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Λοίμωξη από Hook-Worm. 

Στην παρασιτολογική κοπράνων (σε νεαρό Πακιστανό με 

αναιμία και ηωσινοφιλία)  παρατηρήθηκαν ωάρια Hook-

Worm  με λεπτό τοίχωμα και διαυγές διάστημα μεταξύ του  

εμβρύου και του τοιχώματος. Ακολούθησε καλλιέργεια 

κοπράνων κατά Harada-Mori μέχρι να αναπτυχθούν  φιλα-

ροειδείς προνύμφες και να γίνει διαφορική διάγνωση από 

Strogyloides Stercoralis.
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‣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΟΜΕΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ
THE IMPORTANCE OF TELOMERASE IN 
CELLULAR SENESCENCE AND THE FUTURE 
PROSPECTS OF INTERFERING WITH HUMAN 
DISEASE

Βασίλειος Κορδίνας Vasileios Kordinas
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SUMMARY

Telomeres are specialized nucleoprotein structures located at 
the extremities of linear chromosomes providing the cell with 
a certain lifespan while at the same time they supply this part 
of the DNA with certain extraordinary qualities. This review 
aims to analyze the unique properties of telomeres and of 
an enzyme that acts specifically at the telomeres, called te-
lomerase. In addition, a presentation of the most recent bib-
liography will be made in order to clarify the ways by which 
telomerase contributes in the pathofysiology of certain hu-
man diseases at a molecular level. The past few years many 
researches designate an impairment in telomere homeostasis 
and cell cycle regulation anomalies in numerous chronic con-
ditions. As a result many scientists around the globe try to 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο όρος «τελομερή» αναφέρεται σε συγκεκριμένες δομές που 
υπάρχουν στα άκρα των ευθύγραμμων ευκαρυωτικών χρωμο-
σωμάτων, και των οποίων χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι ότι 
καθορίζουν το χρόνο ζωής ενός κυττάρου προσδίδοντας ταυτό-
χρονα μοναδικές ιδιότητες στις περιοχές αυτές του γενετικού 
υλικού. Η ανασκόπηση αυτή έχει ως σκοπό να αναλύσει τις 
ιδιότητες των τελομερών αλλά και ενός ενζύμου που δρα απο-
κλειστικά στα τελομερή, της τελομεράσης. Παράλληλα θα γίνει 
μία αναφορά στην βιβλιογραφία με σκοπό να παρουσιαστούν οι 
τρόποι με τους οποίους η τελομερική βιολογία συμμετέχει στην 
παθοφυσιολογία συγκεκριμένων παθήσεων του ανθρώπου σε 
μοριακό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες 
έρευνες αναδεικνύουν λανθασμένη ομοιόσταση των τελομερών 
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Πριν γίνει η έναρξη της οποιαδήποτε επιστημονικής ανάλυσης 
είναι πρέπον να πραγματοποιηθεί μία στοιχειώδης ιστορική 
αναδρομή για το πώς έφτασε η επιστημονική κοινότητα στη ση-
μερινή γνώση αυτών των μοναδικών γονιδιωματικών περιοχών 
καθώς και των πρωτεϊνών που τις ρυθμίζουν.

Η αρχή έγινε το 1908 όταν ο βραβευμένος με Νόμπελ χει-
ρούργος Alexis Carrel άρχισε να πειραματίζεται με την καλ-
λιέργεια κυττάρων στο εργαστήριο. Οι εργασίες του είχαν ως 
αποτέλεσμα, την λανθασμένη αλλά κοινή παραδοχή πως in 
vitro τα κύτταρα μπορούν να διαιρούνται επ’ αόριστον. Η γή-
ρανση δηλαδή θεωρήθηκε ως μία διαδικασία του οργανισμού ως 
σύνολο, ανεξάρτητη από κάθε κυτταρική διαδικασία. Το 1961 
όμως οι Hayflick και Moorhead άλλαξαν τις μέχρι τότε απόψεις. 
Ανακάλυψαν πως οι ανθρώπινοι ινοβλάστες είχαν την ικανότη-
τα να διαιρούνται περίπου 40–50 φορές μέχρι να εισέλθουν σε 
φάση γήρανσης (senescence) ενώ επιπλέον διαπιστώθηκε πως 
κύτταρα από δέρμα γηραιότερων ανθρώπων έχουν την ικανότη-
τα να διαιρούνται πολύ λιγότερες φορές.[1–7]

Πρέπει επίσης να σημειωθεί πως μέχρι το 1972 οι επιστή-
μονες μέσα στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και ο Watson 
(ανακάλυψη της δομής της δίκλωνης έλικας του DNA), είχαν 
παρατηρήσει, ότι οι DNA πολυμεράσες αντιγράφουν το DNA 
με κατεύθυνση μόνον 5’ προς 3’ ενώ επιπλέον απαιτούν την 
ύπαρξη ενός μικρού δίκλωνου τμήματος για να ξεκινήσει η δι-
αδικασία της αντιγραφής. Το δίκλωνο αυτό τμήμα δημιουργεί-
ται από έναν μικρό RNA εκκινητή ο οποίος μετά το πέρας της 
διαδικασίας αντικαθίσταται φυσικά από DNA. Βγήκε λοιπόν το 
συμπέρασμα πως οι συμβατικές πολυμεράσες δε μπορούν να 
αντιγράψουν τα άκρα των ευθυγράμμων χρωμοσωμάτων, γιατί 
το κάθε άκρο πάντοτε θα υπολειπόταν σε μήκος που θα εξαρτιό-
ταν από αυτό του RNA εκκινητή. Με άλλα λόγια μετά το πέρας 
κάθε κυτταρικού κύκλου και μετά την αφαίρεση του RNA εκκι-
νητή από το απώτερο άκρο, όπως είναι λογικό, κάθε χρωμόσω-
μα θα είχε «κοντύτερα» άκρα γεγονός το οποίο θα προκαλούσε  

προοδευτικά μία αρκετά μεγάλη μείωση του συνολικού μήκους 
του συγκεκριμένου μορίου. Αυτό ονομάστηκε το «πρόβλημα 
της αντιγραφής των άκρων» (end replication problem) και θε-
ωρήθηκε από πολλούς αιτιολογικός παράγων που τα κύτταρα 
υπεισέρχονται στη φάση γήρανσης όπως ανακάλυψε ο Hayflick. 
Η φάση αυτή είναι γνωστή και ως «το όριο του Hayflick» ή αλ-
λιώς «Hayflick limit».[5, 6, 8, 9-11]

Η ακριβής δομή του τελομερούς περιγράφηκε για πρώτη 
φορά από την Elisabeth Blackburn το 1978 ενώ το 1984 η 
Carol Greider (βραβείο Νόμπελ Ιατρικής 2009) δουλεύοντας 
στο εργαστήριο της Blackburn ανακάλυψε το ένζυμο που ευ-
θύνεται για την επιμήκυνση των τελομερών, την τελομεράση. 
Πρέπει όμως να αναφερθεί πως ο όρος «τελομερές» ανήκει 
στον Hermann Joseph Muller ο οποίος τον πρωτοδιατύπωσε 
το  1938 δουλεύοντας πάνω σε χρωμοσώματα της Drosophila 
melanogaster. Λεπτομέρειες για τις πολύ σπουδαίες ανακαλύ-
ψεις αυτών αλλά και πολλών ακόμη ερευνητών θα αναφερθούν 
αναλυτικά αργότερα.[12–15]

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ
ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 
Τα ευκαρυωτικά χρωμοσώματα συμπεριλαμβανομένων και των 
ανθρωπίνων, είναι ως γνωστόν ευθύγραμμα, ενώ ο άνθρωπος 
διαθέτει στον πυρήνα κάθε κυττάρου (εκτός από τον πυρήνα 
των γαμετικών κύτταρων) 23 ζεύγη ομόλογων, ευθυγράμμων 
χρωμοσωμάτων. Η αντιγραφή των άκρων αυτών των μορίων 
DNA δημιουργεί ένα ιδιαίτερο πρόβλημα για την αντιγραφι-
κή μηχανή του κυττάρου. Ο Watson και ο Olovnikov υπέθε-
σαν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο πως κομμάτια DNA από 
το ακραίο τμήμα του χρωμοσώματος θα χάνονταν προοδευτι-
κά κάθε φορά που θα διπλασιαζόταν ένα κύτταρο. Ο λόγος για 
αυτήν την απώλεια γενετικού υλικού είναι πως η συνηθισμένη 
DNA πολυμεράση πραγματοποιεί την διαδικασία της αντιγρα-
φής μόνο κατά την 5’ προς 3’ κατεύθυνση με αποτέλεσμα η δι-
αδικασία να είναι συνεχής κατά τη σύνθεση της μίας αλυσίδας  

και διαταραγμένη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου σε πολυά-
ριθμα χρόνια νοσήματα. Ως αποτέλεσμα πολλοί επιστήμονες 
ανά τον κόσμο προσπαθούν σήμερα να «σπάσουν τον κώδικα» 
που ελέγχει τη γονιδιακή ρύθμιση της τελομεράσης αλλά και τη 
φυσιολογία των τελομερών στο σύνολο της.

ΛΕΞΕΙΣ–ΚΛΕΙΔΙΑ

τελομερή, τελομεράση, γήρανση, χρόνια νοσήματα

“break the code” that controls telomerase gene regulation and 
telomere physiology in general.

KEYWORDS

telomeres, telomerase, senescence, chronic conditions
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TELOMERASE IN HUMAN DISEASE

και ασυνεχής κατά τη σύνθεση της άλλης. Τα κομμάτια αυτά 
ή αλλιώς Okazaki fragments που προκύπτουν κατά τη σύνθε-
ση της καθυστερημένης-ασυνεχούς αλυσίδας (lagging strand) 
ενώνονται τελικά σε ένα ενιαίο μόριο από την DNA λιγάση. 
Επίσης, η έναρξη της αντιγραφής απαιτεί την δημιουργία του 
συμπλόκου έναρξης της αντιγραφής (DNA και πολυμεράση) το 
οποίο πρέπει να σχηματιστεί πρώτα πάνω στην αλυσίδα που 
πρόκειται να αντιγραφεί και στη συνέχεια να ξεκινήσει η προ-
σθήκη νουκλεοτιδίων συμπληρωματικών προς την πατρική αλυ-
σίδα και η δημιουργία της νέας. Είναι γνωστό όμως πως η DNA 
πολυμεράση, το υπεύθυνο ένζυμο για την αντιγραφή, δε μπο-
ρεί να προκαλέσει την έναρξη της αντιγραφής από μόνη της και 
χρειάζεται αρχικά την ύπαρξη ενός μικρού δίκλωνου τμήματος. 
Η δημιουργία αυτού του δίκλωνου τμήματος εξασφαλίζεται με 
την προσθήκη ενός RNA εκκινητή. Ο εκκινητής αυτός εν συνε-
χεία απομακρύνεται αλλά η αφαίρεση του από το 5’ άκρο της 
νεοσυντιθέμενης αλυσίδας δημιουργεί ένα μικρό κενό το οποίο 
και δε μπορεί να αναπληρωθεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το έν-
ζυμο να μην μπορεί να αντιγράψει πλήρως το απώτερο άκρο της 
καθυστερημένης αλυσίδας και κατά συνέπεια το κενό αυτό θα 
μεγαλώνει καθώς θα πραγματοποιούνται όλο και περισσότεροι 
κύκλοι διπλασιασμού [Εικόνα 1]. Η διεθνής επιστημονική κοι-
νότητα ονόμασε τη συγκεκριμένη διαδικασία «το πρόβλημα της 
αντιγραφής των άκρων» (end replication problem). [10, 13, 15–19] 

Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώθηκε αργότερα από πειραματι-
κά δεδομένα που έδειχναν μείωση του μήκους των τελομερών 
καθώς το κύτταρο συνέχιζε να διαιρείται αλλά και από τα πειρά-
ματα που έκανε και ο Leonard Hayflick όπως αναφέρθηκε πα-
ραπάνω. Ο Hayflick ανακάλυψε πως τα κύτταρα δε διαιρούνται 
επ’ αόριστον ενώ μεταγενέστερες παρατηρήσεις έδειξαν πως 
τα κύτταρα γερνάνε πιθανότατα λόγω μείωσης των τελομερών 
τους. Όταν το τελομερές φτάσει σε ένα συγκεκριμένο μήκος, 
αρκετές κυτταρικές διαιρέσεις μετά, το γενετικό υλικό γίνεται 
τόσο ασταθές ώστε το κύτταρο δε μπορεί πλέον να συνεχίσει 
να διαιρείται και πεθαίνει. Με άλλα λόγια το μήκος των τελο-
μερών φαίνεται να αποτελεί ένα είδος μοριακού ρολογιού για 
τα κύτταρα το οποίο παλαιότερα ονομαζόταν όριο του Hayflick 
(Hayflick limit).[5–7, 20–23] 

Όταν τα κύτταρα βρεθούν στο σημείο αυτό, ένα ή και περισ-
σότερα τελομερή που έχουν πλέον αποκτήσει «οριακό» μήκος, 
προκαλούν την ενεργοποίηση μίας σειράς μοριακών σημάτων 
που έχουν ως αποτέλεσμα την είσοδο του κυττάρου σε φάση 
γήρανσης (replicative senescence) και την παύση οποιασδήπο-
τε διαδικασίας για περαιτέρω διαίρεση του κυττάρου. Ο συνη-
θέστερος δρόμος που ακολουθεί το κύτταρο στη συνέχεια είναι 

ο προγραμματισμένος θάνατος που είναι γνωστός και με τον 
όρο απόπτωση. Κύτταρα στα οποία μέσω κατευθυνόμενης με-
ταλλαξογένεσης έχει απαλειφθεί κάποιο από τα γονίδια ελέγ-
χου του κυτταρικού κύκλου όπως είναι το p53, συνεχίζουν να 
διαιρούνται, τα τελομερή τους μειώνονται ακόμη περισσότερο, 
και τελικά φτάνουν σε ένα δεύτερο στάδιο ελέγχου το οποίο 
ονομάζεται φάση θανάτου 2 (mortality stage 2).[24–28]
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ΕΙΚΟΝΑ 1

Μία απλοϊκή παρουσίαση του προβλήματος της αντιγραφής 
των άκρων και του τρόπου απώλειας τελομερικών αλληλουχιών 
κατά τον ημισυντηρητικό μηχανισμό αντιγραφής του DNA. 
Αρχικά γίνεται αποδιάταξη των κλώνων στο σημείο έναρξης 
της αντιγραφής. Η DNA πολυμεράση απαιτεί πάντοτε έναν 
εκκινητή RNA προκειμένου να ξεκινήσει την επιμήκυνση των 
κλώνων. Ο εκκινητής αυτός αντικαθίσταται από DNA κατά 
την «σύνδεση» των ασυνεχών τμημάτων μεταξύ τους. Στα 
άκρα αυτό είναι αδύνατον να γίνει καθώς δεν υπάρχουν άλλες 
θέσεις έναρξης της αντιγραφής. Ως αποτέλεσμα οι εκκινητές 
αυτοί απλώς αφαιρούνται χωρίς να αντικαθίστανται και τα 
χρωμοσώματα καταλήγουν να έχουν όλο και κοντύτερα άκρα 
με κάθε κύκλο αντιγραφής
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Η ΤΕΛΟΜΕΡAΣΗ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Η ιδιότητα των ανεξέλεγκτων πολλαπλασιασμών είναι φυσικά 
γνώρισμα των καρκινικών κυττάρων και θεωρείται μία εξαι-
ρετικά παθολογική οντότητα. Σήμερα όμως είναι γνωστό πως 
η αθανασία και η ικανότητα για απεριόριστες διαιρέσεις είναι 
επίσης χαρακτηριστικά μίας μικρής μειοψηφίας φυσιολογικών 
ανθρώπινων κυττάρων.  Η ικανότητα τους αυτή οφείλεται στη 
δράση ενός ενζύμου, της τελομεράσης, η οποία έχει την ιδιό-
τητα να επιμηκύνει τα τελομερή και θα αναλυθεί εξονυχιστικά 
αργότερα.[13, 14, 29–32] 

ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΩΝ ΤΕΛΟΜΕΡΩΝ
Όπως είναι προφανές ο όρος τελομερές έχει καθαρά ελληνική 
ρίζα από τις λέξεις τέλος και μέρος. Η δομή των τελομερών εμ-
φανίζεται να είναι συντηρημένη σχεδόν σε όλους τους ευκαρυ-
ώτες και δεν κωδικοποιεί για κάποια πρωτεΐνη. Η νουκλεοτιδική 
αλληλουχία είναι επαναλαμβανόμενη και πλούσια σε GT βάσεις 
ενώ είναι συγκεκριμένη για κάθε είδος. Για παράδειγμα στα 
πρωτόζωα Tetrahymena και Oxytricha είναι TTGGGG, και TTTT-
GGGG αντίστοιχα, ενώ στον άνθρωπο και το ποντίκι είναι TTAGGG. 
Οι αλληλουχίες αυτές επαναλαμβάνονται πολλές φορές και απο-
κτούν μήκος που είναι ειδικό όχι μόνο ανάλογα με τον οργανι-
σμό, αλλά ανάλογα και με το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο αυτός 
βρίσκεται. Πιο συγκεκριμένα οι ζύμες διαθέτουν τελομερή μή-
κους περίπου 300 βάσεων, τα ποντίκια μήκους 20–150 κιλοβά-
σεων ενώ το μήκος των ανθρωπίνων τελομερών εκτείνετε από 
5 έως 15 κιλοβάσεις. Καθώς αυτή η πλούσια σε GT αλληλουχία 
επαναλαμβάνεται πολλές φορές πλήθος πρωτεϊνών προσδένεται 
σε αυτήν ενώ το τελευταίο άκρο του χρωμοσώματος καταλήγει 
να έχει μονόκλωνη μορφή. Αυτή η μονόκλωνη 3’ ουρά έχει επί-
σης συγκεκριμένο και ειδικό για κάθε οργανισμό μήκος. Στην 
Oxytricha έχει μήκος ακριβώς 16 νουκλεοτίδια ενώ στον άνθρω-
πο και το ποντίκι περίπου 50–100 νουκλεοτίδια. Στο σημείο 
αυτό θα πρέπει να αναφερθεί πως όταν ανθρώπινοι ινοβλάστες 
καλλιεργούνται in vitro η αλληλουχία αυτή μειώνεται κατά πε-
ρίπου 33–120 ζεύγη βάσεων ανά διαίρεση. Πλήθος πρωτεϊνών 
βρίσκονται προσδεμένες σε αυτήν την ουρά βάσεων, οι οποίες 
θα αναλυθούν στην πορεία αυτής της ανασκόπησης. [19, 33–46]

Όταν ξεκίνησαν οι πρώτες έρευνες πάνω στη δομή των τε-
λομερών οι επιστήμονες πίστεψαν πως η μονόκλωνη 3’ ουρά 
βρισκόταν απλώς καλυμμένη με συγκεκριμένες πρωτεΐνες, ει-
δικές για το τελομερικό άκρο. Νεώτερες έρευνες όμως δείχνουν 
πως τα τελομερή διαθέτουν μία εξαιρετικά μοναδική και συ-
ντηρημένη εξελικτικά στερεοχημική διαμόρφωση. Σε πολλούς 
οργανισμούς μέσα στους οποίους βρίσκεται και ο άνθρωπος 

τα τελομερή σχηματίζουν «θηλιές» που ονομάζονται T-loops. 
Η δίκλωνη τελομερική αλληλουχία φαίνεται πως γυρνάει με 
σκοπό η μονόκλωνη ουρά του να εισβάλει μέσα σε ένα δίκλω-
νο τμήμα του τελομερούς σχηματίζοντας έτσι μία νέα θηλιά η 
οποία ονομάζεται D-θηλιά (D-loop). Στη συνέχεια ολόκληρη η 
τελομερική αλληλουχία φαίνεται να αναδιπλώνεται περαιτέρω 
σχηματίζοντας μία ειδική δευτεροταγή δομή η οποία οφείλεται 
σε δεσμούς υδρογόνου που σχηματίζουν μεταξύ τους οι γουα-
νίνες της ίδιας ή διαφορετικής αλυσίδας. Η δομή αυτή ονομά-
ζεται G-τετραμερές (G-quadruplex).[47–50]

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί πως ότι η δομή 
των τελομερών είναι αρκετά σύνθετη και πολύπλοκη, και παρά 
τον όγκο της μέχρι σήμερα γνώσης, τα περισσότερα από τα χα-
ρακτηριστικά για την λειτουργία των τελομερών παραμένουν 
μέχρι στιγμής άγνωστα. Ως παράδειγμα αναφέρεται πως τα 
G-τετραμερή που προαναφέρθηκαν δεν είναι οι μοναδικές δι-
αμορφώσεις που προσλαμβάνει η χρωματίνη στο τελομερικό 
άκρο. Με τη βοήθεια πολλών πρωτεϊνών το DNA αναδιπλώνε-
ται αρκετές φορές ακόμη. Επιπλέον, μιλώντας για πρωτεΐνες 
θα ήταν παράλειψη να μην τονιστεί στο σημείο αυτό πως το 
πλήθος των πρωτεϊνών που συναθροίζονται στα τελομερή είναι 
πραγματικά εντυπωσιακό. Ο ρόλος για πολλές από αυτές παρα-
μένει άγνωστος και μία λεπτομερής ανάλυση τους θα ξέφευγε 
από το σκοπό αυτής της ανασκόπησης. Για το λόγο αυτό στην 
πορεία θα γίνει απλώς μία συνοπτική περιγραφή των τελομερι-
κών πρωτεϊνών.[49, 51-54]

Αυτή η τόσο ιδιαίτερη μορφή που έχουν τα άκρα των ευ-
θύγραμμων χρωμοσωμάτων τους προσδίδει και ορισμένες μο-
ναδικές ιδιότητες. Η σημαντικότερη λειτουργία τους έχει ήδη 
αναφερθεί. Το μήκος των τελομερών αποτελεί στην ουσία το 
μοριακό ρολόι των κυττάρων. Κατά την ανάπτυξη και διαφο-
ροποίηση τους, τα κύτταρα ενός αναπτυσσόμενου οργανισμού 
διαθέτουν τελομερή με πολύ μεγαλύτερο μήκος συγκριτικά με 
έναν ενήλικο οργανισμό. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Ο 
πρώτος είναι το γεγονός, πως το ένζυμο εκείνο που επιμηκύ-
νει τα τελομερή, η τελομεράση, είναι ενεργοποιημένη μόνο στα 
κύτταρα ενός οργανισμού, ο οποίος βρίσκεται στα πρώτα στάδια 
ανάπτυξης σε αντίθεση με τα κύτταρα ενός ώριμου οργανισμού. 
Ο δεύτερος έχει επίσης ήδη αναφερθεί και είναι το γεγονός πως 
μετά από κάθε κυτταρικό διπλασιασμό το μήκος των τελομε-
ρών μειώνεται. Τα τελομερή όμως δε μπορούν να συνεχίσουν 
να μειώνονται επ’ αόριστον. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο μήκος 
το οποίο ονομάζεται διεθνώς κρίσιμο σημείο (critical point), ή 
αλλιώς κρίσιμη φάση, στην οποία το γενετικό υλικό έχει πλέ-
ον γίνει πολύ ασταθές και το κύτταρο πρέπει να πεθάνει. Δεν 
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πρέπει να γίνει η παρανόηση πως η ενεργοποιημένη τελομε-
ράση αρκεί από μόνη της ώστε να επιμηκυνθούν τα τελομερή. 
Οι ιδιαίτερες τελομερικές δομές και μόνον αυτές αποτελούν 
το υπόστρωμα που αναγνωρίζει το ένζυμο όπως θα αναφερθεί 
και στη συνέχεια. Συνοψίζοντας, μπορεί δηλαδή με ασφάλεια 
να ειπωθεί πως η τελομεράση και τα τελομερή είναι αυτά που 
αποφασίζουν χρόνο ζωής του κυττάρου. Με άλλα λόγια από 
τη στιγμή της γέννησης (ανάπτυξη-διαφοροποίηση) το κύττα-
ρο γνωρίζει επακριβώς και τη στιγμή του θανάτου του. [55–61]

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα τελομερή προσλαμ-
βάνουν ιδίαιτερες και χαρακτηριστικές δομές. Η μονόκλωνη 
ουρά αλλά και η διπλή έλικα του άκρου αναδιπλώνονται με τρό-
πο ιδιαίτερο ενώ στον όλο σχηματισμό λαμβάνουν μέρος πολυ-
άριθμες πρωτεΐνες. Το άκρο δηλαδή του χρωμοσώματος φαίνε-
ται πως είναι κατά μία έννοια «καλυμμένο» (capped). Αυτή η 
καλύπτρα του DNA αποτελεί έναν προστατευτικό σχηματισμό 
όχι μόνο για το τελομερές ή για τα γονίδια που βρίσκονται 
πλησίον αυτού, αλλά και για ολόκληρο το χρωμόσωμα. Αυτός ο 
πολύπλοκος σχηματισμός εξυπηρετεί μερικές εξαιρετικά σημα-
ντικές κυτταρικές ανάγκες. Με την παρουσία του αποφεύγεται 
για παράδειγμα η μεταξύ των χρωμοσωμάτων ένωση, γεγονός 
που θα οδηγούσε σε καταστροφικές μεταθέσεις γενετικού υλι-
κού. Πειράματα με τελομερή τα οποία βρίσκονται σε τελείως 
ευθύγραμμη μορφή με την μονόκλωνη ουρά ακάλυπτη και 
ελεύθερη πρωτεϊνών έχουν δείξει πως είναι πολύ πιθανό δύο 
χρωμοσώματα να ενωθούν μεταξύ τους και στη συνέχεια να δι-
ασπαστούν με τρόπο τυχαίο. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία 
κυττάρων που εμφανίζουν πολλές ανωμαλίες στο γενετικό τους 
υλικό, γεγονός που τις περισσότερες φορές μπορεί να αποβεί 
μοιραίο.[52, 62-65]

Επιπλέον, εάν το τελομερές δεν διέθετε εκείνη τη συγκε-
κριμένη δομή που του έχει κληροδοτήσει η πρόοδος της εξε-
λικτικής ιστορίας, αλλά αντίθετα διέθετε μία ακάλυπτη μορφή, 
θα γινόταν αντικείμενο επίθεσης από ενδοκυττάριες νουκλεά-
σες. Τα περιοριστικά αυτά ένζυμα θα ήταν πλέον ανενόχλητα 
να δράσουν στο άκρο του χρωμοσώματος, αφού η πρόσβαση 
σε αυτό δε θα παρουσίαζε κανέναν περιορισμό. Επιπρόσθε-
τα, πέραν των νουκλεασών, ένζυμα επιδιόρθωσης του DNA 
θα αναγνώριζαν το ελεύθερο 3’ άκρο ως μία ρωγμή του DNA 
με αποτέλεσμα να συναθροίζονταν στο τελομερές ώστε να το 
«επιδιορθώσουν». Αν συγκεντρώσει κανείς όλες τις παραπάνω 
διεργασίες διαπιστώνει εύκολα την υψηλού βαθμού προστασία 
του που προσφέρει η συγκεκριμένη καλυμμένη δομή του τελο-
μερούς. Ένα εντελώς ευθύγραμμο μόριο θα προκαλούσε σημα-
ντικότατη και ίσως μοιραία   αστάθεια στο χρωμόσωμα, γεγονός 

το οποίο κάποια στιγμή θα πυροδοτούσε συγκεκριμένα μορια-
κά μονοπάτια τα οποία αποτελούν ουσιαστικά την απάντηση-
αντίδραση του κυττάρου σε καταστάσεις όπου το DNA έχει 
υποστεί βλάβη. Διεθνώς τα μονοπάτια αυτά ονομάζονται «DNA 
damage response pathways» και τα πιο γνωστά από αυτά είναι 
ο ομόλογος ανασυνδυασμός (Homologous Recombination-HR) 
και η μη ομόλογη συνένωση των άκρων (Non Homologous End 
Joining-NHEJ), η ανάλυση των οποίων δεν αποτελεί αντικεί-
μενο της μελέτης αυτής. Να σημειωθεί φυσικά πως αν και το 
ακάλυπτο τελομερές αποτελεί πολύ εύκολο υπόστρωμα για τις 
ενδοκυττάριες νουκλεάσες, η πέψη από αυτές δεν είναι πάντα 
απαραίτητη ώστε να ενεργοποιηθούν τα μονοπάτια του NHEJ 
και HR. Συχνά μία απλή ακάλυπτη και μονόκλωνη τελομερική 
δομή αρκεί.[42, 52, 65–70] 

Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι ερευνητές που εμβαθύνουν ακόμη 
περισσότερο στο ρόλο των τελομερών προσδίδοντας τους μερι-
κές ακόμη πολύ σημαντικές ιδιότητες. Όπως φαίνεται η χρωμα-
τινική δομή των τελομερών και οι πρωτεΐνες που προσδένονται 
σε αυτό, σχηματίζουν ένα είδος γέφυρας, έτσι ώστε τα τελομε-
ρή να μπορέσουν να προσδεθούν με την εσωτερική πλευρά του 
πυρηνικού φακέλου. Το γεγονός αυτό έχει επιβεβαιωθεί πειρα-
ματικά αφού μοριακές απεικονιστικές τεχνικές (τεχνικές FISH 
και DAPI) έδειξαν μία συνάθροιση των χρωμοσωμάτων μέσω 
μία δομής που ονομάστηκε «μπουκέτο τελομερών» (telomere 
bouquet). Ο ακριβής ρόλος αλλά και οι λεπτομέρειες αυτής τις 
διαδικασίας παραμένουν ακόμη θέμα προς συζήτηση. Μία υπο-
ψία είναι πως ίσως η οργάνωση αυτή να χρησιμεύει στη διαδι-
κασία του ταιριάσματος των ομόλογων χρωμοσωμάτων κατά το 
στάδιο της μείωσης.[71–75]

Όπως φαίνεται, οι λειτουργίες των τελομερών είναι εκπλη-
κτικές τόσο στο πλήθος όσο και στη σημαντικότητα τους. Είναι 
ίσως περιττό να ειπωθεί, πως πολλές από τις λεπτομέρειες που 
διέπουν την «καθημερινότητα» των τελομερών παραμένουν 
άγνωστες, και αποτελεί βεβαιότητα πως τα επόμενα χρόνια 
ολοένα και περισσότερες λειτουργίες τους θα έρθουν στο φως.

