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SUMMARY

Visceral leishmaniasis (VL), a systemic protozoan disease 
transmitted by phlebotomine sandflies, is endemic in ar-
eas of Mediterranean, Middle East, India, Africa and South 
America. In the present Case Report, we report 7 cases of 
VL diagnosed in our hospital during the last 5 years (2007-
2012). Prolonged fever, splenomegaly, hepatomegaly, weight 
loss, anemia, pancytopenia, hypergammaglobulinemia and 
an elevated CRP level were the main features of the disease. 
Diagnosis was made through conventional methods (bone 
marrow aspiration, indirect immunofluorescence, electrosy-
neresis, culture), which were positive in six, six, six and five 
cases respectively, as well as using polymerase chain reaction 
(PCR) which was positive in all seven cases. In conclusion, 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η σπλαχνική λεϊσμανίαση είναι μια συστηματική παρασιτική 
νόσος που μεταδίδεται στον άνθρωπο με το δήγμα μολυσμένων 
φλεβοτόμων. Ενδημεί στη Μεσόγειο, την Μέση Ανατολή, την 
Αφρική, την Βόρεια Αμερική και την Ινδία. Παρακάτω περιγρά-
φονται επτά περιπτώσεις σπλαχνικής λεϊσμανίασης που παρου-
σιάστηκαν στο νοσοκομείο μας τα τελευταία 5 χρόνια (2007-
2012). Το παρατεινόμενο εμπύρετο, η ηπατοσπληνομεγαλία, η 
απώλεια βάρους, η αναιμία, η πανκυτταροπενία, η υπεργαμμα-
σφαιριναιμία και η αύξηση της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP) 
ήταν τα κυριότερα ευρήματα. Για την εργαστηριακή διερεύνη-
ση των περιστατικών χρησιμοποιήθηκαν συμβατικές μέθοδοι 
(οστεομυελική βιοψία, έμμεσος ανοσοφθορισμός, ηλεκτροσυ-
ναίρεση και ειδική καλλιέργεια), που ήταν θετικές σε έξι, έξι, 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η λεϊσμανίαση είναι μια παρασιτική νόσος που οφείλεται 
στο ενδοκυττάριο παράσιτο του γένους Leishmania (οικ. 
Trypanosomatidae). Το παράσιτο μεταδίδεται κυρίως από ζώα 
(συνηθέστερα σκύλους και τρωκτικά) στον άνθρωπο, με το δήγ-
μα μολυσμένων φλεβοτόμων. Συνολικά 21 διαφορετικά είδη 
Λεϊσμάνιας έχουν αναγνωρισθεί ως παθογόνα για τον άνθρω-
πο, προκαλώντας κυρίως τρεις μορφές της νόσου: τη δερμα-
τική, τη βλεννογονοδερματική και τη σπλαχνική λεϊσμανίαση 
(Kala-azar). Η σπλαχνική, που είναι η πιο σοβαρή μορφή, έχει 
παγκοσμίως ετήσια επίπτωση 500.000 και θνητότητα πάνω 
από 50.000 περιπτώσεις.1 Η νόσος ενδημεί στις Μεσογειακές 
χώρες γύρω από τη λεκάνη της Μεσογείου, την Αφρική, την 
Ινδική χερσόνησο, τη Νότια Αμερική και τη Μέση Ανατολή.2 Οι 
κυριότεροι παράγοντες που συμβάλλουν στην εξάπλωσή της 
είναι η μετανάστευση, ο τουρισμός, η οικονομική ανάπτυξη, η 
αστικοποίηση, οι κλιματικές μεταβολές και η ανοσοκαταστολή.3

Η Ελλάδα είναι χώρα ενδημική για τη λεϊσμανίαση. Σύμφω-
να, όμως, με τα στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ,4 ο αριθμός των κρου-
σμάτων που καταγράφεται ετησίως στη χώρα μας είναι μικρός, 
χωρίς να διαφαίνεται κάποια σαφής τάση μεταβολής της δηλού-
μενης επίπτωσης τα τελευταία χρόνια. Έτσι, για τα έτη 2005-
2009, η μέση ετήσια επίπτωση της νόσου ήταν 0,5 κρούσματα 
ανά 100. 000 πληθυσμού και ο μέσος αριθμός κρουσμάτων 
ήταν κατ’ έτος 47 . Ωστόσο, υπάρχουν αναφορές για αυξημέ-
νο αριθμό κρουσμάτων τόσο από την Βόρεια Ελλάδα, όσο και 
από την Κρήτη, όπου η επίπτωση της σπλαχνικής λεϊσμανία-
σης έχει ανέλθει στα 7 περιστατικά το χρόνο σε έναν πληθυ-
σμό 600.000 ατόμων, τα τελευταία 4 χρόνια (2008–2012).5, 6 
Κατά την ίδια χρονική περίοδο σημαντική είναι η αναφορά από 

την Κρήτη στην οποία τονίζεται η δερματική λεϊσμανίαση από 
Leishmania tropica ΜΟΝ-300 ως αναδυόμενη νόσος (3 περιστα-
τικά/ έτος).6 Επιπλέον, στην Κρήτη παρατηρείται αύξηση της 
οροθετικότητας των σκύλων τα τελευταία χρόνια.7 Οι αναφορές 
αυτές σε συνδυασμό με την ενδεχόμενη υποδήλωση του νοσή-
ματος, την πιθανότητα παρουσίας του παρασίτου σε μεγαλύτε-
ρο ποσοστό του πληθυσμού χωρίς κλινικές εκδηλώσεις νόσου 
και το γεγονός ότι η Λεϊσμάνια αποτελεί ένα από τα συχνότερα 
ευκαιριακά παθογόνα σε ασθενείς με AIDS καθιστούν τη λεϊ-
σμανίαση μια νόσο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.

