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Περίληψη

Από το 2020 η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με την πανδημία της νόσου COVID-19,
με την επιστημονική κοινότητα να αναζητά αξιόπιστους τρόπους διάγνωσης της λοίμωξης
από τον ιό SARS-CoV-2. Στην φαρέτρα της διαγνωστικών μεθόδων συγκαταλέγονται τρεις
βασικοί τύποι μικροβιολογικών δοκιμασιών. Για την τεκμηρίωση της οξείας λοίμωξης από
τον ιό SARS-CoV-2 χρησιμοποιούνται (1) δοκιμασίες ανίχνευσης του γενετικού υλικού του
ιού είτε με την χρήση της μεθόδου αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης με αντίστροφη
μεταγραφάση (rRT-PCR), είτε με τεχνικές ισοθερμικών αντιδράσεων, και (2) δοκιμασίες ανί-
χνευσης συγκεκριμένων ιικών αντιγόνων. Οι ορολογικές δοκιμασίες που αποσκοπούν στην
ανίχνευση είτε των ειδικών δεσμευτικών, είτε των ειδικών εξουδετερωτικών αντισωμάτων
έναντι του ιού SARS-CoV-2, χρησιμοποιούνται κυρίως στη διάγνωση παρελθούσας λοίμωξης,
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Εισαγωγή

Αναβιώνοντας μνήμες άλλων εποχών, η σύγχρονη αν-
θρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με την πανδημία
της νόσου COVID-19, με τις επιπτώσεις αυτής να αγγί-
ζουν κάθε πτυχή του ανθρώπινου βίου. Από το 2020,
η παγκόσμια ιατρική κοινότητα βρίσκεται σε εντατι-
κούς ρυθμούς αποκρυπτογράφησης της βιοσυμπερι-
φοράς του ιού SARS-CoV-2 και προσπάθειας ελέγχου
της πανδημίας με τον μαζικό εμβολιασμό και τη χορή-
γηση αντιιικών φαρμάκων.

Προσεγγίζοντας κλινικά τη νόσο COVID-19, διαπι-
στώνεται πως τα σημεία και τα συμπτώματά της δεν
είναι διαφοροδιαγνωστικά, αλλά προσομοιάζουν με
οποιαδήποτε λοίμωξη του αναπνευστικού συστήμα-
τος.1 Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει την έναρξη στο-
χευμένης φροντίδας του ασθενούς, την αποφυγή μα-
κροπρόθεσμων επιπλοκών της νόσου, καθώς και τη
λήψη μέτρων πρόληψης της μετάδοσης σε συλλογικό
επίπεδο. Επιπλέον, οι ασυμπτωματικοί (υποκλινική λοί-
μωξη) και προσυμπτωματικοί φορείς της νόσου προ-
σεγγίζουν το 40% των περιστατικών και δύναται ασυ-
νείδητα και απρόσκοπτα να μεταδίδουν για έως και
14 μέρες τον ιό σε υγιείς, αυξάνοντας έτσι τον επιπο-
λασμό της νόσου.2 Με βάση τα ανωτέρω, καθίσταται
σαφής η αναγκαιότητα της έγκαιρης και αξιόπιστης
διάγνωσης της οξείας νόσου COVID-19. Επιπρόσθετα,
η διάγνωση της πρόσφατης ή παρελθούσας λοίμωξης
από τον SARS-CoV-2 προσφέρει σημαντικές επιδημιο-

λογικές πληροφορίες.3 Συγκεκριμένα, βοηθά στην διε-
ρεύνηση των ασυμπτωματικών φορέων της νόσου,
τον ακριβή προσδιορισμό του ποσοστού θνησιμότη-
τας και αξιολόγηση της ανοσίας ατόμων που είτε ανάρ-
ρωσαν της νόσου COVID-19 είτε έχουν εμβολιαστεί.

Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι δοκιμασιών που μπο-
ρούν να τεκμηριώσουν τη λοίμωξη από τον ιό SARS-
CoV-2: α) ανίχνευση του γενετικού υλικού του ιού και
β) ανίχνευση ιικών αντιγόνων, που χρησιμοποιούνται
για τη διάγνωση οξείας λοίμωξης, καθώς και γ) ανί-
χνευση των ειδικών αντισωμάτων έναντι του SARS-
CoV-2, μέθοδος που συνιστά απόδειξη πρόσφατης ή
παρελθούσας λοίμωξης.4 Η αξιοπιστία της τελικής διά-
γνωσης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της δοκι-
μασίας που θα χρησιμοποιηθεί, δηλαδή την ειδικότητα
και την ευαισθησία, από την πιθανότητα του ατόμου
να έχει μολυνθεί πριν την διενέργεια της δοκιμασίας
βάση ιχνηλάτησης των επαφών του, καθώς και τον
επιπολασμό της νόσου COVID-19 στην κοινότητα.5

Συλλογή και διαχείριση των κλινικών δειγμάτων

Η σωστή συλλογή του κατάλληλου κλινικού δείγματος
είναι κομβικής σημασίας στη διαγνωστική διαδικασία
της λοίμωξης από τον SARS-CoV-2. Το είδος του κλινι-
κού δείγματος που θα ληφθεί εξαρτάται από τον τύπο
της εργαστηριακής δοκιμασίας που θα εφαρμοστεί,
καθώς και από τις οδηγίες του εκάστοτε κατασκευα-

συμβάλλοντας στην εκτίμηση της επίπτωσης της λοίμωξης ή του ποσοστού του εμβολιασμού
στην κοινότητα. Κάθε μία δοκιμασία παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και χρη-
σιμοποιείται ανάλογα με την κλινική περίσταση.
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στή της.6 Ανεξαρτήτως είδους, όλα τα δείγματα πρέπει
να αντιμετωπίζονται ως δυνητικά μολυσματικά και σε
όλα τα βήματα συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευ-
σης συνιστάται η εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέ-
τρων πρόληψης της έκθεσης στο παθογόνο.7

