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Φωτογραφία εξωφύλλου: Νωπό παρασκεύασμα ιζήματος από την ανακαλλιέργεια 23ης ημέρας με νέο απλό
υλικό του στελέχους Dientamoeba fragilis από το θετικό μάρτυρα (x40). Εκφυλισμένοι τροφοζωίτες D. fragilis.
Δύο τροφοζωίτες στο μέσο της άνω πλευράς μεγέθους ~8-9μ που έχουν τη μορφή φύλλου και ένας παρά το
μέσο δεξιά στην κάτω πλευρά μεγέθους ~5μ. Δεν διακρίνεται εσωτερική δομή, ενώ παρατηρούνται λιγοστά εγ-
κλείσματα αμύλου ορύζης.
Dientamoeba fragilis: ένα παραγνωρισμένο παράσιτο του εντέρου. Ε. Βασσάλου & συν, σσ. 237-260.
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Α ν α σ κ ό π η σ η

Περίληψη

Η γρίπη, επιδρώντας διαχρονικά και έντονα στη δημόσια υγεία, παρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό
ενδιαφέρον, όπως φυσικά και οι σχετιζόμενοι ανθρώπειοι αμυντικοί μηχανισμοί. Χρησιμοποιώντας
ως μοντέλο την τελευταία πανδημία, 2009, διερευνώνται τα χαρακτηριστικά της ανοσοαπάντησης
σε ιούς γρίπης. Ο TLR7 αποτελεί σημαντικό ενδοκυττάριο υποδοχέα αναγνώρισης προτύπων (PRR)
για το ssRNA των ιών γρίπης, ώστε στη συνέχεια μέσω της πρωτεΐνης MyD88 και της ενεργοποί-
ησης μεταγραφικών παραγόντων να παραχθούν ιντερφερόνες τύπου Ι και να ανασταλεί η ιική
αναπαραγωγή. Στο ίδιο τελικό αποτέλεσμα καταλήγει η δράση των ενδοκυττάριων υποδοχέων
RLR, κυρίως της RNA ελικάσης RIG-I. Οι ενδοκυττάριοι υποδοχείς NLR αλληλεπιδρώντας με την
πρωτεΐνη ASC και την κασπάση-1 σχηματίζουν φλεγμονοσωμάτιο (inflammasome), υπεύθυνο για
την ωρίμανση των πρόδρομων μορφών των προφλεγμονωδών κυτταροκινών, με αποτέλεσμα την
προστασία από ιογενείς λοιμώξεις. Η συσσώρευση θέσεων γλυκοσυλίωσης στην αιμοσυγκολλη-
τίνη των ιών Α(Η1Ν1), προσαρμοστική εξελικτική στρατηγική των ιών γρίπης, οδηγεί στην καλύ-
τερη αναγνώρισή τους από την έμφυτη ανοσία και μειώνει την αποτελεσματικότητα της χυμικής
ανοσίας ενώ αφήνει ανεπηρέαστη την κυτταρική (CD8) με πιθανό επακόλουθο υπερβολική κυτ-
ταροτοξική αντίδραση και καταιγίδα κυτταροκινών. Η έλλειψη γλυκοσυλίωσης αυξάνει την παθο-

Ιοί γρίπης και ανοσοαπάντηση

Μ. Εξηντάρη, Κ. Τσεπάνης, Γ. Γκιούλα, Α. Μελίδου, Ν. Μαλισιόβας, Ε. Δίζα
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρικό Τμήμα Α.Π.Θ.



224

VOL. 60 • ISSUE 4, October-December 2015

γονικότητα των ιών παρεμποδίζοντας την ιική κάθαρση από την έμφυτη ανοσία. Έτσι και οι δύο
περιπτώσεις μπορεί να καταλήξουν σε αυξημένη κυτταρική απόπτωση και ιδιαίτερα σοβαρή νό-
σηση. Εξάλλου πειραματικά δεδομένα αναφέρουν ότι μόλυνση με ισχυρά παθογόνους ιούς γρίπης
Α οδήγησε σε συσσώρευση δενδριτικών κυττάρων υποείδους tipDC στους πνεύμονες, τα οποία
επάγουν ακόμη περισσότερο τον πολλαπλασιασμό των CD8 λεμφοκυττάρων. Οι ιοί γρίπης επιδει-
κνύουν συχνά ειδικό τροπισμό για το ανώτερο ή κατώτερο αναπνευστικό, αναπαράγονται δε και
να εξαπλώνονται ταχύτερα σε νεότερους ξενιστές. Πειραματικά φαίνεται ότι ο τοπικός σχηματι-
σμός iBALT (επαγόμενος βρογχοσυσχετιζόμενος λεμφοειδής ιστός) σε λιγότερο νέους γριπιώντες
ασθενείς αποδίδει αποτελεσματικότερη ανοσοαπάντηση. Η γήρανση ελαττώνει την ανοσοαπάν-
τηση επιδρώντας σε κάθε επίπεδο με αποτέλεσμα περιορισμένη φλεγμονώδη αντίδραση στους
πνεύμονες και ηπιότερη νόσηση, επιτρέποντας έτσι στις βαρύτερες κλινικές εκδηλώσεις να εμφα-
νίζονται αρκετά συχνά σε νεότερες ηλικίες και μάλιστα χωρίς υποκείμενες παθήσεις. Οι προηγού-
μενες επαφές του ξενιστή με προγενέστερους ιούς γρίπης και η όποια αντιγονική ομολογία μεταξύ
των ιών αυτών οδηγούν σε διασταυρούμενη ανοσία σε επίπεδο κυτταρικής αλλά και χυμικής ανο-
σίας, η οποία διαδραματίζει προστατευτικό ρόλο με την πρόοδο της ηλικίας του ξενιστή.
Η πανδημία γρίπης 2009 φαίνεται να προκάλεσε σοβαρές λοιμώξεις σε άτομα πολύ νεότερα απ’
ό,τι ήταν μέχρι πρόσφατα παραδεκτό, με την ανοσοαπάντηση να έχει πρωτεύουσα σημασία σε
κάθε διαδικασία. Πολύτιμες πληροφορίες συλλέγονται με στόχο να αξιοποιηθούν στις επόμενες
επιδημίες και πανδημίες γρίπης τόσο για πρόληψη όσο και για αντιμετώπιση της νόσου.