Στην παρούσα εργασία περιγράφονται επτά περιπτώσεις 
ασθενών με σπλαχνική λεϊσμανίαση, (πέντε ενηλίκων και δυο 
παιδιών), που νοσηλεύθηκαν στο νοσοκομείο μας, τα τελευταία 
πέντε χρόνια (2007–2012), και ακολουθεί σύντομη ανασκόπη-
ση της βιβλιογραφίας.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Πρώτη περίπτωση
Άνδρας 69 ετών, ελληνικής καταγωγής, κάτοικος Ελευσίνας Ατ-
τικής, προσήλθε στο νοσοκομείο μας τον Ιανουάριο του 2007, 
λόγω παρατεινόμενου εμπύρετου (έως 39°C) και κακουχίας 
από τριμήνου. Ο ασθενής είχε ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό, 
δεν ανέφερε πρόσφατο ταξίδι, ενώ σημαντική ήταν η καθημε-
ρινή του ενασχόληση με τη φροντίδα αδέσποτων ζώων. Από 
την αντικειμενική εξέταση διαπιστώθηκε ωχρότητα και ηπατο-
σπληνομεγαλία, ενώ δεν ψηλαφήθηκαν λεμφαδένες. Από τον 
αιματολογικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: WBC: 6.100/mm3, Ht: 
35.3%, PLT: 210.000/mm3. Ο βιοχημικός έλεγχος δεν ανέδειξε 
αξιόλογα ευρήματα πλην μιας ελαφρώς ελαττωμένης τιμής της 
αλβουμίνης (3,37 gr/dl) και μιας αύξησης της C-αντιδρώσας 

assessment of clinical data and the combination of conven-
tional and newer laboratory methods contribute to accurate 
diagnosis and prompt treatment.
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έξι και πέντε από τις επτά περιπτώσεις, καθώς και η αντίδραση 
αλυσιδωτής πολυμεράσης (PCR) που ήταν θετική σε όλες τις 
περιπτώσεις ασθενών. Συμπερασματικά, η εκτίμηση των κλινι-
κών δεδομένων και ο συνδυασμός εργαστηριακών εξετάσεων, 
συμβατικών και νεότερων, συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση 
και την άμεση έναρξη θεραπευτικής αγωγής.

ΛΕΞΕΙΣ–ΚΛΕΙΔΙΑ

Σπλαχνική λεϊσμανίαση, Διάγνωση, Συμβατικές μέθοδοι, PCR
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πρωτεΐνης (CRP: 50mg/dl). Το υπερηχογράφημα άνω κοιλίας 
επιβεβαίωσε την ύπαρξη ηπατοσπληνομεγαλίας. 

Δεύτερη περίπτωση
Γυναίκα ηλικίας 70 ετών, ελληνικής καταγωγής, κάτοικος Αθη-
νών, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου μας τον 
Απρίλιο του 2007 αιτιώμενη καταβολή δυνάμεων και εμπύρετο 
(έως 38,5Ο C) από μηνός. Η ασθενής ανέφερε την παρουσία σκύ-
λου στο σπίτι, ενώ δεν είχε ταξιδέψει πρόσφατα στην Ελλάδα ή 
το εξωτερικό. Το κύριο εύρημα κατά την αντικειμενική εξέταση 
ήταν η σπληνομεγαλία, η οποία επιβεβαιώθηκε αργότερα και 
υπερηχογραφικά. Ο εργαστηριακός έλεγχος έδειξε λευκοπε-
νία (WBC: 3000/mm3), αναιμία (Ht: 30%), θρομβοπενία (PLT: 
90.000/mm3), αύξηση των ηπατικών δεικτών (SGOT: 72 U/L, 
SGPT: 65 U/L, ALP:183 U/L, ολική χολερυθρίνη: 2,06 mg/dl, 
άμεση χολερυθρίνη: 1,19mg/dl), καθώς και ήπια αύξηση της 
CRP (20 mg/dl). Με τη μέθοδο της ανοσοκαθήλωσης διαπιστώ-
θηκε υπεργαμμασφαιριναιμία.

Τρίτη περίπτωση
Άνδρας 28 ετών, πακιστανικής καταγωγής, κάτοικος Ασπρο-
πύργου Αττικής, προσήλθε στο νοσοκομείο μας τον Ιούλιο του 
2007 με παρατεινόμενο εμπύρετο (έως 39°C) από εξαμήνου. 
Ο ασθενής ανέφερε ταξίδι στο Πακιστάν προ εξαμήνου και 
καθημερινή επαφή με αδέσποτα ζώα. Κατά την αντικειμενική 
εξέταση παρατηρήθηκαν πολλαπλά δήγματα εντόμων στα άνω 
και κάτω άκρα του ασθενούς και  ηπατοσπληνομεγαλία, η οποία 
επιβεβαιώθηκε υπερηχογραφικά. Τα κυριότερα εργαστηριακά 
ευρήματα ήταν: WBC: 3.300/ mm3, Ht: 35,7%, PLT: 75.000/ 
mm3, αύξηση των ηπατικών ενζύμων (SGOT: 175U/L, SGPT: 
149U/L, ALP: 122U/L), υπεργαμμασφαιριναιμία και αυξημένη 
CRP: 55mg/dl.