Στο αρχικό στάδιο ελέγχου για οξεία λοίμωξη από
τον SARS-CoV-2, προτείνεται η συλλογή δείγματος
προερχόμενου από το ανώτερο αναπνευστικό σύ-
στημα, η οποία περιλαμβάνει λήψη είτε ρινικού, ρινο-
φαρυγγικού ή στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος είτε
ρινικού εκπλύματος / αναρρόφησης.6 Η δειγματοληψία
οφείλει να διενεργείται από εκπαιδευμένο υγειονομικό
προσωπικό, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις, η λήψη
ρινικού επιχρίσματος μπορεί να πραγματοποιηθεί από
τον ίδιο τον εξεταζόμενο, ακολουθώντας πιστά το
πρωτόκολλο της διαγνωστικής δοκιμασίας.8 Η λήψη
αποκλειστικά ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος φαίνεται
να είναι επαρκής, ενώ, σε περίπτωση επιπρόσθετης
λήψης στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος, προτείνεται
η ανάμειξη τους σε ένα φιαλίδιο, γεγονός που μεγιστο-
ποιεί την ευαισθησία της διάγνωσης και βοηθά στην
εξοικονόμηση φιαλιδίων μεταφοράς. Κατά την λήψη
επιχρίσματος, συστήνεται η χρήση στυλεού με άξονα
από αλουμίνιο ή πλαστικό και βύσμα από συνθετικό
υλικό (π.χ. πολυεστέρας ή Dacron). Στυλεοί με ξύλινο
άξονα ή βύσμα από αλγινικό ασβέστιο δύναται να πε-
ριέχουν ανασταλτικούς παράγοντες, γεγονός που δυ-
σχεραίνει τις μοριακές τεχνικές διάγνωσης. Τα
δείγματα που λαμβάνονται από το ανώτερο αναπνευ-
στικό μεταφέρονται σε αποστειρωμένο φιαλίδιο που
μπορεί περιέχει 1-3 ml ειδικού υλικού μεταφοράς ιών,
ανάλογα με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται από
το εργαστήριο.

Εναλλακτικά μπορεί να εξεταστούν δείγματα από
το κατώτερο αναπνευστικό, δηλαδή πτύελα, υλικό εν-
δοτραχειακής αναρρόφησης και βρογχοκυψελιδικό
έκπλυμα. Παρολαυτά, σε νοσηλευόμενους ασθενείς
με νόσο του κατώτερου αναπνευστικού συνιστάται
αρχικά η λήψη δείγματος ανωτέρου αναπνευστικού
και μόνο αν αυτό βγει αρνητικό ακολουθεί λήψη δείγ-
ματος κατώτερου αναπνευστικού.8 Σε περίπτωση διε-
νέργειας νεκροψίας χρησιμοποιείται βιοπτικό υλικό
τραχείας/πνεύμονα. Ο ιός SARS-CoV-2 μπορεί, επίσης,
να ανιχνευτεί σε δείγματα κοπράνων και σάλιου, αλλά
όχι σε δείγματα ούρων.9 Το σάλιο ως διαγνωστικό
δείγμα παρουσιάζει μικρή ευαισθησία.10 δύναται να
αποτελέσει μια εναλλακτική πηγή δείγματος, ειδικά σε
περιβάλλοντα χαμηλών οικονομικών πόρων, αφού για
τη λήψη του δεν απαιτεί ατομικό εξοπλισμό προστα-
σίας, όμως απαραίτητη είναι η αξιολόγησή του ως
είδος κλινικού δείγματος.10

Τα δείγματα που προέρχονται από το κατώτερο
αναπνευστικό σύστημα αναμένεται να εμφανίζουν
υψηλότερη διαγνωστική αξία σε ασθενείς με πνευμο-

νία, συγκριτικά με δείγματα από το ανώτερο αναπνευ-
στικό σύστημα.7 Συγκεκριμένα, έρευνα σε ασθενείς
με επιβεβαιωμένη νόσο COVID-19 έδειξε πως δείγματα
βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος (BAL) είχαν μεγαλύ-
τερο ποσοστό θετικότητας (93%) αναφορικά με την
ανίχνευση του ιού και ακολουθούσαν με μικρότερα
ποσοστά δείγματα πτυέλων (72%), ρινικά (63%) και
ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα (32%).9 Επιπλέον, σε πε-
ρίπτωση που ο αρχικός εργαστηριακός έλεγχος του
ασθενούς αποβεί αρνητικός, αλλά υπάρχει ισχυρή κλι-
νική υποψία νόσου COVID-19, προτείνεται η λήψη κλι-
νικών δειγμάτων από πολλαπλές θέσεις του αναπνευ-
στικού συστήματος.7

Για την διενέργεια ελέγχου αντισωμάτων έναντι του
SARS-CoV-2 με ορολογικές μεθόδους πραγματοποιεί-
ται λήψη αίματος από τον ασθενή. Συγκεκριμένα
απαιτείται, ανάλογα της μεθόδου, χρήση ορού, πλά-
σματος, ολικού αίματος ή αποξηραμένες κηλίδες αί-
ματος. 

Δοκιμασίες ενίσχυσης νουκλεϊκών οξέων

Για την ανίχνευση της οξείας λοίμωξης από τον SARS-
CoV-2 συνιστάται η επιλογή μιας δοκιμασίας ενίσχυ-
σης νουκλεϊκών οξέων (Nucleic Acid Amplification
Test – NAAT).4 Οι NAATs συνιστούν δοκιμασίες με
υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα, όπου ανιχνεύουν
έναν ή περισσότερους γονιδιακούς στόχους στο γενε-
τικό υλικό του SARS-CoV-2. Μερικοί από τους πιο
συχνά επιλεγόμενους γονιδιακούς στόχους περιλαμ-
βάνουν τα γονίδια E, S και N και το ανοιχτό πλαίσιο
ανάγνωσης ORF1a/1b.11 Βέβαια, ορισμένοι γονιδιακοί
στόχοι μπορεί να παρουσιάζουν μικρή διασταυρού-
μενη αντιδραστικότητα με τους ενδημικούς κοροναϊ-
ούς που σχετίζονται με το κοινό κρυολόγημα.11,12 Η
ανίχνευση του γονιδίου Ε φαίνεται να έχει την υψηλό-
τερη αναλυτική ευαισθησία.13 Αξίζει να αναφερθεί
πως έχουν αναπτυχθεί πολλαπλές δοκιμασίες NAATs
όπου, εκτός από την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2,
πραγματοποιείται ταυτόχρονα ανίχνευση και άλλων
ιών που προσβάλλουν το αναπνευστικό σύστημα π.χ.
ιοί γρίπης Α & Β όπως και βακτηρίων που προκαλούν
άτυπη πνευμονία.14

