμφοκύτταρα, τα οποία ενεργοποιούνται και, στη 

συνέχεια, επάγουν ενεργοποίηση κυτταροτοξικών Τ 
κυττάρων που θα μπορέσουν να θανατώσουν το 
παθογόνο και Β λεμφοκύτταρων που (θα γίνουν 

πλασματοκύτταρα) ώστε να παραχθούν αντισώματα για 
την εξουδετέρωση του παθογόνου. 

Σημαντικό ρόλο έχουν οι κυτταροκίνες που αποτελούν τους αγγελιαφόρους μηνυμάτων μεταξύ των ανοσοκυττάρων και τους ρυθμιστές των 
ανοσιακών απαντήσεων και οι χημειοκίνες που καθορίζουν ποιά ανοσοκύτταρα θα εξαγγειωθούν και προς ποιό ιστό θα μετακινηθούν.

Φυσική ή μη ειδική άμυνα

Επίκτητη ή ειδική άμυνα

* *

*
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV

SARS-Cov-2 και Ανοσιακό Σύστημα





Είσοδος του ιού / Πολλαπλασιασμός / Εξάπλωση 

 Παθολογία – βλαπτική επίδραση του ιού 

Αντι-ιικοί αμυντικοί μηχανισμοί του ξενιστή –
αποτελεσματικότητα/παρεκκλήσεις

Παρέμβαση του ιού στην άμυνα του ξενιστή – Ανοσοπαθολογία

Στρατηγικές επιβίωσης του ιού

Πρακτικές ενίσχυσης της άμυνας

ΙΟΣ ΞΕΝΙΣΤΗΣ 

Η μάχη του Ανοσιακού συστήματος με τον ιό 
είναι στην πραγματικότητα μια σειρά αλληλεπιδράσεων που περιλαμβάνει διάφορα στάδια: 



Immunology

Immunologia

Immunologie

Είσοδος του ιού / Πολλαπλασιασμός / Εξάπλωση 

 Παθολογία – βλαπτική επίδραση του ιού 

ΕΝΟΤΗΤΑ IVα





TMPRSS2

Υποδοχείς 
ACE2

εκφράζονται σε 
πολλά όργανα    

Πιο επιδεκτικά όργανα για μόλυνση είναι 
οι πνεύμονες, η καρδιά και οι νεφροί, που 
εκφράζουν και τον υποδοχέα TMPRSS2, 
ο οποίος  προετοιμάζει τις πρωτεΐνες-

ακίδες του ιού, ώστε να μπορέσει να 
προσδεθεί στα κύτταρα που έχουν την 

ACE2

προσκόλληση
ενεργοποίηση

TMPRSS2 ACE2

κυτταροτοξική 
βλάβη

Παθολογία

Credit: NIAID

ΑΡΧΙΚΑ, η επίδραση του SARS-CoV-2 στα κύτταρα που 
μολύνει  είναι άμεσα κυτταροπαθητική

(καταστροφή κυττάρων – δυσλειτουργία οργάνων) 

TMPRSS2
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Αντι-ιικοί αμυντικοί μηχανισμοί του ξενιστή –
αποτελεσματικότητα / πaρεκκλίσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙVβ



Φραγμοί 
εισόδου

Αρχικά, οι φυσικοί φραγμοί θα 
προσπαθήσουν να παρεμποδίσουν την 

είσοδο του ιού στον οργανισμό

1η γραμμή άμυνας



δημιουργία 
ιικών 

πρωτεϊνών

απελευθέρωση
ιικού RNA

αναγνώριση ιικού
RNA

Ιντερφερόνες α,β
άλλες κυτταροκίνες

Απομάκρυνση του ιού 
από εξωκυττάριες θέσεις 

και την κυκλοφορία 

Θανάτωση μολυσμένων κυττάρων από ΝΚ

κυτταροκίνες

Ενεργοποίηση 
συμπληρώματος

Ενεργοποίηση κυττάρων 
μη ειδικής ανοσίας

2η γραμμή άμυνας

επαγωγή ειδικής 
ανοσιακής απάντησης

Αν ο ιός ξεπεράσει την πρώτη γραμμή άμυνας 
και μολυνθεί ένα κύτταρο, οι ειδικοί αισθητήρες 
που έχει αναγνωρίζουν το RNA του ιού, δίνουν 
μήνυμα για αναστολή του πολλαπλασιασμού του 
ιού, παρεμπόδιση της μόλυνσης των κυττάρων 