Τέταρτη περίπτωση  
Άνδρας 68 ετών, Ελληνικής καταγωγής, κάτοικος Ελευσίνας, 
προσήλθε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομεί-
ου μας το Νοέμβριο του 2007 αναφέροντας καταβολή δυνά-
μεων, απώλεια βάρους και κακουχία από τριμήνου. Ο ασθενής 
έπασχε από αλκοολική κίρρωση, ενώ σημαντική ήταν η καθη-
μερινή του επαφή με αδέσποτους σκύλους. Κατά την αντικει-
μενική εξέταση διαπιστώθηκαν: πυρετός (38,6°C), ευαισθησία 
αριστερού και δεξιού υποχονδρίου και ηπατοσπληνομεγαλία, 
η οποία ήταν συμβατή με τον υπερηχογραφικό έλεγχο. Ο ερ-
γαστηριακός έλεγχος έδειξε: WBC:1300/ mm3 , Ht: 24%, PLT: 
87.000/ mm3 , ήπια αύξηση της ολικής χολερυθρίνης (1,55mg/

dl), αύξηση των ολικών λευκωμάτων (11,39 g/dl), υπεργαμμα-
σφαιριναιμία και αύξηση της CRP: 72mg/dl.

Πέμπτη περίπτωση
Άνδρας 19 χρονών, Ελληνικής καταγωγής, κάτοικος Σκύρου, 
προσήλθε στο νοσοκομείο τον Ιανουάριο του 2012, αναφέ-
ροντας εμπύρετο έως 40ΟC από δεκαημέρου. Ο ασθενής δεν 
ανέφερε επαφή με σκύλους, ούτε κάποιο ταξίδι το τελευταίο 
χρονικό διάστημα. Η αντικειμενική εξέταση ανέδειξε ηπατο-
σπληνομεγαλία. Από τον εργαστηριακό αιματολογικό έλεγχο 
διαπιστώθηκαν: WBC: 2.900/ mm3, Ht: 25.5%, PLT:202.000/ 
mm3. Ο βιοχημικός έλεγχος δεν ανέδειξε αξιόλογα ευρήματα 
πλην μιας αύξησης των ολικών λευκωμάτων (9.12 g/dl) και της 
CRP (110mg/dl).

Έκτη περίπτωση
Αγόρι 20 μηνών, αθίγγανος, αλβανικής καταγωγής, κάτοικος 
Ασπροπύργου, προσήλθε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών 
του νοσοκομείου μας τον Ιούνιο του 2008, με αναφερόμενο 
εμπύρετο έως 38,5ΟC και κοιλιακό άλγος από δεκαημέρου. Η 
φυσική εξέταση του ασθενούς δεν ανέδειξε ιδιαίτερα ευρήματα. 
Ο αιματολογικός έλεγχος έδειξε WBC: 4.400/ mm3, Ht: 20.9%, 
PLT: 175.000/ mm3 . Ο βιοχημικός έλεγχος ήταν εντός φυσιο-
λογικών ορίων πλην της αυξημένης τιμής της CRP (45mg/dl). 
Το υπερηχογράφημα άνω κοιλίας έδειξε σπληνομεγαλία.

Έβδομη περίπτωση
Κορίτσι 2 ετών, αθίγγανη, αλβανικής καταγωγής, κάτοικος Ζε-
φυρίου Αττικής, διακομίσθηκε στο εξωτερικό Παιδιατρικό ια-
τρείο του νοσοκομείου μας τον Απρίλιο του 2008 λόγω εμπύρε-
του από μηνός έως 40ΟC. Η ασθενής εμφάνιζε όψη πάσχοντος 
και ευαισθησία κατά την ψηλάφηση της κοιλιακής χώρας. Τα 
εργαστηριακά ευρήματα εισαγωγής ήταν WBC: 4.300/ mm3, Ht: 
18,5%, PLT: 40.000/ mm3, SGOT: 43 U/L, ALP: 133 U/L, CRP: 
80 mg/dl. Το υπερηχογράφημα άνω κοιλίας έδειξε ηπατοσπλη-
νομεγαλία.

Εξέλιξη νόσου και διαγνωστική διαδικασία
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις με την υποψία λεϊσμανίασης 
οι ασθενείς υποβλήθηκαν στο νοσοκομείο μας σε βιοψία μυε-
λού των οστών και σε ορολογικό έλεγχο με τη μέθοδο του έμ-
μεσου ανοσοφθορισμού. Παράλληλα και προ της έναρξης της 
θεραπευτικής αγωγής, δείγματα περιφερικού αίματος εστάλη-
σαν στο εργαστήριο Κλινικής Βακτηριολογίας, Παρασιτολογίας,  
Ζωονόσων και Γεωγραφικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου της 
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Κρήτης, όπου ελέγχθηκαν με τη μέθοδο της ηλεκτροσυναίρε-
σης καθώς και με καλλιέργεια και PCR για την παρουσία και τον 
προσδιορισμό του είδους των παρασίτων. 

