ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ COVID
Στις πρόσφατες Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες που εκδόθηκαν από την
ESCMID (Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας και Λοιμώξεων)
αναφέρονται συνοπτικά τα εξής για τον ορισμό, τις βασικές αρχές αξιολόγησης,
διαχείρισης και αντιμετώπισης περιστατικών Long -COVID.
1) Ορισμός
Δεν υπάρχουν αντικειμενικά διαγνωστικά κριτήρια για τη διάγνωση του long
COVID/post–COVID-19. Οι Ευρωπαϊκές οδηγίες προτείνουν τον εξής ορισμό
ο οποίος ενδεικτικά περιλαμβάνει οντότητες αναφερόμενες στον κατωτέρω
πίνακα (Πίνακας 1).
ΟΡΙΣΜΟΣ ESCMID (Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας και
Λοιμώξεων)
Ένα ή περισσότερα συμπτώματα (αναλυτικά παρακάτω) που επιμένουν ή
υποτροπιάζουν/υποχωρούν για περισσότερες από 12 εβδομάδες από την οξεία
διάγνωση του COVID-19, χωρίς εναλλακτική εξήγηση. Αυτή η κατάσταση
μπορεί να επηρεάσει όλα τα άτομα που αντιμετώπισαν COVID-19,
ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα της οξείας νόσου. Το σύνδρομο μπορεί να
είναι σίγουρο, πιθανό ή λιγότερο πιθανό, σύμφωνα με το επίπεδο βεβαιότητας
της αρχικής οξείας λοίμωξης COVID-19 (Πίνακας 1)
Πίνακας 1. Σύνοψη ορισμών για μακροχρόνια COVID/μετα-οξεία COVID19 σύμφωνα με το επίπεδο βεβαιότητας της διάγνωσης COVID-19
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* Για ασυμπτωματικούς ασθενείς. Επιβεβαιωμένη οξεία διάγνωση COVID-19
θεωρείται θετικός εργαστηριακός έλεγχος (στις Ευρωπαϊκές οδηγίες
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αναφέρεται μοριακός έλεγχος) με επιδημιολογικό ιστορικό έκθεσης (relevant
epidemiological setting).
Ενδεικτική συμπτωματολογία με ταξινόμηση με βάση το χρόνο από την οξεία
νόσηση εμφανίζεται στο Πίνακα 2 (από τις οδηγίες ESCMID)

[2]

Πίνακας 2
Επιπολασμός ενδεικτικών συμπτωμάτων, ταξινόμηση με βάση τον χρόνο από την οξεία διάγνωση (κατευθυντήριες οδηγίες ESCMID)
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2) Ποιος/α ασθενής θα πρέπει να αξιολογείται για long-COVID;
Οι Ευρωπαϊκές οδηγίες τονίζουν πως άλλες σοβαρές/απειλητικές για τη ζωή
καταστάσεις θα πρέπει να αποκλειστούν πριν από τη πιθανή διάγνωση του long
COVID. Αυτές περιλαμβάνουν καταστάσεις υγείας που προϋπήρχαν χωρίς να έχουν
διαγνωστεί (π.χ. κακοήθεια) ή επιπλοκές του οξέος COVID-19 (π.χ. θρομβοεμβολικά
επεισόδια, μυοπερικαρδίτιδα, εγκεφαλίτιδα). Η διερεύνηση για άλλες καταστάσεις
θα πρέπει να καθοδηγείται από συμπτώματα, σημεία και άλλες εξετάσεις που
πραγματοποιούνται σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού. Το
μακροχρόνιο COVID είναι μια διάγνωση εξ’ αποκλεισμού.
Σύσταση Ευρωπαϊκών κατευθυντηρίων οδηγιών
Ως πρώτο βήμα, συνιστάται η συλλογή συγκεκριμένου κλινικού ιστορικού
για τον αποκλεισμό προηγούμενων υποκείμενων παθήσεων, καθώς και
άλλες αιτίες ή επιπλοκές που σχετίζονται με το οξύ επεισόδιο.
•

Ως εκ τούτου, κάθε ασθενής με επίμονα ή νέα συμπτώματα που διαρκούν
περισσότερο από 12 εβδομάδες μετά την οξεία COVID-19 θα πρέπει να
παραπεμφθεί για περαιτέρω αξιολόγηση και ιατρική φροντίδα.

•

Για ασθενείς με συμπτώματα 4 έως 12 εβδομάδες μετά την οξεία μόλυνση,
η αξιολόγηση θα πρέπει να πραγματοποιείται κατά περίπτωση, ανάλογα με
την βαρύτητα και την εξέλιξη των συμπτωμάτων.