και παραγωγή ιντεφερονών που ενεργοποιούν τα 
κύτταρα της μη ειδικής ανοσίας για αντι-ιική

δράση
(ενεργοποίηση μακροφάγων  φαγοκυττάρωση ιού,  αύξηση 

κυτταροτοξικής δράσης ΝΚ κυττάρων θανάτωση 
μολυσμένων κυττάρων, παραγωγή ιντερ φερόνης γ, 

ενεργοποίηση συμπληρώματος απομάκρυνση του ιού από 
εξωκυττάριες θέσεις/κυκλοφορία) 

Ενεργοποίηση δενδριτικών κυττάρων (DC) 
ωρίμανση, μετανάστευση στους λεμφοδένες και αύξηση
της ικανότητάς τους να παορυσιάσουν τα αντιγόνα του
ιού στα Τ λεμφοκύτταρα, ώστε να αρχίσει η ειδική
κατά του ιού Ανοσιακή Απάντηση



3η γραμμή άμυνας

Δενδριτικό κύτταρο

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ

κυτταροκίνες

ενεργοποιημένο 
κυτταροτοξικό Τ

ενεργοποιημένο 
βοηθητικό Τ

ΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΟ

Β λεμφοκύτταρο

δραστικό 
βοηθητικό Τ

Ιός

θανάτωση μολυσμένων κυττάρων

ειδική – επίκτητη 
ανοσιακή απάντηση

δραστικό 
κυτταροτοξικό Τ

δραστικό 
κυτταροτοξικό Τ

εξουδετέρωση ιού

Η μη ειδική άμυνα επάγει την 
ειδική ανοσιακή απάντηση, 
δηλαδή την κινητοποίηση 

εξειδικευμένων μηχανισμών 
άμυνας που ασκούνται από 

λεμφοκύτταρα και αντισώματα:
Πόλωση προς κυτταροτοξική Th1 

απάντηση, με ενεργοποίηση βοηθητικών 
Τ λεμφοκυττάρων, κυτταροτοξικών Τ 

λεμφοκυττάρων  και Β λεμφοκυττάρων, 
τα οποία γίνονται  δραστικά κύτταρα 

που παράγουν αντισώματα, 
κυτταροτοξικούς παράγοντες και 

κυτταροκίνες που τελικά θανατώνουν 
τα μολυσμένα κύτταρα, εξουδετερώνουν 

τον ιό και αυξάνουν την όλη αντιική 
αντίδραση.





ειδική 
ανοσιακή 
απάντηση

περιορισμός λοίμωξης

ιικό
φορτίο

Τ λεμφοκύτταρα 

Β λεμφοκύτταρα 

Τh1

Ιντερφερόνες α,β

ΜΦ
ΝΚ

C
DC

DC

Συνοπτικά, η φυσική άμυνα του οργανισμού επεμβαίνει άμεσα μετά την έκθεση στον ιό. 
Με τις ιντερφερόνες, τα μακροφάγα, τα ΝΚ (φυσικά κυτταροκτόνα κύτταρα), το 

Συμπλήρωμα (C) δεν καταφέρνει να ελαττώσει το ιικό φορτίο, αλλά, με τα δενδριτικά
κύτταρα (DC), δίνει σκυτάλη στην ειδική ανοσιακή απάντηση, στα Τ και Β λεμφοκύτταρα  
να αναπτύξουν μια κυτταροτοξική (Th1) απάντηση που θα περιορίσει τον ιό (ελάττωση 

ιικού φορτίου) και θα σταματήσει τη λοίμωξη. 