Η οστεομυελική βιοψία ήταν θετική σε όλες τις περιπτώσεις 
εκτός από την πρώτη. Τα μυελικά παρασκευάσματα εξετάσθη-
καν στο μικροσκόπιο για την παρουσία αμαστιγωτών μορφών. 
Οι αμαστιγωτές μορφές είχαν στρογγυλό ή ωοειδές σχήμα, μέ-
γεθος 2–3 μm και ανευρίσκονταν συνήθως μέσα σε μονοκύττα-
ρα ή  μακροφάγα  Με τη χρώση Giemsa το κυτταρόπλασμα τους 
χρωματιζόταν ανοιχτό γαλάζιο, ενώ ο πυρήνας και ο κινητοπλά-
στης τους ερυθρός ή ιώδης.

Για την ανίχνευση των ειδικών IgG αντισωμάτων εφαρ-
μόστηκε σε όλα τα δείγματα ορού των ασθενών έμμεσος 
ανοσοφθορισμός με αντιγόνο Leishmania infantum (Vircell 
Microbiologist, Santa Fe, Granada, 18320, Spain), σύμφωνα 
με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η εκτίμηση των αποτελεσμά-
των έγινε σε μικροσκόπιο φθορισμού σε σύγκριση με το θετικό 
και τον αρνητικό μάρτυρα . Τίτλος αντισωμάτων ≥ 1: 40 θεωρή-
θηκε θετικός για τη νόσο. Με εξαίρεση τον πρώτο ασθενή, οι 
υπόλοιποι ασθενείς είχαν αυξημένο τίτλο αντισωμάτων IgG. Ο 
τίτλος κυμάνθηκε από 1:400 έως 1:2560. 

Η τεχνική της ηλεκτροσυναίρεσης (Εικ. 1), εφαρμόστηκε σε 
όλα τα δείγματα των ασθενών και ήταν θετική σε όλες τις πε-
ριπτώσεις, εκτός από την πρώτη. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποι-
είται για τον ποιοτικό προσδιορισμό αντισωμάτων και αποτελεί 
στην ουσία βελτίωση της μεθόδου της διπλής ανοσοδιάχυσης, 
η οποία στηρίζεται στην αντίθετη ηλεκτροφορητική μετακίνη-
ση του αντιγόνου και του αντισώματος, όταν αυτά τοποθετού-
νται σε άγαρ και εφαρμόζεται ηλεκτρικό πεδίο. Συμβάλλει ου-
σιαστικά τόσο στην εξακρίβωση ενεργού νόσου (εμφάνιση του 
ειδικού τόξου 4/24 που είναι ειδικό για Λεϊσμανίαση), καθώς 
και στην παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της θερα-
πευτικής αγωγής (η ειδικότητα του τόξου 4/24 χάνεται μετά 
από μερικές εβδομάδες επιτυχούς θεραπευτικής αγωγής).

Για την απομόνωση του παρασίτου διενεργήθηκαν ειδικές 
καλλιέργειες αίματος, οι οποίες ήταν θετικές σε όλα εκτός από τα 
δυο πρώτα περιστατικά. Το θρεπτικό υλικό που χρησιμοποιήθη-
κε ήταν το διφασικό υλικό Novy-McNeal-Nicolle (ΝΝΝ medium) 
με επικάλυψη RPMI. Τα δείγματα επωάστηκαν στους 22ΟC για 
χρονικό διάστημα 3–4 εβδομάδων και ελέγχονταν εβδομαδιαί-
ως για ανάπτυξη των προμαστιγωτών μορφών με την χρήση μι-
κροσκοπίου αντίθεσης φάσης (Εικ. 2). Με την ανάλυση των ισο-
ενζύμων των προμαστιγωτών μορφών έγινε ο προσδιορισμός 
του είδους και η τυποποίηση των παρασίτων. Τα στελέχη που 
απομονώθηκαν ήταν Leishmania infantum MON-98 και MON-1.

Για την ανίχνευση του DNA του παρασίτου στο αίμα των ασθε-
νών εφαρμόστηκε η τεχνική της PCR, όπως αυτή περιγράφεται 
στην βιβλιογραφία.8 Χρησιμοποιήθηκαν οι εκκινητές Τ2 (5΄– 
CGGCTTCGCACCATGCGGTG – 3΄) και Β4 (5΄– ACATCCCTGCCACAT-
ACGC – 3΄) που ενισχύουν δυο διαφορετικές περιοχές του DNA 
του κινητοπλάστη της  Leishmania spp. Για την εκχύλιση του 
DNA χρησιμοποιήθηκε το QIAamp DNA Blood Mini kit (Qiagen, 
Hilden,, 40724, Germany). Η PCR ήταν θετική σε όλες τις πε-
ριπτώσεις.