Μεγάλη σημασία στις διαδικασίες ανίχνευσης του
γενετικού υλικού του SARS-CoV-2 έχει το όριο ανίχνευ-
σης (Limit of detection – LOD).15 Οι καλύτερες δοκιμα-
σίες παρουσιάζουν ένα όριο ανίχνευσης περίπου 100
αντιγράφων ιικού RNA ανά ml ειδικού υλικού μεταφο-
ράς. Ωστόσο, τα όρια ανίχνευσης των επί του παρόντος
εγκεκριμένων δοκιμασιών ποικίλλουν. Οι δοκιμασίες
με υψηλότερα όρια ανίχνευσης θα αποτύχουν να εν-
τοπίσουν κάποιο αριθμό μολυσμένων ασθενών, με
αποτέλεσμα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. Αύξηση
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του ορίου ανίχνευσης κατά 10 φορές αναμένεται να
αυξήσει το ποσοστό των ψευδώς αρνητικών αποτελε-
σμάτων κατά 13%, αποτυγχάνοντας να εντοπιστεί 1
επιπλέον στους 8 μολυσμένους ασθενείς.

Αναφορικά με το κλινικό δείγμα, αν και το ρινοφα-
ρυγγικό επίχρισμα φαίνεται να είναι το βέλτιστο δείγμα
διάγνωσης, μελέτη έδειξε ότι σε δοκιμασίες NAAT
δείγμα σάλιου παρουσίαζε συγκρίσιμη ειδικότητα και
ευαισθησία με την λήψη ρινοφαρυγγικού επιχρίσμα-
τος.16 Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι η ευαισθησία της δο-
κιμασίας επηρεάζεται από τη χρονική στιγμή λήψης
του κλινικού δείγματος, καθώς το ιικό RNA που υπάρ-
χει σε δείγματα ανωτέρου αναπνευστικού από ασθε-
νείς που έχουν μολυνθεί με τον ιό SARS-CoV-2 είναι
υψηλότερο κατά την έναρξη των συμπτωμάτων.17,18,19

Με το πέρας της πρώτης εβδομάδας των συμπτωμά-
των, τα επίπεδα του ιικού RNA σε δείγματα ανωτέρου
αναπνευστικού αρχίζουν να μειώνονται, αλλά εξακο-
λουθούν να είναι ανιχνεύσιμα με δοκιμασίες NAATs.
Βέβαια, μερικές μελέτες έδειξαν πως μπορεί να μην
παρατηρηθεί απότομη μείωση του ιικού RNA μετά την
πρώτη εβδομάδα20,21, ιδίως σε ασυμπτωματικούς
ασθενείς  που φαίνεται να μειώνουν το ιικό τους φορ-
τίο με πιο αργό ρυθμό συγκριτικά με τους συμπτω-
ματικούς ασθενείς.22,23,24 Το RNA του SARS-CoV-2 σε
ένα μικρό ποσοστό ασθενών, αν και μειούμενο, μπορεί
να παραμένει ανιχνεύσιμο για 6 εβδομάδες ή περισ-
σότερο, από την έναρξη των συμπτωμάτων.25 Επι-
πλέον, το ιικό RNA σε δείγματα κατώτερου αναπνευ-
στικού μπορεί να αποκτήσει τη μέγιστη τιμή του πολύ
αργότερα και να είναι ανιχνεύσιμο για μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα, συγκριτικά με το ιικό RNA σε δείγ-
ματα ανώτερου αναπνευστικού.26 Επίσης, σε κλινικά
δείγματα σάλιου ορισμένων ασθενών παρατηρήθηκε
μεγαλύτερη ποσότητα και διάρκεια παραμονής ιικού
RNA σε σχέση με το ρινοφαρυγγικό επίχρισμα των
ίδιων ασθενών.27

Οι δοκιμασίες νΑΑΤs  μπορούν να διακριθούν σε 2
ομάδες:
1. Δοκιμασίες που βασίζονται στην πραγματικού

χρόνου αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης με
τη χρήση αντίστροφης μεταγραφάσης (rRT-PCR)
δεδομένου ότι ο SARS-CoV-2 είναι RNA ιός28 και

απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει το πρωτό-
κολλο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης
(PCR) αποτελεί η ύπαρξη αλληλουχίας DNA29, είναι
αναγκαία η σύνθεση cDNA, συμπληρωματικού του
RNA του SARS-CoV-2, με την βοήθεια μιας αντίστρο-
φης μεταγραφάσης (reverse transcriptase).28,29 Στη συ-
νέχεια ακολουθούν τα κλασικά βήματα της διαδικα-
σίας. Ειδικά, η RT-PCR διαθέτει ειδικούς φθοριωμένους
ιχνηθέτες μέσω των οποίων ανιχνεύεται, επιβεβαιώνε-
ται και ποσοτικοποιείται το προϊόν της αντίδρασης σε

πραγματικό χρόνο. δε χρειάζονται επιπλέον διαδικα-
σίες για την ανίχνευση του προϊόντος της αντίδρασης
(όπως ηλεκτροφόρηση σε γέλη αγαρόζης) με αποτέ-
λεσμα ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης της διαδι-
κασίας να μειώνεται σημαντικά. Επιπλέον, η RT-PCR
παρέχει την δυνατότητα διάκρισης της αλληλουχίας-
στόχου από την αλληλουχία του εσωτερικoύ μάρτυρα,
εκτιμώντας έτσι την απόδοση της ανάλυσης (διάκριση
ψευδώς θετικών).