Η δομή των τελομερών είναι αυτή που προστατεύει ολό-
κληρα τα χρωμοσώματα από πολλές καταστροφικές διεργασίες. 
Είναι όμως η δομή αυτή καθαυτή (οι θηλιές του τελομερικού 
DNA) άραγε αρκετή για την πραγματοποίηση όλων αυτών των 
σημαντικών λειτουργιών του τελομερούς; Πολλές ερευνητι-
κές ομάδες απάντησαν κατηγορηματικά, όχι. Η διαμόρφωση 
της χρωματίνης αποτελεί φυσικά ένα ζωτικό για το τελομερές 
και το χρωμόσωμα χαρακτηριστικό αλλά δεν είναι το μοναδι-
κό. Υπάρχει πληθώρα πρωτεϊνών οι οποίες συναθροίζονται στο 
άκρο του χρωμοσώματος και πολλές από τις οποίες δεν έχουν 
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μέχρι σήμερα γνωστή λειτουργία. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνά-
ει κανείς πως κάποιες από τις πρωτεΐνες που ίσως παίζουν ση-
μαντικό ρόλο στην οργάνωση των τελομερών, ίσως και να μην 
έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί. Επιπρόσθετα, μελέτες δείχνουν 
πως και το ένζυμο της τελομεράσης παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο 
όχι μόνο στην επιμήκυνση των τελομερών αλλά και στην «κά-
λυψη» τους.[42, 68, 69, 76–80]

Δύο πρωτεΐνες με πολύ σημαντικό ρόλο για την σωστή λει-
τουργία του τελομερούς φαίνεται πως είναι η TRF1 και η TRF2 
(telomere repeat factor). Βιοχημικές μελέτες in vitro έχουν 
δείξει πως τα μόρια αυτά υποβοηθούν το τελομερές να λυγίσει 
και να γυρίσει προς τα πίσω έτσι ώστε να προκύψει η αναδί-
πλωση με την T-loop και την D-loop που προαναφέρθηκε [49]. 
Τα μόρια αυτά προσδένονται στις δίκλωνες αλληλουχίες του τε-
λομερούς και υποβοηθούν τόσο το σχηματισμό της ιδιαίτερης 
αυτής στερεοχημικής δομής  όσο και της σταθεροποίησης της. 
Επιπλέον, υπερέκφραση οποιασδήποτε από τις TRF πρωτεΐνες 
έχει ως αποτέλεσμα μαζική απώλεια του μήκους των τελομε-
ρών. Αντίθετα, μία δυσλειτουργική TRF1 προκαλεί ανώμαλη 
επιμήκυνση των τελομερών, ενώ η δυσλειτουργική TRF2 προ-
καλεί απώλεια των τελομερικών μονόκλωνων ουρών.[81–86]   

Η TRF1 και η TRF2, αποτελούν απλά τμήματα ενός εξαμε-
ρούς συμπλόκου το οποίο ονομάζεται τελόσωμα ή σελτερίνη 
(shelterin) από ορισμένους ερευνητές. Οι υπόλοιπες 4 πρωτεΐ-
νες που σχηματίζουν το συγκεκριμένο σύμπλοκο είναι η TIN2, 
η RAP1, η TPP1 και η POT1. Οι συγκεκριμένες πρωτεΐνες μετά 
από πειράματα κατακερματισμού του πυρήνα ενός ευκαρυωτι-
κού κυττάρου απομονώνονται ως ένα ενιαίο σύμπλοκο. Ο ση-
μαντικότερος σύνδεσμος του τελοσώματος φαίνεται πως είναι 
η πρωτεΐνη TIN2 αφού συνδέει την TPP1/POT1 με την TRF1 και 
την TRF2 καθώς και τις TRF1 και 2 μεταξύ τους. Η σελτερίνη 
σχηματίζεται μόνο στα τελομερή και σε καμία άλλη περιοχή του 
χρωμοσώματος αλλά αυτό δε σημαίνει πως οποιαδήποτε τελο-
μερική πρωτεΐνη αποτελεί και τμήμα του συμπλόκου αυτού. Ο 
κυριότερος λόγος για τον οποίο ο σχηματισμός αυτός ανιχνεύε-
ται αποκλειστικά και μόνο στα τελομερή, είναι οι ιδιότητες των 
TRF1 και 2, οι οποίες διαθέτουν την ικανότητα να αναγνωρί-
ζουν τις πλούσιες σε G τελομερικές αλληλουχίες δίκλωνου DNA. 
Επισπρόσθετα η POT1 συνδέεται μόνο με την μονόκλωνη πλού-
σια σε G αλληλουχία.[62, 87, 91]

Ποιες ακριβώς όμως είναι οι λειτουργίες της σελτερίνης; 
Οι κυριότερες δράσεις φαίνεται πως είναι οι ακόλουθες τρεις: 
διαθέτει ζωτικής σημασίας ρόλο στη δημιουργία της τελο-
μερικής δομής, υποβοηθάει το σχηματισμό των T-loops ενώ 
επιπρόσθετα ελέγχει τη σύνθεση του τελομερικού DNA μέσω 

του ενζύμου της τελομεράσης. Μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκαθα-
ριστεί πλήρως ο τρόπος με τον οποίο οι πρωτεΐνες αυτές μπο-
ρούν και δημιουργούν τις τελομερικές θηλιές Τ, αλλά και το ποι-
ές ακόμη πρωτεΐνες είναι απαραίτητες για τη διαδικασία αυτή. 
Εκτός από την στερεοχημική δομή το τελομερές επηρεάζεται 
από τις πρωτεΐνες αυτές και σε επίπεδο αλληλουχίας. Πολλοί 
ερευνητές θεωρούν πως η δημιουργία του 5’ και του 3’ άκρου 
πραγματοποιείται μέσω μίας νουκλεάσης η οποία όμως παρα-
μένει μέχρι στιγμής άγνωστη. Πειράματα έχουν επίσης απο-
δείξει πως αν και το 3’ τελομερικό άκρο δεν έχει συγκεκριμένη 
πάντοτε αλληλουχία, το 5’ άκρο παραμένει εξαιρετικά συντη-
ρημένο. Σχεδόν όλα τα ανθρώπινα τελομερή έχουν αλληλουχία 
AATCCCAATC-5’ και όλα δείχνουν πως η πρωτεΐνη POT1 παίζει 
πολύ σημαντικό ρόλο στο φαινόμενο αυτό. Όταν πειραματικά 
απενεργοποιείται η έκφραση της πρωτεΐνης αυτής, το 5’ άκρο 
παύει πλέον να είναι τόσο ομογενές και μπορεί η νουκλεοτιδική 
αλληλουχία να λήγει πλέον σε AA, AT, TC, CC, CA ή AT. Επίσης 
μόλις σε απόσταση δύο νουκλεοτιδίων  μετά το 5’ άκρο, έχει 
ταυτοποιηθεί μία περιοχή πρόσδεσης για την POT1 γεγονός που 
έχει κάνει τους επιστήμονες να υποθέσουν ότι μία νουκλεάση 
παράγει το 5’ άκρο και στη συνέχεια η POT1 προσδένεται στο 
τελομερικό άκρο καλύπτοντας και προστατεύοντας το. [62, 85, 87]

Αναφέρθηκε προηγουμένως πως ολόκληρο το σύμπλοκο 
του τελοσώματος φαίνεται να εμπλέκεται στην επιμήκυνση 
των τελομερών. Η ποσότητα του τελοσώματος που βρίσκεται 
συγκεντρωμένο στα τελομερή είναι ανάλογη με τον αριθμό των 
αντιγράφων της αλληλουχίας TTAGGG. Φαίνεται δηλαδή πως η 
συγκέντρωση του συμπλόκου της σελτερίνης αποτρέπει την τε-
λομεράση από το να επιμηκύνει τα τελομερή. Κυρίως υπεύθυνη 
για το γεγονός αυτό είναι πιθανότατα η πρωτεΐνη POT1 η οποία 
όταν δεν εκφράζεται, τα κύτταρα παρουσιάζουν πολύ μακρά 
τελομερή αφού η τελομεράση είναι πλέον ελεύθερη να δράσει 
ανενόχλητη. Εκτός από την πρωτεϊνική συσκευή της σελτερί-
νης, στο τελομερές συναθροίζεται επίσης ένα αρκετά μεγάλο 
πλήθος πρωτεϊνών των οποίων η λειτουργία παραμένει άγνω-
στη και δεν είναι στα πλαίσια της εργασίας αυτής η ανάλυση 
του κάθε πρωτεϊνικού μορίου ξεχωριστά. Ένα όμως αρκετά εν-
διαφέρον παράδοξο συναντάει κανείς αμέσως μόλις αρχίσει να 
μελετάει την φύση των τελομερικών αυτών πρωτεϊνών, αφού 
αντιλαμβάνεται εύκολα πως πολύ στενή σχέση με το τελομερι-
κό άκρο έχουν και πρωτεΐνες, οι οποίες δυνητικά θα μπορούσαν 
να αποβούν βλαβερές για αυτό. Μέσα σε αυτές συμπεριλαμ-
βάνονται οι παράγοντες επιδιόρθωσης του DNA DNA-PKCS και 
το ετεροδιμερές Ku/70/80 που προάγουν το μηχανισμό NHEJ, 
η νουκλεάση ERCC1/XPF καθώς και το μόριο WRN, μία RecQ 
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ελικάση με δραστικότητα εξωνουκλεάσης. Όπως αναφέρθηκε 
και παραπάνω, τα περισσότερα από αυτά τα επιδιορθωτικά μό-
ρια συναθροίζονται στο τελομερικό άκρο μέσω της TRF2 και λει-
τουργούν πιθανότατα ως συστήματα ελέγχου της ακεραιότητας 
του τελομερούς.[62, 85, 91]     

Μελετώντας κανείς τη δομή των τελομερών δε μπορεί παρά 
να εκπλαγεί με τα νέα δεδομένα που έρχονται συνεχώς στο 
φως. Αν και κατά γενική ομολογία η τελομερική αλληλουχία 
δεν κωδικοποιεί για κάποια πρωτεΐνη, οι ερευνητές εξεπλάγη-
σαν όταν λίγα χρόνια πριν ανακάλυψαν πως πολλά τελομερή 
μεταγράφονται και παράγουν mRNA το οποίο βέβαια δεν μετα-
φράζεται. Το RNA αυτό ονομάζεται διεθνώς TERRA (telomeric 
repeat containing RNA) και είναι ένα μη κωδικό RNA (non 
coding RNA) το οποίο πιθανότατα έχει δομικό και λειτουργικό 
ρόλο. Τα μόρια αυτά είναι ετερογενή, εμφανίζουν μήκος από 
100 έως 9000 βάσεις και για να παραχθούν χρησιμοποιείται 
ως μήτρα μεταγραφής η ίδια ακριβώς αλληλουχία που αποτελεί 
και τη θέση πρόσδεση της τελομεράσης στο τελομερές (το βήμα 
αυτό αναλύεται εκτενώς σε παρακάτω τμήμα της εργασίας αυ-
τής). Τα TERRA παράγονται μετά από μεταγραφή τελομερικών 
αλληλουχιών και στη συνέχεια διασυνδέονται με το τελομερικό 
άκρο σχηματίζοντας πολύ σταθερές δομές στο χώρο. Συγκεκρι-
μένα φαίνεται πως τα TERRA είναι εκείνα που οδηγούν το τελο-
μερές ώστε να προσλάβει τις G-τετραμερείς δομές που αναφέρ-
θηκαν παραπάνω. Πρέπει όμως να τονιστεί πως δεν διαθέτουν 
όλα τα τελομερή TERRA. Με άλλα λόγια όταν κανείς φέρνει στο 
μυαλό του τα τελομερή, οφείλει να σκεφτεί πως οι συγκεκρι-
μένες χρωμοσομικές δομές διαθέτουν ένα εξαιρετικά μεγάλο 
πλήθος πρωτεϊνών, μια ή και περισσότερες αλυσίδες RNA, τα 
οποία στη συνέχεια ενώνονται όλα μαζί, συνδυάζονται και ανα-
διπλώνονται στον χώρο.[92–95]

Όταν το μήκος των τελομερών ενός κυττάρου μειωθεί δρα-
ματικά το κύτταρο ακολουθεί ένα από τα ακόλουθα μονοπάτια. 
Είτε πεθαίνει, είτε περιέρχεται σε μία κατάσταση παύσεως 
του κυτταρικού κύκλου μεταξύ των φάσεων G0/G1 γεγονός το 
οποίο προκαλείται μέσω εξειδικευμένων μονοπατιών που σημα-
τοδοτούνται από τα μόρια p53/p21/p19 ή από τα μόρια p16/
RB. Το p53 και το RB είναι ίσως τα δύο πιο γνωστά ογκοκατα-
σταλτικά γονίδια, η ενεργοποίηση των οποίων προκαλεί παύση 
του κυτταρικού κύκλου ή/και απόπτωση. Τα υπόλοιπα μόρια 
που μόλις προαναφέρθηκαν αποτελούν στην ουσία μόρια που 
συμμετέχουν σε μονοπάτια μεταγωγής σήματος τα οποία προ-
κλήθηκαν από τα δύο αυτά γονίδια αντίστοιχα. Το ένζυμο τελο-
μεράση είναι εκείνο που εμποδίζει την απώλεια των τελομερι-
κών αλληλουχιών και ως επακόλουθο προκαλεί την κυτταρική  

αθανασία. Πρέπει επίσης να τονιστεί πως ο ρυθμός με τον 
οποίο μειώνονται τα τελομερή δεν είναι σταθερός και εξαρτάται 
από πολλούς παράγοντες όπως είναι το γενικότερο κυτταρικό 
περιβάλλον αλλά θα γίνει πιο λεπτομερής αναφορά στην πορεία 
αυτής της εργασίας. Ως παράδειγμα αναφέρεται μόνο πως όταν 
ανθρώπινοι ινοβλάστες καλλιεργούνται in vitro παρατηρείται 
μείωση της τάξεως των 50–100 bp για κάθε διπλασιασμό ολό-
κληρου του κυτταρικού πληθυσμού.[55, 76, 96, 97]

Από τα μέχρι τώρα δεδομένα που έχουνε παρουσιαστεί εί-
ναι πρακτικά εμφανές πως το τελομερικό DNA αν και μεταγρά-
φεται, πιθανότατα δεν κωδικοποιεί για καμία πρωτεΐνη, αλλά 
το mRNA που προκύπτει έχει τεράστια σημασία στη διατήρη-
ση της ακεραιότητας ολόκληρου του χρωμοσώματος. Το μήκος 
των τελομερών είναι διαφορετικό όχι μόνο όταν συγκριθούν τα 
τελομερή διαφορετικών οργανισμών αλλά και μεταξύ διαφο-
ρετικών χρωμοσωμάτων του ίδιου είδους. Το μέσο μήκος στις 
ζύμες είναι 300 βάσεις περίπου, στα ποντίκια 20–150 kb ενώ 
στον άνθρωπο 5–15 kb. Μελέτες σε μονοζυγωτικούς διδύμους 
έδειξαν πως το συγκεκριμένο μήκος στα κύτταρα κάθε ατόμου 
είναι γενετικά προσδιορισμένο ενώ οι Nawrot και συνεργάτες 
το 2004 πήγαν ακόμη ένα βήμα παραπέρα προτείνοντας πως το 
μήκος των τελομερών καθορίζεται από το χρωμόσωμα X. Μετα-
γενέστερες έρευνες έδειξαν επίσης πως η διαφορά στο μήκος 
των τελομερών παρατηρείται όχι απλά μεταξύ ομόλογων χρω-
μοσωμάτων, αλλά επιπλέον και μεταξύ αδελφών χρωματίδων. 
Με άλλα λόγια κάθε συγκεκριμένο χρωμόσωμα διαθέτει χαρα-
κτηριστικό τελομερικό μήκος το οποίο εμφανίζεται να είναι συ-
ντηρημένο σε αρκετά μεγάλο βαθμό όταν εξετάζονται κύτταρα 
διαφορετικών ιστών του ίδιου οργανισμού. Συμπερασματικά 
λοιπόν τα κύτταρα κάθε ατόμου διαθέτουν το δικό τους χαρα-
κτηριστικό τελομερικό μήκος.[55, 98–101]

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί πως οι γυναίκες δι-
αθέτουνε γενικά μεγαλύτερο τελομερικό μήκος συγκριτικά με 
τους άντρες ενώ επίσης το γυναικείο φύλο έχει μεγαλύτερο 
προσδόκιμο επιβίωσης με μια διαφορά 4–5 ετών σε σχέση πά-
ντα με τον αντρικό πληθυσμό. Δεν είναι λίγοι οι ερευνητές εκεί-
νοι που υποστηρίζουν πως η διαφορά αυτή στο μέσο όρο ζωής 
οφείλεται στο μεγαλύτερο μήκος των τελομερών που εμφανί-
ζουν οι γυναίκες. Ο συγκεκριμένος αυτός πολυμορφισμός του 
τελομερικού μήκους είναι περισσότερο εμφανής κατά την εξέ-
λιξη της ζωής ενός ανθρώπου και όχι και τόσο κατά τη γέννηση 
του. Όταν έγινε σύγκριση μεταξύ των τελομερών από λευκά 
αιμοσφαίρια, κύτταρα δέρματος και κύτταρα της ομφαλικής 
αρτηρίας ενός και μόνο νεογνού οι διαφορές στο μήκος ήταν 
μικρές αλλά όταν η σύγκριση αφορούσε διαφορετικά βρέφη  
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η διαφορά ήταν τεράστια. Αυτός ο συγχρονισμός που παρατη-
ρείται στο μήκος των τελομερών ενός νεογέννητου χάνεται με 
την πάροδο των ετών γεγονός που οφείλεται πιθανότατα στο 
διαφορετικό περιβάλλον που περικλείει κάθε ξεχωριστό κύττα-
ρο. Τα παραπάνω τονίζουν το πόσο σημαντικό φαίνεται να είναι 
για κάθε άτομο το τελομερικό μήκος του ακόμη και όταν αυτό 
μόλις που αναπτύσσεται μέσα στη μήτρα της μητέρας του. Από 
την άλλη όμως χρειάζονται ακόμη πολλά χρόνια ερευνών για 
να διευκρινιστούν οι γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες 
καθώς και τα μονοπάτια μοριακής σηματοδότησης που επηρε-
άζουν σε τέτοιο βαθμό τη φυσιολογία των τελομερών.[55, 102]

Η ΤΕΛΟΜΕΡΑΣΗ
Όπως προαναφέρθηκε τα τελομερή δρουν ως ένα μοριακό ρο-
λόι «ροκανίζοντας» ουσιαστικά, σταδιακά το χρόνο ζωής ενός 
κυττάρου και κατά επέκταση του οργανισμού ολόκληρου. Όταν 
πρωτοέγινε η ανακάλυψη αυτή οι επιστήμονες θεώρησαν αρχι-
κά πως όλα τα κύτταρα κάποια στιγμή πεθαίνουν χωρίς καμία 
εξαίρεση. Σήμερα φυσικά γνωρίζουμε πως αυτό δεν είναι αληθές. 
Ορισμένοι τύποι κυττάρων παρουσιάζουν έκφραση ενός πολύ 
εξειδικευμένου ενζύμου που ονομάζεται τελομεράση, η οποία 
διαθέτει την ικανότητα να επιμηκύνει τα τελομερή όταν αυτά 
φτάσουν σε ένα κρίσιμο μήκος, δίνοντας έτσι στα κύτταρα αυτά 
την ικανότητα να διαιρούνται πρακτικά επ’ αόριστον.[12, 62, 78, 103]

Η τελομεράση είναι μία εξαρτώμενη από το RNA, DNA πολυ-
μεράση (ριβονουκλεοπρωτεΐνη, RNP) που συνθέτει τελομερικές 
αλληλουχίες προσδίδοντας στα κύτταρα σχεδόν απεριόριστη 
ικανότητα για διπλασιασμό. Ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά 
στο πρωτόζωο Tetrahymena thermophila ενώ στη συνέχεια βρέ-
θηκε πως είναι ανενεργό στα περισσότερα ώριμα σωματικά κύτ-
ταρα αλλά παραμένει ενεργό στο 90% περίπου των καρκινικών 
κυττάρων καθώς και στα περισσότερα κύτταρα που έχουν γίνει 
αθάνατα με in vitro διαδικασίες. Η τελομεράση αποτελείται 
κυρίως από δύο βασικά συστατικά: το πρώτο είναι μία μονάδα 
δομικού RNA (hTR ή hTERC) η οποία χρησιμεύει ως συμπλη-
ρωματική αλυσίδα για τη σύνθεση του τελομερικού DNA και το 
δεύτερο είναι η καταλυτική υπομονάδα του ενζύμου (hTERT) η 
οποία είναι ουσιαστικά μία αντίστροφη μεταγραφάση. Το πρώ-
το μέσα στα πολλά παράδοξα που συναντάει κανείς μελετώντας 
το συγκεκριμένο ένζυμο είναι πως η RNA υπομονάδα ανιχνεύ-
εται σε υψηλό ποσοστό σχεδόν σε όλα τα κύτταρα ενώ η κατα-
λυτική υπομονάδα δεν εκφράζεται καθόλου στα περισσότερα 
σωματικά κύτταρα. Το φαινόμενο αυτό καταδεικνύει πως ο κύ-
ριος ρυθμιστής της δραστηριότητας του ενζύμου είναι η ανά-
στροφη μεταγραφάση. Πολλές μελέτες έχουν πλέον αποδείξει  

0πως για την πλήρη in vitro δραστικότητα του ενζύμου είναι 
απαραίτητη η έκφραση και των δύο βασικών συστατικών που 
προαναφέρθηκαν. Από την άλλη όμως η κοινή άποψη των ερευ-
νητών αναφέρει πως η in vivo ρύθμιση και λειτουργία του ενζύ-
μου είναι μία πολυπαραγοντική και πολύπλοκη διαδικασία που 
απαιτεί πολλές ακόμη πρωτεΐνες.[31, 103–107]