Όλοι οι ασθενείς τέθηκαν σε αγωγή με λιποσωμική αμφοτε-
ρικίνη Β, σε δοσολογία 2–4mg/kg ημερησίως (συνολική δόση 

ΕΙΚΟΝΑ 1
Η τεχνική της ηλεκτροσυναίρεσης με το χαρακτηριστικό τόξο 
4/24. Απεικονίζονται από πάνω προς τα κάτω ο αρνητικός μάρτυ-
ρας, ο θετικός μάρτυρας και  θετικός ορός. (Αρχείο Εργαστηρίου 
Κλινικής Βακτηριολογίας, Παρασιτολογίας, Ζωονόσων και Γεωγρα-
φικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης).

ΕΙΚΟΝΑ 2
Παράσιτο Leishmania κατά το προμαστιγωτό στάδιο, μορφή την 
οποία συναντάμε στις καλλιέργειες στους 26Ο C και στο σώμα 
του φλεβοτόμου. (Αρχείο Εργαστηρίου Κλινικής Βακτηριολογίας, 
Παρασιτολογίας, Ζωονόσων και Γεωγραφικής Ιατρικής, Ιατρική 
Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης).
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15–21mg/kg), η οποία είχε πολύ καλά αποτελέσματα. Κανένας 
ασθενής δεν παρουσίασε υποτροπή της νόσου μέχρι σήμερα.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η λεϊσμανίαση ενδημεί σε χώρες της Μεσογείου, όπου κυρίως 
απαντάται το είδος L. infantum,  το οποίο μεταδίδεται στον άν-
θρωπο με το δήγμα μολυσμένων φλεβοτόμων από τον σκύλο, 
και προκαλεί κυρίως τη σπλαχνική και σπάνια τη δερματική 
μορφή της νόσου.5, 9 Ωστόσο, στα πλαίσια της παγκοσμιοποί-
ησης, στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, έχουν εισαχθεί και 
εξωτικά είδη, γεγονός που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Έτσι, 
στην Κύπρο έχουν περιγραφεί περιστατικά σπλαχνικής και δερ-
ματικής λεϊσμανίασης από L. donovani. 9, 10 

Στην Ελλάδα η σπλαχνική είναι η συχνότερη μορφή λεϊσμα-
νίασης.4 Ο χρόνος επώασης κυμαίνεται συνήθως από 2 έως 6 
μήνες και τα κύρια κλινικά χαρακτηριστικά της νόσου, όπως 
φαίνεται και στα περιστατικά που περιγράφονται, είναι το πα-
ρατεινόμενο εμπύρετο, η απώλεια βάρους, η καχεξία, η ηπα-
τοσπληνομεγαλία, και η αναιμία. Τα συχνότερα εργαστηριακά 
ευρήματα είναι η παγκυτταροπενία, η υπολευκωματιναιμία, η 
υπεργαμμασφαιριναιμία, η αύξηση των ηπατικών ενζύμων και 
της CRP. Η νόσος έχει συχνά χρόνια εξέλιξη και μπορεί να οδη-
γήσει στον θάνατο χωρίς θεραπεία.11 Οι κυριότερες αιτίες θα-
νάτου είναι οι δευτεροπαθείς βακτηριακές λοιμώξεις, η μαζική 
αιμορραγία και η σοβαρή αναιμία.1, 11

Οι κυριότερες μέθοδοι που έχουν χρησιμοποιηθεί για την 
εργαστηριακή διάγνωση της λεϊσμανίασης είναι η μικροσκο-
πική εξέταση υλικών βιοψίας, ο ορολογικός έλεγχος για ανί-
χνευση αντισωμάτων, η ανίχνευση αντιγόνων του παρασίτου, 
η καλλιέργεια, ο ενοφθαλμισμός σε πειραματόζωα και οι μο-
ριακές μέθοδοι. Μια ιδανική μέθοδος πρέπει να χαρακτηρί-
ζεται από υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα, δεδομένου ότι 
η νόσος είναι δυνητικά θανατηφόρος και κλινικά πρέπει να 
διαφοροδιαγνωσθεί από άλλα νοσήματα όπως μεταξύ άλλων 
ελονοσία,  τυφοειδή πυρετό, λέμφωμα και λευχαιμία. Καθ’ ότι 
τα περισσότερα αντιλεϊσμανιακά φάρμακα είναι τοξικά, η ιδα-
νική διαγνωστική μέθοδος θα πρέπει επίσης να διακρίνει την 
οξεία νόσο από την ασυμπτωματική έκθεση και να αξιολογεί 
την ανταπόκριση στην φαρμακευτική αγωγή. Τέλος, θα πρέπει 
να μην είναι ιδιαίτερα δαπανηρή, χρονοβόρος και πολύπλοκη, 
ώστε να μπορεί να εφαρμόζεται και σε εργαστήρια χωρίς εξει-
δικευμένο εξοπλισμό, δεδομένου ότι η νόσος συνήθως αφορά 
πληθυσμούς χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου σε ανα-
πτυσσόμενες χώρες.