Προς το παρόν, οι δοκιμασίες rRT-PCR έχουν εγκρι-
θεί μόνο για ποσοτικό προσδιορισμό συγκεκριμένων
ιικών γονιδιακών στόχων και όχι για ποσοτικοποίηση
του ιικού φορτίου του κλινικού δείγματος. Επιπλέον, ο
αριθμός των κύκλων αντιγραφής rRT-PCR που θα
πραγματοποιηθούν φαίνεται πως επηρεάζεται από
παράγοντες όπως η καλή τεχνική λήψης του δείγμα-
τος, το είδος του δείγματος κ.α., ενώ δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σαν κριτήριο για την μετέπειτα δια-
χείριση των ασθενών.

Αξίζει να αναφερθεί πως ο προσδιορισμός της αλ-
ληλουχίας του ιικού γονιδιώματος μπορεί να διαδρα-
ματίσει σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό επανα-
λοίμωξης, μέσω σύγκρισης της αλληλουχίας του ιού
της πρώτης λοίμωξης και της επαναμόλυνσης.30

2. Δοκιμασίες που βασίζονται σε ισοθερμική αντί-
δραση. 
Σε αντίθεση με την PCR, οι ισοθερμικές τεχνικές ενί-

σχυσης βασίζονται στη χρήση διακριτών ενζύμων
που δεν απαιτούν θερμικό κυκλοποιητή (δηλαδή κύ-
κλους θέρμανσης και ψύξης).31 ισοθερμικές τεχνικές
αποτελούν η ενίσχυση μέσω μεταγραφής (Transcri-
ption-Mediated Amplification – ΤΜΑ) και η ενίσχυση
μέσω βρόγχου με αντίστροφη μεταγραφάση (Reverse
transcription loop-mediated isothermal amplifica-
tion – RT-LAMB) . Η τελευταία αποτελεί τη βάση λει-
τουργίας της πρώτη συσκευής αυτοδιάγνωσης που
εγκρίθηκε για χορήγηση στο σπίτι, έπειτα από συντα-
γογράφηση.32

Δοκιμασίες ανίχνευσης ιικών αντιγόνων

Οι δοκιμασίες ανίχνευσης ιικών αντιγόνων που έχουν
λάβει έγκριση συνιστούν ανοσοαντιδράσεις πλευρι-
κής ροής για την ανίχνευση της νουκλεοκαψιδικής
πρωτεΐνης ν από ρινοφαρυγγικά ή/και ρινικά επιχρί-
σματα.33 Αναφορικά με τη διαδικασία, ρινοφαρυγγικό
ή/και ρινικό επίχρισμα αναμειγνύεται με αντιδραστή-
ριο διάλυμα και εν συνεχεία εισάγεται στην κασέτα
διάγνωσης. Το αντίσωμα SARS-CoV-2 βρίσκεται επι-
καλυμμένο στην περιοχή της γραμμής δοκιμής “T”
(test). Το δείγμα αντιδρά με σωματίδια επικαλυμμένα
με αντίσωμα SARS-CoV-2, μετακινείται με τριχοειδικές
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δυνάμεις στη μεμβράνη και αντιδρά με το αντίσωμα
SARS-CoV-2 στην περιοχή της γραμμής “Τ”. Εάν το
δείγμα περιέχει αντιγόνα SARS-CoV-2, μια έγχρωμη
γραμμή θα εμφανιστεί στην περιοχή “T” μετά την πά-
ροδο 10-15 λεπτών. Εάν το δείγμα δεν περιέχει αντι-
γόνα SARS-CoV-2, δε θα εμφανιστεί έγχρωμη γραμμή
στην περιοχή της γραμμής “T” και το αποτέλεσμα είναι
αρνητικό. Οι δοκιμασίες ανίχνευσης αντιγόνου είναι
προτιμότερο να χρησιμοποιούνται στα αρχικά στάδια
της λοίμωξης, όπου το ιικό φορτίο είναι υψηλό.

Τον Απρίλιο του 2021 εγκρίθηκε η χρήση δοκιμα-
σιών ανίχνευσης αντιγόνων για τον SARS-CoV-2 με
σκοπό τον προσυμπτωματικό έλεγχο (screening) του
γενικού πληθυσμού. Oι δοκιμασίες αυτές παρουσιά-
ζουν παρόμοια ειδικότητα, αλλά χαμηλότερη ευαι-
σθησία σχετικά με τις μοριακές δοκιμασίες (νΑΑΤs).34

θετικό αποτέλεσμα σημαίνει λοίμωξη από τον SARS-
CoV-2. Τα αρνητικά αποτελέσματα δεν αποκλείουν τη
λοίμωξη SARS-CoV-2 και δεν πρέπει να χρησιμοποι-
ούνται μόνα τους για αποφάσεις διαχείρισης ασθενών
ή θεραπείας. Τα αρνητικά αποτελέσματα θα πρέπει να
επιβεβαιώνονται με μοριακή μέθοδο μόνο εάν κρίνε-
ται απαραίτητο.35 Συγκεκριμένα, τα αρνητικά αποτε-
λέσματα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο
πλαίσιο ιστορικού πρόσφατης έκθεσης στον ιό, του
ιστορικού και της παρουσίας συμπτωμάτων και κλινι-
κών σημείων του ασθενούς.

Σύγκριση των διαγνωστικών δοκιμασιών ανίχνευ-
σης του ιού (“viral tests”)
Οι διαγνωστικές δοκιμασίες που βασίζονται στην ανί-
χνευση δομικών στοιχείων του ιού SARS-CoV-2 (που
θα αναφέρονται στο εξής ως “viral tests”) περιλαμβά-
νουν τις δοκιμασίες ανίχνευσης του γενετικού υλικού
του SARS-CoV-2 (NAATs) και τις δοκιμασίες ανίχνευσης
των ιικών αντιγόνων. Οι πρώτες υπερτερούν σε ευαι-
σθησία, η οποία ποικίλλει βέβαια ανάλογα με τη δο-
κιμασία, αλλά φαίνεται να έχουν παρόμοια ειδικότητα.
Επίσης, ο χρόνος μέχρι το αποτέλεσμα είναι μεγαλύ-
τερος στις περισσότερες δοκιμασίες NAATs, φτάνον-
τας τις 3-5 ώρες, ενώ υπάρχουν ταχείες δοκιμασίες
νΑΑΤs που δίνουν αποτέλεσμα σε 15 λεπτά. Ο χρόνος
για το αποτέλεσμα μιας δοκιμασίας ανίχνευσης ιικών
αντιγόνων ποικίλλει, αλλά σπάνια ξεπερνά τα 30
λεπτά. Επιπλέον, οι τεχνικές NAATs μειονεκτούν σε
θέμα κόστους, ανάγκης ύπαρξης εξοπλισμού και κα-
τάλληλου, εκπαιδευμένου προσωπικού.