Σε συγκεκριμένο, κρίσιμα μικρό τελομερικό μήκος η RNA 
υπομονάδα παρέχει τη μήτρα και η ανάστροφη μεταγραφάση 
συνθέτει DNA έχοντας το δικό της RNA ως πηγή. Σύμφωνα με 
την πιο δημοφιλή άποψη με τον τρόπο αυτό παράγεται μία και-
νούρια μονόκλωνη αλυσίδα DNA. Η συμπληρωματική της πα-
ράγεται στη συνέχεια από μία απλή πολυμεράση αφού φυσικά 
αποσπαστεί από την χρωμοσωμική αυτή περιοχή το ολοένζυ-
μο της τελομεράσης. [38, 62, 103, 106] Πρέπει βέβαια να καταστεί 
σαφές πως οι πλήρεις λεπτομέρειες της διαδικασίας αυτής δεν 
έχουν ακόμη διαλευκανθεί απολύτως. Το πιο δημοφιλές σενά-
ριο θέλει το μόριο να συνδέεται με την 3’ μονόκλωνη ουρά του 
τελομερούς και στη συνέχεια να αρχίσει να προσθέτει καινού-
ρια τριφωσφορικά νουκλεοσίδια με κατεύθυνση 5’ προς 3’. Τα 
καινούρια αυτά νουκλεοσίδια προσθέτονται σύμφωνα με τους 
κανόνες συμπληρωματικότητας των βάσεων χρησιμοποιώντας 
το RNA του ενζύμου ως μήτρα. Συγκεκριμένα αμέσως μόλις 
«ενωθεί» το ένζυμο με το τελομερές με τέτοιο τρόπο ώστε το 
RNA να εμφανίζει συμπληρωματικότητα με το τελομερικό DNA, 
αρχίζει και ουσιαστικά μεταγράφει (σύνθεση DNA μέσω μητρι-
κής αλυσίδας RNA) το ένα νουκλεοτίδιο μετά το άλλο σύμφωνα 
πάντα με τους κανόνες της συμπληρωματικότητας. Μόλις μία 
καινούρια τελομερική αλληλουχία συντεθεί (TTAGGG), η τελο-
μεράση προχωράει με σκοπό να επαναλάβει την ίδια διαδικασία. 
[Εικόνα 2]. Τα συγκεκριμένα αυτά βήματα πραγματοποιούνται 
αρκετές φορές με σκοπό το άκρο του εκάστοτε χρωμοσώματος 
να επιμηκυνθεί και να έχει πλέον τη δυνατότητα να συνεχίσει 
τον κύκλο των διαιρέσεων του χωρίς να παρουσιαστεί γενετι-
κή αστάθεια λόγω της τελομερικής απώλειας που προκαλούν 
οι διαδοχικοί κυτταρικοί διπλασιασμοί. Η καταλυτική υπομονά-
δα απαιτεί τόσο για τη σωστή λειτουργία της όσο και για την 
απόλυτη ακρίβεια της αντιδράσεως που πραγματοποιεί, τις 
κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας, συγκέντρωσης μετάλλων 
αλλά και έκφρασης πολυάριθμων απαραίτητων για την όλη δι-
αδικασία γονιδίων. Μέχρι σήμερα λίγα είναι γνωστά για την 
τριτοταγή/τεταρτοταγή δομή του ενζύμου ή για τις κινητικές 
των αντιδράσεων στις οποίες συμμετέχει αν και όπως φαίνεται 
οι διαδικασίες αφορούν δυναμικές αλλαγές στη δομή του ενζύ-
μου όταν αυτό αλληλεπιδρά είτε με το τελομερικό DNA είτε με 
άλλους παράγοντες.[76, 89, 103] 
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Καθοριστικό παράγοντα για τη βιολογία τόσο των τελομερών 
όσο και της τελομεράσης εν γένει, είναι ο τρόπος με τον οποίο 
ρυθμίζεται η έκφραση του ενζύμου και κατά συνέπεια και το 
μήκος των τελομερών. Για το λόγο αυτό η αναγνώριση και η 
ταυτοποίηση του ακριβούς μοριακού μηχανισμού που οδηγεί 
στη ρύθμιση της έκφρασης του ενζύμου του ενζύμου έχει εξαι-
ρετικά μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον. Η hTR εκφράζεται 
μόνιμα και σταθερά σε πάρα πολλούς κυτταρικούς τύπους ενός 
ώριμου οργανισμού ενώ το hTERT παραμένει σε καταστολή 
στην μεγάλη πλειοψηφία των κυττάρων ενός ώριμου οργανι-
σμού. Εκφράζεται μόνον σχεδόν σε όλα τα αθάνατα καρκινικά 
κύτταρα, σε άωρες κυτταρικές μορφές, καθώς και σε συγκεκρι-
μένες ομάδες κυττάρων όπως είναι τα ενεργοποιημένα λεμφο-
κύτταρα. Επιπρόσθετα αξίζει να σημειωθεί ότι σε κύτταρα   τα 
οποία δεν   εμφανίζουν   καμία δραστηριότητα της τελομεράσης, 
η ενεργοποίηση του hTERT και μόνον αυτή είναι ικανή ώστε να 
ανιχνευθεί ενζυμική ενεργότητα. Ο υποκινητής του γονιδίου 
hTERT είναι απενεργοποιημένος σε κύτταρα στα οποία το έν-
ζυμο δεν εκφράζεται ενώ ενεργοποιείται όταν το ίδιο κύτταρο 
γίνεται αθάνατο. Το πιθανότερο σενάριο είναι πως υπάρχουν 
πολυάριθμοι μεταγραφικοί παράγοντες, που προσδένονται 
στον υποκινητή του γονιδίου με αποτέλεσμα να ενεργοποιούν 
τη μεταγραφή αυτού με πολλαπλούς τρόπους, αλλά και σε δι-
αφορετικά κυτταρικά περιβάλλοντα. Για παράδειγμα το c-Myc 
ένα πολύ γνωστό πρώτο-ογκογονίδιο είναι μία από τις πρωτε-
ΐνες εκείνες για τις οποίες έχει αποδειχτεί πως μπορούν και 
προσδένονται στον υποκινητή του hTERT και να επάγουν έτσι 
την ενεργοποίηση της τελομεράσης. Είναι επίσης εξαιρετικής 
σημασίας το γεγονός πως έχει παρατηρηθεί ότι στο χρωμόσω-
μα 3 βρίσκεται μία πολύ σημαντική περιοχή που εμπλέκεται 
στην αδρανοποίηση του γονιδίου της τελομεράσης. Αν και οι 
λεπτομέρειες δεν είναι γνωστές, επιστημονικά δεδομένα έχου-
νε δείξει πως η εισαγωγή του χρωμοσώματος αυτού μέσα σε 
κύτταρα με ενεργή τελομεράση καταλήγει στην απενεργοποί-
ηση της ενζυμικής δραστηριότητας. Υπάρχουν φυσικά και τα 
μόρια εκείνα που καταλήγουν να ενεργοποιούν τη μεταγραφή 
του hTERT, όπως για παράδειγμα είναι η πρωτεΐνη type-16 E6 
του HPV (Human Papilloma Virus), η πρωτεΐνη του θερμικού 
σοκ Hsp90, chaperone, ο γενικός μεταγραφικός παράγοντας 
Sp1, καθώς και μερικές στεροειδικές ορμόνες όπως είναι η οι-
στραδιόλη 17β. Να σημειωθεί πως εκτός από το χρωμόσωμα 3 
που αναφέρθηκε μόλις προηγουμένως, έχουνε φυσικά ταυτο-
ποιηθεί και πρωτεΐνες οι οποίες μπορούν να μειώσουν ή και να 
καταστείλουν πλήρως την έκφραση του ενζύμου. Κάποια χα-
ρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η ανθρώπινη πρωτεΐνη 

του ρετινοβλαστώματος (RB), η πρωτεΐνη p21WAF1 (universal 
cyclin depended kinase inhibitor-ένας γενικής δράση αναστο-
λέας των εξαρτωμένων από κυκλίνη κινασών), το μόριο Mad1 
καθώς και μερικοί παράγοντες που είτε αναστέλλουν την διαί-
ρεση είτε προάγουν τη διαφοροποίηση (π.χ. η ιντερφερόνη α). 
[31, 106, 108–112]  
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ΕΙΚΟΝΑ 2

Το πιθανότερο σενάριο για τον τρόπο με τον οποίο η τελομερά-
ση επιμηκύνει τα χρωμοσωμικά άκρα. [188] Επεξηγήσεις: Α: το 
τελομερικό άκρο πρέπει να βρίσκεται σε μονόκλωνη ακάλυ-
πτη από πρωτεΐνες μορφή. Β: η τελομεράση προσδένεται στο 
τελομερές σύμφωνα με τους κανόνες της συμπληρωματικότη-
τας των βάσεων αφού το δομικό της RNA διαθέτει αλληλουχία 
συμπληρωματική με το χρωμοσωμικό άκρο. Γ: με την ιδιότητα 
της ως αντίστροφη μεταγραφάση η τελομεράση συνθέτει 
νέες τελομερικές αλληλουχίες συμπληρωματικές με το δομικό 
RNA. Δ: η τελομεράση μετατοπίζεται και η διαδικασία επανα-
λαμβάνεται. Ε: το τελομερές επιμηκύνεται αλλά παραμένει 
μονόκλωνο. Παίρνει δίκλωνη μορφή μετά από τη δράση της 
DNA πολυμεράσης αλλά πάντοτε υπάρχει μια μικρή μονόκλωνη 
3’ ουρά.
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ΤΑ ΤΕΛΟΜΕΡΗ ΚΑΙ Η ΤΕΛΟΜΕΡΑΣΗ ΣΕ 
ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ 
Όπως έχει αναφερθεί αρκετές φορές μέχρι τώρα η τελομεράση 
είναι ανενεργή στη μεγάλη πλειοψηφία των ώριμων κυττάρων 
ενός οργανισμού. Στο σημείο αυτό θεωρήθηκε σκόπιμο να γί-
νει μία μικρή ανάλυση της τελομερικής βιολογίας, πρώτα στα 
λεμφοκύτταρα τα οποία διπλασιάζονται συχνά και είναι από 
τα λίγα κύτταρα στα οποία η τελομεράση εκφράζεται συνεχώς, 
καθώς και στα νευρικά κύτταρα τα οποία αντίθετα με τα προη-
γούμενα, δεν διαιρούνται ποτέ.[113, 114]

Α. Λεμφοκύτταρα
Σε έναν ήδη ανεπτυγμένο οργανισμό τα κύτταρα εκείνα στα 
οποία η τελομεράση συνεχίζει και παρουσιάζει δραστικότη-
τα είναι πολύ λίγα. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται οι άωρες-
αδιαφοροποίητες κυτταρικές μορφές όπως είναι τα κύτταρα της 
βασικής στοιβάδας του δέρματος και του ενδοθηλίου του εντέ-
ρου αλλά και κύτταρα άλλων τύπων όπως τα λεμφοκύτταρα. Το 
λεμφικό προγονικό κύτταρο δίνει γένεση στα Τ λεμφοκύτταρα 
(βοηθητικά CD4 και κυτταροτοξικά CD8), στα Β λεμφοκύτταρα 
τα οποία συναποτελούν τους κυρίους εκπροσώπους της επίκτη-
της ανοσίας, αλλά και στα κύτταρα φυσικούς φονείς (Natural 
Killer-NK cells) τα οποία ανήκουν στην φυσική ανοσία. Οι προ-
γονικές μορφές των λεμφοκυττάρων διαφοροποιούνται στον 
μυελό των οστών ενώ μόνο τα Β κύτταρα ωριμάζουν επίσης σε 
αυτόν και στη συνέχεια μεταναστεύουν στο περιφερικό αίμα. 
Τα Τ κύτταρα μετά τη διαφοροποίηση τους μεταβαίνουν στον 
θύμο αδένα όπου και ωριμάζουν. Η επιστημονική κοινότητα 
υποψιάστηκε άμεσα, πως η μελέτη για τη λειτουργία των τε-
λομερών και της τελομεράσης στα κύτταρα αυτά είναι πολύ ση-
μαντικό πεδίο δράσης, γιατί η επιβίωση, διαιώνιση και σωστή 
λειτουργία των κυττάρων αυτών εξασφαλίζουν επίσης και την 
υγεία αλλά και μακροζωία ολόκληρου του ανθρώπινου οργανι-
σμού. Με άλλα λόγια φαίνεται δηλαδή πως δεν είναι καθόλου 
τυχαίο το γεγονός ότι τα κύτταρα άμυνας του ανθρώπινου ορ-
γανισμού είναι ανάμεσα σε εκείνα που ακόμη και στην ενήλικη 
ζωή τους συνεχίζουν να παρουσιάζουν υψηλή ενεργότητα ενός 
ενζύμου που τα καθιστά αθάνατα, την τελομεράση.[115–118]

Τόσο τα Β όσο και τα Τ λεμφοκύτταρα ανήκουν μεν στην 
επίκτητη ανοσία, αλλά δεν διαθέτουν και τις ίδιες ιδιότητες. 
Οι δύο ομάδες κυττάρων φέρουν υποδοχείς για συγκεκριμένα 
κάθε φορά αντιγόνα και τα κύτταρα παραμένουν σε ανενεργή 
μορφή έως ότου εκτεθούν σε αυτά τα αντιγόνα. Όταν και αν 
αυτό γίνει τότε αυτόματα μεταπίπτουν σε ενεργό κατάσταση 

και αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται μαζικά. Τα μεν Β λεμφο-
κύτταρα προς παραγωγή αντισωμάτων έναντι του αντιγόνου 
αυτού, ενώ τα Τ λεμφοκύτταρα εκτός από το ότι ενεργοποιούν 
τα Β κύτταρα ταυτόχρονα έχουν κυτταροτοξική δράση έναντι 
κυττάρων που φέρουν το αντιγόνο αυτό στην εξωτερική τους 
επιφάνεια. Υπάρχουν αρκετές εργασίες στη βιβλιογραφία, που 
έχουν δείξει ότι τα μη ενεργοποιημένα CD4 T λεμφοκύτταρα 
έχουν μεγαλύτερα τελομερή συγκριτικά με τα μνημονικά CD4. 
Παρόμοια δεδομένα υπάρχουν και για τα CD8 T λεμφοκύττα-
ρα. Τα δεδομένα αυτά είναι αναμενόμενα αν σκεφτεί κανείς 
ότι κατά την ενεργοποίηση των λεμφοκυττάρων πραγματοποι-
ούνται πολλαπλές διαιρέσεις και αυτές οι διαιρέσεις οδηγούν 
στη μείωση των τελομερών. Παρόμοια συμπεράσματα έχουν 
προκύψει και μετά από μελέτη των Β κυττάρων αφού τα μνη-
μονικά Β κύτταρα διαθέτουν μικρότερα σε μήκος τελομερή σε 
σχέση με τα προγονικά αυτών. Εκτός όμως από τα τελομερή 
πολύ ενδιαφέροντα είναι και τα ευρήματα που προκύπτουν για 
την τελομεράση σε αυτούς τους κυτταρικούς πληθυσμούς. Το 
ένζυμο φαίνεται να είναι ενεργό κατά την ανάπτυξη και διαφο-
ροποίηση των CD4–CD8 κυττάρων ενώ η δράση του φαίνεται 
πως αυξάνεται και στα ώριμα Τ λεμφοκύτταρα όταν αυτά ενερ-
γοποιηθούν μετά από αντιγονικό ερεθισμό. Ταυτόχρονα, μικρή 
αλλά υπαρκτή δραστηριότητα του ενζύμου έχει παρατηρηθεί 
και σε ώριμα Β λεμφοκύτταρα, ενώ βλαστικά Β λεμφοκύτταρα 
που βρίσκονται σε φάση διπλασιασμού παρουσιάζουν μακρά 
τελομερή και αυξημένη ενζυμική δραστηριότητα τελομεράσης. 
Ο πολλαπλασιασμός όμως των Β κυττάρων δεν συνεπάγεται 
πάντοτε και έκφραση του ενζύμου, αφού ενεργοποίηση του 
δεν ανιχνεύτηκε όταν οι Hu και συνεργάτες διέγειραν με κυ-
τοκίνες Β λεμφοκύτταρα, ώστε αυτά να διαιρεθούν. Με άλλα 
λόγια τα δεδομένα της βιβλιογραφίας, οδηγούν με αρκετά με-
γάλη ασφάλεια στο συμπέρασμα πως τα λεμφοκύτταρα και κυ-
ρίως τα κύτταρα μνήμης ζούνε για μεγάλο χρονικό διάστημα 
και διαθέτουν την ικανότητα να εκφράζουν την τελομεράση 
μετά από αντιγονικό ερεθισμό. Επιπρόσθετα η ικανότητα τους 
αυτή δε φαίνεται να επηρεάζεται με το πέρασμα του χρόνου. 
[113, 116, 119–127] 

Β. Κύτταρα του νευρικού συστήματος
Αν και τα νευρικά κύτταρα δεν διαιρούνται ποτέ θα ήταν πολύ 
ενδιαφέρον να εξεταστεί έστω και συνοπτικά η τελομερική βι-
ολογία των κυττάρων αυτών. Με δεδομένο το γεγονός ότι τα 
κύτταρα αυτά δεν διπλασιάζονται και αναπόφευκτα το τελο-
μερικό τους μήκος δε μειώνεται, θα περίμενε κανείς πως τα 
τελομερικά άκρα δεν έχουν και τίποτα σπουδαίο να παρουσι-
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άσουν σε αυτήν την ιδιότυπη ομάδα κυττάρων. Τα πράγματα 
όμως δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχουν αρκετές παθήσεις όπως 
η ιδιοπαθής νοητική στέρηση που σχετίζονται με τελομερικές 
δυσλειτουργίες στους νευρώνες. Επιπρόσθετα, μεταλλάξεις σε 
πρωτεΐνες που σχετίζονται με τα τελομερή όπως είναι η ATM 
κινάση, ένα μόριο με σημαντικότατο ρόλο σε πολλά μοριακά μο-
νοπάτια μεταγωγής σήματος όπως π.χ. η προώθηση του κυττα-
ρικού κύκλου, έχουν συσχετιστεί με ανθρώπινες νευρολογικές 
παθήσεις και καρκίνους.

Ακόμη μία πολύ σπουδαία παρατήρηση είναι το γεγονός 
πως η έκφραση της hTERT σε καρκινικά νευρικά κύτταρα που 
βρίσκονται σε καλλιέργεια, έχει την ικανότητα να μπλοκάρει τη 
διαδικασία της απόπτωσης. Παράλληλα έχει αποδειχθεί πως με-
ταλλάξεις στην hTR μπορούν να προκαλέσουν περιφερική νευ-
ροπάθεια η οποία κληρονομείται με τον αυτοσωμικό επικρατή 
τρόπο. Οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία των τελομερών και 
της τελομεράσης στα νευρικά κύτταρα μόλις πρόσφατα έχουν 
αρχίσει να αναδύονται και απαιτείται ακόμη εντατική έρευνα 
ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Ως 
παράδειγμα τέτοιων πρώιμων συμπερασμάτων, αναφέρεται 
πως, έχει βρεθεί ότι η TRF2, μία πρωτεΐνη που προσδένεται 
με τα τελομερή, ίσως είναι ένας πολύ σημαντικός παράγων 
στα μονοπάτια επιδιόρθωσης του DNA, ενώ ταυτόχρονα υπάρ-
χουν ήδη οι πρώτες ενδείξεις πως ίσως εμπλέκεται και στην 
διαφοροποίηση βλαστικών κυττάρων προς ώριμους νευρώνες. 
Οι νευρώνες είναι κύτταρα που δεν διαθέτουν την ικανότητα 
για διπλασιασμό, ενώ η τελομεράση από την άλλη είναι ένα 
μόριο που επιτρέπει πρακτικά απεριόριστες κυτταρικές διαι-
ρέσεις. Λόγω αυτής της αντίθεσης, πολλοί ερευνητές μελετούν 
την τελομερική βιολογία σε κύτταρα του νευρικού συστήματος, 
προσπαθώντας να διερευνήσουν όλα τα επίπεδα δράσης και έκ-
φρασης του ενζύμου.[114, 128, 129]

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΛΟΜΕΡΑΣΗ
Υπάρχει πληθώρα νοσημάτων στον άνθρωπο τα οποία έχουν συ-
σχετιστεί με δυσλειτουργία των τελομερών ή της τελομεράσης. 
Μερικές χαρακτηριστικές ασθένειες θα αναφερθούν σε αυτό το 
τμήμα της εργασίας.

I. Καρκίνος.
Όπως έχει αναφερθεί αρκετές φορές ήδη, τα φυσιολογικά κύτ-
ταρα καθώς διαιρούνται εμφανίζουν μείωση του τελομερικού 
τους μήκους. Όταν το μήκος αυτό μειωθεί δραματικά τα συ-
γκεκριμένα κύτταρα περνάνε μία φάση κρίσης στην οποία και 
πεθαίνουν. Η κρίση όμως αυτή προσπερνάται από τα καρκινι-

κά κύτταρα τα οποία ως γνωστόν μπορούν και διαιρούνται επ’ 
αόριστον. Παίζει κάποιο ρόλο η τελομεράση στην απεριόριστη 
ικανότητα για διπλασιασμό που εμφανίζουν τα καρκινικά κύτ-
ταρα; Η απάντηση είναι σαφώς ναι! Σύμφωνα με μελέτες περί-
που 85% όλων των καρκίνων παρουσιάζει έκφραση και δράση 
του ενζύμου. Για το λόγο αυτό κρίνεται επιτακτική η εντατι-
κότερη μελέτη της βιολογίας του μορίου αφού από αυτό ίσως 
και να εξαρτώνται οι ζωές εκατομμυρίων ασθενών παγκοσμίως. 
[130–133]

Είναι γνωστό ότι όταν τα τελομερή μειωθούν πολύ σε μήκος 
προκαλείται γενετική αστάθεια στο κύτταρο. Πολλοί ερευνητές 
θεωρούν τα τελομερή ως τους φύλακες της ακεραιότητας των 
χρωμοσωμάτων, και όχι άδικα, αφού χωρίς αυτήν την συγκε-
κριμένη και πολύπλοκη δομή προκαλούνται πολλές αλλαγές στο 
DNA όπως πέψη από νουκλεάσες και συνενώσεις χρωμοσωμά-
των. Ίσως αυτή η γενετική αστάθεια είναι ένας πολύ σημαντι-
κός λόγος για τον οποίο ένα κύτταρο μπορεί να καταλήξει να 
γίνει καρκινικό. Ένας δεύτερος λόγος είναι φυσικά η έκφραση 
της τελομεράσης είτε λόγω επανενεργοποίησης της είτε απλώς 
λόγω διατήρησης της έκφρασης της. Με άλλα λόγια, οι αλλα-
γές στο γενετικό υλικό και η ενεργός δράση της τελομεράσης 
είναι δύο συστατικά που παρουσιάζουν τα περισσότερα καρ-
κινικά κύτταρα. Δεν πρέπει βέβαια επίσης να ξεχνάει κανείς 
ποτέ, πως μέσα σε αυτές τις γενετικές αλλαγές που προαναφέρ-
θηκαν περιλαμβάνεται πιθανότατα και η απενεργοποίηση των 
ογκοκατασταλτικών γονιδίων p53 ή/και του RB με αποτέλεσμα 
ο κυτταρικός κύκλος να μην συναντάει κανένα εμπόδιο στην 
πρόοδο του. Ένα παράδοξο γεγονός που αξίζει να τονιστεί εί-
ναι πως πολλοί τύποι καρκίνου, ακόμη και αυτοί στους οποίους 
εκφράζεται το ένζυμο, εμφανίζουν τελομερή με πολύ μικρό μή-
κος. Επίσης σε καρκινικά κύτταρα στα οποία η τελομεράση δεν 
εκφράζεται, τα τελομερή βρίσκουν πάντα τρόπο να επιμηκύνο-
νται μέσω εναλλακτικών μηχανισμών. Τα παραπάνω δείχνουν 
πως μία κάποια επιμήκυνση των τελομερών είναι απαραίτητη 
να συμβαίνει και στα καρκινικά κύτταρα, ενώ επιπλέον είναι 
πολύ πιθανό κατά την καρκινογένεση αρχικά να εμφανίζεται 
κάποιο πρόβλημα στο DNA και στη συνέχεια να ενεργοποιείται 
η τελομεράση. [29, 134–138]       

Το γεγονός πως η δράση του συγκεκριμένου ενζύμου προ-
καλεί αυτό ακριβώς που χαρακτηρίζει τον καρκίνο, δηλαδή τον 
απεριόριστο κυτταρικό πολλαπλασιασμό, και πως το ένζυμο 
βρίσκεται ενεργό στην πλειονότητα των καρκινικών κυττάρων, 
ώθησε γρήγορα τους ερευνητές να σκεφτούν ότι η τελομεράση 
ίσως αποτελεί ένα πρώτης τάξεως αντιγόνο-στόχος του οποίου η 
καταστολή θα είχε θεραπευτικές προεκτάσεις ίσως για το νόση-
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μα. Μελέτες έχουν δείξει πως η απενεργοποίηση του hTERT ή/
και του hTRT προκαλεί αναστολή της αύξησης του όγκου (ανα-
φέρονται ως παράδειγμα καρκινικά κύτταρα προστάτη και με-
λανώματος αντίστοιχα). Η αναστολή αυτή απαιτούσε όμως κά-
ποιο χρόνο ο οποίος βρισκόταν σε άμεση συνάφεια με το αρχικό  
τελομερικό μήκος των κυττάρων. Μεταγενέστερα όμως πιο στο-
χευμένα πειράματα απέδειξαν πως η άμεση απενεργοποίηση 
του hTERT και όχι του hTR μπορεί να προκαλέσει αποπτωτικό 
θάνατο σε πολύ λίγο χρόνο και ανεξάρτητα από το τελομερικό 
μήκος. Παρόμοια δεδομένα παρατήρησαν και άλλες ερευνητι-
κές ομάδες οι οποίες εισήγαγαν σε καρκινικά κύτταρα το hTR 
μόριο με παραλλαγμένη την RNA αλληλουχία του. Δεν είναι λί-
γοι οι ερευνητές εκείνοι, που υποστηρίζουν πως το κλειδί για 
τη θεραπεία του καρκίνου ίσως να κρύβεται και σε άλλα μόρια, 
τα οποία όμως αποτελούν τμήμα του τελοσώματος όπως είναι το 
TRF2. Εν κατακλείδι αξίζει να τονιστεί για μία ακόμη φορά πως 
η τελομερική βιολογία αποτελεί πολύ έντονο πεδίο αντικαρκι-
νικής ερευνητικής δραστηριότητας.[29, 131, 132, 135, 136, 138, 139]