Η εξέταση υλικού βιοψίας μυελού των οστών, σπληνός, ήπατος 
ή λεμφαδένων, ύστερα από χρώση με Giemsa παραμένει η πιο 
συνηθισμένη μέθοδος αναζήτησης των αμαστιγωτών μορφών, 
της μορφής με την οποία απαντάται το παράσιτο στους ιστούς. 
Η μέθοδος αυτή απαιτεί εμπειρία και επιμονή του εξεταστή, ο 
οποίος θα πρέπει να εξετάζει το σχήμα (στρογγυλό ή ωοειδές), 
το μέγεθος (2–4 μm) και τα εσωτερικά οργανίδια του παρασί-
του (πυρήνας και κινητοπλάστης).12 Η ειδικότητα της μεθόδου 
είναι υψηλή, αλλά η ευαισθησία ποικίλει και είναι μεγαλύτερη 
για δείγματα βιοψίας σπληνός (93–99%) και μικρότερη για τον 
μυελό των οστών (52–85%), τους λεμφαδένες (52–58%) και 
το ήπαρ (40%).12, 13  Η παρακέντηση των οργάνων και η λήψη 
βιοψιών προϋποθέτουν επεμβατικούς χειρισμούς που είναι 
επώδυνοι και εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους, όπως η μαζι-
κή αιμορραγία στην περίπτωση της  βιοψίας σπληνός. Ωστόσο, 
σε συγκεκριμένα εξειδικευμένα κέντρα, όπου υπάρχει έμπειρο 
προσωπικό και κατάλληλος εξοπλισμός, η μικροσκοπική εξέτα-
ση του υλικού παρακέντησης σπληνός εφαρμόζεται και για την 
παρακολούθηση της πορείας της νόσου. Η εκτίμηση του πα-
ρασιτικού φορτίου γίνεται με τη χρησιμοποίηση λογαριθμικής 
κλίμακας και οι τιμές κυμαίνονται από 0 (κανένα παράσιτο στα 
1000 πεδία) έως +6 (>100 παράσιτα ανά οπτικό πεδίο).12

Μια άλλη μέθοδος που χαρακτηρίζεται από υψηλή ευαισθη-
σία είναι η καλλιέργεια των ιστικών δειγμάτων (μυελός οστών, 
σπλήνας, ήπαρ, λεμφαδένες) σε ειδικά θρεπτικά υλικά. Τέτοια 
είναι τα διφασικά ΝΝΝ και Tobies, στα οποία οι αμαστιγωτές 
μορφές μετατρέπονται σε προμαστιγωτές και τα μονοφασικά 
Shneider’s, M199 και Grace’s, που χρησιμοποιούνται για τoν 
πολλαπλασιασμό του αριθμού των παρασίτων. Στην παρούσα 
μελέτη χρησιμοποιήθηκε το διφασικό υλικό ΝΝΝ. O διαχωρι-
σμός των διαφόρων ειδών Leishmania μπορεί να γίνει είτε με 
την ανάλυση των ισοενζύμων των προμαστιγωτών μορφών, 
όπως έγινε στην παρούσα μελέτη, είτε με τη χρήση μονοκλωνι-
κών αντισωμάτων.3, 5 Ωστόσο, η καλλιέργεια ενέχει τον κίνδυ-
νο της επιμόλυνσης, και είναι δαπανηρή και χρονοβόρος (3–4 
εβδομάδες) γι’ αυτό και εφαρμόζεται επί αποτυχίας των άλλων 
μεθόδων, ή συμπληρωματικά με αυτές, κυρίως σε εξειδικευμέ-
να εργαστήρια.3 Παρομοίως, ο ενοφθαλμισμός του παρασίτου 
σε πειραματόζωα hamster (Cricetus cricetus) απαιτεί μεγάλο 
χρονικό διάστημα (2–3 μήνες).3

Έχουν αναπτυχθεί αρκετές τεχνικές ανίχνευσης αντι-
λεϊσμανιακών αντισωμάτων στον ορό, όπως ο έμμεσος ανοσο-
φθορισμός, η ELISA, η έμμεση αιμοσυγκόλληση, η τεχνική της 
ηλεκτροσυναίρεσης και η Western blot, ωστόσο η ορολογική 
διάγνωση με όλες τις παραπάνω μεθόδους έχει δυο σημαντικά 
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μειονεκτήματα. Πρώτον, τα επίπεδα των αντισωμάτων παραμέ-
νουν ανιχνεύσιμα για αρκετά χρόνια μετά τη θεραπεία και έτσι 
δεν μπορεί να γίνει η διάκριση παλαιάς από πρόσφατη λοίμωξη. 
Δεύτερον, ένας σημαντικός αριθμός ατόμων που διαμένουν σε 
ενδημικές περιοχές βρίσκονται θετικοί για αντι-λεϊσμανιακά 
αντισώματα χωρίς να έχουν ιστορικό σπλαχνικής λεϊσμανία-
σης, λόγω ασυμπτωματικής έκθεσης. Συνεπώς οι ορολογικές 
μέθοδοι συνήθως χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλες 
μεθόδους για τη διάγνωση της σπλαχνικής λεϊσμανίασης.1 

Στην παρούσα μελέτη ο ορολογικός έλεγχος περιελάμβανε 
έμμεσο ανοσοφθορισμό και την τεχνική της ηλεκτροσυναίρε-
σης. Ο έμμεσος ανοσοφθορισμός ανιχνεύει αντισώματα που εμ-
φανίζονται στα αρχικά στάδια της λοίμωξης και εξαφανίζονται 
6 με 9 μήνες μετά τη θεραπεία. Η παραμονή των αντισωμάτων  
σε χαμηλούς τίτλους αποτελεί ένδειξη υποτροπής της νόσου. Η 
μέθοδος έχει ευαισθησία 96% και ειδικότητα 98%.13 Ομοίως, 
η τεχνική της ηλεκτροσυναίρεσης χαρακτηρίζεται από υψηλή 
ευαισθησία και ειδικότητα (>98%), συμβάλλει, δε, τόσο στη 
διάγνωση της νόσου, όσο και στην παρακολούθηση της αποτε-
λεσματικότητας της θεραπευτικής αγωγής και εφαρμόζεται σε 
κέντρα αναφοράς. 