Λέξεις κλειδιά
Ανοσία, ανοσοαπάντηση, ιοί γρίπης, Α (Η1Ν1), πανδημία
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Εισαγωγή

Η νόσος της γρίπης παρουσιάζει μόνιμα ενδιαφέρον,
καθώς προκαλεί σταθερά ποικίλης βαρύτητας ετήσιες
εξάρσεις παγκοσμίως, αλλά και πανδημίες οι οποίες
έχουν πάντα σοβαρές επιπτώσεις τόσο σε επίπεδο δη-
μόσιας υγείας όσο και σε κοινωνικοοικονομικό. Με δε-
δομένο ότι τα ανοσιακά φαινόμενα εμπλέκονται σε
κάθε έκφανση της λειτουργίας του ανθρώπινου οργα-
νισμού, θα ήταν ενδιαφέρουσα η μελέτη των ιδιαίτε-
ρων ανοσιακών μηχανισμών που κινητοποιούνται
στις περιπτώσεις προσβολής από ιούς γρίπης. Η πιο
πρόσφατη πανδημία γρίπης, χρησιμοποιούμενη ως
μοντέλο, παρέχει χρυσή ευκαιρία για τη διερεύνηση
των χαρακτηριστικών της εξ αρχής ανοσοαπάντησης
σε έναν ιό γρίπης.

Η ταχεία παγκόσμια εξάπλωση του ιού της γρίπης
Α(Η1Ν1)pdm09 σε ανθρώπινους πληθυσμούς οδή-
γησε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να δη-
λώσει αυτή ως την πρώτη πανδημία γρίπης του 21ου
αιώνα.1 Αν και ο ιός γρίπης Α(Η1Ν1)pdm09 δεν προ-
κάλεσε σοβαρή νόσο, η αντίληψη ότι η καταστροφή
του 1918-1919 από τον ιό Α(Η1Ν1) (>40 εκατομμύρια
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους) ξεκίνησε με μια ηπιό-
τερη φάση ενίσχυσε την άποψη ότι αυτός ο αναδυό-
μενος ιός θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ιό με αυξημένη
παθογονικότητα. Οι γυναίκες στο τρίτο τρίμηνο της
κύησης, οι παχύσαρκοι με ΔΜΣ>40, και διαβιούντες
σε κοινότητες με υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας
και κακή διατροφή βρέθηκαν σε αυξημένο κίνδυνο.
Επίσης υπήρξαν θανατηφόρα κρούσματα σε κατά τα
άλλα υγιή άτομα. Τα στατιστικά στοιχεία για τον ιό

Μ. ΕΞΗΝΤΑΡΗ, Κ. ΤΣΕΠΑΝΗΣ, Γ. ΓΚΙΟΥΛΑ, Α. ΜΕΛΙΔΟΥ, Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑΣ, Ε. ΔΙΖΑ



Α(Η1Ν1)pdm09 στρεβλώνονται από το γεγονός ότι
παρόλο που γρίπη είναι συνήθως πιο σοβαρή στην
ηλικιωμένους, όσοι είχαν γεννηθεί πριν από το 1950
έχουν κάποιο επίπεδο προϋπάρχουσας ανοσίας.2

Η εξάπλωση σε όλο τον κόσμο της του ιού νέας γρί-
πης Α(Η1Ν1)pdm09 προκάλεσε λοιμώξεις με μια ασυ-
νήθιστη κατανομή ανά ηλικιακή ομάδα. Αναφορές
δείχνουν υψηλή επίπτωση στην ηλικία των 5-30 ετών,
με αιχμή στην ηλικιακή ομάδα 10-19 χρόνια, μια μεί-
ωση του ποσοστού επίπτωσης με την ηλικία από την
ηλικία των 30 έως 60, και χαμηλά επίπεδα για τα άτομα
άνω των 60 ετών. Παρόλο που η λοιμογόνος δύναμη
του νέου ιού είναι γενικά χαμηλή μέχρι σήμερα, συγ-
κρίσιμη στις περισσότερες περιπτώσεις με αυτή που
σχετίζεται με τις πρόσφατες εποχικές γρίπες, ορισμένα
αξιόλογα χαρακτηριστικά έχουν παρατηρηθεί με εν-
τυπωσιακότερο την εμφάνιση αρκετά μεγάλου αριθ-
μού σχετικά νεαρών ατόμων με σοβαρές κλινικές
εκδηλώσεις ενώ για περίπου 35-45% από τα άτομα
αυτά δεν υπήρξε καμία αναφορά υποκείμενης νόσου.3

Εξάλλου στη μελέτη των Munster et al4 χρησιμο-
ποιώντας ένα μοντέλο με ενήλικα κουνάβια, ο ιός
Α(Η1Ν1)pdm09 βρέθηκε να αναπαράγεται αποτελε-
σματικά στην κατώτερη αναπνευστική οδό και βρέ-
θηκαν αντισώματα έναντι του ιού στα επιθηλιακά
κύτταρα των βρογχιολίων και των τελικών βρογχιο-
λίων, στα κυψελιδικά μακροφάγα, αλλά και στα τύπου
Ι και τύπου II κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα. Αντί-
θετα, ο ιός της εποχικής γρίπης εντοπιζόταν μόνο σε
επιθηλιακά κύτταρα του ανώτερου αναπνευστικού
συστήματος, και αυτή η διαφορά προτάθηκε ως εξή-
γηση για την πρόκληση μεγαλύτερης επιδημίας από
τον Α(Η1Ν1)pdm09 παρά από τους ιούς της εποχικής
γρίπης. Το αποτέλεσμα αυτό είναι επίσης σε συμφωνία
με τις μελέτες των Itoh et al και Belser et al5,6 που εν-
τόπισαν αντιγόνα του ιού Α(Η1Ν1)pdm09 σε κύτταρα
βρογχιολικού επιθήλιου, βρογχιολικού αυλού, κυψε-
λιδικού επιθηλίου και σε ιστιοκύτταρα.

Κυτταρική και χυμική ανοσία:
ηλικία και ανοσοποίηση

Είναι γενικά αποδεκτό ότι το εμβόλιο της εποχιακής
γρίπης έχει μειωμένη αποτελεσματικότητα με την
πρόοδο της ηλικίας. Σε συνδυασμένες αναλύσεις σε
ηλικιωμένους, το εμβόλιο της εποχικής γρίπης παρου-
σιάζει αποτελεσματικότητα που φθάνει να κυμαίνεται
από 17% έως 53%.7-9 Βιολογική ερμηνεία προκύπτει
από τον πολυπαραγοντικό συνδυασμό του βαθμού
ομολογίας του αντιγόνου του εμβολίου και του φυσι-
κού ιού, τη διατροφική κατάσταση, αδυναμία, υποκεί-
μενες παθήσεις, και από την ανοσολογική γήρανση σε
χυμικό και κυτταρικό επίπεδο.10 Σε γενικές γραμμές, η