3) Ποιες οι γενικές αιματολογικές εξετάσεις που συστήνονται (οδηγίες ESCMID);
•

Για συμπτωματικούς ασθενείς ανάλογα με τα συμπτώματα προτείνεται ο
ακόλουθος εργαστηριακός έλεγχος: C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, γενική αίματος,
εργαστηριακές δοκιμασίες αξιολόγησης νεφρικής και ηπατικής λειτουργίας.

•

Για ασθενείς με συμπτώματα από το καρδιαγγειακό ο ιατρός να εξετάζει την
πιθανότητα περαιτέρω εργαστηριακού ελέγχου με τροπονίνη, CPK-MB και
το νατριουρητικό πεπτίδιο τύπου Β.

•

Για ασθενείς με κλινική υποψία θυρεοειδίτιδας ο ιατρός να εξετάζει την
πιθανότητα περαιτέρω εργαστηριακού ελέγχου της λειτουργίας του
θυρεοειδούς για τον αποκλεισμό θυρεοειδίτιδας.

•

Για ασθενείς με μειωμένο κορεσμό οξυγόνου, συνιστώνται αέρια αίματος,
ενώ d-dimers δεν πρέπει να ελέγχονται σε ασθενείς χωρίς συμπτώματα από
το αναπνευστικό σύστημα.

•

Ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο για διαβήτη ή επηρεασμένες τιμές γλυκόζης
νηστείας θα πρέπει να παρακολουθούνται με μετρήσεις γλυκόζης νηστείας
και επίπεδα γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης.
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4) Ποια η περαιτέρω αξιολόγηση ασθενών με υποψία long-COVID σύμφωνα με τον
ανωτέρω ορισμό (οδηγίες ESCMID);
Μετά τον αποκλεισμό άλλων καταστάσεων, γίνονται οι ακόλουθες αξιολογήσεις για
άτομα με υποψία μακροχρόνιου COVID. Η αξιολόγηση πρέπει να περιλαμβάνει
συνέντευξη με τον ασθενή για ταυτοποίηση της σοβαρότητας των συμπτωμάτων
και την επίδρασή τους στην ποιότητα ζωής. Οι ιατροί θα πρέπει να εξετάζουν εάν
χρειάζεται περαιτέρω αξιολόγηση για συμπτώματα που είναι αυτοπεριοριζόμενα
και χωρίς αποτελεσματική και ασφαλή θεραπεία.
5) Πότε πρέπει να διενεργούνται λειτουργικές δοκιμασίες των πνευμόνων; (οδηγίες
ESCMID)
Τα τρέχοντα επιστημονικά δεδομένα είναι ανεπαρκή για να δοθεί σύσταση για υπέρ
ή κατά της διενέργειας λειτουργικών δοκιμασιών των πνευμόνων (PFT).
• Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξέταση είναι απλή και μη επεμβατική και ότι
μελλοντικές μελέτες μπορεί να προτείνουν ευεργετική θεραπεία για τους ασθενείς
με μη φυσιολογικές αναπνευστικές δοκιμασίες, το πάνελ συνιστά την εξέταση,
συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας διάχυσης, σε όλους τους ασθενείς με σοβαρή
και κρίσιμη COVID-19 (νοσηλεία/νοσηλεία σε ΜΕΘ) σε 3 μήνες από τη διάγνωση,
ανεξαρτήτως συμπτωμάτων. Επίσης συνιστά πλήρη λειτουργικό έλεγχο πνευμόνων
και μελέτη διάχυσης σε ασθενείς με επίμονη δύσπνοια 3 μήνες μετά την οξεία νόσο
καθώς και σε άτομα με ιστορικό χρονίου αναπνευστικού νοσήματος.
6) Πότε πρέπει να διενεργείται ακτινογραφία θώρακος; (οδηγίες ESCMID)
Τα τρέχοντα επιστημονικά δεδομένα είναι ανεπαρκή ώστε να δοθεί σύσταση υπέρ
ή κατά της διενέργειας ακτινογραφία θώρακος
•

Η διενέργεια ακτινογραφίας θώρακος μπορεί να εξετάζεται από τον
θεράποντα ιατρό ως περαιτέρω ακτινολογική διερεύνηση σε ασθενείς με
long COVID-19 με επίμονη συμπτωματολογία από το αναπνευστικό 3 μήνες
μετά την οξεία νόσο και πιθανά για την πρώιμη διάγνωση πνευμονικής
ίνωσης.