Μια άλλη ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι η ELISA. 
Η διαγνωστική της ακρίβεια εξαρτάται από τα αντιγόνα που 
χρησιμοποιούνται. Τέτοια είναι το διαλυτό κυτταροπλασματικό 
αντιγόνο (CSA) και διάφορα αντιγόνα που παράγονται με τεχνο-
λογία ανασυνδυασμένου DNA όπως το rGBP από L. donovani, 
το rORFF από L. infantum και τα rgp63, rK9, rK26, rK39 από 
L. chagasi.12, 14 Τα πλέον υποσχόμενα αποτελέσματα έχει δώ-
σει το αντιγόνο rK39 με ευαισθησία και ειδικότητα 100% και 
96%, αντίστοιχα.13 Τα αντισώματα έναντι rK39 συσχετίζονται 
άμεσα με την ενεργό νόσο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
εκτίμηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία, πρόβλεψη της κλι-
νικής υποτροπής. Επιπλέον, έχουν μεγάλη διαγνωστική αξία σε 
ασθενείς με AIDS. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ανο-
σοχρωματογραφική μέθοδος ανίχνευσης αντισωμάτων έναντι 
του αντιγόνου rK39 που χρησιμοποιεί ταινίες. Η μέθοδος αυτή 
είναι απλή (απαιτείται μια σταγόνα αίμα), σύντομη (δίνει απο-
τέλεσμα σε 15 λεπτά) και έχει υψηλή ευαισθησία (98–100%) 
και ειδικότητα (81–96%).13 Μια άλλη απλή δοκιμασία είναι η 
δοκιμασία άμεσης συγκόλλησης (DAT), μια ημιποσοτική μέ-
θοδος κατά την οποία ο ορός του ασθενούς σε υποδιπλάσιες 
αραιώσεις επωάζεται σε πλάκα, μαζί με κεγχρωσμένες προμα-
στιγωτές μορφές L. donovani. Αν ο ορός του ασθενούς περιέχει 
ειδικά αντισώματα έναντι του παρασίτου, μετά από 18 ώρες 
παρατηρείται συγκόλληση, ορατή με γυμνό οφθαλμό. Η μέθο-

δος έχει ευαισθησία και ειδικότητα 95% και 86%, αντίστοιχα.13 
Η ανοσοχρωματογραφία και η δοκιμασία άμεσης συγκόλλησης 
είναι οι κυριότερες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σε αναπτυσ-
σόμενες χώρες (Ινδία, Αφρική).13, 15

Στη διάγνωση μπορεί να συμβάλλει επίσης η ανίχνευση 
αντιγόνων του παρασίτου στα ούρα (τμήματα πολυπεπτιδίων 
72–75kDa και 123kDa). Η συγκέντρωση του αντιγόνου συσχε-
τίζεται ισχυρά με το παρασιτικό φορτίο, η μέθοδος έχει υψηλή 
ειδικότητα και μπορεί να εφαρμοσθεί και σε ανοσοκατασταλ-
μένους ασθενείς, όπου η παραγωγή αντισωμάτων είναι διατα-
ραγμένη. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μια δοκιμασία 
συγκόλλησης σωματιδίων latex (KATEX) για την ανίχνευση ενός 
άλλου λεϊσμανιακού αντιγόνου, ενός χαμηλού μοριακού βά-
ρους υδατάνθρακα, στα ούρα ασθενών. Η μέθοδος είναι πολλά 
υποσχόμενη,  δεδομένου ότι σύμφωνα με τις πρώτες μελέτες 
η ειδικότητά της είναι 100% και η ευαισθησία της κυμαίνεται 
από 68 έως 100%.12

Η μοριακή διάγνωση, κυρίως η PCR, βρίσκει ιδιαίτερη 
εφαρμογή στη διάγνωση της σπλαχνικής λεϊσμανίασης. Η 
PCR, που εφαρμόζεται σε ποικιλία κλινικών δειγμάτων, μπορεί 
να ανιχνεύσει το παράσιτο πριν την εμφάνιση συμπτωμάτων, 
παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της ανταπόκρισης 
στη θεραπεία, αναγνώρισης υποτροπών, ταυτοποίησης σε 
επίπεδο είδους, έχει δε ιδιαίτερη διαγνωστική αξία σε ανοσο-
κατεσταλμένους ασθενείς. Έχουν περιγραφεί πολλές PCR  με 
ποικίλη διαγνωστική αξία οι οποίες χρησιμοποιούν διάφορους 
εκκινητές με στόχους το rRNA (18s rRNA, ssu rRNA), το DNA 
του κινητοπλάστη, ή άλλες αλληλουχίες του γονιδιώματος του 
παρασίτου (περιοχή ITS, περιοχές γονιδίων β-τουμπουλίνης, 
gp63 κ.α).12 Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί τεχνικές 
PCR πραγματικού χρόνου, που καθιστούν δυνατή την εκτίμη-
ση του παρασιτικού φορτίου και απαιτούν ελάχιστη ποσότητα 
δείγματος.13,16