Η αντιμετώπιση του ιού από το ανοσιακό σύστημα δεν είναι άμοιρη βλαβών για τον οργανισμό

O ιός μπορεί να επωφελείται από κάποιες 
ανοσολογικές αντιδράσεις

Ιντερφερόνες α,β

αύξηση έκφρασης ACE2 

αυξημένη παραγωγή 
ιντερφερονών

Τ κυτταροτοξικό λεμφοκύτταρο

ανοσολογική 
επίθεση

αντιγόνο ιού

H αυξημένη παραγωγή ιντερφερονών οδηγεί σε παραγωγή
περισσότερης ACE2 στην επιφάνεια του κυττάρου, με αποτέλεσμα να
αυξάνονται οι θέσεις πρόσδεσης του SARS-CoV-2 και η είσοδος
περισσότερων ιικών σωματίων στα κύτταρα

Η δράση των κυτταροτοξικών Τ 
λεμφοκυττάρων, των Φυσικών 

κυτταροκτόνων κυττάρων και το αποτέλεσμα 
της ενεργοποίησης του Συμπληρώματος 

καταστρέφουν τα κύτταρα που έχουν 
μολυνθεί, άρα προκαλούν βλάβη ιστών



Ατομικοί παράγοντες μπορεί να αποδυναμώσουν τους μηχανισμούς της αντι-SARS άμυνας
και να επιδεινώνουν την COVID-19 λοίμωξη

Υποκείμενα νοσήματα

Γήρας

 Γενετικοί παράγοντες

Σακχαρώδης διαβήτης, Υπέρταση, 
Καρδιαγγειακά νοσήματα, Χρόνια αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια σχετίζονται με αργή ανοσολογική 
αντίδραση και μείωση του λειτουργικού αποθέματος 

που είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση μιας 
παρατεταμένης πολύ-οργανικής νόσου

Άτομα με ομάδα αίματος 0 αμύνονται 
καλύτερα στον κορωνοϊό σε σύγκριση με 

άτομα με ομάδα αίματος Α

Οι ηλικιωμένοι έχουν μειωμένη
φυσική άμυνα και ανεπαρκή 

ειδική ανοσία

Οι ηλικιωμένοι άνδρες 
εμφανίζουν βαρύτερη νόσηση



6.179
σοβαρά νοσούντες

7.462
νοσηλευόμενοι

49.562
που έχουν μολυνθεί

≈ 2 εκατομ. μάρτυρες

σύγκριση 
γονιδιώματος

13 γενετικοί τόποι
4 σχετιζόμενοι με επιδεκτικότητα 
9 σχετιζόμενοι με σοβαρότητα 

Σε μελέτη εντοπισμού γενετικών παραλλαγών που επηρεάζουν την επιδεκτικότητα και τη 
σοβαρότητα της νόσου COVID-19 βρέθηκαν 4 γενετικοί τόποι που σχετίζονται με επιδεκτικότητα 

και 9 που σχετίζονται με τη σοβαρότητα της νόσου.

7/8/2021

 Γενετικοί παράγοντες



Immunology

Immunologia

Immunologie

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙVγ
Παρέμβαση του ιού στην άμυνα του 

ξενιστή -Ανοσοπαθολογία



Ο SARS-CoV-2 έχει δυνατότητες να επιβιώνει
ξεφεύγοντας από τις αμυντικές αντιδράσεις του 
οργανισμού, αποδυναμώνοντας ή διαταράσσοντας 

φυσιολογικές ανοσολογικές απαντήσεις, 
και, τελικά, να οδηγεί 

σε εξασθένηση του ανοσιακού συστήματος 

και ανεξέλεγκτες φλεγμονώδεις αντιδράσεις 



ελαττωματική 
«αντίδραση ιντερφερόνης» 
παρατηρείται σε 20% των 
σοβαρά πασχόντων ασθενών

η αποδυνάμωση των 
αισθητήρων των 

κυττάρων για τον ιό 
αποτελεί ΠΡΩΤΟ και 
ΒΑΣΙΚΟ βήμα για την 
εκτροπή της αμυντικής 

λειτουργίας

Παρέμβαση και 
αποδυνάμωση 
των αμυντικών 
μηχανισμών

ΟΧΙ

Η πρώτη και βασική παρέμβαση του ιού είναι η αποδυνάμωση των αισθητήρων των κυττάρων,  ώστε να μην αναγνωρίζεται το 
DNA του       Δεν παράγονται ιντερφερόνες και δεν μπλοκάρεται η είσοδος και έξοδος του ιού από το κύτταρο.