επίκτητη ανοσία προστατεύει τον ξενιστή μέσω των
αντιγονοειδικών ανοσοαπαντήσεων και της ανάπτυ-
ξης της ανοσολογικής μνήμης. Αλλαγές στην επίκτητη
ανοσία, που προέρχονται από τη γήρανση, περιλαμ-
βάνουν ελάττωση του αριθμού των μη ειδικών Β και
Τ κυττάρων, μειωμένο αριθμό κλώνων των υποδο-
χέων των Τ και Β κυττάρων και μειωμένη σηματοδό-
τηση, ελαττωμένη αναπαραγωγική ικανότητα των
Τ-κυττάρων, και μειωμένη μετατροπή των Β-κυττάρων
σε κύτταρα ικανά να παράγουν ανοσοσφαιρίνες.11-13

Οι πρώτες ανοσολογικές απαντήσεις έναντι των ιών
για την εποχική και μη εποχική γρίπη Α προκαλούνται
από την ενεργοποίηση της έμφυτης ανοσίας. Σε αντί-
θεση με την επίκτητη ανοσία, η ανοσοαπάντηση που
προέρχεται από την έμφυτη ανοσία δεν διαθέτει την
εξαιρετική αντιγονική ειδικότητα και ανοσολογική
μνήμη που σχετίζονται με την επίκτητη ανοσία. Η έμ-
φυτη ανοσία ενεργοποιείται από τους Υποδοχείς Ανα-
γνώρισης Προτύπων (Pattern Recognition Receptors
PRR) που αναγνωρίζουν κυτταρική βλάβη ή ευρύ
φάσμα παθογόνων, αναγνωρίζοντας μοναδικές δια-
τηρημένες ακολουθίες γνωστές ως Μοριακά Μοτίβα
Σχετιζόμενα με Παθογόνα (Pathogen-Associated Mo-
lecular Patterns PAMP). Σημαντικά παραδείγματα των
PRR είναι οι Υποδοχείς TLR (Toll-Like Receptors), οι
Νουκλεοτιδιο-Δεσμευτικοί (Nucleotide-Binding Do-
mains, NBD) και οι Υποδοχείς με Πολλές Επαναλήψεις
Λευκίνης (Leucine-Rich Repeat domains, LRR). Οι Υπο-
δοχείς TLR είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του έμφυ-
του ανοσοποιητικού συστήματος και ανευρίσκονται
κυρίως στα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, στην
κυτταρική μεμβράνη ή στα ενδοσώματα. Οι TLR είναι
σημαντικοί για την ενεργοποίηση της απάντησης του
ξενιστή έναντι των PAMP από Gram θετικά και αρνη-
τικά βακτήρια, μυκοβακτηρίδια και ιούς, συμπεριλαμ-
βανομένων και των λιποπεπτιδίων και λιποπρωτεϊνών,
λιποτοιχοϊκών οξέων, αμεθυλίωτων αλληλουχιών νου-
κλεϊκών οξέων, λιποπολυσακχαρίτη και μαστιγίων. Η
ενεργοποίηση των TLR οδηγεί σε προφλεγμονώδη
σηματοδότηση και αποτελεί σημαντικό σύνδεσμο και
για την ενεργοποίηση και της επίκτητης ανοσίας. Ο
TLR7 είναι ένα σημαντικός ενδοσωματικός PRR για το
ssRNA του ιού της γρίπης.14-16 Μόλις ο TLR7 αναγνω-
ρίζει το ssRNA, η πρωτεΐνη MyD88 μέσω σήματος
ενεργοποίησης μεταγραφικών παραγόντων έχει ως
αποτέλεσμα την παραγωγή ιντερφερονών (IFN) τύπου
I και την αναστολή της ιικής αναπαραγωγής.

Μεταξύ των πολλών κυτταροπλασματικών PRR, η
NLRP3 είναι μέλος της οικογένειας NLR που εμπλέ-
κονται στην αναγνώριση μορίων όπως η στυπτηρία ή
τα ιικά νουκλεϊκά οξέα.17-21 Μετά την ανίχνευση αυτών,
πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τομέων των
NLRs, της πρωτεΐνης ASC (Apoptosis-associated Speck-
like protein containing C-terminal caspase recruitment
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domain), και της κασπάσης-1 (πρωτεάσης κυστεΐνης)
σχηματίζουν τελικά την πολυπρωτεϊνική δομή του
φλεγμονοσωματίου (inflammasome). Το inflamma-
some είναι υπεύθυνο για τη μετατροπή πρόδρομων
μορφών των προφλεγμονωδών κυτταροκινών στις
ώριμες μορφές τους διαδικασία που επιτελείται με τη
δράση της κασπάσης-1 με αποτέλεσμα την προστασία
του ξενιστή από ιογενείς λοιμώξεις. Μια άλλη ομάδα
κυτταροπλασματικών PRR είναι οι RLR (RIG-I-Like Re-
ceptors), οι οποίες περιλαμβάνουν RNA ελικάσες όπως
η RIG-I που αναγνωρίζουν 5΄ τριφωσφορικό ssRNA
και dsRNA. Μετά από μόλυνση των ανθρώπινων μα-
κροφάγων με ιό γρίπης τύπου Α, η αναδιοργάνωση
της ακτίνης και του σκελετού της τουμπουλίνης των
μακροφάγων φέρνει την RIG-I σε εγγύτητα με το συ-
ναπτικό της μόριο Μιτοχονδριακή Αντιιική Σηματο-
δοτική Πρωτεΐνη (Mitochondrial AntiViral-Signalling
protein, MAVS). Αυτή η αλληλεπίδραση οδηγεί στην
ενεργοποίηση αρκετών πυρηνικών μεταγραφικών πα-
ραγόντων με αποτέλεσμα την παραγωγή IFN τύπου Ι
και την αντιιική ανταπόκριση του ξενιστή.22

Εκτός από την κυτταρική ανοσία, η ταυτόχρονη
απορρύθμιση της έμφυτης ανοσίας με τη γήρανση δια-
δραματίζει μείζονα ρόλο στην ανταπόκριση στο εμ-
βόλιο της γρίπης και στη λοίμωξη ενήλικων μεγαλύτε-
ρης ηλικίας με διάφορους τρόπους, 1) μεταβολή στην
έκφραση, ρύθμιση και λειτουργία του PRR και των μο-
ρίων συνδιέγερσης 2) μεταβολή της έκκρισης φλεγμο-
νωδών χημειοκινών, κυτταροκινών, και αντιμικροβια-
κών πεπτιδίων και 3) μειωμένη λειτουργία των ΝΚ
κυττάρων, μακροφάγων και ουδετεροφίλων.10-11 Δεδο-
μένου ότι το έμφυτο ανοσοποιητικό σύστημα είναι
συνδεδεμένο με την ανάπτυξη της επίκτητης ανοσίας,
ο συνδυασμός αυτών των ελλειμμάτων της έμφυτης
ανοσίας μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη ανοσολογική
απόκριση εναντίον ενός παθογόνου ιού.10,24,24