Ορολογικές δοκιμασίες

Οι διαγνωστικές δοκιμασίες που σκοπό έχουν την ανί-
χνευση των ειδικών αντισωμάτων έναντι του SARS-
CoV-2 χρησιμοποιούνται κυρίως για την διάγνωση πα-

ρελθούσας λοίμωξης.4 δεδομένης της χρονικής στιγ-
μής που διενεργείται η ορολογική δοκιμασία, καθώς
και του χρονικού παραθύρου που μεσολαβεί ανάμεσα
στην έναρξη της λοίμωξης από τον SARS-CoV-2 και
την παραγωγή αντισωμάτων, οι ορολογικές δοκιμα-
σίες δεν μπορούν να χρησιμεύσουν στη διάγνωση της
οξείας λοίμωξης. Συνεπώς, οι ορολογικές εξετάσεις
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιδημιολογικές με-
λέτες για την εκτίμηση της αθροιστικής επίπτωσης
της εμφάνισης λοίμωξης (ή εμβολιασμού) σε μια κοι-
νότητα.4 Επιπρόσθετα, οι ορολογικές δοκιμασίες
δρουν υποβοηθητικά στην διάγνωση του πολυσυστη-
ματικού φλεγμονώδους συνδρόμου (Multisystem In-
flammatory Syndrome – MIS) μετά από λοίμωξη από
SARS-CoV-2 στα παιδιά (MIS-C) και στους ενήλικες
(MIS-A).36

Επιπλέον, δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί εάν το θε-
τικό αποτέλεσμα της ορολογικής δοκιμασίας υποδη-
λώνει ταυτόχρονα ανοσία σε επαναλοίμωξη από τον
SARS-CoV-2.4 Φαίνεται πως η ανάπτυξη ειδικών αντι-
σωμάτων έπειτα από φυσική λοίμωξη με SARS-CoV-2
δύναται να προσδώσει στο άτομο κάποιο επίπεδο
ανοσίας για τουλάχιστον 3 μήνες.37 Η ισχύς και η διάρ-
κεια της ανοσίας που επιτυγχάνεται είτε έπειτα φυσι-
κής λοίμωξης είτε εμβολιασμού παραμένει αντικείμενο
ερευνών.

θεμελιώδους σημασίας στην ερμηνεία των δοκιμα-
σιών αυτών είναι η κατανόηση της διαδικασίας πρω-
τογενούς ανοσολογικής απόκρισης του οργανισμού
έναντι στον SARS-CoV-2. Αυτή, σχεδόν σε όλα τα ανο-
σοεπαρκή άτομα, συνίσταται από διαδικασίες τόσο
χυμικής όσο και κυτταρικής ανοσίας, διαμεσολαβού-
μενες από Β και Τ λεμφοκύτταρα, αντίστοιχα.38,39,40 Η
χυμική ανοσία έπειτα από φυσική λοίμωξη αφορά την
παραγωγή αντισωμάτων που στρέφονται έναντι δύο
αντιγονικών στόχων, των ιικών πρωτεϊνών S και N.37 Η
πρωτεΐνη S εντοπίζεται στην ακίδα του ιικού φακέλου
του SARS-CoV-2 και αποτελείται από τις λειτουργικές
υπομονάδες S1 και S2. Στην υπομονάδα S1 εντοπίζε-
ται η περιοχή RBD, η οποία διαμεσολαβεί στην σύν-
δεση των ιικών σωματιδίων με τα κύτταρα στόχους
του ξενιστή. Συγκεκριμένα συνδέεται στους υποδο-
χείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης ιι
(ACE2) που κυρίως στα κύτταρα του ανώτερου και κα-
τώτερου αναπνευστικού, και συνιστά το στόχο των
εξουδετερωτικών αντισωμάτων που παράγονται.41 Τα
αντισώματα έναντι της πρωτεΐνης N παράγονται νω-
ρίτερα συγκριτικά με τα αντισώματα έναντι της πρω-
τεΐνης S.41 Παρόλαυτα, τα τελευταία αποτελούν την
πλειονότητα των εξουδετερωτικών αντισωμάτων.42

Στους περισσότερους ασθενείς, η έναρξη της πα-
ραγωγής των ειδικών αντισωμάτων (ορομετατροπή)
παρατηρείται περίπου τη 2η εβδομάδα (7η-14η ημέρα)
μετά την έναρξη των συμπτωμάτων, ενώ σχεδόν όλοι
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οι ασθενείς θα έχουν ανιχνεύσιμα επίπεδα αντισωμά-
των έναντι του SARS-CoV-2, και κατ’ επέκταση θετική
ορολογική δοκιμασία, έως την 4η εβδομάδα (28η
ημέρα) από την έναρξη των συμπτωμάτων.43,44 Αξίζει
να αναφερθεί πως στο διάστημα αυτό, η ευαισθησία
της διάγνωσης με μοριακές μεθόδους ή με ανίχνευση
των ιικών αντιγόνων μειώνεται ενώ, η ευαισθησία των
ορολογικών δοκιμασιών αυξάνεται.37 Στον ορό ασθε-
νών με επιβεβαιωμένη νόσο COVID-19, βρέθηκαν οι
τάξεις IgM, IgA και IgG των ειδικών ανοσοσφαιρινών
έναντι του SARS-CoV-2.45 Τυπικά, αρχικά εμφανίζονται
τα IgM αντισώματα και συγκεκριμένα την 2η εβδο-
μάδα (7η-14η ημέρα) μετά την έναρξη των συμπτω-
μάτων, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις νωρίτερα.43 Ανα-
φορικά με τα επίπεδα των IgG αντισωμάτων, σε μερικά
περιστατικά ασθενών ανιχνεύθηκαν ταυτόχρονα με
την εμφάνιση των IgM αντισωμάτων, αλλά στην πλει-
ονότητα των περιστατικών εμφανίστηκαν λίγες μέρες
μετά, παρουσιάζοντας plateau μεταξύ 15ης και 21ης
μέρας.43 Τα IgM αντισώματα μειώνονται συγκριτικά με
τα αντισώματα IgG.44 Tα τελευταία ανιχνεύονται για
αρκετούς μήνες στον ορό των ατόμων.46 Αξίζει να ση-
μειωθεί πως υψηλότερος τίτλος αντισωμάτων σχετί-
ζεται με μεγαλύτερης σοβαρότητας λοίμωξη.47,48 Επί-
σης, υπάρχουν ασθενείς που δεν εμφανίζουν
ανιχνεύσιμα επίπεδα αντισωμάτων.

