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Ενημέρωση από ΕΠΕ για τα πρώτα συγκεντρωτικά δεδομένα από τη Κίνα που 

αφορούν την λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό. 

 

Πρόσφατη μελέτη για τον κορωνοϊό δημοσιεύθηκε στο New England Journal of 

Medicine στις 28/2. Η συλλογή των δεδομένων έγινε από τον Δεκέμβριο του 2019 (11-

12), όταν εμφανίστηκε η ασθένεια του κορωνοϊου 2019 (Covid-19) στην πόλη Wuhan, 

έως τις 29 Ιανουαρίου 2020. Συλλέχθηκαν δεδομένα σχετικά με τα κλινικά 

χαρακτηριστικά των ασθενών που πάσχουν από τον ιό. Ειδικότερα, αναλύθηκαν οι 

περιπτώσεις 1099 ασθενών με εργαστηριακά επιβεβαιωμένο Covid-19 από 552 

νοσοκομεία σε 30 επαρχίες, αυτόνομες περιοχές και δήμους της Κίνας. 

Η συλλογή δεδομένων αφορούσε κλινικά συμπτώματα ή/και σημεία, εργαστηριακά 

ευρήματα (Γενική αίματος, βιοχημικές παράμετροι, πήξη, μέτρηση CRP & 

προκαλσιτονίνη, LDH,CPK), καθώς και απεικονιστική αξιολόγηση που περιλάμβανε 

ακτινογραφία θώρακος η/και Αξονική τομογραφία θώρακος. Η βαρύτητα της λοίμωξης 

από Covid-19 αξιολογήθηκε με τα κριτήρια της ATS για τη πνευμονία κοινότητας. 

Αξιολογήθηκε επίσης η περίοδος επώασης  που καθορίσθηκε από το διάστημα που 

μεσολάβησε μεταξύ επαφής με μολυσματική πηγή και του χρόνου εμφάνισης 

συμπτωμάτων.   

 7736 ασθενείς με Covid-19 νοσηλεύτηκαν σε 552 κέντρα. Στοιχεία παρατίθενται για 

1009 από αυτούς. Η διάμεση ηλικία τους ήταν 47 έτη, 41% γυναίκες, 85% μη 

καπνιστές, διάμεση τιμή επώασης 4 ημέρες, 88% με πυρετό στην έναρξη, επικρατούν 

σύμπτωμα βήχας στο 85% και απόχρεμψη στο 33%. 20% ανέφεραν δυσχέρεια 

αναπνοής ενώ 23% ανέφερε την ύπαρξη συν-νοσηρότητας. 3.5% ήταν εργαζόμενοι στο 

χώρο της υγείας, ενώ 44% ήταν κάτοικοι της Wuhan. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο ήταν ότι 

26% ήταν μη κάτοικοι της  Wuhan, δεν είχαν επισκεφθεί τη πόλη και δεν είχαν έρθει σε 

επαφή με κατοίκους της Wuhan. 

 926 ασθενείς έπασχαν από μη σοβαρή νόσο ενώ 173 από σοβαρή. Το βασικό 

εργαστηριακό εύρημα ήταν η λεμφοπενία (85% των περιπτώσεων) και τα αυξημένα 

επίπεδα CRP. Λιγότερο συχνά ευρήματα ήταν η ηπατική δυσλειτουργία και τα  
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αυξημένα επίπεδα LDH. 60% των ασθενών είχε παθολογική α/α θώρακος ενώ 86% είχε 

ευρήματα σε CT.   Το επικρατούν απεικονιστικό εύρημα ήταν η παρουσία θολής 

υάλου.  91% των ασθενών διαγνώσθηκαν με πνευμονία.  

 5.0% μπήκαν στη ΜΕΘ, 2.3% υποβλήθηκαν σε μηχανική υποστήριξη αναπνοής (με 

επεμβατικό ή/και μη επεμβατικό αερισμό) και  1.4%  απεβίωσε (τα παραπάνω 

δεδομένα αφορούσαν κυρίως τους ασθενείς με σοβαρή νόσο).   

60% των ασθενών έλαβαν αντιβιοτική αγωγή, 35% έλαβαν oseltamivir και 19% έλαβαν 

συστηματικά στεροειδή. Η διάμεση τιμή νοσηλείας ήταν 12.0 ημέρες.  

Η ΕΠΕ αξιολογώντας τη παραπάνω δημοσίευση θεωρεί ότι η περίοδο επώασης ποικίλει 

σημαντικά, η θνητότητα είναι χαμηλή, είναι σημαντικό να αξιολογηθεί η βαρύτητα και 

τέλος δεν υπάρχει στη παρούσα φάση τεκμηριωμένη θεραπεία.  

 

 

 