Υπάρχουν σημαντικά ελαττώματα σε αρκετούς TLR
και συνδιεγερτικά μόρια που σχετίζονται με την ηλικία
και έχουν αντίκτυπο στην αντίδραση του ξενιστή σε
βακτηριακά ή ιικά PAMP. Κατά τη διάρκεια μιας λοίμω-
ξης από γρίπη, η βακτηριακή επιλοίμωξη μπορεί να
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην νοσηρότητα και
τη θνησιμότητα.25-26 Για παράδειγμα, σε μια περίοδο
τεσσάρων μηνών, 29% των 77 νεκροτομικών δειγμά-
των πνευμόνων επιβεβαιωμένων περιστατικών γρί-
πης Α(Η1Ν1)pdm09 κατά τη διάρκεια της πανδημίας
έδειξαν αποδεικτικά στοιχεία για συνυπάρχουσα βα-
κτηριακή λοίμωξη.27 Σε ζωικά μοντέλα, βακτηριακά
PAMP, όπως ο λιποπολυσακχαρίτης (TLR4 ligand),
έχουν χρησιμοποιηθεί για να διεγείρουν τα μακρο-
φάγα σε μεγαλύτερα ποντίκια. Τα αποτελέσματα έδει-
ξαν μειωμένη έκφραση των προφλεγμονωδών
κυτταροκινών: TNF-α και IL-6.28 Διέγερση της TLR1/2
(που αναγνωρίζουν τριακετυλιωμένα λιποπεπτίδια) σε

μονοκύτταρα από ηλικιωμένους ενήλικες οδήγησε σε
ελαττωμένη παραγωγή TNF-α και IL-6. Επιπλέον, είχε
μειωθεί η έκφραση του TLR1 στην επιφάνεια του κυτ-
τάρου.29 Υπό κανονικές συνθήκες, η ενεργοποίηση
των TLR στα μονοκύτταρα και στα δενδριτικά κύτταρα
έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των μορίων
συνδιέγερσης CD80 και CD86. Σε ηλικιωμένους
ωστόσο, υπήρξε διαφοροποιημένη έκφραση αυτών
των μορίων συνδιέγερσης που στη συνέχεια προδιέ-
γραψε την οροπροστατευτική ανταπόκριση στο εμ-
βόλιο της γρίπης.30 Πιο πρόσφατες μελέτες έχουν
φέρει στην επιφάνεια πιο εκτεταμένα ελαττώματα της
λειτουργίας των TLR σε ειδικές κατηγορίες των αν-
θρώπινων δενδριτικών κυττάρων σε άτομα μεγαλύ-
τερης ηλικίας σε σύγκριση με νεαρά άτομα, που είναι
προγνωστικά της παραγωγής αντισωμάτων στην ανο-
σοποίηση.31 Δεν έχει αποσαφηνισθεί πλήρως αν
υπάρχουν ελαττώματα που σχετίζονται με την ηλικία
στη λειτουργία των NLR και RLR. Ωστόσο, τα διαθέ-
σιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι αλλαγές στην έμφυτη
λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος έχουν
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ανταπόκριση
των ηλικιωμένων στα εμβόλια εποχικής γρίπης και
στις σχετικές βακτηριακές λοιμώξεις.

Η ανοσοαπάντηση με τη μεσολάβηση Τ-κυττάρων
παίζει κρίσιμο ρόλο στις άμυνες του ξενιστή κατά της
λοίμωξης από τον ιό της γρίπης Α. Τα Τ-κύτταρα μνή-
μης, που παρουσιάζουν διασταυρούμενες αντιδράσεις
και ειδικά τα κυτταροτοξικά (Cytotoxic T Lymphocytes,
CTL), πιστεύεται ότι επιτελούν πιο αποτελεσματική την
κάθαρση του ιού και μειώνουν τη σοβαρότητα της
ασθένειας, ακόμη και εν απουσία ειδικών αντισωμάτων
έναντι του ιού, αν και δεν μπορούν να εμποδίσουν τη
λοίμωξη από γρίπη. Διασταυρούμενες αντιδράσεις από
τα ειδικά Τ-κύτταρα μνήμης έναντι διαφόρων στελεχών
ιών της γρίπης Α έχουν αναφερθεί σε πλήθος ερευ-
νών.32 Έχει αποδειχθεί ότι τόσο τα ειδικά όσον αφορά
τον υποδοχέα CTL μνήμης όσο και τα μη ειδικά CTL
που παρήχθησαν έπειτα από λοίμωξη από τους εποχι-
κούς ανθρώπειους ιούς της γρίπης ή έπειτα από εμβο-
λιασμό σε υγιή άτομα παρουσίαζαν διασταυρούμενες
αντιδράσεις κατά του πανδημικού ιού A(H1N1)pdm09,
όπως προκύπτει τόσο από την άμεση λύση των μολυ-
σμένων από τον A(H1N1)pdm09 κυττάρων όσο και
από την έκφραση της IFN και του TNF ύστερα από πρό-
κληση από τον A(H1N1)pdm09. Έτσι, προκύπτει
σαφώς η ύπαρξη διασταυρούμενης κυτταροτοξικότη-
τας κατά του A(H1N1)pdm09 από τα προϋπάρχοντα ει-
δικά για τους ιούς εποχικής γρίπης Α CTL.

Είναι γνωστό ότι τα CTL δεν μπορούν να επιτύχουν
πλήρη καταστροφή των μικροοργανισμών αλλά μπο-
ρούν να προωθήσουν την ιική κάθαρση και να μει-
ώσουν τη βαρύτητα της νόσου, γεγονός το οποίο έχει
μελετηθεί εκτενώς σε ζώα.33 Τα υψηλά επίπεδα των
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απαντήσεων των CD8 T-κυττάρων συσχετίζονται με
μειωμένη εξάπλωση του ιού σε άτομα χωρίς ειδικά αν-
τισώματα.32 Η διασταυρούμενη προστασία των εν λόγω
CTL έχει αποδειχθεί και σε ανθρώπους σε in vivo μελέτη
(μελέτη οικογένειας Κλίβελαντ), στην οποία τα άτομα
που είχαν βιώσει συμπτώματα της γρίπης Α(Η1Ν1) βρέ-
θηκαν εν μέρει να προστατεύονται από την λοίμωξη
από τον πανδημικό ιό Α(H2N2) το 1957.34 Πράγματι,
ακόμη και για ενήλικες άνω των 60 ετών, η διασταυ-
ρούμενη αντίδραση των Τ-λεμφοκυττάρων διαδραμα-
τίζει κάποιο ρόλο παρά το γεγονός ότι έχουν κάποιο
επίπεδο προϋπαρχόντων ειδικών αντισωμάτων, καθώς
οι κυτταρικές απαντήσεις, αλλά όχι τα αντισώματα, σχε-
τίζονται με την προστασία ενάντια στη νόσο της γρίπης
μεταξύ των ατόμων άνω των 60 ετών.35

Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι η βαρύτητα της
νόσου δεν φαίνεται να σχετίζεται με την προϋπάρ-
χουσα διασταυρούμενη αντίδραση από τα Τ κύτταρα
μνήμης κατά τη διάρκεια της λοίμωξης με τον υψηλής
παθογονικότητας ιό γρίπης των πτηνών A(H5N1), αν
και έχει ανιχνευθεί διασταυρούμενη αντίδραση από Τ
κύτταρα μνήμης σε υγιείς πληθυσμούς από τον προσ-
διορισμό της έκφρασης της IFN-γ.36 Το γεγονός ότι οι
θανατηφόροι ιοί της γρίπης A(H5N1) είναι ανθεκτικοί
στα αντιιική δράση της IFN-α, IFN-γ, ή TNF-α μπορεί
να εν μέρει να εξηγήσει αυτό το γεγονός.37

Ο A(H1N1)pdm09 έχει αποδειχθεί ότι αναπαράγεται
πιο αποτελεσματικά και μπορεί να προκαλέσει πιο σο-
βαρές παθολογικές βλάβες από τον ιό της εποχικής
γρίπης σε ζωικά μοντέλα.38 Ωστόσο, η ασθένεια που
προκαλείται από τον A(H1N1)pdm09 στους περισσό-
τερους ασθενείς είναι ήπια. Πρόσφατα, κάποιου βαθ-
μού διασταυρούμενη αντίδραση Τ-κυττάρων (παρα-
γωγή IFN-γ) κατά του A(H1N1)pdm09 ανιχνεύθηκε σε
υγιή πληθυσμό.39 Επιπλέον, αυτά τα CTL εξέφρασαν
στην επιφάνειά τους μόρια CCR5 και CXCR3, τα οποία
θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα CTL να μετανα-
στεύουν στην περιοχή της λοίμωξης.40 Τα στοιχεία
αυτά καταδεικνύουν ότι η προϋπάρχουσα διασταυ-
ρούμενη αντίδραση από τα CTL μπορεί να συμβάλλει,
τουλάχιστον εν μέρει, στην ηπιότητα της ασθένειας
σε αυτή την πανδημία.32

Η κρυσταλλική δομή της αιμοσυγκολλητίνης από
τον ιό A/California/04/2009(H1N1) δείχνει ότι αντι-
γόνα της, ιδίως στον αντιγονικό επίτοπο Sa, είναι εξαι-
ρετικά παρόμοια με την αντίστοιχη των ανθρώπινων
ιών Α(H1N1) που κυκλοφορούσαν στις αρχές του
20ού αιώνα. Η συγκρυσταλλική δομή της αιμοσυγκολ-
λητίνης 1918 με 2D1, αντίσωμα από επιζώντα της
ισπανικής γρίπης του 1918 ικανό να εξουδετερώνει
και τους δύο ιούς Α(H1N1) (1918 και 2009), αποκαλύ-
πτει έναν επίτοπο που διατηρείται και στους δύο παν-
δημικούς ιούς. Έτσι, η αντιγονική ομοιότητα μεταξύ
τους παρέχει μια εξήγηση για την διαφορά στην ανο-

σία έναντι της τρέχουσας πανδημίας γρίπης που πα-
ρατηρείται μεταξύ νέων και ηλικιωμένων ατόμων.41

Από άλλους ερευνητές προτείνεται ότι τόσο η ηλι-
κιακή κατανομή των νέων περιπτώσεων Α(H1N1) μέχρι
σήμερα όσο και το ασυνήθιστο σχήμα της παθογένειας
μπορούν να εξηγηθούν από την εξελικτική συσσώ-
ρευση των θέσεων γλυκοσυλίωσης στην αιμοσυγκολ-
λητίνη (HA1) σε ανθρώπειους ιούς Α(H1N1) καθώς και
από την ανοσολογική απάντηση στην πρώτη έκθεση
σε αυτούς τους ιούς, το λεγόμενο δόγμα Original An-
tigenic Sin (OAS).3 Οι ιοί της γρίπης Α(H1N1) έχουν συγ-
κυκλοφόρησει με τους ιούς Α(Η3Ν2) και Β από το 1977.
Μάλιστα, μια πρόσφατη μελέτη ανέφερε ότι αντισώ-
ματα έναντι του Α(Η1Ν1) απουσίαζαν εντελώς στον
ορό του αίματος παιδιών, αλλά υπήρχαν σε 6-9% των
ενηλίκων ηλικίας 18-64 και σε 33% των ορών ατόμων
άνω των 60 ετών.42 Θεωρείται απίθανο οποιοσδήποτε
ιός Α(Η1Ν1) που τώρα αναδύεται στην κυκλοφορία να
είναι ανοσολογικά παρόμοιος με αυτούς που κυκλο-
φορούν επί του παρόντος.

Ηλιακή ομάδα άνω των 60 χρόνων

Το δόγμα του OAS δηλώνει ότι η πρώτη μόλυνση του
ατόμου με τον ιό της γρίπης τύπου Α καταλείπει ένα
ανεξίτηλο σημάδι πάνω στο ανοσοποιητικό σύστημα
του εν λόγω ατόμου, συμπεριλαμβανομένων και αν-
τισωμάτων που επιμένουν για πολλά χρόνια, ίσως και
ισοβίως. Θεωρείται ότι η ανοσολογική απάντηση OAS
περιλαμβάνει και κυτταροτοξικά Τ-κύτταρα.40 Με βάση
αυτό το δόγμα, τα άτομα που για πρώτη φορά αντι-
μετώπισαν ιούς της γρίπης στη δεκαετία του 1930 και
στις αρχές του 1940 θα πρέπει να παρουσιάζουν δια-
σταυρούμενη αντίδραση σε παρόμοιους ιούς, ανά-
μεσα στους οποίους είναι και ο Α(Η1Ν1) (εικόνα 1). Τα
άτομα που γεννήθηκαν μετά το 1957, όταν οι ιοί
Α(Η1Ν1) βγήκαν από την κυκλοφορία, συμπεριλαμ-
βανομένης της περιόδου κατά την οποία εκ νέου ανα-
δυόμενοι ιοί Α(Η1Ν1) κυκλοφορούν, δηλαδή, από το
1977 και μετά,43,44 δεν αναμένεται να παρουσιάζουν
αντίδραση OAS, γιατί δεν πρόλαβαν να έρθουν σε
επαφή με τους ιούς. Πράγματι, η παρουσία αντισω-
μάτων έναντι του Α(Η1Ν1)42 και το γεγονός ότι υπάρ-
χουν λίγες κλινικές περιπτώσεις στα άτομα ηλικίας
άνω των 60 ετών δείχνουν ότι υπάρχει παραγωγή αν-
τισωμάτων από Β-κύτταρα έναντι ιών που κυκλοφό-
ρησαν πριν από το 1948 στις ηλικίες αυτές. Η εικόνα
2 επισημαίνει (με πράσινο χρώμα) τρεις θέσεις για πι-
θανή γλυκοσυλίωση το σύνολο των οποίων βρίσκεται
εντός των ορίων της αντιγονικής περιοχής Sa στη
σφαιρική κεφαλή της H1.45 Οι επίτοποι των Β-κυττά-
ρων που ορίζονται στη σφαιρική κεφαλή των αρχικών
ιών Α(Η1Ν1) συμπεριλαμβανομένου του στελέχους
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191846 παρουσιάζουν μια πολύ πιο μεγάλη ομολογία
στην αλληλουχία των αμινοξέων με τον ιό Α(Η1Ν1)
του 2009 από ό,τι με τους τελευταία κυκλοφορούντες
εποχικούς ιούς Α(Η1Ν1), γεγονός που υποδηλώνει τον