Αναφορικά με την επίτευξη τεχνητής παθητικής
ανοσοποίησης μέσω εμβολιασμού, κύριος στόχος
αποτελεί η αποτροπή της σύνδεσης της περιοχής RBD
της υπομονάδας S με τον υποδοχέα ACE-II. Tα εμβόλια
που έχουν λάβει έγκριση στοχεύουν στην πρόκληση
παραγωγής εξουδετερωτικών αντισωμάτων έναντι
της περιοχής RBD ή της υπομονάδας S.49

Συνεπώς, ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα των
ορολογικών δοκιμασιών και λαμβάνοντας υπόψη το
ιστορικό εμβολιασμού:

• Σε άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί, θετική ορο-
λογική δοκιμασία ισοδυναμεί με αποδραμούσα ή
παρελθούσα λοίμωξη από τον SARS-CoV-2. Εν-
τούτοις, ένα αρνητικό αποτέλεσμα δεν αποκλείει
προηγούμενη λοίμωξη, καθώς ένα ποσοστό ατό-
μων που έχουν μολυνθεί με SARS-CoV-2 ενδέχεται
να μην αναπτύξουν ανιχνεύσιμο ποσοστό αντισω-
μάτων, περιορίζοντας επομένως την ευαισθησία
οποιασδήποτε ορολογικής δοκιμασίας για την
διάγνωση προηγούμενης λοίμωξης σε αυτά τα
άτομα.

• Σε άτομα που έχουν εμβολιαστεί, ύπαρξη αντισω-
μάτων έναντι των αντιγονικών στόχων του εμβο-
λίου, δηλαδή για την υπομονάδα S, και απουσία
αντισωμάτων έναντι των υπολοίπων αντιγόνων
του SARS-CoV-2 σημαίνει ότι το άτομο ανέπτυξε
αντισώματα λόγω εμβολίου και όχι λόγω φυσικής
λοίμωξης. Ύπαρξη αντισωμάτων έναντι οποιου-

δήποτε αντιγονικού στόχου, πέρα του εμβολίου,
σημαίνει ότι το άτομο παρουσιάζει αποδραμούσα
ή παρελθούσα λοίμωξη από τον SARS-CoV-2, με
την μόλυνση να έχει συμβεί είτε πριν ή μετά τον
εμβολιασμό.

Τύποι ορολογικών δοκιμασιών
Μέχρι νοέμβριο 2021, o Αμερικάνικος Οργανισμός
Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έχει χορηγήσει ειδική
άδεια για επείγουσα χρήση σε περισσότερες από 80
ορολογικές δοκιμασίες.50 Οι δοκιμασίες αυτές μπο-
ρούν να ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες:4

A. Δοκιμασίες ανίχνευσης των δεσμευτικών αντισω-
μάτων (n-NAbs) έναντι του SARS-CoV-2
Οι δοκιμασίες αυτές δε χρησιμοποιούν ζωντανά ιικά
σωματίδια SARS-CoV-2, αλλά πρωτεΐνες του ιού. Συνε-
πώς, μπορούν να πραγματοποιηθούν σε διαγνωστικά
εργαστήρια χαμηλού επιπέδου βιοασφάλειας. Eπι-
πλέον, με συγκεκριμένα αντιδραστήρια παρέχεται η
δυνατότητα να προσδιοριστούν μεμονωμένοι τύποι
ανοσοσφαιρινών. Περιλαμβάνονται:

1. Εργαστηριακές δοκιμασίες όπως η ανοσοχημει-
οφωταύγεια (CIA) και η ανοσοενζυμική μέθοδος
ELISA.

2. δοκιμασίες που διεξάγονται εκτός εργαστηρίου,
όπως η ταχεία χρωματογραφική ανοσοδοκιμα-
σία πλευρικής ροής (LFA). H μέθοδος αυτή χρη-
σιμοποιεί ένα αντιγόνο του SARS-CoV-2 σε μια
ταινία πλευρικής ροής. Σημαντικό πλεονέκτημα
αποτελεί ο γρήγορος χρόνος έκδοσης του απο-
τελέσματος (10-30 λεπτά συγκριτικά με την μέ-
θοδο ELISA που απαιτεί 2-3 ώρες). Επιπλέον, το
αποτέλεσμα είναι ποιοτικό και οπτικό, γεγονός
που επιτρέπει τον έλεγχο ασθενών σε δομές χα-
μηλών οικονομικών πόρων. Παρόλαυτα, το κό-
στος συχνά είναι μεγαλύτερο συγκριτικά με τη
μέθοδο ELISA.

B. Δοκιμασίες ανίχνευσης των εξουδετερωτικών αντι-
σωμάτων (NAbs) έναντι του SARS-CoV-2
O συγκεκριμένος τύπος ορολογικών δοκιμασιών απο-
σκοπεί στον πιθανό εντοπισμό των ειδικών εξουδε-
τερωτικών αντισωμάτων (nAbs) έναντι στον ιό SARS-
CoV-2 στον ορό του εξεταζομένου, σε in vitro συνθήκες.
Συγκεκριμένα, κριτήριο παρουσίας των εξουδετερω-
τικών αντισωμάτων αποτελεί η αναστολή της ανά-
πτυξης του SARS-CoV-2 σε κυτταροκαλλιέργειες που
επωάζονται με τον ορό του εξεταζομένου. Έχουν κα-
τασκευαστεί 3 τύποι διαγνωστικών δοκιμασιών που
ακολουθούν την παραπάνω αρχή:

1. δοκιμασίες εξουδετέρωσης του ιού (Virus neu-
tralization tests – VNT), όπως η δοκιμασία εξου-
δετέρωσης σε πλάκα (Plaque-reduction neutrali-
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zation – PRVT). Χρησιμοποιούν είτε τον πρότυπο
SARS-CoV-2 ιό, απομονωμένο κλινικά, είτε ανα-
συνδυασμένο SARS-CoV-2 ιό, που εκφράζει τις
πρωτεΐνες επιφανείας. Το χρονικό διάστημα για
την έκδοση του αποτελέσματος της δοκιμασίας
φτάνει τις 5 ημέρες. Αξίζει να σημειωθεί πως καμία
δοκιμασία εξουδετέρωσης του ιού δεν έχει λάβει
ειδική άδεια για επείγουσα χρήση από τον FDA.

