
 

 

Είναι οι αλλεργικοί́ ασθενείς λιγότερο ευπαθείς στον SARS-CoV-2; 

 

Ο νέος κορωνοΐός SARS-CoV-2 (COVID-19) αναγνωρίστηκε τον Δεκέμβριο του 2019 ως αίτιο σοβαρής πνευμονίας και 

οδήγησε σε μια παγκόσμια πανδημία. Η αναγνώριση παραγόντων κινδύνου αλλά και προστατευτικών παραγόντων ως προς 

την βαρύτητα της νόσου COVID-19 είναι σημαντική για την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών παρεμβάσεων καθώς και την 

δημιουργία στρατηγικών πρόληψης. Πρώιμα δεδομένα από μεγάλες σειρές ασθενών καταδεικνύουν έναν αριθμό 

παραγόντων κινδύνου για σοβαρή νόσο συμπεριλαμβανομένων της μεγάλης ηλικίας, της υπέρτασης, του σακχαρώδους 

διαβήτη, των καρδιαγγειακών νοσημάτων, της ΧΑΠ και του καπνίσματος. Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 

(CDC) συγκαταλέγει το άσθμα στους παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσο από COVID-19, κάτι που είναι λογικό δεδομένου 

ότι πολλοί ιοί του αναπνευστικού είναι επιβεβαιωμένο ότι προκαλούν πιο βαριά νόσο σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα του 

αναπνευστικού όπως είναι και οι ασθενείς με άσθμα. Ωστόσο, το άσθμα και οι αλλεργίες του αναπνευστικού δεν 

αναγνωρίστηκαν ως σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσο COVID-19 σε μεγάλες σειρές ασθενών στην Κίνα, 

γεγονός που οδήγησε στο ερώτημα αν θα ήταν εφικτή η κατάδειξη παραμέτρων στην αλλεργία ή/και στο άσθμα που θα 

μπορούσαν να σχετίζονται πιθανώς με μειωμένη βαρύτητα της νόσου. Ο ιός SARS-CoV-2 χρησιμοποιεί το μετατρεπτικό 

ένζυμο της αγγειοτενσίνης (ACE2) ως κυτταρικό υποδοχέα, όπως κάνουν και οι ιοί SARS-CoV και coronavirus NL63. Η 

υψηλότερη έκφραση αυτού του υποδοχέα αυξάνει in vitro την ευπάθεια στον ιό SARS-CoV, και υπάρχουν πολλές μελέτες 

που εξετάζουν παράγοντες που επιδρούν στην γονιδιακή έκφραση αυτού του υποδοχέα και οι οποίες δείχνουν ότι η αυξημένη 

του έκφραση σχετίζεται με το κάπνισμα, τον σακχαρώδη διαβήτη και την υπέρταση.  

 

Σε πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Allergy and 

Clinical Immunology (Association of Respiratory Allergy, Asthma and 

Expression of the SARS-CoV-2 Receptor, ACE2, Daniel J. Jackson et al.) 

εξετάσθηκε η υπόθεση αν η απροσδόκητη παρατήρηση της χαμηλότερης 

νοσηρότητας από COVID-19 στους ασθενείς με άσθμα και αλλεργίες 

σχετίζεται με μια χαμηλότερη έκφραση σε αυτούς τους ασθενείς της 

έκφρασης του γονιδίου του υποδοχέα ACE2 στα κύτταρα του 

αναπνευστικού επιθηλίου. Για τον σκοπό αυτό εξετάστηκε αν το άσθμα 

και οι αναπνευστικές αλλεργίες σχετίζονται με μειωμένη γονιδιακή 

έκφραση του υποδοχέα ACE2 στα κύτταρα των αεραγωγών από 3 διαφορετικές προοπτικές μελέτες παιδιών και ενηλίκων. 

Διαπιστώθηκε ότι η έκφραση του συγκεκριμένου υποδοχέα ήταν χαμηλότερη σε ασθενείς με άσθμα και αλλεργική 

ευαισθητοποίηση. Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι αυτή η παρατήρηση δεν αφορούσε στους ασθενείς με μη αλλεργικό 

άσθμα όπου η έκφραση του υποδοχέα ACE2 δεν ήταν μειωμένη. 

 

Δεδομένου ότι ο ACE2 λειτουργεί ως υποδοχέας για τον ιό SARS-CoV-2, τα παραπάνω ευρήματα υποδηλώνουν έναν πιθανό 

μηχανισμό για την παρατηρούμενη μειωμένη βαρύτητα της νόσου COVID-19 στους ασθενείς με αλλεργίες του 

αναπνευστικού. Είναι ωστόσο πιθανό ότι συμμετέχουν και άλλοι επιπλέον παράγοντες πλην του υποδοχέα ACE2 στην 

απόκριση των αλλεργικών ασθενών στη νόσο COVID-19 και η αναγνώριση αυτών των παραγόντων μπορεί να δώσει 

περαιτέρω σημαντικές πληροφορίες για τη νόσο COVID-19. Επιπλέον, η ρύθμιση της έκφρασης του υποδοχέα ACE2 από 



 

 

την τύπου 2 ανοσολογική απόκριση καταδεικνύει την ανάγκη της ενδελεχούς αξιολόγησης του ρόλου της τύπου 2 

ανοσολογικής ρύθμισης στην παθογένεση της νόσου COVID-19, με σημαντικές προεκτάσεις ως προς νέες πιθανές 

θεραπευτικές στρατηγικές που στοχεύουν στην πιο αποτελεσματική αναχαίτιση της παρούσας πανδημίας. 
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