Στην παρούσα μελέτη η PCR απέβη θετική και στις επτά 
περιγραφείσες περιπτώσεις, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι η 
οριστική διάγνωση της λεϊσμανίασης στην πρώτη περίπτωση 
τέθηκε μόνο με βάση την PCR, καθ’ όσον ο έλεγχος με όλες 
τις υπόλοιπες μεθόδους απέβη αρνητικός. Άλλωστε και η ανα-
φερόμενη στη βιβλιογραφία ευαισθησία της PCR σε περιφερικό 
αίμα κυμαίνεται από 70 έως 100%.13 Από τις συμβατικές μεθό-
δους η οστεομυελική βιοψία, ο έμμεσος ανοσοφθορισμός και η 
ηλεκτροσυναίρεση απέβησαν θετικές σε έξι από τα επτά περι-
στατικά, ενώ η καλλιέργεια σε πέντε από τα επτά. Σύμφωνα με 
μια πρόσφατη συγκριτική μελέτη μεταξύ PCR και συμβατικών 
μικροβιολογικών μεθόδων διάγνωσης, η ευαισθησία της PCR 
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ήταν 99% σε δείγματα αίματος και 96% σε δείγματα μυελού 
των οστών ενώ εκείνη της καλλιέργειας 76%, της μικροσκοπι-
κής εξέτασης μυελού των οστών 90% και του ορολογικού ελέγ-
χου 86%.17 Είναι λοιπόν προφανής η ανάγκη χρησιμοποίησης 
συνδυασμού μικροβιολογικών εξετάσεων στη διαγνωστική προ-
σέγγιση της λεϊσμανίασης.

Η λεϊσμανίαση είναι μια ιάσιμη νόσος. Η θεραπεία της βα-
σίζεται στη χρήση των αντι-λεϊσμανιακών φαρμάκων και την 
αντιμετώπιση όλων των συνοδών διαταραχών, όπως οι δευτερο-
παθείς λοιμώξεις, η αναιμία και η υποθρεψία. Τα πρώτα φάρμα-
κα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι ενώσεις του πεντασθενούς 
αντιμονίου, οι οποίες όμως χορηγούνται παρεντερικά, έχουν 
παρενέργειες (αρρυθμία, παγκρεατίτιδα, αρθραλγία, κοιλιακός 
πόνος) και απαιτούν μακροχρόνια χορήγηση.1, 11 Η ανάπτυξη 
αντοχής σε αυτά τα φάρμακα οδήγησε σε άλλα εναλλακτικά 
φάρμακα, όπως η αμφοτερικίνη Β, η οποία γρήγορα αντικατα-
στάθηκε σε Ευρώπη και Αμερική από την λιποσωμική αμφοτερι-
κίνη Β, που γίνεται καλύτερα ανεκτή αν και με μεγαλύτερο κό-
στος.1, 11 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) ανακοίνωσε 
το 2007 μια μεγάλη μείωση της τιμής του φαρμάκου με στόχο 
την χρησιμοποίησή του και σε αναπτυσσόμενες χώρες.1 Νεώ-
τερα φάρμακα για τη θεραπεία της σπλαχνικής νόσου είναι η 
μιλτεφοσίνη και η σιταμακίνη, τα οποία χορηγούνται από του 
στόματος, αλλά έχουν σημαντικές παρενέργειες και η παρο-
μομυκίνη, μια αμινογλυκοσίδη η οποία σε πρόσφατες κλινικές 
μελέτες εμφάνισε υψηλή αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.1,11  

Η δερματική μορφή της νόσου, ανάλογα με την έκτασή της και 
το είδος του παρασίτου που την προκαλεί, μπορεί να αντιμετω-
πισθεί είτε με τοπική (παρομομυκίνη, κρυοθεραπεία) είτε με 
συστηματική (πενταμιδίνη, φλουκοναζόλη, κετοκοναζόλη, μιλ-
τεφοσίνη, ενώσεις πεντασθενούς αντιμονίου) αγωγή.

Συμπερασματικά, η λεϊσμανίαση είναι μια νόσος που ενδη-
μεί στη χώρα μας. Απαιτείται εγρήγορση τόσο των κλινικών όσο  
και των εργαστηριακών ιατρών τόσο για τη διάγνωση των αυ-
τόχθονων κρουσμάτων L. infantum, όσο και για τον εντοπισμό 
αναδυόμενων εξωτικών ειδών. Η συνεκτίμηση των κλινικών δε-
δομένων και των εργαστηριακών ευρημάτων, που προκύπτουν 
από συνδυασμό εξετάσεων, συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση, 
την άμεση έναρξη θεραπευτικής αγωγής και την καλή έκβαση 
της νόσου.
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