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The mosaic of 
autoimmunity 

Γενετικοί παράγοντες 

Βακτηριακές λοιμώξεις 

Ιογενείς λοιμώξεις 

Μυκητιασικές λοιμώξεις 

Μικροβίωμα του εντέρου 

Ορμονικοί παράγοντες 

Περιβαλλοντικοί παράγοντες 

Ανοσιακή δυσλειτουργία 

Αυτοανοσία 

SARS-CoV-2 

Shoenfeld et al, Semin Arthritis Rheum 2006 





Ιοί που συμμετέχουν στην 
πρόκληση αυτοανοσίας 

Parvovirus-19 

Epstein-Barr virus 

Cytomegalovirus CMV 

Herpes virus-6 

HTLV-1 

Hepatitis A virus 

Hepatitis C virus 

Rubella virus 

Αυτοανοσία 

SARS-CoV-2 

Watad et al, Harefuah 2015 



Corona 
viruses 

Οι κορονοιοί αποτελούν ομάδα ιών που προσβάλλουν 
τους ανθρώπους κυρίως ως ζωοανθρωπονόσοι 

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών 
εμφανίστηκε  

Ο ιός του severe acute respiratory syndrome (SARS) το 
2003 

Ο Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-
CoV) το 2012 

Ο SARS-CoV-2 ή COVID-19 τον Δεκέμβριο του 2019 στο 
Wuhan στην Κίνα 

Zhong et al, Lancet 2003 



SARS-CoV-2 και αυτοανοσία 

• O SARS-CoV-2 μπορεί να επάγει 
αυτοάνοσους και 
αυτοφλεγμονώδεις μηχανισμούς σε 
γενετικά ευπαθή άτομα 

 

• Οι μηχανισμοί αυτοί μπορεί να 
οδηγούν στην εμφάνιση βαριάς 
πνευμονίας 

 

 

 

 

Caso et al, Autoimmunity Reviews 
2020 



SARS-CoV-2 και αυτοανοσία 

• Σε μελέτη που έγινε στην Κίνα 
σε 21 ασθενείς με βαριά 
πνευμονία διαπιστώθηκε η 
εμφάνιση αυτοανόσων 
φαινομένων, όπως antiSSA-Ro 
και ΑΝΑ αντισωμάτων 

 

 

 

Zhou et al, Clin Transl Sci 2020 

 

 

 

 



Αυτοάνοση 
θρομβοπενική 

πορφύρα σε 
λοίμωξη από SARS-

CoV-2 

• Εχει αναφερθεί η εμφάνιση αυτοάνοσης 
θρομβοπενικής πορφύρας σε ασθενή με 
λοίμωξη από COVID-19 

 

 

 

Lippi et al, Clin Chimica Acta 2020 



Guillain-Barre syndrome 
σχετιζόμενο με COVID-19 
λοίμωξη 
Εχει αναφερθεί η εμφάνιση Gullain-Barre συνδρόμου σε ασθενείς με 
COVID-19 λοίμωξη 

Toscano et al, NEJM 2020 



Miller-Fisher 
syndrome 

μετά λοίμωξη 
από COVID-19 

• Το σύνδρομο Miller-Fisher είναι μορφή άτυπου Guillain-
Barre συνδρόμου που χαρακτηρίζεται από αταξία, 
ελάττωση τενόντιων αντανακλαστικών και οφθαλμοπληγία 

 

 

Gutierrez-Ortiz et al, Neurology 2020 



Αντιφωσφολιπιδικό 
σύνδρομο σε 

ασθενείς με COVID-
19 

• Εχει εμφανισθεί εικόνα δίκην 
αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου σε 
ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-
2 

 

Zhang et al, NEJM 2020 



KAWASAKI like 
disease in COVID-19 

• Η νόσος Kawasaki είναι συστηματική 
αγγειίτιδα που προσβάλλει συνήθως 
παιδιά κάτω των 5 ετών 

 

 

• Εχει παρατηρηθεί η εμφάνιση συνδρόμου 
Kawasaki-like σε παιδιατρικούς ασθενείς 
με λοίμωξη COVID-19 

 

McCrindle et al, Circulation 2017 

Jiatong et al, J Med Virol 2020 



KAWASAKI-like 
disease σε 

παιδιατρικούς 
ασθενείς με 

λοίμωξη από τον ιό 
SARS-CoV-2 

• Χαρακτηρίζεται από cytokine storm 

• Καλείται επίσης hyperinflammatory 
syndrome 

• Οφείλεται σε  

• Δημιουργία αυτοαντισωμάτων μέσω 
μοριακής μίμησης 

• Αγγειακή βλάβη λόγω εναπόθεσης 
ανοσοσυμπλεγμάτων 

• Αντισωματοεξαρτώμενη διέγερση 
από IgG ανοσοσυμπλέγματα που 
επάγουν την ιογενή λοίμωξη σε 
κύτταρα που φέρουν τον υποδοχέα Fc 



Kawasaki 
like disease 
in pediatric 
patients 
with COVID-
19 infection 

Χαρακτηριστικά ασθενών 

Σχετικά μεγάλη παιδική ηλικία 6-9 ετών 

Φλεγμονώδεις δείκτες αυξημένοι 

Μυοκαρδίτιδα 

Aνευρύσματα στεφανιαίων 

Jones et al, Hosp Ped 2020 



Λοίμωξη από SARS-
CoV-2 σε ασθενείς 

με αυτοάνοσα 
ρευματικά 
νοσήματα 

• Εχει παρατηρηθεί προσβολή των ασθενών 
με ΣΕΛ από COVID-19 

 