II. Παθήσεις μυελού των οστών.
Τα σύνδρομα ανεπάρκειας του μυελού των οστών που έχουν 
καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία είναι πολλά σε αριθμό και 
χαρακτηρίζονται από αδυναμία του μυελού να παράγει άλλοτε 
άλλη σειρά κυττάρων του αίματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί η απλαστική αναιμία η οποία ουσιαστικά είναι πλήρη 
ανεπάρκεια του μυελού και χαρακτηρίζεται από πανκυτταροπε-
νία ή με άλλα λόγια πλήρη αδυναμία παραγωγής οποιασδήποτε 
κυτταρικής σειράς (ερυθρά-λευκά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια). Η 
απλαστική αναιμία ταξινομείται σε δύο κύριες κατηγορίες: κλη-
ρονομική και επίκτητη, με σημαντικότερους εκπροσώπους της 
κληρονομικής μορφής, την αναιμία Fanconi και τη συγγενή δυ-
σκεράτωση. Ανωμαλίες στην τελομερική βιολογία έχουν παρατη-
ρηθεί σχεδόν σε όλους τους ασθενείς με συγγενή δυσκεράτωση 
και σε πολλά ακόμη σύνδρομα ανεπάρκειας του μυελού.[140, 141]

Όσοι ασθενείς με συγγενή δυσκεράτωση εξετάστηκαν μέ-
χρι σήμερα βρέθηκαν να έχουν δυσλειτουργικά τελομερή. Πιο 
συγκεκριμένα οι ασθενείς αυτοί δεν εμφανίζουν απλά τελομε-
ρή μικρού μήκους, αλλά επιπλέον η δραστηριότητα της τελο-
μεράσης εμφανίζεται να είναι μειωμένη. Δεν πρέπει κανείς να 
ξεχνάει πως ο μυελός των οστών περιέχει τεράστιο αριθμό πρό-
δρομων κυττάρων τα οποία οφείλουν να έχουν λειτουργικό το 
ένζυμο της τελομεράσης. Πέραν τον πρόδρομων μορφών ακό-
μη και τα διαφοροποιημένα πλέον λεμφοκύτταρα εμφανίζουν 
ενζυμική δραστικότητα και στην ενήλικη μορφή τους. Εύκολα 
αντιλαμβάνεται κανείς σε πόσο σημαντικό βαθμό επηρεάζεται 

η ανοσία και κατά επέκταση η ζωή ενός ατόμου που γεννιέται 
με μία τέτοια πάθηση. Η αιτιολογία της νόσου είναι εν πολλοίς 
άγνωστη. Έχουν αναγνωριστεί μεταλλάξεις στο γονίδιο της δυ-
σκερίνης, της hTR και της hTERT αλλά από την άλλη σε μία μελέ-
τη των Vulliamy και συνεργατών δε μπόρεσε να αναγνωριστεί  
καμία μετάλλαξη σε κανένα γονίδιο περίπου στο 60% των περι-
πτώσεων που μελετήθηκαν.[141–146]     

Η κλασσική τριάδα συμπτωμάτων για τη διάγνωση της 
συγγενούς δυσκεράτωσης περιλαμβάνει δυσπλαστικά νύχια, 
δακτυλιοειδές ερύθημα στο στήθος και το λαιμό καθώς και στο-
ματική λευκοπλακία. Η συγκεκριμένη νόσος όμως παρουσιάζει 
επιπλέον πολύ μεγάλο εύρος κλινικών συμπτωμάτων και σημεί-
ων γεγονός που κάνει τη σωστή διάγνωση της μία πρόκληση για 
τον κλινικό γιατρό. Για τον λόγο αυτό οι Savage και συνεργάτες. 
εργάστηκαν πάνω σε ένα νέο τεστ διάγνωσης που βασίζεται 
στον υπολογισμό του τελομερικού μήκους των ασθενών και κα-
τάφεραν να αναπτύξουν μία μέθοδο που μέχρι σήμερα παρου-
σιάζει ευαισθησία άνω του 90%. Μία αρκετά σημαντική μελέτη 
πραγματοποίησαν επίσης οι Hao και συνεργάτες οι οποίοι δου-
λεύοντας με γενετικά τροποποιημένες σειρές ποντικών κατέλη-
ξαν στο συμπέρασμα, πως ακόμη και σε ασθενείς που η τελομε-
ράση εμφανίζει υψηλά επίπεδα, τα κοντά τελομερή είναι αυτά 
που ευθύνεται κυρίως για την έναρξη και το φαινότυπο της 
ασθένειας. Το εύρημα αυτό είναι φυσικά πολύ πιθανό να φανεί 
χρήσιμο και κλινικά ώστε να μπορέσει να υπολογιστεί η πρό-
γνωση και η έκβαση της νόσου. Όπως είναι εύλογο να υποθέσει 
κανείς, ανωμαλίες στην τελομερική φυσιολογία έχουν ανιχνευ-
θεί και σε άλλα σύνδρομα ανεπάρκειας του μυελού, όπως εί-
ναι η αναιμία Fanconi, η παροξυσμική νυχτερινή αιμοσφαιρι-
νουρία, το μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο και άλλα.[140, 141, 147]

Εκτός από την κληρονομική, έχουν παρατηρηθεί παρόμοια 
ευρήματα και στην επίκτητη μορφή της απλαστικής αναιμίας. 
Η συγκεκριμένη νόσος είναι ετερογενής νοσολογική οντότη-
τα που χαρακτηρίζεται φυσικά από κυτταροπενία και μπορεί 
να παρατηρηθεί σε κάθε ηλικία. Η αιτιολογία της είναι πολύ-
πλευρη και περιλαμβάνει έκθεση σε περιβαλλοντικούς παράγο-
ντες, χημικούς, φάρμακα όπως η χλωραμφενικόλη, καθώς και 
συγκεκριμένους μολυσματικούς παράγοντες. Δυσλειτουργικά 
τελομερή έχουν βρεθεί στο ένα τρίτο τον ασθενών που μελετή-
θηκαν, αλλά ταυτόχρονα βρέθηκε ότι στους ασθενείς αυτούς η 
έκφραση της τελομεράσης ήταν πολύ αυξημένη. Αν και υπάρ-
χουν ακόμη πολλά που πρέπει να ανακαλυφθούν, φαίνεται πως 
το τελομερικό μήκος πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη 
στους ασθενείς αυτούς, αφού είναι πολύ πιθανό να συσχετίζε-
ται με την έκβαση της πορείας της νόσου.[141, 148, 149] 
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III. Καρδιαγγειακές παθήσεις.
Η αθηρωμάτωση αποτελεί μία πολύ συχνή αιτία αρτηριακής 
απόφραξης και καρδιακής ανεπάρκειας. Η δημιουργία της 
αθηρωματικής πλάκας είναι μία πολύπλοκη διαδικασία που 
περιλαμβάνει πολλά μονοπάτια μοριακής σηματοδότησης, δι-
αφορετικούς τύπους κυττάρων αλλά και συμμετοχή του ανο-
σοποιητικού συστήματος. Η μελέτη αρκετών καρδιαγγειακών 
οντοτήτων μέσα στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η στεφα-
νιαία νόσος, έδειξε πως τα λευκά αιμοσφαίρια των συγκεκριμέ-
νων ασθενών διαθέτουν τελομερή με πολύ μικρότερο μήκος, συ-
γκριτικά με υγιείς μάρτυρες. Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί πως 
το τελομερικό μήκος από λευκοκύτταρα υγιών ατόμων εμφανί-
ζει μία αντίστροφη σχέση με την αρτηριακή πίεση.[148,  150–153] 

Η γήρανση των αγγειακών κυττάρων έχει πολύ μεγάλο 
αντίκτυπο στα δομικά χαρακτηριστικά και στη λειτουργικότητα 
των αγγείων. Η ελαστικότητα τους μειώνεται ενώ ταυτόχρονα 
αυξάνεται η φλεγμονώδης διήθηση που συνεισφέρει στη δημι-
ουργία της αθηρωματικής πλάκας. Παράλληλα μειώνεται σε ση-
μαντικό βαθμό η ικανότητα για αγγειογένεση ενώ ταυτόχρονα 
το ενδοθήλιο εμφανίζει ελαττωμένη αντιθρομβοτική ικανότητα. 
Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές μελέτες, οι οποίες 
έχουν συσχετίσει το μικρό τελομερικό μήκος με παθήσεις των 
αγγείων, ενώ επιπρόσθετα κύτταρα με κοντά τελομερή αδυνα-
τούν να απαντήσουν σωστά σε στρεσογόνα ερεθίσματα όπως 
είναι για παράδειγμα ένας τραυματισμός. Αξίζει επίσης να ανα-
φερθεί πως σε πειραματικά μοντέλα στα οποία χρησιμοποιήθη-
καν ποντίκια με αδυναμία έκφρασης της τελομεράσης παρουσί-
ασαν μεταξύ άλλων αυξημένη αρτηριακή πίεση και μεγαλύτερη 
πιθανότητα ρήξης της αθηρωματικής πλάκας. Στους ανθρώπους 
από την άλλη, έχει παρατηρηθεί πως το μειωμένο τελομερικό 
μήκος προκαλεί πρώιμο έμφραγμα μυοκαρδίου, ενώ η in vitro 
ενεργοποίηση της τελομεράσης είναι ικανή να προκαλέσει αγ-
γειογένεση ακόμα και από γερασμένα κύτταρα.[4, 150, 154–156]

IV. Διαβήτης.
Ο διαβήτης είναι μία συχνή μεταβολική νόσος που επηρεάζει 
τις ζωές πολλών ανθρώπων παγκοσμίως και χαρακτηρίζεται από 
αδυναμία του οργανισμού να ρυθμίσει τα επίπεδα γλυκόζης στο 
αίμα. Ως αποτέλεσμα οι ασθενείς αυτοί είναι πολύ επιρρεπείς 
σε άλλες νοσολογικές οντότητες όπως οι καρδιαγγειακές πα-
θήσεις, η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, κακοήθειες, ανωμαλίες 
της κύησης και άλλες. Όταν μελετήθηκαν λευκά αιμοσφαίρια 
ασθενών με διαβήτη τύπου 1 και 2 ανακαλύφθηκε πως παρου-
σίαζαν πολύ πιο κοντά τελομερή συγκριτικά με φυσιολογικούς 
μάρτυρες. Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν και κατά τη μελέ-

τη του τελομερικού μήκους από αρτηριακά κύτταρα διαβητικών. 
Επιπλέον δεν είναι λίγοι οι ερευνητές που υποστηρίζουν ότι ο 
βαθμός απώλειας των τελομερικών αλληλουχιών βρίσκεται σε 
στενή συσχέτιση με το πόσο καλά ρυθμισμένος είναι ο μεταβο-
λισμός του σακχάρου του εκάστοτε ασθενούς. Φυσικά τα λευκά 
αιμοσφαίρια δεν είναι τα μοναδικά κύτταρα που μελετήθηκαν 
σε διαβητικούς ασθενείς. Επειδή όπως αναφέρθηκε παραπάνω 
λόγω του διαβήτη επηρεάζονται πολλά συστήματα, σημάδια γή-
ρανσης έχουν παρατηρηθεί σε πληθώρα κυττάρων όπως είναι 
αυτά του νεφρικού φλοιού, σε βήτα κύτταρα του παγκρέατος 
καθώς και σε κύτταρα του αμφιβληστροειδούς. Τα αποτελέσμα-
τα αυτά δεν είναι εύκολο να τα ερμηνεύσει κανείς με ακρίβεια 
αλλά έχουν ωθήσει κάποιους ερευνητές να σκεφτούν, πως ο 
λόγος που οι διαβητικοί ασθενείς εμφανίζουν όλα αυτά τα δευ-
τεροπαθή νοσήματα, ίσως  να είναι η μείωση των τελομερών σε 
μοριακό επίπεδο. Φυσικά όλα αυτά παραμένουν μέχρι σήμερα 
υποθέσεις και μόνο ο χρόνος και η επίπονη μελέτη θα δείξουν 
ποια ακριβώς είναι η σχέση μεταξύ της διαβητικής νόσου και 
της απώλειας των τελομερικών αλληλουχιών.[151, 157–165]

V. Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.
Πολλές μελέτες σε ηλικιωμένα άτομα έχουν πλέον αποδείξει με 
αδιάσειστα επιστημονικά δεδομένα, πως καθώς ένα άτομο γερ-
νάει ανάμεσα στα όργανα των οποίων η λειτουργία επηρεάζεται 
είναι φυσικά και οι νεφροί.  Χαρακτηριστικά μειώνεται ο ρυθμός 
σπειραματικής διήθησης (GFR), η αντίσταση των αγγείων του 
νεφρού αυξάνεται, η αιματική ροή στο όργανο μειώνεται ενώ 
παράλληλα παρατηρείται μείωση της μάζας των νεφρών η οποία 
φτάνει μέχρι και το 25%. Όπως είναι φυσικά αναμενόμενο  
η γήρανση προκαλεί και αυξημένη απώλεια τελομερικών αλλη-
λουχιών η οποία συμβαίνει περισσότερο στο φλοιό του οργάνου 
συγκριτικά με τον μυελό. Εκτός όμως από τη φυσιολογική γή-
ρανση υπάρχουν ακόμη πολλές καταστάσεις, οι οποίες προκα-
λούν επιτάχυνση της απώλειας των τελομερικών αλληλουχιών. 
Μέσα σε αυτές είναι το οξειδωτικό στρες, η δυσλειτουργία του 
συστήματος ρενίνης αγγειοτενσίνης καθώς και η φλεγμονή. 
Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί και να δοθεί ιδιαίτερη 
έμφαση στο γεγονός, πως οι πάσχοντες από νεφρική ανεπάρ-
κεια, αιμοκαθαρόμενοι ή μη, υποφέρουν από χρόνια φλεγμονή 
σε ποσοστό που αγγίζει πολλές φορές το 50% γεγονός το οποίο 
αποδεικνύεται και από τις υψηλές συγκεντρώσεις κυτοκινών 
αλλά και CRP στον ορό τους. Η φλεγμονή αυτή προκαλείται από 
πολλούς παράγοντες οι σημαντικότεροι των οποίων κατά γενική 
σχεδόν ομολογία είναι η μη σωστή κάθαρση του αίματος, από 
την οποία υποφέρουν όλοι οι νεφροπαθείς, ενώ ένας επιπλέ-
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ον σημαντικός παράγοντας φλεγμονής στους αιμοκαθαρόμε-
νους είναι οι μεμβράνες που χρησιμοποιούνται στη συσκευή 
του τεχνητού νεφρού. Αυτή η παθολογική κατάσταση χρόνιας  
φλεγμονής αποτελεί ύψιστης σημασία φαινόμενο για τους 
ασθενείς αυτούς αφού προδιαθέτει για την αύξηση πιθανότη-
τας εμφάνισης σοβαρών λοιμώξεων αλλά και καρδιαγγειακών 
συμβάντων που αποτελούν τις δύο συχνότερες αιτίες θανάτου 
στους ασθενείς αυτής της κατηγορίας.[166–173]  

Η χρόνια φλεγμονή, όπως πολλοί ερευνητές επισημαίνουν, 
προκαλεί μία «εξασθένηση» και δυσλειτουργία του ανοσοποιη-
τικού συστήματος ενώ επιπρόσθετα προκαλεί μείωση του μή-
κους των τελομερικών αλληλουχιών από τα λεμφοκύτταρα των 
συγκεκριμένων ασθενών. Όπως έχει αναφερθεί και προηγούμε-
να στην παρούσα εργασία, τα λεμφοκύτταρα ανήκουν στη μι-
κρή εκείνη ομάδα κυττάρων που συνεχίζουν τα εκφράζουν την 
τελομεράση ακόμη και σε έναν ώριμο οργανισμό. Όταν όμως 
υφίστανται επαναλαμβανόμενες ενεργοποιήσεις (stimulation), 
εξασθενούν με αποτέλεσμα να αδυνατούν πλέον να προκαλέ-
σουν την έκφραση του ενζύμου. Παράλληλα το Πανεπιστημια-
κό Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας και Ιατρικής Βιοπαθο-
λογίας του Αιγινητείου Νοσοκομείου της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου της Αθήνας, ήταν το πρώτο, ίσως παγκοσμίως, 
που ανακάλυψε ότι σε μονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίμα-
τος η δραστηριότητα της τελομεράσης βρίσκεται σε σημαντικό 
βαθμό μειωμένη σε σχέση με φυσιολογικούς μάρτυρες, ενώ οι 
τελευταίες αναλύσεις μας έχουν δείξει, πως η μείωση αυτή της 
ενζυμικής ενεργότητας βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με την 
αύξηση των δεικτών φλεγμονής στον ορό αυτών των ασθενών 
(αδημοσίευτα προς το παρόν δεδομένα). Συνοψίζοντας λοιπόν 
η χρόνια φλεγμονή προκαλεί υπερδιέγερση και εξασθένηση 
των κυττάρων του ανοσοποιητικού, επιταχυνόμενη απώλεια 
τελομερικών αλληλουχιών και μειωμένη ικανότητα ενεργοποίη-
σης του ολοενζύμου της τελομεράσης. Με άλλα λόγια το ανοσο-
ποιητικό σύστημα αποτελείται από γερασμένα (senescent) κύτ-
ταρα, ενώ τα Τ κύτταρα δυσλειτουργούν. Όλα αυτά προκαλούν 
αυξημένη πιθανότητα τραυματισμού και δυσλειτουργίας του 
νεφρού. Από την άλλη, η συνεχιζόμενη κυτταρική ενεργοποί-
ηση  των κυττάρων του ανοσοποιητικού προκαλεί εναπόθεση 
αυξημένων ποσοτήτων κολλαγόνου από τους ινοβλάστες πάνω 
στο νεφρό με αποτέλεσμα την ίνωση και την δημιουργία ου-
λώδους ιστού. Εύκολα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς πως όλα τα 
παραπάνω προδιαθέτουν και για άλλες παθολογικές οντότητες 
όπως η σπειραματοσκλήρυνση.[126, 172, 174, 175]

Οι αυξανόμενες πληροφορίες πάνω στην τελομερική βιο-
λογία έχουν προκαλέσει τα τελευταία χρόνια μία αύξηση των 

γνώσεων πάνω στο συγκεκριμένο θέμα με αποτέλεσμα όλο και 
περισσότεροι επιστήμονες παγκοσμίως να ασχολούνται με την 
επίδραση της τελομεράσης πάνω στην ανθρώπινη υγεία. Για 
αυτόν ακριβώς τον λόγο και έχουν ανακαλυφθεί πτυχές της 
κυτταρικής βιολογίας οι οποίες ήταν μέχρι πρότινος άγνωστες. 
Για παράδειγμα ένα γενικό χαρακτηριστικό της διαδικασίας 
της γήρανσης είναι η σταδιακή εκφύλιση του οργάνου, ενώ 
εστιάζοντας αντιλαμβάνεται κανείς πως τα κύτταρα δεν είναι 
πλέον ικανά να αντισταθούν σε εσωτερικά ή εξωτερικά στρε-
σογόνα ερεθίσματα. Ως αποτέλεσμα η εσωτερική ομοιοστασία 
τόσο του κυττάρου όσο και του οργάνου αλλά κατά επέκταση 
και του οργανισμού ολόκληρου παύει να διατηρείται σε ισορ-
ροπία, όταν προκύψει μία κατάσταση η οποία ξεφεύγει από 
τα καθημερινά φυσιολογικά δεδομένα. Αυτό όμως που ανα-
κάλυψαν οι ερευνητές ανά τον κόσμο, είναι πως ένα όργανο 
όπως και ένας οργανισμός δεν γερνάει ως σύνολο. Αν εξετά-
σει κανείς το κάθε κύτταρο ξεχωριστά διαπιστώνει πως μετά 
από στρες, διαφοροποιείται ένα υποσύνολο κυττάρων τα οποία 
εμφανίζονται πλέον να είναι «εξαντλημένα» και παραμένουν 
ανίκανα να διαιρεθούν, σε μία κατάσταση υπολειτουργίας 
και σταδιακής φθοράς η οποία καταλήγει τελικώς στο θάνατο 
του εκάστοτε κυττάρου. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται stress 
induced premature senescence-SIPS το οποίο σε ελεύθερη με-
τάφραση μπορεί να αποδοθεί ως πρώιμη γήρανση οφειλόμενη 
σε στρες. Οι ασθενείς με XNA οι οποίοι είναι είτε αιμοκαθαρό-
μενοι, είτε απλά ουραιμικοί, παρουσιάζουν σε υψηλά ποσοστά 
αρκετούς τέτοιους υποπληθυσμούς γεγονός που ίσως είναι 
ένα από τα πρώτα βήματα στην σταδιακή φθορά που παρουσι-
άζει ο οργανισμός αυτών των ατόμων.[127, 172]

VI. Άλλα νοσήματα.
Μέχρι στιγμής έχει λογικά καταστεί σαφές το γεγονός, πως η 
τελομερική βιολογία είναι διαταραγμένη σε πολλά νοσήματα και 
συγκεκριμένα πολλά περισσότερα από όσα έχουν μέχρι τώρα 
περιγραφεί στην ανασκόπηση αυτή, ενώ επιπλέον είναι πολύ 
πιθανό η διαταραχή αυτή να συνδέεται και με άλλες παθήσεις 
οι οποίες ακόμη δεν έχουν μελετηθεί. Για παράδειγμα στην 
ενεργό ελκώδη κολίτιδα τα κύτταρα του βλεννογόνου σε περιο-
χές του εντέρου που φλεγμαίνουν εμφανίζουν γρήγορο ρυθμό 
ανανέωσης και το τελομερικό τους μήκος βρέθηκε πως είναι 
κατά πολύ μικρότερο συγκριτικά με αυτά υγιών μαρτύρων ή με 
τα κύτταρα από περιοχές που δεν φλεγμαίνουν στον πεπτικό 
σωλήνα του ίδιου ατόμου. Ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική 
ίνωση παρουσιάζουν συχνά μεταλλάξεις στα γονίδια που κωδι-
κοποιούν για το hTERT ή/και το hTR ενώ η παχυσαρκία και το 
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κάπνισμα έχει συσχετιστεί με απώλεια τελομερικών αλληλου-
χιών στις γυναίκες. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς, πως 
σε πολλές κυρίως χρόνιες παθήσεις (π.χ. κίρρωση του ήπατος),  
οι οποίες περιλαμβάνουν συμμετοχή ή όχι του ανοσιακού μη-
χανισμού, παρατηρείται δυσλειτουργική τελομερική βιολογία 
σε κύτταρα της άμυνας του οργανισμού.[176–179]   

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
Εύκολα πλέον αντιλαμβάνεται κανείς πως η κατανόηση και-
γιατί όχι—ο έλεγχος του τελομερικού μήκους, είναι πολύ πι-
θανόν να βοηθήσουν στο μέλλον σε πολύ σημαντικό βαθμό την 
κλινική έκβαση πολλών νοσημάτων αλλά και την επιβίωση των 
ασθενών. 

Ο καρκίνος αποτελεί φυσικά εκείνο το πεδίο έρευνας στο 
οποίο η τελομέραση ίσως και να βρίσκεται στο επίκεντρο. Το 
γεγονός ότι το συγκεκριμένο μόριο είναι αυτό που προσδίδει 
στον καρκίνο την βασική του ιδιότητα, δηλαδή την ικανότητα 
για απεριόριστο πολλαπλασιασμό έχει προκαλέσει πολλά εργα-
στήρια, ώστε να βρουν έναν τρόπο για να μπορέσουν να ελέγ-
ξουν την έκφραση του. Μέχρι σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί 
αρκετοί παράγοντες αναστολής της τελομεράσης, τόσο νουκλε-
οσιδικοί (π.χ. η διδεοξυγουανοσίνη), όσο και μη νουκλεοσιδι-
κοί (π.χ. ορισμένα αντιβιοτικά της κατηγορίας των κινολονών). 
Τα αποτελέσματα είναι μέχρι σήμερα ενθαρρυντικά με το μέλ-
λον να είναι στην κυριολεξία πολύ αισιόδοξο. Άλλοι ερευνητές 
θεώρησαν καλύτερη ιδέα να στοχεύσουν στο τελομερές και όχι 
στην τελομεράση με σκοπό τη θεραπεία του καρκίνου. Πιο συ-
γκεκριμένα όπως αναλύθηκε εκτενώς σε προηγούμενο κομμάτι 
το τελομερές βρίσκεται καλυμμένο από μεγάλο αριθμό πρωτεϊ-
νών και ίσως μία ενδεχόμενη σταθεροποίηση της δομής αυτής 
να αποτελούσε ένα απροσπέλαστο εμπόδιο για την τελομεράση. 
Με τον τρόπο αυτό τα τελομερή δε θα επιμηκύνονταν και το 
κύτταρο σταδιακά θα πέθαινε. Όντως έχει ερευνητικά απο-
μονωθεί ένα μόριο το οποίο έχει ακριβώς αυτήν την ιδιότητα. 
Προέρχεται από τον Streptomyces anulatus και ονομάζεται τε-
λομεστατίνη, αλλά τα κλινικά αποτελέσματα είναι αυτά που θα 
δείξουν αν τελικά το συγκεκριμένο μόριο ή άλλα με παρόμοιες 
ιδιότητες είναι η απάντηση για τη θεραπεία αυτής της σοβαρής 
πάθησης.[40, 180, 181]  

Αντίθετα από τον καρκίνο υπάρχουν φυσικά και εκείνα τα 
νοσήματα στα οποία η πιθανή επιμήκυνση των τελομερών ίσως 
και να αποτελούσε σημαντικό παράγοντα βελτίωσης της κλινι-
κής εικόνας του ασθενούς. Τα παραδείγματα είναι πολλά αφού 
έχει ήδη αναφερθεί πως αρκετές χρόνιες παθήσεις χαρακτηρί-
ζονται από απώλεια τελομερικών αλληλουχιών σε πολλά είδη 

κυττάρων. Για παράδειγμα σε περιπτώσεις νεφρικής ή και ηπα-
τικής ανεπάρκειας το εκάστοτε όργανο δυσλειτουργεί με αποτέ-
λεσμα να μην ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του οργανισμού.  
Εστιάζοντας αντιλαμβάνεται κανείς, πως σε κυτταρικό επίπεδο 
τα κύτταρα ίσως να διαθέτουν πολύ μικρή ή και καθόλου ικανό-
τητα για αναπαραγωγή. Μία ελεγχόμενη έκφραση του γονιδίου 
της καταλυτικής υπομονάδας της τελομεράσης με γονιδιακή 
θεραπεία, ίσως έχει αποκτήσει ήδη πολλούς υποστηρικτές στην 
παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο 
θα μπορούσε ίσως να συμβεί και προκαλώντας με συγκεκριμέ-
νους μεταγραφικούς παράγοντες την έκφραση του ενδογενούς 
hTERT, δίνοντας στα κύτταρα την ικανότητα να διαιρεθούν 
πολλές φορές ακόμη, παρατείνοντας έτσι ακόμα περισσότερο το 
χρόνο ζωής του οργάνου που ανεπαρκεί. Φυσικά όλα αυτά είναι 
μέχρι σήμερα υποθέσεις και μία ενδεχόμενη κλινική εφαρμο-
γή ενός τέτοιου σεναρίου βρίσκεται ακόμη αρκετά μακριά. Δεν 
πρέπει ποτέ να ξεχνάει κανείς πως μία μη ελεγχόμενη ενερ-
γοποίηση της τελομεράσης θα προκαλούσε πιθανότατα καρκί-
νο στον ασθενή. Το κλειδί για να γίνουνε αυτές οι υποθέσεις 
πράξη είναι να αναγνωριστούν και να μπορέσουν να ελεγχθούν 
όλοι οι τομείς της οργάνωσης, λειτουργίας και ρύθμισης των 
τελομερών και της τελομεράσης.[178, 181–185]  