2. δοκιμασίες εξουδετέρωσης ενός ψευδοϊού (Pse-
udovirus neutralization tests – pVNT). Χρησιμο-
ποιούν ανασυνδυασμένους ιούς, όπως ο ιός της
φυσαλιδώδους στοματίτιδας ή ο ιός του έρπητα
ζωστήρα, οι οποίοι φέρουν την πρωτεΐνη ακίδα
S του SARS-CoV-2. Αναλόγως του ιού που χρησι-
μοποιείται, οι δοκιμασίες αυτές μπορούν να
πραγματοποιηθούν σε διαγνωστικά εργαστήρια
επιπέδου βιοασφάλειας 2 (BSL-2). Καμία δοκιμα-
σία εξουδετέρωσης ψευδοϊού δεν έχει λάβει ει-
δική άδεια για επείγουσα χρήση από τον FDA.

3. Ανταγωνιστικές δοκιμασίες εξουδετέρωσης (Com-
petitive neutralization tests – cVNT).51 Μια μόνο

ανταγωνιστική δοκιμασία εξουδετέρωσης έχει
εγκριθεί από τον FDA. Πραγματοποιούν ποιοτική
ανίχνευση εξουδετερωτικών αντισωμάτων, ιδίως
αυτών που εμποδίζουν την αλληλεπίδραση της
περιοχής RBD με τον υποδοχέα του μετατρεπτικού
ενζύμου της αγγειοτενσίνης ιι (ACE2). Συγκεκρι-
μένα, η δοκιμασία μιμείται τη δοκιμασία ELISA.

Στο Σχήμα 1 φαίνεται σχηματικά η θετικότητα των
διαφόρων διαγνωστικών δοκιμασιών ανάλογα με το
στάδιο της λοίμωξης

Επιλογή διαγνωστικής δοκιμασίας σε διαφο-
ρετικά σενάρια

Σε άτομο με συμπτώματα ή σημεία που παραπέμ-
πουν σε νόσο COVID-1952

Ανεξάρτητα από το ιστορικό εμβολιασμού, θετικό
αποτέλεσμα, είτε με νΑΑΤs είτε με δοκιμασία ανίχνευ-
σης αντιγόνου, σημαίνει πως το άτομο έχει νόσο
COVID-19. 
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Σχήμα 1 Παθοφυσιολογία και χρόνοι εμφάνισης ιαιμίας, αντιγοναιμίας και αντισωματικής απάντησης σε οξεία COVID-19
λοίμωξη (Προσαρμογή από: PK Drain. N Engl J Med 2022;386:264-272).



– Εάν η δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου είναι θε-
τική με αντιγονική δοκιμασία, πρέπει το αποτέλεσμα
να επιβεβαιωθεί με νΑΑΤ δοκιμασία (rRT-PCR), το
άτομο να παραμείνει σε καραντίνα, να ειδοποιήσει τις
υγειονομικές υπηρεσίες και, αν χρειαστεί, να λάβει θε-
ραπεία. Σημειώνεται ότι στη χώρα μας δεν ενδείκνυται
σήμερα η επιβεβαίωση με μοριακή δοκιμασία ενός
θετικού αντιγονικού test.

– Εάν ο εργαστηριακός έλεγχος αποβεί αρνητικός,
πρέπει να γίνεται επανεξέταση μετά από 2 ημέρες, ει-
δικά εάν υπάρχουν συμπτώματα που επιδεινώνονται
ή συμπτώματα που παραπέμπουν με μεγάλη πιθανό-
τητα σε λοίμωξη από SARS-CoV-2. Άτομα με αρνητικό
εργαστηριακό αποτέλεσμα, αλλά με ισχυρή κλινική
υποψία για λοίμωξη από SARS-CoV-2, η επανάληψη
αυξάνει την ευαισθησία διάγνωσης κατά 17%.8 Εάν και
μετά από 2 ημέρες ο έλεγχος είναι αρνητικός, η λοί-
μωξη πιθανότατα δεν οφείλεται στον SARS-CoV-2.

Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι έχουν παρατηρηθεί
περιπτώσεις όπου δοκιμασίες NAATs ανίχνευσαν το
γενετικό υλικό του SARS-CoV-2 σε δείγματα ατόμων
που είχαν πλήρως αναρρώσει από την νόσο, τουλάχι-
στον για 3 μήνες. Βέβαια μελέτες κυτταροκαλλιέργειας
του ιού υποδηλώνουν ότι ο SARS-CoV-2 μπορεί να
αναπαραχθεί μόνο για 10 έως 14 ημέρες μετά την
έναρξη των συμπτωμάτων, επομένως οι NAATs δοκι-
μασίες μπορεί να ανιχνεύουν υπολειπόμενο ιικό RNA
πολύ μετά τη χρονική περίοδο ικανού για αναπαρα-
γωγή ιού. Αντίθετα, δοκιμασίες που βασίζονται σε ανί-
χνευση αντιγόνων του ιού παραμένουν θετικές για 5
έως 12 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων, δί-
νοντας σε μεγαλύτερο ποσοστό θετικό αποτέλεσμα
σε άτομα με υψηλό ιικό φορτίο, γεγονός που συσχε-
τίζεται με τη σοβαρότητα της νόσου και το θάνατο.
Έτσι, δοκιμασίες ανίχνευσης αντιγόνου μπορεί να συ-
σχετίζονται καλύτερα με την ικανότητα αναπαραγω-
γής του SARS-CoV-2 σε σχέση με τις μοριακές τεχνικές
και μπορεί να παρέχουν καλύτερες πληροφορίες σχε-
τικά με την πιθανή μεταδοτικότητα του ιού.52