Παρέμβαση και 
αποδυνάμωση 
των αμυντικών 
μηχανισμών

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 
ΕΙΔΙΚΗ 

ΑΝΟΣΙΑΚΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Th2>Th1 απάντηση

IL-1β, IL- 6, ΙFN-γ

Αλλαγή του προφίλ των παραγομένων κυτταροκινών με παραγωγή φλεγμονωδών κυτταροκινών όπως IL-1β, IL- 6, IFN-γ.
Στην πραγματικότητα ενσκήπτει μια καταιγίδα φλεγμονωδών κυτταροκινών που επηρεάζει το τοπικό περιβάλλον της
αντίδρασης και οδηγεί σε μειονεκτική ειδική ανοσιακή απάντηση (μη ενεργοποίηση ειδικών για τον ιό κυτταροτοξικών και Β
κυττάρων, επικράτηση μη κυτταροτοξικής αντίδρασης,άρα όχι θανάτωση των μολυσμένων κατάρων, μη εξουδετέρωση του ιού)



Οι ασθενείς με σοβαρή  COVID-19 νόσηση παρουσιάζουν 
ένα ειδικό ανοσολογικό προφίλ που υποδηλώνει δυσλειτουργία του ανοσιακού

συστήματος

Ανοσοπαθολογία

Οι ανοσολογικές ανωμαλίες μπορεί να οδηγήσουν σε: 
 λοιμώξεις από μικροοργανισμούς

 σηπτικό σοκ και 
 σοβαρή δυσλειτουργία πολλαπλών οργάνων 



Η καταιγίδα των κυτταροκινών οδηγεί σε υπερβολική ενεργοποίηση της ανοσολογικής αντίδρασης. που προκαλεί βλάβη στα κύτταρα 
(αυτή τη φορά ανοσοπαθολογική). Η βλάβη αυτή αφορά κύτταρα οργάνων, όπως οι πνεύμονες, οι νεφροί, το μυοκάρδιο, το νευρικό 
σύστημα, το ήπαρ, το σύστημα πήξης. Οπότε, μιλάμε για πολυοργανικές βλάβες, πολυ-οργανική ανεπάρκεια και δυνητικά θάνατο. 

Παθολογία 
Ανοσοπαθολογία

Ο ιός, μολύνοντας τα κύτταρα, 
ασκεί αρχικά άμεσα 
κυτταροπαθητική δράση 
καταστρέφοντας τη 
λειτουργικότητά τους και μπορεί να 
τα οδηγήσει σε έκκριση 
κυτταροκινών διαφορετικών των 
ιντερφερονών τύπου Ι  και 
χημειοκινών που, αυξάνοντας τη 
διαπερατότητα των αγγείων, 
βοηθούν σε 
συστηματική 
διαρροή 
φλεγμονωδών 
κυττάρων και
αθρόα 

απελευθέρωση 
κυτταροκινών. 



Σε περίπου
80% των 

περιπτώσεων το 
ανοσιακό σύστημα 
«καθαρίζει» τον ιό

Σε περίπου 
20% των 
ασθενών  

αναπτύσσεται 
ανοσοπαθολογία



Κλινική έκφραση της όλης αντίδρασης:

Η έκθεση στον ιό μπορεί να μην 
οδηγήσει σε λοίμωξη. 

Εάν οδηγήσει σε λοίμωξη αυτή μπορεί 
να είναι ασυμπτωματική ή 

συμπτωματική ήπια ή μέτρια ή σοβαρή. 

Οι ασθενείς με ήπια και μέτρια 
λοίμωξη αναρρώνουν, σε αντίθεση με 

εκείνους με σοβαρή νόσηση που μπορεί 
να οδηγήσει σε θάνατο. 

Οι περιπτώσεις με σοβαρή νόσηση
σχετίζονται άμεσα με περιορισμένη 
προστατευτική ανοσία και ανοσιακή

απορρύθμιση. 

Όσο περιορίζεται η προστατευτική 
ανοσία ή όσο περισσότερο είναι 

απορρυθμισμένη η ανοσιακή απάντηση, 
τόσο αυξάνεται η πιθανότητα κακής 

έκβασης. 