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δείχνει πόσο συναρ-
παστικό μπορεί να είναι το μέλλον είναι ο ρόλος της τελομε-
ράσης στα δυσλειτουργικά αγγεία. Έχουν παρασκευαστεί από 
επιστήμονες in vitro αθάνατα ανθρώπινα ενδοθηλιακά μοντέλα 
με την εισαγωγή του tert γονιδίου. Τα κύτταρα αυτά αναπτύσ-
σονταν κανονικά χωρίς καρκινικό μετασχηματισμό και με μεγά-
λη αντοχή στην απόπτωση. Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσμα-
τα από in vivo πειράματα που πραγματοποιήθηκαν σε ποντίκια. 
Αν και μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν στοιχεία για το τι ακριβώς 
συμβαίνει στον άνθρωπο, φαίνεται πως η τελομεράση ίσως να 
παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην μικροκυκλοφορία του αίμα-
τος, ενώ επιπλέον επάγει πιθανότατα και αγγειογένεση. Παράλ-
ληλα τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος ίσως αποτε-
λέσουν στο μέλλον πρώτης τάξεως στόχους για μία προσπάθεια 
με σκοπό την επιμήκυνση των τελομερών τους. Μελέτες έχουν 
δείξει πως CD8 κύτταρα παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα του εν-
ζύμου μετά από ενεργοποίηση τους. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει 
εάν τα κύτταρα αυτά επανενεργοποιηθούν ενώ από την τρίτη 
ενεργοποίηση και πέρα η ικανότητα των κυττάρων αυτών να 
εκφράζουν την τελομεράση καταργείται. Το αποτέλεσμα μπορεί 
να είναι μία κατάσταση χρόνιας φλεγμονής, η οποία παρατη-
ρείται σε πολλές νοσηρές καταστάσεις, ενώ από την άλλη μία 
επιμήκυνση των τελομερών αυτών των κυττάρων ίσως βοηθού-
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σε τους ασθενείς αυτούς να ξεπεράσουν τη φλεγμονή. Η ενερ-
γοποίηση του ενζύμου είναι πιθανό να βοηθήσει την σταθερο-
ποίηση και σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. 
Ένα μόριο που προκαλεί ενεργοποίηση της τελομεράσης στα 
CD8 κύτταρα μειώνοντας το ρυθμό απώλειας των τελομερών 
είναι η ιντερλευκίνη 15 (IL-15).[121, 124, 150, 153] 

Οι δυνατότητες που πιθανόν να γίνουν πραγματικότητα αν 
αποκαλυφθούν όλα τα μυστικά της τελομερικής βιολογίας δεν 
περιορίζονται μόνο στη θεραπεία χρόνιων παθήσεων αλλά σε 
πολλούς ακόμη τομείς της υγείας. Για παράδειγμα είναι πιθανό 
στο μέλλον η μεταμόσχευση οργάνων ή μυελού των οστών να 
χρησιμοποιεί μετρήσεις του τελομερικού μήκους με σκοπό να 
προαποφασιστεί όσο είναι δυνατόν η επιτυχία της επέμβασης. 
Επίσης είναι πολύ πιθανό η τελομεράση να αποτελέσει στην ου-
σία το πολυπόθητο ελιξίριο της νεότητας αφού εκτός από κυτ-
ταρική αθανασία το συγκεκριμένο ένζυμο έχει προταθεί πως 
προστατεύει το DNA και μειώνει την πιθανότητα αποπτωτικού 
θανάτου.[141, 182, 186, 187]

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Με την πρόοδο της επιστημονικής γνώσης έρχονται στο φως 
ολοένα και περισσότερα στοιχεία, για το πώς οι διάφορες παθή-
σεις, σοβαρές και μη, επηρεάζουν την ανθρώπινη φυσιολογία 
σε μοριακό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια έχει δειχθεί περίτρα-
να, πως η τελομεράση αλλά και τα τελομερή βρίσκονται ίσως 
στην «καρδιά» πολλών συστηματικών παθήσεων, των οποίων η 
ρύθμιση και θεραπεία αποτελούν εξαιρετικά μεγάλη πρόκληση 
για τον κλινικό γιατρό. Το αν οι γνώσεις αυτές θα μπορέσουν 
στην πορεία να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση συγκε-
κριμένων παθήσεων, θα το δείξει μόνο ο χρόνος και η επίπονη 
έρευνα. Ήδη οι πρώτες φωνές έχουν αρχίσει να ακούγονται 
στους διάφορους επιστημονικούς κύκλους, ενώ δεν είναι λίγοι 
εκείνοι που υποστηρίζουν, ότι χρόνιες μάστιγες όπως ο καρκί-
νος θα μπορέσουν μελλοντικά να ελεγχθούν, εάν οι ερευνητές 
καταφέρουν να ρυθμίσουν κατά απόλυτο και συγκεκριμένο τρό-
πο την έκφραση και δράση της τελομεράσης.
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SUMMARY

In Greece a policy to defer donors who have lived in the UK 
for longer than 6 months between 1980 and 1996 has been 
implemented in order to avoid the transmission of variant 
Creutzfeldt–Jacob disease (vCJD) via blood transfusion and 
therefore to reduce the theoretical risk of transmitting vCJD 
through the blood supply. The objective of this study was to 
evaluate blood donor loss due to vCJD deferral and to refine 
estimates of the possible risks and benefits of donor-deferral 
strategies that are aimed at avoiding transmission of vCJD. 
Records of all pre-donation deferrals over a 12-month period 
were studied. As many as 11,936 pre-donation screening in-
terviews were conducted. There were 1,473 (12.3%) deferrals  

for multiple reasons. The risk of transmitting vCJD accounted 
for 61 (4.1%) of all deferrals. The rate of deferral of voluntary 
donors was significantly different from that of replacement 
donors (67,2% vs. 32. 8%, p= 0.001). The vCJD deferral was 
also associated with ages 36 through 48 years and with male 
gender. Monitoring and evaluating deferral rates and reasons 
could be used to assess the magnitude of blood donor loss due 
to vCJD deferral in Greece.

KEYWORDS

blood donation, variant CJD deferral
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VARIANT CREUTZFELDT – JACOB DISEASE:  BLOOD DONOR 
DEFERRAL IN  GREECE

BACKGROUND AND OBJECTIVES
Creutzfeldt-Jacob Disease (CJD) is one of a group of diseases 
called Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSE) or 
prion diseases. Variant Creutzfeldt-Jakob disease (vCJD), first 
described in 1996, is a “new” disease, linked with the out-
break of Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) in cattle. 
These diseases, in general, have long incubation periods and 
are characterized by severe and irreversible damage to the 
central nervous system eventually resulting in death. The 
diseases are caused by prions. Prions exist in our body in a 
normal, harmless state (PrPC).[1] However, prions become 
deadly infectious agents once they experience a conversion 
into a misfold state. Normally, PrPC is composed mostly of al-
pha-helix structure with a minority of beta-sheets. In a path-
ological prion PrPSc, beta-sheet conformation dominates.[2] 
Abnormal PrPSc accumulation leads to amyloid plaque de-
posits, neuronal apoptosis, vacuolation of the brain (sponge 
– like appearance) and eventually death. So far there are no 
clinically effective treatments for CJD.[3] One form of this dis-
ease, variant CJD (vCJD), first identified in 1996,[4] is known to 
be caused by ingesting beef contaminated with Bovine Spong-
iform Encephalopathy (BSE),  and is more commonly known 
as the human form of “mad cow” disease.[5] Collaborative 
projects have findings that strongly suggest that vCJD may be 
transmitted via blood transfusion, thus establishing beyond 
reasonable doubt that blood transfusion is a transmission 
route.[6] While the risks of transmission, of known viruses 
HBV, HCV and HIV are now extremely low, unfortunately other 
infectious diseases such as vCJD have emerged as a new trans-
fusion risk. The absence of a screening test for vCJD in blood 
donations emphasizes the need for precautionary measures 
to be taken in order to exclude donors, who may have already 
been incubating vCJD, from donating. In reaction to various 
scientific reports,[7–11] the Ministry of Health & Social Solidar-
ity of Greece issued a regulation in February 2001 banning 
any potential donor who spent accumulated time of at least 
six months in the United Kingdom between 1 January 1980 
and 31 December 1996.[12] Moreover, as is stated in the Euro-
pean Blood Directive [13] in order to avoid iatrogenic CJD trans-
mission the following measures are implemented: potential 
donors must not donate if they are recipients of dura matter 
grafts, corneal, scleral or ocular tissue grafts and recipients 
of pituary derived extracts. Finally, any donor who has been 
diagnosed with any form of CJD, or other associated disorder 
or has had two or more blood relatives develop a prion-asso-

ciated disease is also deferred from blood donation.  Particu-
larly overseas, in Canada, while there have been no cases of 
vCJD attributable to the use of blood or plasma derivatives, 
lack of experience with this condition and the causative agent 
suggest that vCJD may have the potential to spread through 
blood or blood derivatives.  People are not eligible to donate 
blood or plasma if they have had a blood transfusion or have 
received medical treatment with a product made from blood 
in the UK, France or Western Europe since 1980.[14] Further-
more, according to previous FDA recommendations [15, 16] and 
to the latest ones, stated in the AABB 2012, donors who have 
spent a total of three months or more in the UK from the be-
ginning of 1980 through the end of 1996, donors who have 
spent a total of five years or more in Europe from 1980 to the 
present, current or former US military personnel, civilian mil-
itary employees and their dependents who resided at US mili-
tary bases in Northern Europe (Germany, UK, Belgium and 
the Netherlands) for a total of six months or more from 1980 
through 1990, or elsewhere in Europe (Greece, Turkey, Spain, 
Portugal and Italy) from 1980 through 1996 and any donors 
who have injected bovine insulin since 1980, unless it is pos-
sible to obtain confirmation that the product was not manu-
factured after 1980 from cattle in the UK, are also deferred  
indefinitely from donating.[17] As a result of these restric-
tions, we have created an array of precautions based on our 
present knowledge of the disease in order to reduce the risk 
for infectious contamination of blood by CJD via transfusions 
especially as there is no specific screening blood test avail-
able. In considering this potential risk and measures to deal 
with it, the principle has been adopted that one must seek to 
apply measures which will reduce the targeted risk without 
jeopardizing the safety of the blood system in other ways. In 
Greece, approximately 600,000 units of blood are collected 
annually mainly from healthy non – compensated voluntary 
blood donors and from family members and friends of the 
patients in need of a blood transfusion (replacement donors). 
This is achieved by 9 National Blood Transfusion Centers 
and 101 National Blood Transfusion Services throughout the 
country. To encourage blood donation, blood collection ses-
sions are organized at various places, where there are a lot of 
determined volunteers, such as churches, schools, commu-
nity centers, private companies and associations on the Greek 
mainland and at various Greek islands. Thereby, according to 
the Greek National Data of 2007–2009 the source of blood 
donations origins from 45% voluntary blood donors, 48.5% 
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family members and friends (replacement donors), 2.4% 
Armed Forces personnel and 4.1% from the Swiss Red Cross 
[Figure 1],  the data are comparable for all three years. As far 
as the provision of blood concerns, 78.1% is transfused to pa-
tients of Hospitals and Private Clinics, 17.5% to thalassemic 
patients and 4.4% is discarded.[18] Moreover, according to the 
recent summary report of Coordinating Haemovigilance Cen-
tre of Greece (SKAE/ΣΚΑΕ), the total number of tested blood 
units for 2010 was 609,735 and 582,187 for 2011. The annual 
average of the National collection of whole blood units and 
plateletpheresis during the SKAE study period 2007-2011 was 
615,000 and 22,000 respectively.[19] In our Blood Transfu-
sion Service during the year 2011, 11,936 blood donor candi-
dates were evaluated through pre-donation screening inter-
views. Of the donations that were collected, 2,616 units of red 
cells, 402 therapeutic units of fresh plasma and 678 thera-
peutic units of platelets were transfused in patients of our 
hospital, while the rest of the collected units were transfused 
in patients of other hospitals or private clinics.[20] Thus, the 
objective of this study was to evaluate blood donor loss due to 
CJD deferral and to refine estimates of the possible risks and 
benefits of donor-deferral strategies that are aimed at avoid-
ing transmission of vCJD.
 

MATERIALS AND METHODS
During the year 2011, 11,936 candidates for blood donation 
were evaluated through pre-donation screening interviews. 
In particular, 7,336 were volunteer donors, 315 were per-
sonnel from the Armed Forces and 4,285 were replacement 
donors as shown in Figure 2 in comparison with the above 
National Data. The proportion of male blood donor candi-
dates was 65% and 35% were female, with a mean age of 34.8 
years. 7,651 (64.1%) were volunteers and 4,285 (35.9%) were 
replacement donors. Data were collected from two categories 
of donors: those who appeared at the Blood Service (27.1%) 
and those who went to donate to our sessions (72.9%). Donor 
selection was done by having the blood donor answer a ques-
tionnaire followed by physical examination (blood pressure, 
heart rate) and hemoglobin estimation. During the blood do-
nor interview, attention was given to all questions relative to 
CJD infection. A retrospective study of pre-donation deferral 
of prospective blood donors potentially infected with CJD was 
conducted. Records of all pre-donation deferral reasons over 
a period of one year (1 January 2011 to 31 December 2011) 
were analyzed to quantify the deferral rate. Deferred donors 
were also stratified according to gender, age and category 
(volunteer or replacement donor). Deferred persons were cat-
egorized by age, gender and reason for deferral by retrospec-
tive evaluation of the donor questionnaires. Proportions were 
compared for significance using Pearson’s correlation coeffi-
cient on the SPSS statistics computer programme.

RESULTS
Total number of candidates for blood donation, in the year 
2011, at our Blood Transfusion Service was 11,936. 7,651 
(64.1%) were volunteers and 4,285 (35.9%) were replace-
ment donors. 1,473 donors were deferred from donation. 
The total deferral rate was thus 12, 3% for all reasons. The 
strategy of deferring donors who have lived in the UK for 6 
months or longer between 1980 and 1996 to avoid possible 
vCJD transmission, led to the loss of 61 donations account-
ing for 4.1% of all deferrals [Figure 3]. None of the donors 
referred to any known risk factors for occurrence of familial 
(hereditary) or iatrogenic CJD. The mean age of the donors 
deferred for vCJD was 42 years of age. Females were found to 
have lower deferral rates than males (18% vs 82%, p=0.01) 
and also volunteers to have higher rates regarding vCJD de-
ferral as compared to replacement donors (67.2% vs 32.8%, 
p=0.01).

FIGURE 1

Source of blood donation origin according to the Greek 
National data 2007–2009.

Swiss Red
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61,5

Volunteers Replacement donors Armed Forces

Our Blood Bank service

National

Swiss Red Cross

45

35,9

48,5

2,6 2,4
4,1

FIGURE 2

Source of blood donors of our Blood Transfusion Service 
during the year 2011 as compared to the National data for all 
Blood Centres and Services for the years 2007–2009.

FIGURE 3

Distribution % of reasons of deferral of 1,473 potential blood 
donors in our Blood Transfusion Service (2011).
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 DISCUSSION
Variant CJD is a subset of a broad range of prion diseases. More 
specifically, vCJD is one of four types of CJD: Sporadic (sCJD) 
which accounts for the vast majority (85%) of CJD cases, Fa-
milial or Genetic regarding inherited cases of CJD, Iatrogenic 
(iCJD) caused by contaminated transplants and medications 
and lastly variant CJD (vCJD) acquired mainly through con-
sumption of contaminated cattle.[21] However, in 2004 the 
possibility of human to human transmission of vCJD through 
blood transfusion arose.[6] Since 2004, four suspected cases 
of vCJD infection through blood transfusion were reported, all 
in the United Kingdom, providing empirical support that vCJD 
is transmissible by blood transfusion. In these four cases, the 
donors developed vCJD, 17–40 months after blood donation, 
and the recipients developed vCJD about 7 years after trans-
fusion.[22] A further transmission of vCJD was described in 
February 2009. The patient suffered from haemophilia and 
had received batches of factor VIII to which a donor, who sub-
sequently developed vCJD, had contributed plasma. The pa-
tient died of other causes but was found to have evidence of 
prion accumulation in his spleen.[23] The possibility of vCJD 
transmission by blood has implemented precautionary meas-
ures such as indefinitely deferring donors who have spent 
more than 6 months in the UK between 1980 and 1996. This 
is quiet an austere measure but public health policy must be 
conservative and cautious. Moreover, if there should be more 
cases of vCJD transmission by blood transfusion, the public 
would lose faith in the blood transfusion system, resulting in 
more losses of blood donations. In order to balance the costs 
and benefits of public health policy regarding vCJD and blood 
supply some solutions of the problem must be considered. 
Firstly, a blood test is the most direct solution to the problem, 
this could identify the contaminated with vCJD blood units. 
On the other hand, maybe screening people’s blood would re-
veal the true magnitude of the problem especially in certain 
countries where the majority of cases have clustered. Sec-
ondly, component processing of leukocytes and plasma can 
offer a combination or an alternative to the above. Accord-
ing to some scientists [24] it is likely that host B lymphocytes 
are involved in the transport of prions from the periphery 
to the central nervous system. In addition, plasma seems to 
be another transmission route for PrPSc, while rejecting the 
hypothesis that red blood cells carry PrPSc.[22] These results 
suggest that reduction of leukocytes can lower the risk of vCJD 
transmission by blood. Furthermore there are prion removal 

devices under development that would significantly decrease 
the infectivity of the contaminated blood.[22] The FDA does 
not recommend deferral of Source Plasma donors who have 
lived or traveled elsewhere in Europe, in contrast to deferral 
of donors of Whole Blood and blood components intended for 
transfusion, Source Leukocytes, and recovered plasma. This 
difference in deferral criteria between source plasma donors 
and others takes into account that, in contrast to whole blood 
and other components used for transfusion, plasma derivates 
made from source plasma are highly processed materials. 
Also the FDA has taken into consideration the estimated low 
prevalence of vCJD infections in Europe compared to the UK, 
the likely ability of plasma fractionation processes to reduce 
TSE (Transmissible Spongiform Encephalopathy) infectivity 
and the uncertain effect of a deferral upon the supply of plas-
ma derivatives.[25] Risk reduction measures within the UK 
are more problematic. All adults (except strict vegetarians) 
are considered to have been at risk of vCJD through the food 
chain. An early risk assessment (February 1999) made two 
firm recommendations on risk reduction. The switch to non-
UK plasma for fractionation was achieved over the second 
half of 1998. Leukodepletion was achieved in a progressive 
program completed by 1 November 1999. To reduce further 
the risk, exclusion of donors who had themselves received a 
blood transfusion in the UK since 1980 was implemented in 
April 2004.[26] Nothing however is without cost, figures from 
the National Health System of the UK in 2007, show us that 
leukodepletion costs £70 million annually and there was addi-
tional substantial cost of importing plasma from the USA. The 
development of specific prion reduction filters for RBCs offer 
the potential of a further substantial reduction in infectivity 
of the blood supply and the risk of transfusion transmission. 
The UK Blood Services evaluated then that these filters and 
their introduction was likely to add another £100 million an-
nually to the blood supply bill.[27] On the other hand, several 
cases of prion transmissions have been reported in the United 
Kingdom in patients who contracted CJD years after having re-
ceived non-leukodepleted blood products from asymptomatic 
donors.[6, 28–30] In October 1997, the UK Spongiform Encepha-
lopathy Advisory Committee advised that universal leukode-
pletion must be considered. The UK Departments of Health 
commissioned an independent risk assessment by Det Norske 
Veritas Consulting (DNV) asked the Blood Services to consider 
the feasibility (Comer & Spouge, 1999). Implementation was 
recommended in July 1998 and completed by the autumn of 
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1999 (Department of Health, 1998). The measure was predi-
cated on studies suggesting that B lymphocytes were likely 
to be involved in the initial phases of disease and that leuko-
cytes were an important locus of infectivity in the peripheral 
blood.[31] Hitherto, no case of transfusion-transmitted vCJD 
has been reported from the UK in any patient who received 
blood after the implementation of universal WBC reduction 
in October 1999.[32] However, the possible benefits of leuko-
depleted red blood cell concentrates (LD–RBCs) use with re-
gards to the vCJD transmission risk remains unclear. Data 
obtained in rodent models indicated that only 40% of the 
infectivity seemed to be associated with the white blood cells 
(WBC), while plasma would contain 60%.[33] Based on these 
results, and the fact that around 10 mL of plasma remains in 
each RBC unit, it could be expected that leuko-depletion alone 
might be unable to provide a significant prion infectivity re-
duction. In that context, one company (MacoPharma, Tour-
coing, France) developed a prion removal device (P-Capt) to 
reduce the plasma associated infectivity from RBCs by incor-
porating a prion-specific resin into a biocompatible filter.[34]

CONCLUSION
Current evidence indicates that it is possible to effect vCJD 
transmission through blood transfusion. No incidence of 
vCJD has been reported in Greece until now. It is advisable 
that public health measures be as conservative as possible 
and restrict potentially risky blood donors from donating but 
on the other hand blood supply in Greece is already limited 
and short blood supply may threaten the health of many that 
need the transfusions. A blood test for screening is the most 
direct solution to the problem, as this could identify the blood 
units that are contaminated. Also leukodepletion by itself re-
duces about half of the infectivity which if combined with fu-
ture prion removal devices might give us an acceptably safe 
product.

The data from our analysis suggest that donor defer-
ral due to vCJD criteria in our Blood Transfusion Service is 
0.51% (61/11,936) of all donations. A certain profile donor 
to be deferred for possible vCJD transmission emerged from 
our study matching to a male, volunteer, aged between 36 
and 48 years old who had resident in the UK the phobic pe-
riod of time, mainly for studies. Females were found to have 
lower deferral rates than males (18% vs 82%) because they 
represent significant lower proportion of the whole number 
of blood donors as compared to men. Moreover, the propor-

tion of men blood donors in Greece varies between 70–75% 
while the corresponding one of women donors is 25–30%. 
More specifically, women are safer blood donors than men 
but they represent only 25%–35% of the whole population of 
the blood donors.[35] On the other hand, volunteers revealed 
to have higher rates regarding vCJD deferral as compared to 
replacement donors (67.2% vs 32.8%) because they represent 
significant higher proportion of blood donors as compared to 
replacement donors, in our study. Data from other countries 
revealed that the percentage of vCJD deferral varies from 1% 
in the Northern and Southern geographic groups of the US, 
3–4% in San Francisco California, and Scottsdale Arizona and 
up to > 13% in El Paso Texas.[36] Compared to a study in Aus-
tralia the deferral rate regarding vCJD travel policy was esti-
mated to result in exclusion of 5.3% of all blood donations.
[37] In Greece, if we try to extent our results nationwide for 
one year this will account for the loss of a large number of 
units yearly (approximately 3,000). In order to compensate 
this loss we could either increase patient (e.g. autologous do-
nation and/or cell salvage) and public involvement in blood 
transfusion or make better use of our existing blood supplies 
by avoiding the unnecessary use of blood and blood compo-
nents in medical, obstetric and surgical practice, while ensur-
ing that the highest possible standard of clinical practice will 
be maintained.
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SUMMARY

AIM: Τo investigate the surveillance and reference procedure 
of tuberculosis cases from the initial diagnosis in a tertiary 
care hospital to the to the Public Health authorities, during 
an 8-year period. 
MATERIALS AND METHODS: From the laboratory diag-
nosis during the period 2003–2010, data of all diagnosed cas-
es of tuberculosis were collected. Subsequently, each case’s 
reference procedure from the attending physician to the hos-
pital Infectious Disease Committee (IDC) and the appropriate 
Public Health authorities was investigated. 
RESULTS: A total of 8,359 specimens from 4,995 patients 
were submitted to the Department of Microbiology, “Laikon” 
General Hospital for routine diagnosis of tuberculosis dur-

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση της αξιοπιστίας της διαδικασίας  δή-
λωσης και επιτήρησης των κρουσμάτων φυματίωσης από ένα 
τριτοβάθμιο νοσοκομείο της Αθήνας προς τους αρμόδιους φο-
ρείς Δημόσιας Υγείας,
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Την περίοδο 2003–2010 ελέγχθη-
καν τα αρχεία του ΓΝΑ «Λαϊκό» και καταγράφηκαν τα δεδομένα 
όλων των  κρουσμάτων φυματίωσης που διαγνώσθηκαν. Στην 
συνέχεια διερευνήθηκε η πορεία της διαδικασίας  δήλωσης 
των συγκεκριμένων  κρουσμάτων από τους θεράποντες ιατρούς 
στην Επιτροπή Ελέγχου Λοιμώξεων του Νοσοκομείου (ΕΕΛ) και 
στην συνέχεια στις αρμόδιες υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Νο-
μαρχία και Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων – ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ).
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η φυματίωση είναι ασθένεια με ιδιαίτερο επιδημιολογικό χα-
ρακτήρα, με μεγάλες περιόδους έξαρσης και ύφεσης. Μετά την 
ανακάλυψη του εμβολίου BCG  το 1921, καθώς και των πρώτων 
αντιφυματικών, της στρεπτομυκίνης το 1944 και της ισονιαζί-
δης το 1952, φάνηκε ότι η «λευκή πανώλης» όπως ήταν γνωστή 
το 19ο αιώνα, μπορούσε να καταπολεμηθεί.[1, 2]

Η αύξηση όμως της επίπτωσης της νόσου μετά το 1980, 
λόγω της επιδημίας του AIDS, αλλά και της μετακίνησης πληθυ-
σμών, ιδιαίτερα από περιοχές με μεγάλη επίπτωση (άπω Ασία, 
χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, υποσαχάρια Αφρική), 
οδήγησε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να κηρύξει 
Παγκόσμια Επείγουσα Κατάσταση[3] και να θέσει σε λειτουργία 

το  πρόγραμμα Stop-TB, με στόχο το 2015 να υπάρχει πλήρης 
πρόσβαση του παγκόσμιου πληθυσμού σε διαγνωστικές μεθό-
δους και θεραπεία. Το πιο σημαντικό ίσως μέρος του συγκε-
κριμένου προγράμματος, είναι η δημιουργία των πρώτων νέων 
αντιφυματικών φαρμάκων μετά από 40 χρόνια.[4]

Σήμερα, σχεδόν το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού 
είναι μολυσμένο με το Mycobacterium tuberculosis [5–7] και 
μάλιστα στις περισσότερες από τις περιπτώσεις χωρίς εμφανή 
συμπτωματολογία.[8] Η νόσος αποτελεί την τρίτη αιτία θανάτου 
παγκοσμίως, είναι η κύρια αιτία θανάτου ανάμεσα στα λοιμώ-
δη νοσήματα,[6] και ευθύνεται για περίπου δύο εκατομμύρια 
θανάτους κάθε έτος.[6, 8] Αποτελεί επιδημιολογικό παράδοξο, 
διότι, ενώ είναι µία νόσος της οποίας το αίτιο, η παθογένεια, η 

ing the study period. A total of 193 positive specimens were 
recorded and 93 cases of tuberculosis were diagnosed. In 
the vast majority (93.5%) the isolate was identified as M. 
tuberculosis complex. Male patients dominated over female 
(65.6%), as well as patients with Greek citizenship over im-
migrants (66.7%). Of the 93 cases diagnosed, a total of 26 
were reported by the attending physician to the IDC; all 26 
were reported by a fax procedure to the appropriate Public 
Health authorities, but only 17 were later retrieved from the 
archives of the Hellenic Center for Disease Control and Pre-
vention (KEELPNO). No statistical differences were detected 
between the diagnosed cases, those reported to the IDC and 
those retrieved from the archives of KEELPNO regarding the 
positive or negative acid-fast stain, the admittance in specific 
ward of the hospital or the year of diagnosis. 
CONCLUSIONS: These data suggest a continuous system-
atic insufficiency of the surveillance procedure, independent 
of the patients’ specific data, the time period, individual or 
general medical practices. This insufficiency mainly focuses 
during the reference stage between the attending physician 
and the hospital’s IDC.