• Σε ασθενείς με αυτοάνοσα ρευματικά 
νοσήματα η χρήση βιολογικών 
παραγόντων δεν φάνηκε να επηρεάζει 
δυσμενώς την έκβαση της λοίμωξης 

 

 

Gianfranscesco et al, Lancet Rheumatol 
2020 

Haberman et al, NEJM 2020 



Χρήση tocilizumab 
σε ασθενείς με 

βαριά λοίμωξη από 
τον COVID-19 

• Παρατηρήθηκε βελτίωση της βαριάς 
λοίμωξης από τον COVID-19 μετά 
χορήγηση tocilizumab 

 

 

Xu et al, PNAS 2020 



Anakinra σε 
ασθενείς με COVID-

19 λοίμωξη 

• Εχει παρατηρηθεί βελτίωση της βαριάς 
λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2 μετά 
χορήγηση anakinra 

 

 

Aouba et al, Ann Rheum Dis 2020 

Cavalli et al, Lancet 2020 



Covid-19 και 
αυτοανοσία 

• Στην παθογένεια της εμφάνισης 
αυτοανοσίας σε ασθενείς με COVID-19 
λοίμωξη φαίνεται ότι συμμετέχουν 
μηχανισμοί μοριακής μίμησης 



Παρατηρείται 
ομολογία 
ακολουθιών 
αμινοξέων του 
COVID-19 με 
λειτουργικό 
πολυμορφισμό 
που σχετίζεται 
με τη νόσο 
Kawasaki 



Ανοσοιστοχημική 
μελέτη ιστών 

θανόντων από τον 
ιό COVID-19 

Σε ανοσοιστοχημική μελέτη ιστών ασθενών θανόντων 
από βαριά νόσο από τον ιό COVID-19 παρατηρήθηκε 

Διάχυτη διήθηση πνευμόνων, νεφρών, ήπατος, 
επινεφριδίων και εντέρου από 

CD3 T λεμφοκύτταρα  

CD8 T λεμφοκύτταρα 

Zinserling et al, Jurnal Infectologii 2020 



SARS-CoV-2 
and tissue 
invasion 

Ο ιός SARS-CoV-2 χρησιμοποιεί τα ένζυμα 

ACE2 

transmembrane serine protease-2 (TMPRSS2) 

ως υποδοχείς 

Η δέσμευση του ACE2 οδηγεί σε υπερέκφραση της 
αγγειοτενσίνης ΙΙ που επάγει φλεγμονή, αγγειοσύσπαση, 
κυτταρικό πολλαπλασιασμό και τελικά πνευμονική ίνωση 

Rossi et al, Elife 2020 



Hyperstimulation 
of the immune 
system by COVID-
19 

• Φαίνεται ότι ο ιός COVID-19 
οδηγεί σε υπερβολική διέγερση 
του ανοσοποιητικού συστήματος 
και μπορεί να επάγει την εμφάνιση 
πολλαπλών αυτοαντισωμάτων και 
τελικά πιθανώς αυτοανόσων 
νοσημάτων 



SARS-CoV-2 and 
hyperstimulation 
of the immune 
system 

• Ο ιός SARS-CoV-2 προκαλεί  

• υπερέκκριση φλεγμονογόνων 
κυτταροκινών – cytokine storm 

• υψηλά επίπεδα φερριτίνης 

 

 

Rodriguez et al, J Autoimmun 2020 



Molecular 
mimicry 
between 
SARS-CoV-2 
and humans 

• Παρατηρείται ομολογία 
ακολουθιών αμινοξέων μεταξύ 
του SARS-CoV-2 και πρωτεινών 
του ανθρώπου 

 

 

 

 

Kanduc and Shoenfeld, Immunol 
Res 2020 



Neutrophils 
extracellular 
traps and SARS-
CoV-2 infection: 
another link 
with 
autoimmune 
responses 

Neutrophil extracellular traps (NET) activation 
and release, or NETosis, is a dynamic process 
that plays a critical role in innate immunity.  

It represents a beneficial antimicrobial 
mechanism of neutrophils, which intervenes 
by trapping and killing invading pathogens 
while minimizing damage to the host cells.  

It may lead to autoimmune and 
autoinflammatory reactions. 

Muller and Radic, Nat Med 2016 



 



Production of 
autoantibodies 
in COVID-19-
infected 
patients 

In COVID-19 patients autoantibodies are formed 

Antiphospholipid antibodies are one class and may 
contribute to thrombosis in COVID-19 patients 

Anti-heparin-PF4 (aPF4), a platelet-activating antibody that is 
used as a marker for heparin-induced thrombocytopenia 
(HIT), were identified in severely-ill COVID-19 patients  

Zuo et al, 2020 



Autoimmune diseases in COVID-19-
infected patients 
• Guillain-Barre syndrome 

• Miller Fisher syndrome 

• Αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα 

• Νόσος Graves 

• Ατυπη θυρεοειδίτιδα 

• Νόσος Kawasaki 

• Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία 



Olfactory 
manifestations 

in COVID-19-
infected patients 

• Ανοσμία σε ασθενείς με COVID-19 μπορεί 
να επάγεται με αυτοανόσους μηχανισμούς 

 

Perricone et al, 2013 



 



Συμπεράσματα 

• Η λοίμωξη με τον ιό SARS-CoV-2 
μπορεί να σχετίζεται με την εμφάνιση 
αυτοανοσίας 

• Στην εμφάνιση αυτοανοσίας μπορεί 
να συμβάλλουν μηχανισμοί 
υπερβολικής διέγερσης του 
ανοσοποιητικού, μοριακής μίμησης, 
εμφάνιση neutrophil extracellular 
traps και παραγωγής 
αυτοαντισωμάτων 



• Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο και την 
προσοχή σας 