Immunology

Immunologia

Immunologie

ΕΝΟΤΗΤΑ V

Στρατηγικές επιβίωσης του ιού 
ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ



Μια σημαντική τακτική του SARS-CoV-2 
για διαφυγή από τις αμυντικές αντιδράσεις του οργανισμού 

είναι η αλλαγή της αντιγονικής του ταυτότητας

ΔΙΑΦΥΓΗ 
από την ανοσιακή άμυνα με αλλαγή 

της αντιγονικής ταυτότητας –
μεταλλάξεις



ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ

Μεταβολή αντιγονικής ταυτότητας

προσθήκη
ή
απαλοιφή
ή
αντικατάσταση

αμινοξέων σε βάσεις 
του DNA → αλλαγές 
στις πληροφορίες του 
γενετικού κώδικα →
μεταβολές 
λειτουργιών

Η μεταβολή της αντιγονικής ταυτότητας  μπορεί να προκύψει με  υποκατάσταση ενός 
κομματιού του γενετικού υλικού με άλλο, με διαγραφή ενός γονιδιακού κομματιού ή ακόμα 

και με προσθήκη γενετικής πληροφορίας 



Drift       Shift

μικρές μεταλλάξεις
(παραλλαγές)

νέα στελέχη

Οι μεταλλάξεις είναι τα 
τυχαία λάθη που συμβαίνουν 

κατά την αντιγραφή του 
γονιδιώματος του ιού

μπορεί να είναι για τον ιό:

Ουδέτερες

Επιβλαβείς

Ευεργετικές

επιδημία
πανδημία

Σημαντική, απότομη αλλαγή 
των επιφανειακών αντιγόνων 

του ιού

ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ συμβαίνουν κατά την αντιγραφή του γονιδιώματος του ιού

Ανά διαστήματα 
ανταλλαγή γονιδιακών 

τμημάτων μεταξύ 
στελεχών που 

επηρεάζουν τον 
άνθρωπο και τα ζώα



Ανάλογα με το σε ποιες περιοχές του γενετικού υλικού θα γίνουν οι αλλαγές και το ποια  
αμινοξέα αφορούν, ο ιός θα γίνει λιγότερο ή περισσότερο μολυσματικός και/ή ανθεκτικός 

στις αντι-ιικές δράσεις του ανοσιακού συστήματος

SARS-Cov-2 Όπως οι περισσότεροι RNA ιοί,  έτσι και ο SARS-Cov-2 εμφανίζει έντονη 
μεταβλητότητα στο γενετικό του υλικό και τάση για δημιουργία μεταλλάξεων. 



λιγότερες 
παραλλαγές

περισσότερες
παραλλαγές

ποικιλομορφία
νουκλεοπρωτεϊνών

πρωτεΐνη S

Οι περισσότερες μεταλλάξεις δεν επηρεάζουν τα εξωτερικά αντιγόνα του ιού, 
δηλαδή τις πρωτεΐνες που «βλέπει» και αναγνωρίζει το ανοσιακό σύστημα 

Αν οι μεταλλάξεις αφορούν τα γονίδια που κωδικοποιούν για την  
πρωτεΐνη S, τα προκύπτοντα στελέχη προκαλούν ανησυχία γιατί μπορεί 

να έχουν ικανότητα αυξημένης διείσδυσης στα ανθρώπινα κύτταρα



Από την πληθώρα των μεταλλάξεων που παρατηρούνται στον SARS-
CoV-2 προκύπτουν νέα στελέχη του ιού, τα περισσότερα από τα 

οποία έχουν παρόμοιες αλλαγές στο γενετικό κώδικα.