μηχανισμό αυτής της ανοσίας. Ακόμα προτείνεται ότι
η απώλεια της αντιγονικότητας μπορεί να συμβεί και
με την προσθήκη των θέσεων γλυκοσυλίωσης δίπλα
σε δομικά αντιγονικές ακολουθίες.
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Εικόνα 1

Φυλογενετική ανάλυση
της ΗΑ1 των ιών γρίπης
Α(Η1Ν1).

Εικόνα 2 Με πράσινο χρώμα τρεις θέσεις για πιθανή γλυκοσυλίωση, το σύνολο των οποίων βρίσκεται εντός των ορίων
της αντιγονικής περιοχής Sa στη σφαιρική κεφαλή της H1.



Ηλικιακή ομάδα μικρότερη των 32 χρόνων

Ο ιός Α(Η1Ν1) που εμφανίστηκε εκ νέου σε κυκλοφο-
ρία το 1977 ομοίαζε περισσότερο με αυτούς που κυ-
κλοφορούσαν μεταξύ 1948 και 1950. Το 1947 αξιο-
σημείωτη ήταν η γενικευμένη αποτυχία του εμβολίου
της εποχικής γρίπης παρά την αποτελεσματικότητά
του τις προηγούμενες χρονιές.47 Η διερεύνηση της πα-
ρατήρησης αυτής αποκάλυψε ότι ορισμένες ανοσο-
λογικά πολύ σημαντικές γονιδιακές αλλαγές τουλάχι-
στον πέντε αντιγονικών περιοχών είχαν λάβει χώρα
μεταξύ 1943 και 1947. Η θνησιμότητα που σχετίζεται
με γριπώδη πνευμονία μειώθηκε κατά 2/3 μεταξύ 1937
και 1947. Δεν είχε μειωθεί περαιτέρω μεταξύ 1947 και
1957, το πανδημικό έτος κατά το οποίο οι ιοί Α(Η2Ν2)
εκτόπισαν τους ιούς Α(Η1Ν1).

Η προοδευτική Ν-γλυκοσυλίωση των περιοχών
κοντά σε αυτές που είναι αντιγονικές για τον ξενιστή
είναι μια προσαρμοστική εξελικτική στρατηγική που
χρησιμοποιήθηκε από τους ιούς της γρίπης.48 Η προ-
σθήκη υδατανθρακικών μορίων προάσπιζε ανοσοκυ-
ρίαρχους χώρους επιτρέποντας την προσαρμογή του
ιού ώστε να διαφύγει τους μηχανισμούς άμυνας του
ξενιστή που προηγουμένως είχε εκτεθεί σε λιγότερο
γλυκοσυλιωμένες επιφανειακές πρωτεΐνες. Ως αντι-
στάθμισμα αυτής της μεθόδου της ανοσοδιαφυγής,
ωστόσο, εξαιρετικά γλυκοσυλιωμένοι ιοί αναγνωρί-
ζονται καλύτερα από την έμφυτη άμυνα όπως οι κολ-
λεκτίνες, και είναι λιγότερο λοιμογόνοι στην κατώτερη
αναπνευστική οδό.49

Το 1918 ο πανδημικός ιός είχε μια αιμοσυγκολλη-
τίνη (HA) που περιείχε πέντε θέσεις στις οποίες θα
μπορούσε να συμβεί μεταμεταγραφική τροποποίηση
από την γλυκοσυλίωση.50

Παρά το γεγονός ότι η γλυκοσυλίωση της HA μπορεί
να τροποποιήσει την ανοσία που προέρχεται από το
αντίσωμα, υποδοχείς των CD8+ T-κυττάρων έχουν δια-
τηρηθεί από το 1930,51,52 και ως εκ τούτου, η ανοσία
που βασίζεται στα T-κύτταρα πρέπει να μην επηρεά-
ζεται από τις εξελικτικές αλλαγές στην HA. Μάλιστα,
μια πρόσφατη ανάλυση των υποδοχέων του Α(Η1Ν1)
τόσο για τα Β- όσο και τα Τ-κύτταρα δείχνει ότι μόνο
το 31% των υποδοχέων για τα Β-κύτταρα διατηρούν-
ται στα τελευταία στελέχη (και αυτοί μπορεί να είναι
απροσπέλαστοι λόγω της θωράκισης της ΗΑ), ενώ η
πλειοψηφία (69%) των υποδοχέων για τα CD8 T-κύτ-
ταρα διατηρούνται.53

Προτείνεται ότι η σχετική σπανιότητα της γλυκοσυ-
λίωσης της HA έχει δύο συνέπειες για την παθογένεια
του Α(Η1Ν1). Πρώτον, έχει αποδειχθεί στο παρελθόν
ότι η έλλειψη γλυκοσυλίωσης συμβάλλει στη λοιμο-
γόνο δύναμη στον πνεύμονα αποκλείοντας την ιική
κάθαρση από παράγοντες έμφυτης ανοσίας.48 Αυτό
είναι πιθανόν να συνέβαλε στη μεγάλη παθογονικό-