KEYWORDS

Tuberculosis, surveillance, reference, KEELPNO

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κατά την διάρκεια της περιόδου της με-
λέτης, εξετάσθηκαν 8.359 δείγματα για φυματίωση, τα οποία 
ελήφθησαν από 4.995 ασθενείς. Συνολικά ανευρέθηκαν 192 
θετικά δείγματα που αντιστοιχούσαν σε 93 ασθενείς. Στην συ-
ντριπτική πλειονότητα των ασθενών (93,5%) διαγνώσθηκε M. 
Tuberculosis complex, ενώ επιδημιολογικά επικρατούσαν οι 
άνδρες (65,6%) σε σχέση με τις γυναίκες και οι ασθενείς Ελ-
ληνικής υπηκοότητας (66,7%) σε σχέση με τους οικονομικούς 
μετανάστες. Από τα 93 κρούσματα  που διαγνώσθηκαν στις 
κλινικές του νοσοκομείου, δηλώθηκαν από τους θεράποντες 
ιατρούς στην ΕΕΛ τα 26, τα οποία όλα απεστάλησαν με τηλε-
μοιότυπο στις αρμόδιες υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Νομαρ-
χία έως το 2005, ΚΕΕΛΠΝΟ από το 2005 μέχρι το 2010), όμως 
στην τελική αναζήτηση ανευρέθηκαν καταγεγραμμένα μόνο τα 
17/26. Δεν υπήρξε στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των 
διαγνωσθέντων, των δηλωθέντων και των καταγεγραμμένων  
κρουσμάτων σε σχέση με την θετική ή αρνητική οξεάντοχη 
χρώση, την προέλευση από συγκεκριμένη κλινική ή τμήμα του 
νοσοκομείου, ή το έτος δήλωσης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα συγκεκριμένα δεδομένα υποδηλώ-
νουν μια συνεχή συστηματική ανεπάρκεια του μηχανισμού 
δήλωσης, ανεξάρτητη από συγκεκριμένα στοιχεία των  κρου-
σμάτων, τη χρονική περίοδο, ατομικές ή γενικευμένες νοση-
λευτικές πρακτικές, η οποία επικεντρώνεται κυρίως στο στάδιο 
μεταξύ του θεράποντος ιατρού και της ΕΕΛ.

ΛΕΞΕΙΣ–ΚΛΕΙΔΙΑ

Φυματίωση, επιτήρηση,  δήλωση, ΚΕΕΛΠΝΟ
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διάγνωση, η θεραπεία και η πρόληψη είναι απολύτως γνωστά, 
συνεχίζει να φονεύει περισσότερους ασθενείς σε απόλυτους 
αριθμούς, από όσους φόνευε την εποχή που πρωτοανακαλύ-
φθηκε.[9] 

Η φυματίωση  είναι νόσημα υποχρεωτικά δηλούμενο στο 
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, το δε δελτίο Δήλω-
σης Φυματίωσης μπορεί να συμπληρωθεί είτε από τον θεράπο-
ντα και τον εργαστηριακό ιατρό είτε από έναν ιατρό μόνο, κλι-
νικό ή εργαστηριακό, ενώ στην όλη διαδικασία εμπλέκεται και 
η Επιτροπή Ελέγχου Λοιμώξεων (ΕΕΛ), η οποία είναι υπεύθυνη 
για την επιτήρηση, τη συλλογή, τον έλεγχο και την αποστολή 
των ειδικών δελτίων καταγραφής των υποχρεωτικώς δηλούμε-
νων νοσημάτων στις ειδικές υπηρεσίες του ΚΕΕΛΠΝΟ, δρώντας 
ουσιαστικά ως ενδιάμεσος ανάμεσα στην ιατρική υπηρεσία 
και τις δομές Δημόσιας Υγείας. Όμως το γεγονός της διάσπα-
σης της ευθύνης της δήλωσης σε κάθε νοσοκομείο, καθώς και 
του μεγάλου διαστήματος που μεσολαβεί από την υποψία της 
νόσου έως τη διάγνωση και την ταυτοποίηση του είδους του 
μυκοβακτηριδίου (15 έως και 40 ημέρες) έχει καταδείξει ότι   
υπάρχει σημαντική υποδήλωση των κρουσμάτων της νόσου 
στο ΚΕΕΛΠΝΟ.

Σκοπός της παρούσας αναδρομικής μελέτης είναι η ανάλυση 
των αποτελεσμάτων του τμήματος της φυματίωσης του Μικρο-
βιολογικού Εργαστηρίου του ΓΝΑ «Λαϊκό» της περιόδου 2003–
2010, η αντιστοίχηση των διαγνωσθέντων με τα  δηλωθέντα 
κρούσματα στο ΚΕΕΛΠΝΟ και η διερεύνηση τυχόν προβλημά-
των της διαδικασίας επιτήρησης και  δήλωσης των κρουσμάτων.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Χρησιμοποιήθηκαν τα αρχεία του Μικροβιολογικού Εργαστηρί-
ου του ΓΝΑ «Λαϊκό» της οκταετίας 2003–2010 και έγινε κατα-
γραφή και ανάλυση των αποτελεσμάτων των καλλιεργειών για 
μυκοβακτηρίδια. Διερευνήθηκαν επίσης τα βασικά δημογρα-
φικά στοιχεία των ασθενών που συνόδευαν την αποστολή του 
κλινικού δείγματος (ηλικία, φύλο και εθνικότητα)

Παραλαμβάνονταν συνήθως τρία δείγματα ούρων ή πτυ-
έλων διαδοχικών ημερών από κάθε ασθενή (νοσηλευόμενο ή 
μη), και ένα ή σπανιότερα δύο δείγματα άλλων συστημάτων/
οργάνων (ΕΝΥ, αρθρικό, πλευριτικό, περικαρδιακό και ασκητι-
κό υγρό, λεμφαδένες, βιοψίες, βρογχικές εκκρίσεις, γαστρικό 
υγρό, πύο, εκκρίματα συριγγίων, αίμα, μυελός, τεμάχια δέρμα-
τος, οστών και μαλακών μορίων).

Τα δείγματα εξετάζονταν για την καταλληλότητά τους και 
ανάλογα την προέλευσή τους γινόταν επεξεργασία ρευστο-
ποίησης, ομογενοποίησης και απομάκρυνσης της χλωρίδας με 

τη μέθοδο της Ν-ακετυλ-L-κυστεϊνης. Σε όλα τα δείγματα γι-
νόταν επίστρωση παρασκευάσματος σε αντικειμενοφόρο πλά-
κα για μικροσκοπική εξέταση ύστερα από οξεάντοχη χρώση 
κατά Ziehl-Neelsen. Τα δείγματα αίματος, μυελού, τα στείρα 
βιολογικά υγρά (ΕΝΥ, αρθρικό, πλευριτικό, περικαρδιακό και 
ασκητικό υγρό) καθώς και οι βρογχικές εκκρίσεις, τα πτύε-
λα, το γαστρικό υγρό και τα ούρα, μετά την επεξεργασία τους, 
εμβολιάζονταν σε φιαλίδια μυκοβακτηριδίων Bactec (Becton 
Dickinson & Co, Sparks, MD 21152, USA) για το έτος 2003 και 
BacTAlert 3D (BioMerieux, Marcy L’ Etoile, France) για την 
περίοδο 2004–2010 καθώς και σε στερεό υλικό Löwenstein-
Jensen (LJ), (bioMerieux, Marcy L’ Etoile, France). Τα κόπρανα, 
τα δείγματα πύου και τα τεμάχια οστών και δέρματος/μαλακών 
μορίων εμβολιάζονταν σε στερεό θρεπτικό υλικό LJ. Τα σωλη-
νάρια LJ επωαζόταν για 6 εβδομάδες σε θερμοκρασία 37°C, ενώ 
τα φιαλίδια στα αντίστοιχα επωαστικά συστήματα Bactec 9000 
MB και BacTAlert 3D έως 42 ημέρες. Οι θετικές καλλιέργειες 
αποστέλλονταν από το Εργαστήριο Μικροβιολογίας στο Εθνικό 
Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων (ΕΚΑΜ) στο Νοσοκομείο 
«Η Σωτηρία» για ταυτοποίηση σε επίπεδο είδους και έλεγχο 
ευαισθησίας.

Σε κάθε κρούσμα που είχε οριστική διάγνωση συμπληρω-
νόταν η φόρμα δήλωσης από τους θεράποντες ιατρούς και απο-
στέλλονταν στην ΕΕΛ, η οποία, στη συνέχεια και σύμφωνα με 
την κρατούσα για κάθε εποχή διαδικασία, προχωρούσε στην δή-
λωση, είτε στην Νομαρχία (για την περίοδο 2003–2005), είτε 
απ’ ευθείας στο ΚΕΕΛΠΝΟ (για την περίοδο 2006 έως 2010). 

Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής των αποτελεσμά-
των, αναζητήθηκαν στην βάση δεδομένων του ΚΕΕΛΠΝΟ οι δη-
λώσεις των αντίστοιχων  κρουσμάτων.

Η στατιστική επεξεργασία των αριθμητικών δεδομένων έγι-
νε με τη  χρήση των δοκιμασιών Chi square και Fisher’s Ex-
act test και του λογισμικού SPSS 12.0 (SPSS Inc., Chicago, IL 
60606, USA). 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης παρελήφθησαν στο 
μικροβιολογικό εργαστήριο συνολικά 8.359 κλινικά δείγματα 
από 4.995 ασθενείς και καταγράφηκαν 193 θετικά (2,3%) από 
93 ασθενείς (1,9%). Τα αναλυτικά στοιχεία των επεξεργασθέ-
ντων και θετικών δειγμάτων, καθώς και των εξετασθέντων και 
διαγνωσθέντων κρουσμάτων, ανά έτος, φαίνονται στον Πίνα-
κα 1. Δεν υπήρξε στατιστικώς σημαντική διαφοροποίηση ανά 
έτος (p=0,19). Σε όλα τα θετικά δείγματα αναπτύχθηκε μόνο 
ένα είδος μυκοβακτηριδίου, στην πλειονότητα  M. tuberculosis 
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complex 87/93 (93,5%). Επίσης ταυτοποιήθηκαν και έξι στελέ-
χη ατύπων μυκοβακτηριδίων (ΜΟΤΤ), που περιελάμβαναν τρία 
στελέχη M. avium (3,2%), δύο στελέχη M. chelonae (2,2%) και 
ένα στέλεχος Μ. marinum (1,1%). 

Από επιδημιολογικής  πλευράς επικρατούσαν οι άρρενες 
61/93 (65,6%) και οι Έλληνες υπήκοοι 62/93 (66,7%). 

Από τα 93 συνολικά κρούσματα που διαγνώσθηκαν στο Νο-
σοκομείο, στην Επιτροπή Ελέγχου Λοιμώξεων δηλώθηκαν από 
τους θεράποντες ιατρούς μόνο τα 26. Από αυτά, την περίοδο 
2003–2005 εστάλησαν τα οκτώ στην Νομαρχία με τηλεομοιό-
τυπο (σύμφωνα με την διαδικασία δήλωσης κρούσματος της συ-

γκεκριμένης περιόδου, η οποία ήταν από το νοσοκομείο και την 
ΕΕΛ, στη Νομαρχία και από εκεί στο ΚΕΕΛΠΝΟ), ενώ τα υπόλοι-
πα 18 εστάλησαν απευθείας στο ΚΕΕΛΠΝΟ την περίοδο 2005–
2010 (σύμφωνα με την νεότερη διαδικασία), πάλι χρησιμοποι-
ώντας τηλεομοιότυπο. Κανένα αποτέλεσμα δε στάλθηκε μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με κάποια άλλη ηλεκτρονική 
μέθοδο καταγραφής, παρά την ανάπτυξη μηχανογράφησης στο 
νοσοκομείο. Στο ΚΕΕΛΠΝΟ, ανευρέθηκαν καταχωρημένα 17 από 
τα 26 κρούσματα που είχαν αποσταλεί (τα 6 από τα 8 που δη-
λώθηκαν στη Νομαρχία και 11 από τα 18 που δηλώθηκαν απευ-
θείας στο ΚΕΕΛΠΝΟ). Σε αντίθεση με τα ανωτέρω, το σύνολο 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  Ετήσια κατανομή εξετασθέντων/ θετικών δειγμάτων και εξετασθέντων / θετικών
ασθενών για μυκοβακτηρίδια στο ΓΝΑ «Λαϊκό» (2003–1010).

ΕΤΟΣ
Αριθμός 

εξετασθέντων 
δειγμάτων 

Αριθμός θετικών 
δειγμάτων (Νº)

Ποσοστό
(%)

Αριθμός 
εξετασθέντων 

ασθενών

Αριθμός 
θετικών  

ασθενών (Νº)

Ποσοστό
(%)

2003 1.355 50 3,7 615 23 3,7

2004 1.164 24 2,1 670 12 1,8

2005 905 23 2,5 621 14 2,3

2006 1.002 16 1,6 667 8 1,2

2007 993 15 1,5 615 5 0,8

2008 1.081 17 1,6 616 9 1,5

2009 979 18 1,8 629 11 1,7

2010 880 29 3,3 562 11 2,0

Σύνολο 8.359 192 2,3 4.995 93 1,9

ΠΙΝΑΚΑΣ 2  Συσχέτιση οξεάντοχης χρώσης (ΖΝ) με διαγνωσθέντα κρούσματα καιδηλωθέντα στην 
Επιτροπή Ελέγχου Λοιμώξεων (ΕΕΛ) του ΓΝΑ «Λαϊκό» και καταγεγραμμένων στο ΚΕΕΛΠΝΟ (2003–2010).

Οξεάντοχη χρώση Διαγνωσθέντα Δηλωθέντα στην ΕΛ Καταγεγραμμένα στο ΚΕΕΛΠΝΟ

Θετική οξεάντοχη χρώση 57 14 8

Αρνητική οξεάντοχη χρώση 36 12 9

Σύνολο 93 26 17
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3  Κατανομή θετικών κρουσμάτων, δηλωθέντων στην Επιτροπή Ελέγχου Λοιμώξεων 
(ΕΕΛ)  και καταγεγραμμένων στο ΚΕΕΛΠΝΟ κατά τομέα και κλινική του ΓΝΑ «Λαϊκό» (2003–2010).

Τομέας Κλινική Διαγνωσθέντα
Δηλωθέντα 

στην ΕΛ
Καταγεγραμμένα 

στο ΚΕΕΛΠΝΟ

Παθολογικός

1η Παθολογική 14 4 3

2η Παθολογική 26 7 5

3η Παθολογική 26 6 3

Καρδιολογική 1 1 −

Πνευμονολογική 1 1 −

Σύνολο Παθολογικού Τομέα 68 19 11

Χειρουργικός

Μονάδα Μεταμόσχευσης 9 2 2

Ουρολογική 3 2 2

1η Χειρουργική 2 1 1

2η Χειρουργική 1 − −

Σύνολο Χειρουργικού Τομέα 15 5 5

Εξωτερικά Ιατρεία Εξωτερικά Ιατρεία 10 2 1

Γενικό Σύνολο 93 26 17
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→ Διαγνωσθέντα        → Δηλωθέντα στην ΕΕΛ       → Καταγεγραμμένα στο ΚΕΕΛΠΝΟ

ΓΡΑΦΗΜΑ 1
Κατ’ έτος κατανομή 
θετικών κρουσμάτων και, 
δηλωθέντων στην Επιτροπή 
Ελέγχου Λοιμώξεων (ΕΕΛ) 
και καταγεγραμμένων στο 
ΚΕΕΛΠΝΟ (2003–2010).

№
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των στελεχών από τα 93  κρούσματα, είναι καταγεγραμμένο 
στα αρχεία του ΕΚΑΜ. 

Η ανάλυση των διαγνωσθέντων κρουσμάτων, των δηλωθέ-
ντων στην ΕΕΛ και των καταχωρημένων  στο ΚΕΕΛΠΝΟ ανάλογα 
με το αποτέλεσμα της οξεάντοχης χρώσης, το τμήμα νοσηλείας 
του ασθενούς στο νοσοκομείο και το έτος διάγνωσης φαίνο-
νται στους Πίνακες 2, 3 και 4 και στο Γράφημα 1. Η στατιστική 
ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι δεν υπήρχε στατιστικώς 
σημαντική διαφορά των τριών ομάδων σε σχέση με το αποτέ-
λεσμα της οξεάντοχης χρώσης (p=0,488), το τμήμα νοσηλεί-
ας (p=0,452), ή το έτος διάγνωσης των ασθενών (p=0,542). Η 
ανάλυση αυτή πραγματοποιήθηκε στο σύνολο των 93 κρουσμά-
των, στα οποία περιλαμβάνονταν και τα 6 περιστατικά ΜΟΤΤ, αν 
και αυτά δεν ανήκουν στα υποχρεωτικά δηλούμενα.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η παρούσα μελέτη διενεργήθηκε με σκοπό την καταγραφή και 
ανάλυση των δεδομένων όλων των κρουσμάτων φυματίωσης 
που διαγνώσθηκαν στο ΓΝΑ «Λαϊκό» από το έτος 2003 έως και 
το έτος 2010 και τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της 
διαδικασίας  δήλωσης των νέων  κρουσμάτων φυματίωσης από 
ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο στις αντίστοιχες δομές Δημόσιας 
Υγείας, που έχουν την ευθύνη της συλλογής και καταγραφής 
των στοιχείων.

Για τη χρονική περίοδο των οκτώ ετών της παρούσας με-
λέτης, το ποσοστό των θετικών δειγμάτων ήταν 2,3% ενώ των 
διαγνωσθέντων ασθενών ήταν 1,9%, ποσοστά παρόμοια με 
τα αντίστοιχα προηγούμενης μελέτης στο ίδιο Νοσοκομείο  
(1987–1998).[10] Ανάλογες μελέτες στον ελληνικό χώρο κατα-
γράφουν ποσοστά θετικών δειγμάτων στα εξετασθέντα 1,0% 

- 3,2%,[11, 12] ενώ το ποσοστό διαγνωσθέντων ασθενών κυμαίνε-
ται από 2,6% έως  2,8%.[13, 14]

Σχετικά με τα καταγεγραμμένα επιδημιολογικά δεδομένα, 
σχεδόν διπλάσιος αριθμός θετικών  δειγμάτων προήρχετο από 
άνδρες (61/93 θετικά), γεγονός που συμφωνεί και με άλλες 
μελέτες.[15, 16] Επίσης, αν και οι Έλληνες ασθενείς φαίνεται 
να εμφανίζουν διπλάσιο αριθμό κρουσμάτων από ότι οι οικο-
νομικοί μετανάστες, εάν αναχθούν τα συγκεκριμένα αποτελέ-
σματα στον υπό εξέταση πληθυσμό (10.202.207 Έλληνες και 
761.813 οικονομικοί μετανάστες, σύμφωνα με την απογραφή 
του 2001),[17] είναι εμφανής η αυξημένη νοσηρότητα που κα-
ταγράφεται στους οικονομικούς μετανάστες στην Ελλάδα. 

Από τα 93 θετικά στελέχη που απομονώθηκαν, η πλειονό-
τητα ήταν M. tuberculosis complex (93,5%), ενώ 6 στελέχη 
(6,5%) ανήκαν σε άτυπα είδη (ΜΟΤΤ). Σε αντίστοιχες μελέτες ο 

αριθμός των ΜΟΤΤ κυμαίνεται από 2,3% έως 3,4%.[12, 18, 19] Τα 
υψηλότερα ποσοστά MOTT που καταγράφηκαν στην παρούσα 
μελέτη πιθανώς οφείλονται στη φύση των ασθενών που εξυπη-
ρετούνται στο ΓΝΑ «Λαϊκό», όπως μεγάλος αριθμός ασθενών με 
μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων, μυελού των οστών ή αιμα-
τολογικές κακοήθειες. 

Η αναζήτηση της πορείας δήλωσης των διαγνωσθέντων 
περιστατικών ανέδειξε σημαντικά προβλήματα στην όλη διαδι-
κασία, γεγονός που έχει επισημανθεί και προηγουμένως.[19–21] 
Από το σύνολο των 93 περιστατικών, μόνο τα 26 (28%) δηλώθη-
καν από τους θεράποντες ιατρούς στις νοσηλεύτριες της ΕΕΛ, οι 
οποίες στην συνέχεια απέστειλαν τα στοιχεία με τηλεομοιότυ-
πο στις αρμόδιες υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. Στα αρχεία όμως 
του ΚΕΕΛΠΝΟ ανευρέθηκαν μόνο τα 17/26 (18,3%), όπως φαί-
νεται και στον Πίνακα 4, όλα περιστατικά από M. tuberculosis 
complex. Βέβαια εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα περιστα-
τικά από MOTT δεν ανήκουν στα υποχρεωτικά δηλούμενα και 
έτσι είναι δικαιολογημένη η μη ανεύρεση των δεδομένων των 
έξι συγκεκριμένων περιστατικών. 

Φαίνεται λοιπόν ότι το σημαντικότερο πρόβλημα της όλης 
διαδικασίας είναι το στάδιο της δήλωσης από τον θεράποντα ια-
τρό στον αρμόδιο υπάλληλο του νοσοκομείου (στην περίπτωση 
της παρούσας μελέτης στις νοσηλεύτριες ΕΕΛ), στάδιο κατά το 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4  Ετήσια καταγραφή διαγνωσθέντων θετικών 
κρουσμάτων και δηλωθέντων στην Επιτροπή Ελέγχου Λοιμώξεων 
(ΕΕΛ) του ΓΝΑ «Λαϊκό» και καταγεγραμμένων στο ΚΕΕΛΠΝΟ 
(2003–2010).

Έτος
Διαγνω-
σθέντα

Δηλωθέντα 
στην ΕΛ

Καταγεγραμμένα 
στο ΚΕΕΛΠΝΟ

2003 23 3 2

2004 12 4 4

2005 14 1 0

2006 8 2 2

2007 5 2 0

2008 9 5 3

2009 11 5 3

2010 11 4 3

Σύνολο 93 26 17
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οποίο σημειώνεται η μεγαλύτερη απώλεια καταγραφής. Οι λό-
γοι του συγκεκριμένου φαινομένου μπορεί να είναι ένας ή και 
περισσότεροι από τους παρακάτω: (α) η μεγάλη διάρκεια της 
εργαστηριακής διαγνωστικής διαδικασίας της φυματίωσης, που 
σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτήσει έως και 40 ημέ-
ρες. Κατά το  διάστημα αυτό ο ασθενής δυνατόν να έχει αποχω-
ρήσει από το νοσοκομείο, αλλά ακόμη και ο θεράπων ιατρός δυ-
νατόν να έχει σταματήσει να εργάζεται, (β) η θεωρούμενη από 
πολλούς γραφειοκρατική διαδικασία της συμπλήρωσης του δελ-
τίου δήλωσης και αποστολής του, σε συνδυασμό με την έλλειψη 
ενός απλού ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής, (γ) η πολυ-
διάσπαση των αρμοδιοτήτων δήλωσης (θεράπων ιατρός, νοση-
λεύτριες ΕΕΛ, εργαστήριο), (δ) η απουσία της ανάλογης «παι-
δείας δήλωσης» που θα πρέπει να διέπει το ιατρικό προσωπικό 
και η οποία αποκτάται συνήθως στο στάδιο της προπτυχιακής ή 
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, (ε) οι διαφορές που αφορούν στο 
όνομα του κρούσματος, κυρίως σε άτομα αλλοδαπής Εθνικότη-
τας. Συγκεκριμένα μπορεί να υπάρχει διαφορά  στην απόδοση 
του ονόματος του ασθενούς στη  δήλωση που γίνεται από τον 
θεράποντα ιατρό και σε αυτή που γίνεται από το εργαστήριο 
προς το ΕΚΑΜ όταν αποστέλλεται το στέλεχος, με αποτέλεσμα 
να μην είναι δυνατή η σύνδεση της κλινικής πληροφορίας με 
την εργαστηριακή  και ως εκ τούτου να ανακύπτουν προβλή-
ματα στη βάση δεδομένων του ΚΕΕΛΠΝΟ. Η χρήση του ΑΜΚΑ 
ως απαραίτητου στοιχείου στο δελτίο δήλωσης του κρούσματος 
θα μπορούσε να διορθώσει κάπως το πρόβλημα αυτό, εφόσον 
βέβαια υπήρχε και η διαδικασία απόδοσης ΑΜΚΑ τουλάχιστον 
σε όλους τους νόμιμα ευρισκόμενους στην Ελλάδα αλλοδαπούς. 