Τα νέα στελέχη (παραλλαγές του ιού) ονομάζονται με γράμματα του Ελληνικού 
αλφαβήτου και από τον ΠΟΥ κατατάσσονται σε 3 βασικές κατηγορίες:

 Παραλλαγές ενδιαφέροντος (VOI-Variants Of Interest)

 Παραλλαγές που προκαλούν ανησυχία (VOC-Variants Of 
Concern)

 Παραλλαγές με σοβαρές συνέπειες  



Μεταλλάξεις 
στην 

πρωτεΐνη S

Μειωμένη 
εξουδετέρωση 

από 
αντισώματα

Μειωμένη 
αποτελεσματικότητα 

των θεραπειών

Επίδραση 
στη 

διάγνωση

Αύξηση της 
μεταδοτικότητας 

Αύξηση της 
σοβαρότητας 

της νόσου

Παραλλαγές 
ενδιαφέροντος 

(στελέχη ε, ζ, η, θ, 
ι, κ, λ

+ + + ; ; ;

Παραλλαγές που 
προκαλούν 

ανησυχία (στελέχη 
α,β,γ,δ,o)

+ ++ + + + +

Παραλλαγή με 
σοβαρές συνέπειες Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν παραλλαγές του SARS-CoV-2 με σοβαρές συνέπειες

Τύποι Παραλλαγών του SARS-CoV-2 

o
omicron B.1.1.529



Μεταλλαγμένα στελέχη του SARS-CoV-2 που προκαλούν ανησυχία

Σεπτέμβριος 2020 Οκτώβριος 2020 Οκτώβριος 2020Δεκέμβριος 2020

Μεγάλη Βρετανία
(Άλφα)

Νότιος Αφρική 
(Βήτα)

Βραζιλία 
(Γάμμα)

Ινδία 
(Δέλτα)

Μεγάλη Βρετανία
(Άλφα)

Νότιος Αφρική 
(Βήτα)

Βραζιλία 
(Γάμμα)

Μεγάλη Βρετανία
(Άλφα)

Νότιος Αφρική 
(Βήτα)

Ινδία 
(Δέλτα)

Βραζιλία 
(Γάμμα)

Μεγάλη Βρετανία
(Άλφα)

Νότιος Αφρική 
(Βήτα)

Εμφάνιση το 2020

Εμφάνιση το 2021

B1.1.529

Νοέμβριος 2021

Νότιος Αφρική 
(Όμικρον)



Μεταλλάξεις στο γονιδίωμα των στελεχών δ και ο 

Η παραλλαγή Όμικρον:
-έχει 60 μεταλλάξεις σε σύγκριση με το αρχικό στέλεχος της Γιουχάν. 32 από αυτές 
τις μεταλλάξεις βρίσκονται στην περιοχή που κωδικοποιεί για την πρωτεΐνη S, η 
οποία αποτελεί τον αντιγονικό στόχο στον οποίο στρέφονται τα αντισώματα που 
δημιουργούνται μετά νόσηση ή εμβολιασμό (15 αφορούν την περιοχή πρόσδεσης των 
αντισωμάτων).
-έχει 3 μεταλλάξεις σε περιοχή (furin cleavage site) που καθορίζει τη λοιμογόνο 
ικανότητα του SARS-CoV-2.
Κάποιες από αυτές τις μεταλλάξεις παρατηρούνται και σε άλλες παραλλαγές του ιού. 

Στέλεχος Όμικρον 

Όμικρον

Δέλτα Β.1.167

Β.1.1.529

δ



Οι απαντήσεις απαιτούν 
έρευνα για κάθε μετάλλαξη,  

αξιολόγηση των δεδομένων και 
ετοιμότητα για την 
αντιμετώπιση κάθε 

προβλήματος

Αύξηση μεταδοτικότητας;

Αύξηση κινδύνου για σοβαρή νόσο;

Μείωση της εξουδετέρωσης του ιού από αντισώματα;

Παρέμβαση στους στόχους των διαγνωστικών δοκιμασιών;

Μειωμένη αποτελεσματικότητα των θεραπειών;

Μείωση προστασίας που προκαλείται από τα εμβόλια;

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

Οι παρατηρούμενες μεταλλάξεις αναμφίβολα προβληματίζουν. 

Για καθεμία από αυτές, εγείρονται μια σειρά ερωτηματικών για:



Κάποια μεταλλαγμένα στελέχη του SARS-
CoV-2 εμφανίζονται να εξαπλώνονται πολύ 

εύκολα μεταξύ των ανθρώπων

Η εξάπλωση μπορεί να ελεγχθεί με τα 
μέτρα προστασίας

B1.1.529

Νοέμβριος 2021

Νότιος Αφρική 
(Όμικρον)
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