τητα του στελέχους της πανδημίας του 1918, όπου
ένα μεγάλο μέρος της παθογονικότητας αυτής έχει
αποδοθεί στις HA και NA.54 Ομοίως, ο Α(Η1Ν1) είναι
ιδιαίτερα λοιμογόνος σε ζωικά μοντέλα, μια ιδιότητα
που συνδέεται με την ικανότητά του να αναπαράγεται
αποτελεσματικά στους πνεύμονες55, και πιθανόν οφεί-
λεται στην έλλειψη γλυκοσυλίωσης. Δεύτερον, προτεί-
νεται ότι η αρχική έκθεση αντιγόνου σε ιούς Α(Η1Ν1)
με γλυκοσυλιωμένη σε μεγάλο βαθμό HA1 θα μπο-
ρούσε να δημιουργήσει ανοσολογική απόκριση πα-
ρόμοια με εκείνη που παρατηρήθηκε σε ποντίκια που
εκτέθηκαν σε έντονα γλυκοσυλιωμένους μεταλλαγμέ-
νους ιούς. Αυτή η ανοσολογική απόκριση δεν προστα-
τεύει από τη μόλυνση, αλλά θα επέτρεπε την
εκκαθάριση του ιού και θα έδινε τη δυνατότητα για το-
ξικότητα των CD8+ κυττάρων σε κάποιο υποσύνολο
των μολυσμένων κυττάρων. Ως εκ τούτου, άτομα των
οποίων η πρώτη έκθεση στους ιούς Α(Η1Ν1) ήταν σε
εξαιρετικά γλυκοσυλιωμένους εκ νέου αναδυόμενους
ιούς, που εμφανίστηκαν σε κυκλοφορία μετά το 1977,
θα έχουν πολύ χαμηλότερο επίπεδο οροπροστασίας,
και θα βρίσκονται σε κίνδυνο για παρεκκλίνουσα ανο-
σοαπάντηση των Τ-λεμφοκυττάρων και σοβαρή
ασθένεια των πνευμόνων από την καταιγίδα κυτταρο-
κινών. Προς στήριξη αυτής της θέσης, μια σειρά από
αυτοψίες 21 ασθενών με θανατηφόρο λοίμωξη από
Α(Η1Ν1)pdm09 έδειξε σοβαρές παθολογοανατομικές
πνευμονικές βλάβες εξ αιτίας υπερβολικής απάντησης
του ανοσοποιητικού που χαρακτηρίζεται από μαζική
διείσδυση των CD8+Τ-κυττάρων στους πνεύμονες.56

Για αυτό το είδος της ανοσοδυσλειτουργίας, η αναν-
τιστοιχία των αντισωμάτων και των ανοσοαπαντή-
σεων των Τ-κυττάρων είναι αυτονόητη. Ως εκ τούτου,
μια διαβάθμιση των απαντήσεων θα πρέπει να ανα-
μένεται μέσα σε αυτό το ηλικιακό εύρος. Ένα άτομο
που εκτέθηκε στο παρελθόν μόνο σε ιούς Α(Η1Ν1) με
μεγάλου βαθμού γλυκοσυλιωμένη HA1 θα μπορούσε
να διαθέτει μια άρτια ανοσοαπάντηση των CD8+, αλλά
θα έχει λίγα έως καθόλου προστατευτικά αντισώματα
έναντι του Α(Η1Ν1). Σε περίπτωση που τα πρόσωπα
αυτά εκτέθηκαν σε σχετικά αραιά χρονικά διαστήματα
και σε λίγες διακριτές παραλλαγές του Α(Η1Ν1), η
αναντιστοιχία θα είναι ιδιαίτερα μεγάλη. 

Η αιχμή εμφανίζεται στο ηλικιακό φάσμα 10-19
ετών. Η μετατόπιση στις νεότερες ηλικιακές φαίνεται
να είναι ένα γενικό χαρακτηριστικό της πανδημίας
γρίπης,57,58 και πλέον υπάρχει καθολική άποψη ότι τα
παιδιά σχολικής ηλικίας αποτελούν σημαντικές δεξα-
μενές της νόσου. Μολονότι αυτό πρέπει να οφείλεται
κυρίως στο υψηλό ποσοστό συγχρωτισμού σε αυτή
την ηλικιακή ομάδα, συμβάλλουν πιθανώς και πρό-
σθετοι ανοσολογικοί παράγοντες. Στις ΗΠΑ μεταξύ
1977 και 1988 οι ιοί Α(Η1Ν1) και Β κυριάρχησαν σε 8
από τις 12 εποχές. Μεταξύ 1989 και 1998 οι Α(Η1Ν1)
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και Β ιοί κυριαρχούν μόνο σε 3 από τις 10 περιόδους
ενώ από 1999 έως 2008 Α(Η1Ν1) και Β ιοί κυριαρχούν
σε 4 από τις 10 περιόδους.59 Υπάρχουν επίσης στοιχεία
ότι οι γενετικές διαφορές στο εσωτερικό των ιών Η1Ν1
ήταν μικρότερες στη δεκαετία του 1990 από ό,τι το
1980 ή την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα.60 Στο σύ-
νολό τους, τα άτομα ηλικίας 10-19 θα είχαν τη μικρό-
τερη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν ιούς Α(Η1Ν1) εφ’
όσον η έκθεσή τους ήταν σε αρκετά διαφορετικούς
ιούς. Ηλικιωμένα άτομα θα είχαν μεγαλύτερη ευκαιρία
για την έκθεση OAS σε περισσότερους γενετικά δια-
φοροποιημένους ιούς Α(Η1Ν1), αν και όλοι αυτοί
έχουν σε μεγάλο βαθμό γλυκοσυλιωμένη HA. Τα μικρά
παιδιά, σχετικά παρθένοι οργανισμοί όσον αφορά την
γρίπη, θα είχαν μικρή δυνατότητα να αναπτύξουν μία
ισχυρή απάντηση Τ-κυττάρων έναντι του Α(Η1Ν1) και
δε θα είχαν καμία προοπτική για εξουδετερωτικά αν-
τισώματα κατά αυτού. Θα μπορούσαν να παρουσιά-
σουν μια ήπια ασθένεια, χωρίς τη δυνατότητα μεσο-
λάβησης των Τ-κυττάρων στην ανοσοπαθολογία.61

Σε σχετική μελέτη αναφέρεται ότι εισάγοντας εν-
δορρινικά την ίδια δόση του ιού Α(Η1Ν1)pdm09 σε
ποντίκια, τα μεγαλύτερης ηλικίας έχουν λιγότερες πι-
θανότητες να πεθάνουν από τα νεότερα. Το γεγονός
ότι η ηλικία είναι προστατευτική για λοίμωξη από τον
Α(Η1Ν1)pdm09 συμφωνεί και με τα δεδομένα για τον
άνθρωπο. Επίσης σε αυτό το μοντέλο λοίμωξης, τα
πειραματόζωα δεν είχαν εκτεθεί σε κανέναν ιό γρίπης
πριν το πείραμα.62 Ως εκ τούτου, προϋπάρχουσα αντι-
H1N1 ανοσία ή διασταυρούμενη αντίδραση αντιγρι-
πικής προστασίας δεν είναι οι μόνοι μηχανισμοί προ-
στασίας που σχετίζονται με την ηλικία. Από την άλλη
πλευρά, οι απαντήσεις του ανοσοποιητικού σε λοίμωξη
διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία,63,64 και η ηλικία
είναι ένας παράγοντας που εξετάζεται για τον εμβο-
λιασμό και τις στρατηγικές θεραπείας. Ανοσοϊστοχη-
μικές και παθολογoνατομικές μελέτες αποκάλυψαν
ότι τα μικρά σε ηλικία ποντίκια είναι πιο ευαίσθητα
στη λοίμωξη από τον ιό της γρίπης Α(Η1Ν1)pdm09
από ότι τα μεγαλύτερα, εν μέρει τουλάχιστον λόγω
της μεγαλύτερης ευαισθησίας των επιθηλιακών κυτ-
τάρων των βρόγχων τους.