Η στατιστική επεξεργασία των τριών ομάδων που αναφέρ-
θηκαν ανωτέρω (διαγνωσθέντα, δηλωθέντα, καταγεγραμμένα) 
έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά σε σχέ-
ση με συγκεκριμένα στοιχεία της νόσου, το χρόνο διάγνωσης, 
ή τη νοσηλεία στα τμήματα του νοσοκομείου. Φαίνεται ότι οι 
πρακτικές της πλημμελούς δήλωσης αφορούν το σύνολο του 
ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου και όχι συγκεκριμένους 
τομείς ή κλινικές. 

Όποιοι βέβαια και εάν είναι οι λόγοι, το αποτέλεσμα είναι 
ένα σημαντικό έλλειμμα δήλωσης των κρουσμάτων φυματίω-
σης. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Μικροβιολογικό 
Εργαστήριο του ΓΝΑ «Λαϊκό» ακολουθεί πλήρως τη διαδικασία 
αποστολής όλων των στελεχών από θετικά δείγματα μυκοβα-
κτηριδίων στο μικροβιολογικό εργαστήριο του ΕΚΑΜ του ΓΝΝΘΑ 
«Η Σωτηρία», με αποτέλεσμα το έλλειμμα πληροφόρησης που 
καταγράφεται στην παρούσα μελέτη αφορά κατ’ ουσία στα κλι-
νικά και επιδημιολογικά στοιχεία των ασθενών. Αντιθέτως τα 

δεδομένα του μικροβιολογικού εργαστηρίου  του ΓΝΑ «Λαϊκό» 
αντιστοιχούν με τα δεδομένα του ΕΚΑΜ και για το σύνολο των 
93 περιστατικών υπάρχει η απάντηση του ΕΚΑΜ με την ταυτο-
ποίηση του στελέχους και τον έλεγχο ευαισθησίας. 

Συμπερασματικά, η παρούσα μελέτη, που κάλυψε μια οκτα-
ετή περίοδο σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο, κατέδειξε σημαντι-
κά κενά και ελλείψεις στην διαδικασία δήλωσης  και επιτήρησης 
της φυματίωσης που εντοπίζονται κυρίως στην πλημμελή συμ-
μόρφωση του προσωπικού του νοσοκομείου στις επιταγές ενός 
σύγχρονου συστήματος επιτήρησης, σε συνδυασμό με οργανω-
τικά και εκπαιδευτικά ελλείμματα του χώρου της υγείας. 
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SUMMARY

The diabetic foot infections may threaten the integrity of 
the limb. With the cooperation of the clinical departments 
and the laboratory, the severity of the infection can be esti-
mated, so that the appropriate treatment will be instituted 
to prevent the serious complications of the disease. In this 
study, the frequency of the isolation of pathogens involved 
in diabetic foot ulcers of the past two years was recorded and 
compared with data for the previous four years in the same 
hospital. Additionally, it was investigated whether antibiot-
ics commonly given as empirical treatment were adequate. 
Overall, Gram(-) bacteria was the most commonly isolated 
category of pathogenic microorganisms, with a slight relative 
decrease in 2010–2011 compared with 2006–2009. The per-

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι λοιμώξεις του διαβητικού ποδιού ενδέχεται να απειλήσουν 
την ακεραιότητα του σκέλους. Με τη συνεργασία κλινικών ια-
τρών και εργαστηρίου μπορεί να εκτιμηθεί εγκαίρως η βαρύ-
τητα της λοίμωξης ώστε με την κατάλληλη θεραπεία να απο-
τραπούν οι σοβαρότερες επιπλοκές της νόσου. Στην παρούσα 
εργασία έγινε επιδημιολογική καταγραφή παθογόνων μικρο-
οργανισμών που απομονώθηκαν από διαβητικά έλκη κατά τη 
διετία 2010–2011 και επιχειρήθηκε να συγκριθεί με αντίστοι-
χη καταγραφή της αμέσως προηγούμενης τετραετίας και να 
μελετηθεί κατά πόσο τα αντιβιοτικά που δίνονται συνήθως ως 
εμπειρική αγωγή είναι τα πλέον κατάλληλα. Τα Gram(-) βακτή-
ρια ήταν συνολικά η συχνότερα απομονωθείσα κατηγορία πα-
θογόνων μικροοργανισμών, με μικρή αναλογικά μείωση κατά 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μία από τις συχνότερες και σοβαρότερες επιπλοκές του μακρο-
χρόνιου και κακώς ρυθμιζόμενου σακχαρώδους διαβήτη είναι 
η δημιουργία ελκών στα κάτω άκρα. Αυτά κυρίως οφείλονται 
στην περιφερική νευροπάθεια και την αρτηριοπάθεια.[¹] Τα 
έλκη αποτελούν πύλη εισόδου μικροβίων και προδιαθέτουν 
στην ανάπτυξη λοίμωξης. Μάλιστα οι σοβαρές λοιμώξεις με 
προσβολή των εν τω βάθη μαλακών μορίων και των οστών μπο-
ρεί να απειλήσουν την ακεραιότητα του σκέλους και ενίοτε και 
την ίδια τη ζωή του ασθενούς.[²]

Τα διαβητικά έλκη επιμολύνονται και φλεγμαίνουν πολύ εύ-
κολα, γιατί δυσλειτουργούν οι αμυντικοί μηχανισμοί γύρω από 
τους προσβεβλημένους ιστούς, αλλά και γιατί συνυπάρχει περι-
ορισμένη αισθητικότητα και αιμάτωση.³ Σύμφωνα με τις κατευ-
θυντήριες οδηγίες της Infectious Diseases Society of America 
(IDSA), η εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή, κυρίως αντισταφυ-
λοκοκκική, δίνεται κατά την έναρξη ήπιας λοίμωξης διαβητι-
κού έλκους σε συνδυασμό με  τοπική φροντίδα.[4] Σε μέτριες 
και σοβαρές λοιμώξεις η λήψη καλλιέργειας πριν την έναρξη 
αντιμικροβιακής αγωγής κρίνεται απαραίτητη για την επιλογή 
κατάλληλης θεραπείας, ώστε ανάλογα με την ευαισθησία των 
μικροοργανισμών που απομονώνονται, το εμπειρικό σχήμα να 
τροποποιείται. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητο να 
χορηγείται διπλό θεραπευτικό σχήμα και να εφαρμόζεται το-
πική φροντίδα μέχρι να ληφθούν τα αποτελέσματα των καλλι-
εργειών και του αντιβιογράμματος.[4, 5] Σε περίπτωση κλινικής 
αποτυχίας υπάρχει κίνδυνος προσβολής  οστών και τενόντων 
με κατάληξη οστεομυελίτιδα, νεκρωτική απονευρωσίτιδα ή 
γάγγραινα. Για τον πλήρη έλεγχο της λοίμωξης είναι απαραί-
τητη η χειρουργική επέμβαση και αν χρειαστεί επαναιμάτωση 

του άκρου. Για την επιτυχή αντιμετώπιση μιας επιμολυσμένης 
εξέλκωσης σε ένα διαβητικό πόδι, είναι συχνά απαραίτητο να 
συνεργαστούν ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων (διαβητολόγος, ορ-
θοπαιδικός, αγγειοχειρουργός, λοιμωξιολόγος, βιοπαθολόγος)
[5] καθώς και το νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ κρίνεται απολύ-
τως απαραίτητη η συχνή παρακολούθηση του ασθενούς.[6, 7] 

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσας αναδρομικής μελέτης ήταν να χαρτο-
γραφηθεί η μικροβιολογική επιδημιολογία της λοίμωξης του 
διαβητικού ποδιού ώστε να αξιολογηθεί η κατάλληλη εμπειρική 
αντιμικροβιακή θεραπεία. Συγκεκριμένα, κύριος σκοπός ήταν 
να διερευνηθεί  το μικροβιακό φάσμα των επιμολυσμένων ελ-
κών διαβητικού ποδιού στο  Γενικό  Νοσοκομείο Πειραιά «Τζά-
νειο» κατά την διετία 2010–2011 και να μελετηθεί η αντοχή 
των μικροβιακών στελεχών, σε αντιβιοτικά που συνηθέστερα 
χορηγούνται ως εμπειρική αγωγή. Δευτερεύων σκοπός ήταν 
να συγκριθεί η συχνότητα απομόνωσης των διαφόρων παθογό-
νων μικροοργανισμών με αυτή προγενέστερης μελέτης για την 
τετραετία 2006–2009 στο ίδιο νοσοκομείο, ώστε να αναδει-
χθούν πιθανές τάσεις στην μικροβιολογική επιδημιολογία της 
λοίμωξης του διαβητικού ποδιού.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 192 κλινικά δείγματα που 
ελήφθησαν από διαβητικά έλκη 122 ασθενών. Η χρονική πε-
ρίοδος της μελέτης ήταν αναδρομικά η διετία από την έναρξη 
του 2010 ως το τέλος του 2011. Η συντριπτική πλειοψηφία των 
ασθενών ήταν εξωτερικοί ασθενείς που παρακολουθούνταν στο 
Ιατρείο Διαβητικού Ποδιού του Γ.Ν.Π. «Τζάνειο». Η συλλογή των 

centage of MRSA among all Staphylococcus aureus isolates was 
25,2% overall. The resistance ratio of Escherichia coli to cipro-
floxacin and MRSA isolates to clindamycin was high. Because 
of the increasing resistance to the broad-spectrum antibiotics 
used for empirical therapy, frequent epidemiological assess-
ment in the hospital setting is needed to guide for potential 
modifications in the treatment regimens.

KEYWORDS

Diabetic foot infections, antibiotics, cultures, microbes

την διετία 2010–2011 έναντι της τετραετίας 2006-2009. Το 
ποσοστό των MRSA έναντι του συνόλου των Staphylococcus au-
reus ήταν συνολικά 25,2%. Παρατηρήθηκε κλινικά σημαντική 
αντοχή της Escherichia coli στην σιπροφλοξασίνη και του MRSA 
στην κλινδαμυκίνη. Λόγω της αυξανόμενης αντοχής στα αντιβι-
οτικά ευρέως φάσματος που χρησιμοποιούνται στην εμπειρική 
θεραπεία, είναι απαραίτητος ο συχνός επιδημιολογικός έλεγχος 
και η τροποποίηση της εμπειρικής αντιβιοτικής αγωγής βάσει 
αντιβιογράμματος.  

ΛΕΞΕΙΣ–ΚΛΕΙΔΙΑ

λοίμωξη διαβητικού έλκους, μικρόβια, αντοχή στα αντιμικροβι-
ακά
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δειγμάτων έγινε μετά από επιμελή καθαρισμό με βαμβακοφόρο 
στυλεό σε υλικό μεταφοράς Stuart, κατά την κρατούσα κλινική 
πρακτική. Όπου κρίθηκε απαραίτητο λόγω συμμετοχής των εν 
τω βάθη ιστών στη λοίμωξη και εφόσον ήταν εφικτό, η λήψη 
έγινε  με σύριγγα παροχέτευσης υγρού ή από υλικό βιοψίας. 
Τα δείγματα εμβολιάστηκαν αμέσως σε ειδικά στερεά και υγρά 
θρεπτικά υλικά για την απομόνωση αερόβιων και αναερόβιων 
παθογόνων, καθώς και μυκήτων. Πραγματοποιήθηκε μικροσκο-
πική εξέταση με χρώση Gram. Τα υλικά που παρασκευάστηκαν 
και χρησιμοποιήθηκαν στο εργαστήριο ήταν McConkey, αιμα-
τούχο, σοκολατόχρωμο, Brucella, Chapman και Sabouraud 
άγαρ και ζωμός Cooked meat (της εταιρείας Oxoid). Η ταυτο-
ποίηση των μικροοργανισμών και ο έλεγχος της ευαισθησίας 
τους στα αντιμικροβιακά με προσδιορισμό της MIC (mg/L) 
πραγματοποιήθηκαν με το αυτοματοποιημένο σύστημα Vitek 2 
Compact (BioMérieux SA, Marcy L’Etoile, France). Η διάκριση 
μεταξύ ειδών Candida albicans και non-albicans έγινε με τη 
δοκιμασία βλαστικού σωλήνα. Οι υφομύκητες ταυτοποιήθηκαν 
με μακροσκοπική και μικροσκοπική εξέταση.

Τα αποτελέσματα σχετικά με τη μικροβιολογική επιδημιο-
λογία των λοιμώξεων διαβητικού ποδιού κατά τη διετία 2010–
2011 συγκρίθηκαν με αντίστοιχα δεδομένα της τετραετίας από 
την έναρξη του 2006 ως το τέλος του 2009. Τα δεδομένα αυτά 
είχαν συλλεγεί στα πλαίσια αντίστοιχης μελέτης στο νοσοκο-
μείο μας, τα αποτελέσματα της οποίας έχουν ανακοινωθεί. Και 
για τις δυο συγκρινόμενες περιόδους, μελετήθηκαν ασθενείς 
που πληρούσαν τα ίδια κλινικά κριτήρια και χρησιμοποιήθηκαν 
οι ίδιες μικροβιολογικές μέθοδοι για τη συλλογή και επεξεργα-
σία των κλινικών δειγμάτων.

Η συχνότητα απομόνωσης των διαφόρων παθογόνων στις 
δύο χρονικές περιόδους συγκρίνονται με την εφαρμογή του 
Fisher’s exact test. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 
τέθηκε στο p<0,05. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σε 37 (4,2%) από τα 192 δείγματα διαβητικών ελκών δεν πα-
ρατηρήθηκε καμία μικροβιακή ανάπτυξη. Από τα 155 θετικά 
δείγματα τα 48 (31%) είχαν ανάπτυξη ενός μικροοργανισμού, 
ενώ στα υπόλοιπα 107 δείγματα (69%) η καλλιέργεια ανέδειξε 
πολυμικροβιακή ανάπτυξη. Στον Πίνακα 1 αναφέρεται η κατα-
νομή των κύριων κατηγοριών μικροοργανισμών μεταξύ των 
μονομικροβιακών και των πολυμικροβιακών λοιμώξεων. Η κα-
τανομή αυτή διέφερε σημαντικά μεταξύ των μονομικροβιακών 
και των πολυμικροβιακών λοιμώξεων (p<0,001 με το χ2 τεστ). 
Στις πολυμικροβιακές λοιμώξεις υπήρχε, συγκριτικά με τις μο-
νομικροβιακές, υπεραντιπροσώπευση των Gram (-) βακτηρίων 
και υποαντιπροσώπευση των Gram (+) βακτηρίων.

Από τα 155 θετικά δείγματα, απομονώθηκαν συνολικά 321 
είδη μικροβίων. Η συχνότητα που χαρακτηρίζει τα στελέχη που 
απομονώθηκαν στις καλλιέργειες παρουσιάζεται στον Πίνακα 2, 
όπου γίνεται επίσης σύγκριση με τα αντίστοιχα στελέχη που 
απομονώθηκαν κατά την περίοδο 2006–2009 και ελέγχεται 
κατά πόσο υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά. Από τους 
πίνακες έχουν εξαιρεθεί οι πηκτάση-αρνητικοί σταφυλόκοκκοι, 
γιατί γενικώς θεωρούνται μη παθογόνοι.

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, κατά την περίοδο 2010–
2011, όπως και την προηγηθείσα περίοδο 2006–2009, η 
πιο συχνά απομονωθείσα κατηγορία παθογόνων μικροοργα-
νισμών ήταν τα Gram (-) βακτήρια [σε σύγκριση με τα Gram 
(+), τα αναερόβια βακτήρια και τους μύκητες]. Η συχνότητα 
απομόνωσης των Gram (-) βακτηρίων μειώθηκε ελαφρά την 
περίοδο 2009–2011 σε σχέση με την προγενέστερη περίοδο. 
Μεταξύ των Gram (-) βακτηρίων, συχνότερα απομονώθηκε η 
Pseudomonas aeruginosa και ακολούθησαν η Escherichia coli 
και ο Proteus mirabilis. Από τα Gram (+) παθογόνα επικράτη-
σε ο Staphylococcus aureus και ακολούθησαν οι εντερόκοκκοι. 
Κατά την περίοδο 2010–2011, 21.4% των στελεχών S. aureus 
που απομονώθηκαν ήταν ανθεκτικά στη μεθικιλλίνη (MRSA) 
έναντι 27.7% κατά την περίοδο 2006-2009, διαφορά που δεν 
ήταν στατιστικά σημαντική (p=0,62). Επίσης απομονώθηκε αυ-
ξημένος αριθμός αναερόβιων βακτηρίων. Σημαντικά ήταν και τα 
ποσοστά απομόνωσης μυκήτων Candida non-albicans. Επιπλέ-
ον, παρατηρήθηκαν 3 υφομύκητες του γένους Fusarium spp.

Σε ότι αφορά την ευαισθησία στα αντιβιοτικά που συνήθως 
χρησιμοποιούνται ως εμπειρική αγωγή, 29% των στελεχών 
E. coli που απομονώθηκαν κατά τη διετία 2010–2011 ήταν 
ανθεκτικά στη σιπροφλοξασίνη, έναντι 34% των στελεχών 
E. coli που απομονώθηκαν κατά την τετραετία 2006–2009 
(P=0,35). Τα σχετικά δεδομένα για την αντοχή των στελεχών 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  Κατανομή κύριων κατηγοριών μικροοργανισμών 
στις μονο- και πολύ-μικροβιακές λοιμώξεις.

ΜΙΚΡΟΟΡ-
ΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΠΟΛΥΜΙΚΡΟ-
ΒΙΑΚΕΣ 69%

ΜΟΝΟΜΙΚΡΟΒΙ-
ΑΚΕΣ 31%

Gram (-) βα-
κτηρίδια 185 12

Gram (+) 
βακτηρίδια 52 33

Αναερόβια 8 –

Μύκητες 28 3
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P. aeruginosa στην σιπροφλοξασίνη ήταν 4,9% και 7,1%, αντί-
στοιχα (P= 0,97). Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι κατά τη διετία 
2010-2011, το 44% των στελεχών MRSA ήταν ανθεκτικά στην 
κλινδαμυκίνη, ενώ δεν απομονώθηκε κανένα στέλεχος εντερο-
κόκκου με αντοχή στα γλυκοπεπτίδια.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η ήπια λοίμωξη του διαβητικού ποδιού είναι συνήθως μονο-
μικροβιακή, όπως αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. Τα 
βακτήρια που εμπλέκονται σε αυτή την περίπτωση είναι στην 
πλειοψηφία τους Gram (+) κόκκοι, όπως ο S. aureus και οι 
β-αιμολυτικοί στρεπτόκοκκοι, 8,9 παράλληλα όμως απομονώ-
νονται από τις μονομικροβιακές λοιμώξεις και τα Gram (-) βα-
κτηρίδια (ζυμωτικά και αζυμωτικά) καθώς και οι μύκητες.[10] 
Τα δεδομένα της μελέτης μας συμφωνούν με την παραπάνω 
γνώση, καθώς οι Gram (+) κόκκοι ήταν η συχνότερα απομονω-
θείσα κατηγορία μικροβίων στις περιπτώσεις μονομικροβιακής 
λοίμωξης (Πίνακας 1).

Η πλειονότητα όμως των θετικών δειγμάτων της μελέτης 
μας αφορούσε πολυμικροβιακές λοιμώξεις, οι οποίες κατά κα-
νόνα απαντώνται σε ασθενείς με σοβαρή και χρόνια λοίμωξη 
διαβητικού ποδιού ή λοίμωξη που δεν ανταποκρίθηκε σε προη-
γούμενες θεραπείες. Στα χρόνια και σοβαρά έλκη, πρωταρχικό 
ρόλο παίζουν η ψευδομονάδα και τα εντεροβακτηριοειδή και 
ακολουθούν τα λοιπά αζυμωτικά, ενώ από τους Gram (+) κόκ-
κους οι εντερόκοκκοι. Δευτερεύοντα ρόλο φαίνεται ότι έχουν οι 
σταφυλόκοκκοι, οι στρεπτόκοκκοι, τα αναερόβια και οι μύκητες. 
Στα έλκη  με  κατεστραμμένους  και νεκρωτικούς  ιστούς σημα-
ντικό ρόλο έχουν τα αναερόβια.[11]

Στη μελέτη μας, απομονώσαμε μεγάλο συγκριτικά αριθμό 
Gram (-) βακτηρίων από τα κλινικά δείγματα λοιμώξεων δια-
βητικού ποδιού. Τα δεδομένα αυτά έρχονται σε αντίθεση με 
τα δεδομένα μικροβιολογικής επιδημιολογίας της λοίμωξης 
διαβητικού ποδιού σε μελέτες από βορειότερες ευρωπαϊκές 
χώρες και τις ΗΠΑ, όπου προεξάρχουν οι Gram (+) κόκκοι και 
ιδιαίτερα ο S. aureus.4 Τα δεδομένα που συλλέξαμε για την πε-
ρίοδο 2010–2011 επιβεβαιώνουν τα αντίστοιχα δεδομένα που 
είχαν συλλεγεί για την περίοδο 2006–2009 [όπου η συχνότη-
τα απομόνωσης Gram (-) βακτηρίων ήταν λίγο μεγαλύτερη]. Θα 
πρέπει να σημειωθεί όμως ότι δεν συμπεριλάβαμε στη μελέτη 
μας στελέχη σταφυλοκόκκων αρνητικών στην πηκτάση, καθώς 
η απομόνωση τους συνηθέστερα παριστά αποικισμό παρά λοί-
μωξη. Η υψηλή συχνότητα απομόνωσης Gram (-) βακτηρίων 
από διαβητικά έλκη στη μελέτη μας, θα μπορούσε να εξηγηθεί 
από την υπόθεση ότι πολλοί από τους ασθενείς που συμπερι-

ΠΙΝΑΚΑΣ 2  Παθογόνοι μικροοργανισμοί στα διαβητικά έλκη 
την διετία μελέτης και την τετραετία ελέγχου και σύγκριση της 
συχνότητας απομόνωσης τους.

ΜΙΚΡΟΟΡ-
ΓΑΝΙΣΜΟΣ

2010-2011
Ν=321
ν (%)

2006-2009
Ν = 412
ν (%)

P value

Gram(-)
197 

(61.2%)
299 (72.6%) 0.001

P. aeruginosa 41 (12,7%) 70 (16,9%) 0.13

Λοιπά 
αζυμωτικά 22 (6,8%) 44 (10,7%) 0.09

E. coli 31 (9,7%) 44 (10,7%) 0.73

P. mirabilis 27 (8,4%) 52 (12,6%) 0.08

Gram(+) 85 (26.4%) 97 (23.5%) 0.42

MSSA 33 (10,2%) 47 (11,4%) 0.71

MRSA 9 (2,8%) 18 (4,3%) 0.36

Enterococcus 
spp. 34 (10,6%) 25 (6%) 0.038

Streptococcus 
spp. 10 (3,1%) 7 (1,7%) 0.45

Αναερόβια 8 (2.5%) 2 (0.5%) 0.045

Prevotella spp. 4 (1,2%) 0 (0%) 0.07

Bacteroides 
spp. 3 (0,9%) 2 (0,5%) 0.77

Clostridium 
perfingens 1 (0,3%) 0 (0%) 0.88

Μύκητες 31 (9.7%) 14 (3.4%) <0.001

Candida spp. 21 (6,5%) 14 (3,4%) 0.001

Candida albi-
cans 7 (2,2%) 0 (0%) 0.006

Fusarium spp. 3(0,9%) 0 (0%) 0.07
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λήφθησαν είχαν τουλάχιστον μετρίως σοβαρή λοίμωξη ή προη-
γηθείσα θεραπευτική αποτυχία. Στο νοσοκομείο μας λειτουργεί 
ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα διαβητικού ποδιού στη χώρα, 
γεγονός που μπορεί να σχετίζεται με αυξημένη βαρύτητα των 
ασθενών που παρακολουθούνται.

Ένας άλλος παράγοντας που φαίνεται ότι σχετίζεται με 
αυξημένη πιθανότητα λοίμωξης διαβητικού ποδιού από P. 
aeruginosa, είναι το ζεστό κλίμα.[4] Σε βορειότερες χώρες, η 
συχνότητα απομόνωσης P. aeruginosa περιορίζεται κατά κα-
νόνα σε <10%. Η συχνή διαβροχή των ελκών είναι ένας ακό-
μη παράγοντας κινδύνου λοίμωξης διαβητικού ποδιού από P. 
aeruginosa, που μπορεί ενδεχομένως να συνδεθεί με το ζεστό 
κλίμα.[4] Τα δεδομένα μας έρχονται σε σχετική συμφωνία με 
παλαιότερα δεδομένα από ένα άλλο μεγάλο κέντρο διαβητικού 
ποδιού της χώρας μας, αυτό του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών 
«Λαϊκό».[17] Στη μελέτη από το νοσοκομείο αυτό, το 56,4% από 
τους 156 συνολικά μικροοργανισμούς που απομονώθηκαν από 
διαβητικά έλκη ήταν Gram (-) βακτήρια, ενώ το 35,3% αντιστοι-
χούσε σε Gram (+) βακτήρια. Στη συγκεκριμένη μελέτη, η P. 
aeruginosa αποτελούσε το 17,1% των Gram (-) βακτηρίων, ενώ 
46,2% των στελεχών S. aureus ήταν MRSA.

Η συχνότητα των αναεροβίων μικροβίων της μελέτης μας 
ήταν χαμηλή, συγκρινόμενη με τα ποσοστά μέχρι 45% που 
αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία.[18] Αυτό μπορεί να απο-
δοθεί στο γεγονός ότι τα δείγματα της μελέτης μας προέρχο-
νταν κυρίως από εξωτερικούς ασθενείς, και μπορεί να σχετίζε-
ται και με τον τρόπο λήψης και μεταφοράς του δείγματος.