7) Πότε πρέπει να διενεργείται αξονική τομογραφία θώρακος ή μαγνητική
τομογραφία; (οδηγίες ESCMID)
Τα τρέχοντα επιστημονικά δεδομένα είναι ανεπαρκή ώστε να δοθεί σύσταση για
υπέρ ή κατά της διενέργειας αξονικής τομογραφίας θώρακα ή μαγνητικής
τομογραφίας
•

Η διενέργεια των ανωτέρω εξετάσεων αξονικής τομογραφίας θώρακος ή
μαγνητικής μπορεί να εξετάζεται από τον θεράποντα ιατρό ως περαιτέρω
έλεγχος στους 3 με 6 μήνες μετά την οξεία νόσο και σε ασθενείς με
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εμμένουσα δύσπνοια ή διαταραχές στις λειτουργικές δοκιμασίες των
πνευμόνων (PFTs) ανεξαρτήτως άλλης συμπτωματολογίας για αποκλεισμό
άλλων αιτίων και για τη διάγνωση πνευμονικής ίνωσης.
8) Πότε πρέπει να διενεργείται περαιτέρω καρδιολογικός έλεγχος ; (οδηγίες ESCMID)
Τα τρέχοντα επιστημονικά δεδομένα είναι ανεπαρκή για να δοθεί σύσταση υπέρ ή
κατά της διενέργειας ειδικότερου καρδιαγγειακού ελέγχου.
•

Με δεδομένο πως η διαθωρακική υπερηχοτομογραφία καρδιάς είναι μη
επεμβατική διαδικασία μπορεί να διενεργείται σε ασθενείς που
παρουσιάζονται με επίμονα συμπτώματα που υποδηλώνουν
μυοπερικαρδιακή βλάβη (π.χ. πόνος στο στήθος, αίσθημα παλμών,
σημεία και συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας).

•

Σε ασθενείς με ιστορικό μυοκαρδιακής προσβολής κατά την οξεία νόσο
(μυοκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα, καρδιακή ανεπάρκεια), επαναληπτική
διαθωρακική υπερηχοτομογραφία καρδιάς μπορεί να πραγματοποιηθεί
σε 2 έως 3 μήνες.
Περαιτέρω διερεύνηση για νοσήματα της καρδιάς να πραγματοποιείται
ανάλογα με τη συμπτωματολογία σε ασθενείς που παρουσιάζουν
καρδιακά συμπτώματα.

•

•

Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς πρέπει να γίνεται μόνο κατά περίπτωση
σε ασθενείς με συγκεκριμένο κλινικό διαγνωστικό ερώτημα με
συμπτωματολογία από την καρδιά (π.χ. αθλητές που επιστρέφουν στη
φυσική δραστηριότητα).

9) Πότε πρέπει να γίνεται διερεύνηση ασθενών με ειδικές δοκιμασίες λειτουργικού
ελέγχου όπως η δοκιμασία βάδισης 6- λεπτών-6MWT; (οδηγίες ESCMID)
Τα τρέχοντα επιστημονικά δεδομένα είναι ανεπαρκή ώστε να δοθεί σύσταση για
υπέρ ή κατά της διενέργειας ειδικότερου λειτουργικού ελέγχου.
• Εξετάστε το ενδεχόμενο να διενεργείται λειτουργική δοκιμασία στην αρχή
ενός προγράμματος αποκατάστασης για να αξιολογήσετε την πρόοδο του
ασθενούς στο επόμενο χρονικό διάστημα.

10) Διερεύνηση ασθενών με νευρο-γνωσιακές διαταραχές (οδηγίες ESCMID)
Τα τρέχοντα επιστημονικά δεδομένα είναι ανεπαρκή για να δοθεί σύσταση υπέρ ή
κατά της διενέργειας ειδικότερου ελέγχου.
•

Λόγω των περιορισμένων επιστημονικών δεδομένων δεν συστήνεται η
απεικόνιση του εγκεφάλου για τη διερεύνηση συμπτωμάτων μακροχρόνιας
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COVID-19, εκτός αν πρέπει να αποκλειστούν άλλα παθολογικά αίτια (άλλες
διαγνώσεις) ή μόνο για ερευνητικούς σκοπούς.
11) Διερεύνηση ασθενών με ψυχολογική/ψυχιατρική αξιολόγηση (οδηγίες ESCMID)
Σύμφωνα με την ESCMID οι συστάσεις σχετικά με την ψυχολογική/ψυχιατρική
αξιολόγηση υπερβαίνουν το πεδίο εφαρμογής αυτών των κατευθυντήριων
οδηγιών.
Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να γνωρίζουν τη σημασία των ψυχολογικών
επιπτώσεων της νόσου COVID-19 οιασδήποτε βαρύτητας και, όποτε κρίνουν
απαραίτητο να παραπέμπουν τους ασθενείς για αξιολόγηση και θεραπεία.
Το κείμενο αποτελεί μια επιτομή των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Eταιρείας Λοιμώξεων
σχετικά με την διάγνωση του long COVID και συζητήθηκε σε συνάντηση της επιτροπής
εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας.
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