Προς το παρόν, για την λήξη της κατ’ οίκον απομό-
νωσης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά κλινικά κριτή-
ρια και η έλευση 5 ημερών, σύμφωνα με τις οδηγίες
του ΕΟδΥ (https://eody.gov.gr/odigies-apomonosis-
karantinas-kroysmaton-covid-19-kai-epafon-toys/)

Σε ασυμπτωματικά άτομα που ήρθαν σε επαφή
με επιβεβαιωμένο κρούσμα για COVID-19 (από-
σταση λιγότερο των 2 μέτρων για τουλάχιστον 15
λεπτά) ανεξάρτητα από την εμβολιαστική τους κά-
λυψη πρέπει να ελέγχονται άμεσα και εντός 48 ωρών,
αλλά και για δεύτερη φορά 5-7 ημέρες μετά την αρ-
χική τους έκθεση, και να παραμείνουν σε καραντίνα.

– Εάν η διάγνωση έγινε με αντιγονική δοκιμασία,
πρέπει αυτή να επιβεβαιωθεί με μοριακή τεχνική, το

άτομο να παραμείνει σε καραντίνα, να ειδοποιηθούν
οι υγειονομικές υπηρεσίες και, εάν εμφανιστούν συμ-
πτώματα, ίσως χρειαστεί να χορηγηθεί θεραπεία. Ση-
μειώνεται ότι στην Ελλάδα δεν ενδείκνυται σήμερα η
επιβεβαίωση με μοριακή δοκιμασία ενός θετικού αν-
τιγονικού test.

– Εάν ο πρώτος εργαστηριακός έλεγχος είναι αρ-
νητικός και δεν υπάρχουν συμπτώματα, το άτομο επα-
νεξετάζεται μετά από 2 ημέρες, ή οποιαδήποτε στιγμή
παρουσιάσει συμπτώματα. Εάν και πάλι το αποτέλε-
σμα είναι αρνητικό, συνιστάται παρακολούθηση για
εμφάνιση συμπτωμάτων για 14 ημέρες μετά την έκ-
θεση, και σε περίπτωση που δεν εμφανιστούν συμ-
πτώματα, τότε δεν υπήρξε μόλυνση από τον SARS-
CoV-2.

Τα ασυμπτωματικά άτομα που βρέθηκαν σε περι-
βάλλον υψηλού κινδύνου μετάδοσης του SARS-
CoV-2 πρέπει να ελεγχθούν εντός 48 ωρών από την
έκθεσή τους με αντιγονικό test ή μοριακή δοκιμασία.

– Σε θετικό αποτέλεσμα, αυτό θα πρέπει να επανα-
ληφθεί μετά από 2 ημέρες, εάν η κλινική υποψία για
COVID-19 είναι μικρή ή ο επιπολασμός της COVID-19
στον πληθυσμό είναι χαμηλός. Εάν η επανάληψη
δώσει επίσης θετικό αποτέλεσμα και έγινε με αντιγο-
νικό test, τότε πρέπει να επιβεβαιωθεί με μοριακό
έλεγχο (NAAT δοκιμασία), το άτομο να μπει σε καραν-
τίνα και να ειδοποιήσει τις υγειονομικές υπηρεσίες. Εάν
στην επανάληψη το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, τότε
δεν υπάρχουν ενδείξεις λοίμωξης από SARS-CoV-2.

– Εάν ο εργαστηριακός έλεγχος είναι αρνητικός,
τότε δε χρειάζεται να επαναληφθεί και το άτομο δεν
έχει μολυνθεί από τον ιό.

Άτομα με γνωστή έκθεση στον SARS-CoV-2 που
δεν είναι εμβολιασμένα ή δεν έχουν κάνει αναμνη-
στική δόση του εμβολίου τους τελευταίους 6 μήνες
και έχουν θετικό αντιγονικό test, θα πρέπει να παρα-
μείνουν σε καραντίνα σε αναμονή των αποτελεσμά-
των της εξέτασής τους με μοριακή δοκιμασία (NAAT
τεχνική), ο οποίος συστήνεται να γίνει οπωσδήποτε.
θα πρέπει επίσης να παρακολουθούνται για εμφάνιση
συμπτωμάτων.

Άτομα που είναι θετικά σε οποιαδήποτε από τις
παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει να απομονώνονται,
να ενημερώνουν τις υγειονομικές υπηρεσίες και επί-
σης να ενημερώνουν τις στενές επαφές τους για τη
λοίμωξή τους.

Σύμφωνα με την οδηγία του Κέντρου Ελέγχου νο-
σημάτων (CDC) των ΗΠΑ, άτομα που έχουν εκτεθεί
στον ιό πρέπει να ελέγχονται 2 φορές, το 1ο test να
γίνεται εντός 48 ωρών και το 2ο test 2 ημέρες μετά το

128

Π. ΤΟΥΜΑΣΗΣ, Γ. ΒρΥΩνΗ

VOL. 66 • ISSUE 2-3, April-September 2021



πρώτο αρνητικό test. Αν όμως επιθυμούν να κάνουν
μόνο μία φορά test, συστήνεται να ελέγχονται 5-7
ημέρες μετά την έκθεση. Σε όλες τις παραπάνω περι-
πτώσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται δοκιμασίες
που ανιχνεύουν ειδικά αντισώματα IgG ή IgM για τον
SARS-CoV-2. Οι δοκιμασίες ανίχνευσης αντισωμάτων
δεν διαγιγνώσκουν οξεία λοίμωξη.

Τέλος, η σύσταση προς όλο τον πληθυσμό είναι να
εμβολιαστεί με αναμνηστική δόση το συντομότερο,
να περιορίσει τη συμμετοχή του σε συναθροίσεις, κα
να τηρεί αυστηρά τα υγειονομικά μέτρα.

Στο Σχήμα 2 συνοψίζονται περιληπτικά όλα τα ανω-
τέρω.
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