Είναι γνωστό ότι πρέπει να λαμβάνονται τα δείγματα προς 
καλλιέργεια από τους ιστούς που βρίσκονται στη βάση του 
φλεγμαίνοντος έλκους. Έτσι εξασφαλίζεται η σωστή μικροβι-
ολογική διάγνωση και περιορίζεται η πιθανότητα απομόνωσης 
μικροβίων που απλά αποικίζουν την πάσχουσα περιοχή. Η 
λήψη δειγμάτων με βαμβακοφόρο στυλεό, που είναι η πλέον 
χρησιμοποιούμενη στην καθημερινή κλινική πράξη, έχει μικρό-
τερη διαγνωστική αξία σε σχέση με τη λήψη ξεσμάτων ή ιστού 
από τη βάση του έλκους.[19] Πρέπει να τονιστεί ότι η καλή συ-
νεργασία μεταξύ των κλινικών ιατρών και του εργαστηρίου δι-
ασφαλίζει την αξιοπιστία της διάγνωσης. Εάν συγκρίνουμε τα 
ποσοστά απομόνωσης των Gram (-) βακτηρίων της περιόδου 
μελέτης με αυτά της προηγούμενης περιόδου ελέγχου, πα-
ρατηρείται η στατιστικά σημαντική μείωσή τους. Πιθανότατα, 
αυτό οφείλεται στην καλύτερη πρόληψη των διαβητικών ελκών, 
στην έγκαιρη και σωστότερη λήψη του δείγματος, αλλά και στον 
άμεσο ενοφθαλμισμό του δείγματος στα ειδικά θρεπτικά υλικά. 
Στους ίδιους λόγους μπορεί να οφείλεται η στατιστικά σημα-

ντική αύξηση που απομονώνονται αναερόβια και μύκητες στη 
περίοδο μελέτης. Όσον αφορά στους μύκητες, δεν είναι σαφές 
κατά πόσον αποτελούσαν το αίτιο της λοίμωξης ή αποικισμό 
δεδομένου ότι, στην πλειονότητα των περιπτώσεων απομονώ-
θηκαν από πολυμικροβιακές λοιμώξεις. Για την αποφυγή της 
αξιολόγησης μικροβίων που παριστούν αποικισμό του διαβητι-
κού έλκους, άλλοι ερευνητές έχουν εφαρμόσει ποσοτικές καλλι-
έργειες στα κλινικά δείγματα.[20]

Η θεραπευτική αντιμετώπιση των λοιμώξεων του διαβητι-
κού ποδιού περιλαμβάνει την έγκαιρη χορήγηση εμπειρικής 
αντιμικροβιακής αγωγής.[12] Η μεγάλη πλειοψηφία των ασθε-
νών της μελέτης μας ήταν εξωτερικοί ασθενείς και έλαβαν θε-
ραπεία με από του στόματος χορηγούμενα αντιβιοτικά. Στις 
ελαφρές ή μέτριας βαρύτητας λοιμώξεις διαβητικού ποδιού, τα 
κυρίως χορηγούμενα από το στόμα αντιβιοτικά περιλαμβάνουν 
το συνδυασμό αμοξυκιλλίνης / κλαβουλανικού οξέος, τη δοξυ-
κυκλίνη, την τριμεθοπρίμη / σουλφομεθοξαζόλη καθώς και τις 
κεφαλοσπορίνες, συνήθως για διάστημα 2–4 εβδομάδων. Για 
την αρχική θεραπεία στις λοιμώξεις διαβητικού ποδιού με μέ-
τρια βαρύτητα, διαδεδομένο σχήμα είναι ο συνδυασμός σιπρο-
φλοξασίνης και κλινδαμυκίνης.[13] Στις σοβαρότερες λοιμώξεις 
τα εμπειρικά σχήματα χορηγούνται παρεντερικά και απαιτούν  
νοσοκομειακή νοσηλεία.[1, 2, 4, 5, 12, 13] Η συνήθης κλινική πρα-
κτική στο νοσοκομείο μας κατά τη διάρκεια της μελέτης ήταν 
να χορηγούνται β-λακταμικά αντιβιοτικά για τις ήπιες λοιμώ-
ξεις και μοξιφλοξασίνη ή συνδυασμός σιπροφλοξασίνης με 
κλινδαμυκίνη για τις σοβαρότερες λοιμώξεις ή τις λοιμώξεις 
που δεν είχαν ανταποκριθεί στο σχήμα πρώτης γραμμής. 

Η αυξημένη απομόνωση Gram (-) βακτηρίων από τις καλλι-
έργειες των λοιμώξεων διαβητικού ποδιού, όπως αποτυπώθηκε 
στη μελέτη μας, είναι αναμενόμενο να είχε δημιουργήσει αυ-
ξημένη πίεση για τη χρήση φθοριοκινολονών στο εμπειρικό θε-
ραπευτικό σχήμα. Στην παρούσα μελέτη αναδεικνύονται όμως 
υψηλά ποσοστά αντοχής στη σιπροφλοξασίνη των στελεχών 
E. coli. Αντιθέτως, τα επίπεδα αντοχής της P. aeruginosa στη 
σιπροφλοξασίνη ήταν σχετικά χαμηλά, παρά τη συχνή απομό-
νωση της. Αυτό είναι σημαντικό, διότι για την P. aeruginosa 
δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα από του στόματος αντιβιοτικά. 
Άρα η χρήση αντιψευδομοναδικών φθοριοκινολονών θα πρέπει 
να διαφυλάττεται και να αναζητούνται εναλλακτικά σχήματα 
προσαρμοσμένα στα αποτελέσματα των καλλιεργειών. Αξίζει να 
σημειωθεί και το υψηλό ποσοστό αντοχής στη μελέτη μας του 
MRSA στην κλινδαμυκίνη, που κατά κανόνα συνεπάγεται και 
αντοχή στην ερυθρομυκίνη.[21] Αυξανόμενη αντοχή του MRSA 
στην κλινδαμυκίνη έχει παρατηρηθεί και σε προγενέστερη με-
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λέτη που αφορούσε παιδιά με λοιμώξεις δέρματος και μαλακών 
μορίων στη Λάρισα.[22] Πέραν της κλινδαμυκίνης, άλλα από του 
στόματος χορηγούμενα αντιβιοτικά με αξιόλογη in vitro δρα-
στικότητα έναντι του MRSA είναι η τριμεθοπρίμη / σουλφαμε-
θοξαζόλη, η δοξυκυκλίνη, η μοξιφλοξασίνη, και η λινεζολίδη.
[23] Από αυτά, στη μελέτης μας έτεινε να χρησιμοποιείται πιο 
συχνά η μοξιφλοξασίνη. Θα πρέπει να σημειωθεί όμως οι κινο-
λόνες δεν θεωρούνται θεραπεία εκλογής έναντι του S. aureus, 
γιατί μπορεί να αναπτυχθεί γρήγορα αντοχή.

Το κυριότερο μειονέκτημα της μελέτης μας είναι ότι τα μι-
κροβιολογικά δεδομένα των ασθενών με λοίμωξη διαβητικού 
ποδιού δεν συσχετίστηκαν με τα δημογραφικά και τα κλινικά 
χαρακτηριστικά των ασθενών καθώς και τα δεδομένα για τη θε-
ραπευτική τους αντιμετώπιση. Η μελέτη μας είχε αναδρομικό 
χαρακτήρα και τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών δεν εί-
χαν καταγραφεί με τέτοιο συστηματικό τρόπο που να επέτρεπε 
την αξιόπιστη αξιολόγηση τους σε ερευνητικό επίπεδο.

Η γνώση της τοπικής επιδημιολογίας έχει σημασία για την 
επιλογή της κατάλληλης εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής. 
Απαιτείται όμως τροποποίηση του εμπειρικού σχήματος με 
βάση τα αποτελέσματα των καλλιεργειών και τον έλεγχο ευαι-
σθησίας στα αντιβιοτικά.[14, 15, 16] Από τα διαχρονικά δεδομένα 
ενός μεγάλου κέντρου διαβητικού ποδιού που αναλύσαμε στη 
μελέτη μας, συμπεραίνεται ότι στον ελλαδικό χώρο επικρα-
τούν τα Gram (-) βακτήρια στη μικροβιολογική επιδημιολογία 
της λοίμωξης διαβητικού ποδιού, σε αντίθεση με βορειότερες 
ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ όπου επικρατούν οι Gram (+) 
κόκκοι. Παρατηρούνται επίσης υψηλά ποσοστά αντοχής των 
στελεχών E. coli στις κινολόνες, γεγονός που θα μπορούσε να 
αποδοθεί σε συχνή χρήση των αντιβιοτικών της ομάδας αυτής, 
ως μια ευρέως φάσματος θεραπευτική επιλογή. Δεδομένης 
όμως και της συχνής απομόνωσης P. aeruginosa, για την οποία 
οι κινολόνες αποτελούν τη μόνη από του στόματος διαθέσιμη 
δραστική ομάδα αντιβιοτικών, θα πρέπει να περιορισθεί εν γέ-
νει η χρήση των κινολονών ώστε να «διαφυλαχθούν» τα σχε-
τικά χαμηλά επίπεδα αντοχής της P. aeruginosa στην ομάδα 
αυτή. Λόγω επίσης των ιδιαίτερα υψηλών επιπέδων αντοχής 
του MRSA στην κλινδαμυκίνη, θα πρέπει να προτιμώνται εναλ-
λακτικά αντιβιοτικά, όπως η τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη 
και οι νεότερες τετρακυκλίνες, για τη θεραπεία έναντι του πα-
θογόνου αυτού.
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Από τον συντάκτη

ΓΗΡΑΣΚΩ ΑΕΙ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ 
ερωτήσεις με τεκμηριωμένες απαντήσεις

ON-GOING EDUCATION
quizzes with documented answers

Ερώτηση 1

Τα μικροαερόφιλα μικρόβια δεν αναπτύσσονται σε ατμό-
σφαιρα O2 πάνω από...

Α  10–20%
Β  5–10%
Γ  2–8%
Δ  7–14%

Ερώτηση 2

Τα … αναερόβια σχετίζονται σπάνια με λοιμώξεις στον    
άνθρωπο.

Α  δυνητικά
Β  αυστηρά

Ερώτηση 3

Η κολπίτιδα από αναερόβια βακτήρια (bacterial 
vaginosis) σχετίζεται με την υπερανάπτυξη του γένους 
Mobiluncus που είναι … προέλευσης.

Α  εξωγενούς
Β  ενδογενούς

Ερώτηση 4

Το Clostridium perfringens είναι η συνηθέστερη αιτία 
του …

Α  τετάνου
Β  της αλλαντίασης
Γ  της αεριογόνου γάγγραινας

Ερώτηση 5

Η λοίμωξη από Clostridium difficile είναι η μόνη οφειλό-
μενη σε κλωστηρίδιο … προέλευσης.

Α  εξωγενούς
Β  ενδογενούς

Ερώτηση 6

Η απουσία λευκοκυττάρων στο αίμα στις λοιμώξεις στον 
άνθρωπο μειώνει πολύ την πιθανότητα το αίτιο να είναι 
αναερόβιο μικρόβιο.

Α  ΣΩΣΤΟ
Β  ΛΑΘΟΣ
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Ερώτηση 7

Ο Αctinomyces προκαλεί την Ακτινομύκωση. Η Ακτινο-
μύκωση είναι μία χρόνια, κοκκιωματώδης νόσος η οποία 
συνδέεται με την ανάπτυξη σηραγγωδών πόρων, συριγ-
γίων και χαρακτηρίζεται από την παρουσία κοκκίων …

Α  ψευδαργύρου
Β  σιδήρου
Γ  θείου

Ερώτηση 8

Η αναλογία αναεροβίων προς αερόβια είναι …

Α  500:1
Β  1000:1
Γ  1000000:1
Δ  10:1
Ε  100:1

Ερώτηση 9

Oι σπόροι στα κλωστηρίδια περιγράφονται από την θέση 
τους και είναι: 

Α  τελικοί
Β  υποτελικοί
Γ  στο μέσον
Δ  όλα τα παραπάνω

Ερώτηση 10

Στην Gram-χρώση οι ακτινομύκητες εμφανίζονται ως 
Gram- … νημάτια. 

Α  θετικά
Β  αρνητικά
Γ  τίποτε από τα παραπάνω

Ερώτηση 11

Τα μισά περίπου από τα βακτήρια που απομονώνονται 
από καλλιέργειες τραχηλικού ή κολπικού επιχρίσματος 
είναι αναερόβια.
Δεν είναι δυνατόν να διακρίνουμε αν πρόκειται για αίτια 
λοίμωξης ή αποικισμού.   

Α  ΣΩΣΤΟ
Β  ΛΑΘΟΣ

Ερώτηση 12

Μόνον κάποια είδη αναεροβίων Gram-αρνητικών βακτη-
ριδίων απομονώνονται από κλινικά υλικά. Το … δεν είναι 
από τα κύρια τέσσερα.

Α  Βacteroides fragilis
Β  Clostridium histolyticum
Γ  Porphyromonas
Δ  Prevotella
Ε  Fusobacterium

Ερώτηση 13

To Clostridium botulinum παράγει εφτά διαφορετικές τα   
τοξίνες. Ποιες σχετίζονται με λοιμώξεις στον άνθρωπο;

Α  A, B, C
Β  Α, Β, G
Γ  C, B, E
Δ  Α, Β, Ε
Ε  Α, Ε, G

Ερώτηση 14

To … % των βακτηρίων που βρίσκονται στο σάλιο, 
ρινικές   εκκρίσεις και στο στοματικό βλεννογόνο είναι 
αναερόβια.

Α  50
Β  20
Γ  70
Δ  90
Ε  40

Ερώτηση 15

Το γένος Mobiluncus περιλαμβάνει … Gram-θετικά 
βακτηρίδια.

Α  τετραγωνισμένα
Β  ευθέα
Γ  κεκαμμένα

Ερώτηση 16

Το Clostridium difficile έχει 2 τοξίνες. Η τοξίνη Α είναι    …

Α  κυτταροτοξίνη
Β  εντεροτοξίνη
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Ερώτηση 17

Η συνηθέστερη αιτία διάρροιας οφειλόμενης σε υπερκα-
τανάλωση αντιβιοτικών είναι το …

Α  Clostridium difficile
Β  Clostridium perfringens
Γ  Clostridium histolyticum

Ερώτηση 18

Ο έλεγχος για την παρουσία του Clostridium difficile     
γίνεται μέσω …

Α  της παρουσίας τοξίνης
Β  της ανάπτυξης του μικροοργανισμού

Ερώτηση 19

Σημειώστε το λάθος. Στις παρακάτω νόσους είναι σημα-
ντική η δράση βακτηριακών εξωτοξινών:

Α  σύνδρομο Waterhouse-Friderichsen
Β  διφθερίτιδα
Γ  Χολέρα
Δ  Αλλαντίαση
Ε  Τοξικό σύνδρομο

Ερώτηση 20

Ασθενής προσέρχεται στο εξωτερικό ιατρείο με κλινικά 
συμπτώματα αλλαντίασης και εισάγεται αμέσως. Ποιες 
εργαστηριακές εξετάσεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν 
ουσιαστικά προκειμένου να υποστηριχθεί η αρχική 
διάγνωση;
1  Ανίχνευση της τοξίνης σε εμέσματα.
2  Ανίχνευση τοξίνης στον ορό.
3  Ανίχνευση τοξίνης σε ύποπτα τρόφιμα.
4  Ανίχνευση αντισωμάτων για την τοξίνη.

Α  σωστό μόνο το 1
Β  σωστό μόνο το 3
Γ  σωστά μόνο τα 1 και 3
Δ  σωστά μόνο τα 1, 2 και 3
Ε  σωστά μόνο τα 2, 3 και 4

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ερώτηση 1

Η σωστή απάντηση είναι η Γ. Τα βακτήρια που χρει-
άζονται οξυγόνο ονομάζονται αερόβια. Εκείνα που 
αναπτύσσονται μόνο απουσία οξυγόνου ονομάζονται 
αναερόβια. Τα βακτήρια που αναπτύσσονται σε χαμη-
λή συγκέντρωση οξυγόνου καλούνται μικροαερόφιλα 
αναερόβια.

Ερώτηση 2

Η σωστή απάντηση είναι η Β. Τα αυστηρά αναερόβια 
μικρόβια επιζούν για λίγα μόλις λεπτά στον ατμοσφαι-
ρικό αέρα και ευτυχώς σπάνια σχετίζονται με λοιμώξεις 
στον άνθρωπο.

Ερώτηση 3

Η σωστή απάντηση είναι η Β. Περισσότερο από το 
70% των γυναικών, έχουν στην φυσιολογική χλωρίδα 
του κόλπου τους την Gardnerella vaginalis, χωρίς να 
δημιουργεί μόλυνση. Η βακτηριδιακή μόλυνση προ-
καλείται από την αλλαγή της ισορροπίας στα υγρά του 
κόλπου. Ο γαλακτοβάκιλλος μεταβολίζει το γλυκογόνο 
του κόλπου σε γαλακτικό οξύ.. Ετσι διατηρείται το Ph 
χαμηλό και προστατεύεται, φυσικά, ο κόλπος από την 
ανάπτυξη άλλων μικροβίων. Όταν διαταραχθεί αυτή η 
ισορροπία, αναπτύσσονται άλλα μικρόβια, που πρου-
πήρχαν σε μικρό αριθμό στον κόλπο, όπως Bacteroides 
sp, Peptostreptococcus sp, Gardnerella vaginalis, 
Mobiluncus, Mycoplasma hominis. Αυτή η ανάπτυξη 
των μικροβίων δημιουργεί συμπτώματα.

Ερώτηση 4

Η σωστή απάντηση είναι η Γ. Η αεριογόνος γάγγραι-
να οφείλεται κυρίως σε μόλυνση τραυμάτων από 
Clostridium perfringens (60–80%).

Ερώτηση 5

Η σωστή απάντηση είναι η Β. To Clostridium difficile 
αποτελεί τον κύριο αιτιολογικό παράγοντα της διάρροι-
ας της συσχετιζόμενης με την λήψη αντιβιοτικών. Η 
πλειονότητα των νοσηλευομένων ασθενών που έχουν 
μολυνθεί από το Clostridium difficile είναι ασυμπτωματι-
κοί φορείς και λειτουργούν ως πηγή (reservoir) για την 
διασπορά στο νοσοκομειακό περιβάλλον. Η θνητότητα 
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ανέρχεται στο 25%, ιδίως σε ηλικιωμένους ασθενείς. Ο 
αποικισμός από το Clostridium difficile συμβαίνει επί 
διαταραχής της φυσιολογικής χλωρίδας του εντερικού 
σωλήνα λόγω διαφόρων παραγόντων.

Ερώτηση 6

Η σωστή απάντηση είναι η Α. Η ύπαρξη λευκοκυττάρω-
σης είναι συνηθέστερη επί αναεροβίων λοιμώξεων.

Ερώτηση 7

Η σωστή απάντηση είναι η Γ. H ακτινομύκωση είναι μια 
σπάνια, χρόνια φλεγμονώδης νόσος που χαρακτηρίζεται 
από χρόνια διαπύηση, σχηματισμό συριγγίων με έξοδο 
πυώδους υλικού που περιέχει «κίτρινα κοκκία θείου» τα 
οποία είναι αποικίες του ακτινομύκητα.

Ερώτηση 8

Η σωστή απάντηση είναι η Β. Στο παχύ έντερο η αναλο-
γία αναεροβίων προς αερόβια είναι 1000:1.

Ερώτηση 9

Η σωστή απάντηση είναι η Δ. Οι σπόροι των κλωστηριδί-
ων έχουν σχήμα που ποικίλει από σφαιρικό ως οωειδές 
και εμφανίζονται με τη μορφή διόγκωσης στο σώμα του 
βακτηριδίου. Οι σπόροι αναπτύσσονται σε διάφορες 
θέσεις του μικροβιακού κυττάρου, ανάλογα με το είδος. 
Μπορεί να είναι τελικοί (στο άκρο του βακτηριακού σώ-
ματος), υποτελικοί (σε μικρή απόσταση από το άκρο) ή 
κεντρικοί, δίνοντας διάφορα σχήματα στα κλωστηρίδια. 
Ετσι παρατηρούνται μορφές σχήματος τυμπάνου (C. 
tetani), λεμονιού (C.novyi, C.septicum) κ.λ.π.

Ερώτηση 10

Η σωστή απάντηση είναι η Α. Οι ακτινομύκητες είναι γέ-
νος βακτηρίων (ακτινοβακτήρια) Είναι όλα Gram-θετικά 
αναερόβια ή αερόβια. Ονομάζονται ακτινομύκητες γιατί 
συχνά σχηματίζουν ακτινωτές αποικίες (σαν για την 
οικολογία του εδάφους. Στην Gram-χρώση εμφανίζεται 
με χαρακτηριστική βακτηριακή μορφή, ως Gram-θετικό 
νηματοειδές βακτηρίδιο.

Ερώτηση 11

Η σωστή απάντηση είναι η Α. Η κολπική χλωρίδα 
αποτελείται από αναερόβιους και αερόβιους μικροορ-

γανισμούς με κυρίαρχους τους γαλακτοβακίλλους που 
παράγουν Η2Ο2 και είναι μη παθογόνοι σε φυσιολογικές 
συνθήκες. Η διαταραχή του κολπικού οικοσυστήματος 
όπως παρατηρείται στην βακτηριακή υπερανάπτυξη 
(BV) προκαλεί αύξηση της αναλογίας αναεροβίων / αε-
ροβίων και αποτελεί παράγοντα κινδύνου για λοιμώξη. 
Η διάκριση μεταξύ λοίμωξης και αποικισμού από τα ως 
άνω μικρόβια είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Ερώτηση 12

Η σωστή απάντηση είναι η Β. Το Clostridium histolytica  
πολύ σπάνια ενέχεται σε λοιμώξεις από αναερόβια 
βακτηρίδια.

Ερώτηση 13

Η σωστή απάντηση είναι η Δ. Mόνο οι τοξίνες Α, Β, Ε και 
F συνδέονται με λοιμώξεις στον άνθρωπο ενώ οι C και G 
προκαλούν λοιμώξεις σε βοοειδή, πουλιά και άλλα ζώα 
αλλά όχι στους ανθρώπους.

Ερώτηση 14

Η σωστή απάντηση είναι η Δ. Η στοματική κοιλότητα 
αποτελεί πολύ ευνοικό μικροπεριβάλλον για την ανάπτυ-
ξη αναεροβίων βακτηρίων. Τα είδη που απομονώνονται 
ανήκουν σε ευρύ φάσμα και είναι: Actinomyces, Arach-
nia, Bacteroides, Bifidobacterium, Eubacterium, Fuso-
bacterium, Lactobacillus, Leptotrichia, Peptococcus, 
Peptostreptococcus, Propionibacterium, Selenomonas, 
Treponema, και Veillonella. To  ποσοστό τους ανέρχεται 
στο 90%.

Ερώτηση 15

Η σωστή απάντηση είναι η Γ. Το Μobiluncus είναι Gram-
θετικό, αναερόβιο κεκαμμένο βακτηρίδιο.

Ερώτηση 16

Η σωστή απάντηση είναι η Β. Η ανίχνευση των τοξι-
νών του Clostridium difficile (A & B) υπερτερεί έναντι 
της καλλιέργειας. Η τοξίνη Α είναι εντεροτοξίνη, ενώ 
η τοξίνη Β είναι κυτταροτοξίνη. Και οι δύο τοξίνες 
επιδρούν συνεργικά in vivo. Σε περίπου 2% των υγιών 
ενηλίκων και 50% των παιδιών κάτω των 2 ετών μπορεί 
να ανιχνεύεται το Clostridium difficile. Για το λόγο αυτό 
η κατάδειξη των τοξίνων Α & Β στη πράξη θεωρείται πιο 
πρακτική από τη κατάδειξη του μικροβίου.
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Ερώτηση 17

Η σωστή απάντηση είναι η Α. Το Clostridium difficile 
είναι ένα Gram-θετικό βακτήριο που απομονώνεται σε 
15–25% των περιπτώσεων διάρροιας οφειλόμενης σε 
λήψη αντιβιοτικών και ευθύνεται σχεδόν για όλες τις 
περιπτώσεις ψευδομεμβρανώδους κολίτιδας.

Ερώτηση 18

Η σωστή απάντηση είναι η Α. Η ανίχνευση των τοξι-
νών του Clostridium difficile (A & B) υπερτερεί έναντι 
της καλλιέργειας. Η τοξίνη Α είναι εντεροτοξίνη, ενώ 
η τοξίνη Β είναι κυτταροτοξίνη. Και οι δύο τοξίνες 
επιδρούν συνεργικά in vivo. Σε περίπου 2% των υγιών 
ενηλίκων και 50% των παιδιών κάτω των 2 ετών μπορεί 
να ανιχνεύεται το Clostridium difficile . Για το λόγο αυτό 
η κατάδειξη των τοξίνων Α & Β στη πράξη θεωρείται πιο 
πρακτική από τη κατάδειξη του μικροβίου.

Ερώτηση 19

Η σωστή απάντηση είναι η Α. Στο σύνδρομο Water-
house-Friderichsen παθογενετικά δρουν οι ενδοτοξίνες 
των μηνιγγιτοδοκόκκων και προκαλείται ραγδαία σήψη 
με διάχυτη ενδαγγειακή πήξη και ταχύτατη κατανάλω-
ση παραγόντων πήξης.
Η διφθερίτιδα οφείλεται στο εξωτοξινογόνο κορυνοβα-
κτηρίδιο και η δυνατότητα παραγωγής τοξίνης κωδικο-
ποιείται από φιλοξενούμενο προφάγο δηλ. από λυσιγόνο 
στέλεχος του μικροβίου.
Στη χολέρα η δράση της εξωτοξίνης οδηγεί στη μαζική 
απώλεια ανιόντων και ύδατος από τον εντερικό βλεννο-
γόνο με αποτέλεσμα την αντίστοιχη κλινική εικόνα.
Το κλωστηρίδιο της αλλαντίασης όταν βρεθεί σε ευ-
νοϊκές συνθήκες (αναερόβιες) παράγει εξωτοξίνη με 
νευροτοξική δράση. Η πρόσληψη της τοξίνης προκαλεί 
σοβαρότατες νευρολογικές διαταραχές (διπλωπία, δυ-
σκαταποσία, δυσκολία στην ομιλία) με τελικό στάδιο την 
παράλυση της αναπνοής και της καρδιακής λειτουργίας.
Το τοξικό σύνδρομο ή σύνδρομο τοξικής καταπληξίας 
περιγράφηκε πρώτη φορά τη δεκαετία του 1970 και 
προκαλείται από εξωτοξίνη στελεχών του χρυσίζοντος 
σταφυλοκόκκου.

Ερώτηση 20

Η σωστή απάντηση είναι η Δ. Η παθογένεση της 
αλλαντίασης οφείλεται στη δράση της εξωτοξίνης και 
η θεραπεία στοχεύει στην όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη 

αντιμετώπιση με πολυδύναμο αντιορό. Η ανίχνευ-
ση αντισωμάτων στον ορό δεν έχει καμία αξία, γιατί 
η εμφάνιση ανιχνευσίμων αντισωμάτων αργεί πολύ 
(10–15 ημέρες). Μόνο η άμεση ανίχνευση τοξίνης σε 
οποιοδήποτε υλικό προσφέρεται και θα μπορούσε να την 
περιέχει, βοηθά στη διάγνωση.
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