Σχετικά με ανοσοϊστοχημικά δεδομένα, η ανάλυση
του τίτλου του ιού στον πνεύμονα επιβεβαίωσε την
πιο αποτελεσματική εξάπλωση του ιού σε νεότερα
ποντίκια κατά τις πρώτες δύο με τρεις ημέρες μετά την
μόλυνση. Αυτή η αύξηση του τίτλου του ιού μπορεί να
εξηγηθεί από την πιο αποτελεσματική μόλυνση κατά
τον ενοφθαλμισμό, καθώς θα υπάρχουν πιο πολλά
κύτταρα του πνεύμονα που παράγουν ιούς, αλλά και
παραγωγή περισσοτέρων ιών ανά κύτταρο.

Η iBALT (inducible bronchus-associated lymphoid
tissue), η οποία είναι μια μορφή ιστού που δεν είναι
συνήθως παρούσα σε υγιή ζώα,65,66 έχει αποδειχθεί

ότι σχηματίζεται μετά από ορισμένες λοιμώξεις, ότι ο
σχηματισμός της είναι ένας προστατευτικός ανοσο-
λογικός μηχανισμός και ότι αντιμετωπίζει τη λοίμωξη
από ιούς της γρίπης με καλύτερα οργανωμένη ανο-
σολογική απάντηση από αυτή που προκαλείται από
τα πρωτογενή λεμφοειδή όργανα, τα οποία θα μπο-
ρούσαν να υπεραντιδρούν και έτσι να οδηγήσουν σε
πιο σοβαρή παθολογοανατομική κατάσταση του
πνεύμονα ή ακόμη και σε θάνατο.67,68 Ο ρόλος της έμ-
φυτης ανοσίας στην αντιμετώπιση της λοίμωξης της
γρίπης είναι περίπλοκος και μπορεί να προωθήσει ή
και να αναστείλει την ιική κάθαρση.69,70 Ένα αποτελε-
σματικό επίπεδο ανοσοαπάντησης είναι απαραίτητο
για την εκκαθάριση της λοίμωξης71-73 αλλά η υπερβο-
λική αντίδραση έχει κατηγορηθεί ότι προκάλεσε θα-
νάτους σε νέους σε επιδημία από H5N1.74,75 Σε πειρα-
ματικό επίπεδο, η μόλυνση πειραματοζώων με ισχυρά
παθογόνους ιούς γρίπης Α οδήγησε σε συσσώρευση
δενδριτικών κυττάρων στους πνεύμονες, και μάλιστα
του υποείδους tipDC, τα οποία επάγουν ακόμη περισ-
σότερο τον πολλαπλασιασμό των CD8 T-λεμφοκυττά-
ρων με ενδεχομένως θανατηφόρα αποτελέσματα
λόγω της υπερβολικής ανοσοαπάντησης.76

Έχει αναφερθεί ότι τα νεαρά ποντίκια έχουν χαμη-
λότερες φαγοκυτταρικές λειτουργίες και εκκρίνουν λι-
γότερο TNF-α από τα ενήλικα ποντίκια,77,78 γεγονός
που υποδηλώνει τα νεαρά ποντίκια έχουν χαμηλότερη
ανοσία από τα ενήλικα ποντίκια και έχουν μικρότερη
ικανότητα να οργανώσουν μια αποτελεσματική ανο-
σοαπάντηση για εκκαθάριση του ιού της γρίπης. Η μέ-
τρια φλεγμονώδης αντίδραση στον πνεύμονα των
ενηλίκων και ηλικιωμένων ποντικιών, που οργανώ-
θηκε με τη συμμετοχή της iBALT, μπορεί να παρέχει
ένα αποτελεσματικό επίπεδο προστατευτικής ανοσο-
λογικής απόκρισης στη λοίμωξη σε συντομότερο
χρόνο, ενώ στα νεαρά ποντίκια εξέλειπε ο σχηματι-
σμός iBALT και είχαν ανεπαρκές επίπεδο της φλεγμο-
νώδους αντίδρασης για την ιική κάθαρση και τον
έλεγχο της λοίμωξης.

Οι ιοί της γρίπης επάγουν την απόπτωση των προ-
σβεβλημένων κυττάρων, η οποία σε ένα βαθμό είναι
ένας μηχανισμός αντίστασης του ξενιστή για την ανα-
παραγωγή του ιού.79 Σε μία μελέτη 3 ημέρες μετά λοί-
μωξη από τον ιό, παρατηρήθηκαν τραυματισμένα
βρογχικά επιθηλιακά κύτταρα και βρέθηκε επιθήλιο
σε αναγέννηση και σε στάδιο επιδιόρθωσης. Η ανά-
πλαση του επιθηλίου συντελείται ελαφρώς νωρίτερα
σε ενήλικα ποντίκια από ό,τι σε νεαρά ποντίκια (εικόνα
3, D-F), γεγονός που υποδηλώνει ότι τα ενήλικα πον-
τίκια έχουν μεγαλύτερη ικανότητα στην επισκευή επι-
θήλιου από ότι τα νεαρά ποντίκια. Η πολύ πιο σοβαρή
παθολογία που παρατηρήθηκε στους πνεύμονες των
νεαρών ποντικιών σε σύγκριση με τα ενήλικα και ηλι-
κιωμένα φαίνεται να εξηγείται από την υψηλότερη
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ευαισθησία νέων ποντικιών στις λοιμώξεις, τα υψηλό-
τερα επίπεδα πολλαπλασιασμού του ιού και την επα-
κόλουθη μαζική βλάβη και απόπτωση των κυττάρων
του επιθηλίου τους.80

Ηλικιακή ομάδα 32-60 χρόνων

Στις χώρες όπου μελετήθηκε η επιδημία της γρίπης, η
επίπτωση των περιπτώσεων σε αυτή την ηλικιακή
ομάδα μειωνόταν γραμμικά έως πολύ χαμηλά επί-
πεδα. Ο υποπληθυσμός ηλικίας 52-61 ετών γεννήθηκε
κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας της κυ-
ριαρχίας του Α(Η1Ν1) ως ιού γρίπης. Οι Α(Η1Ν1) ιοί
από το 1947 ως το 1957 ήταν πιο γλυκοσυλιωμένοι
από εκείνους των προηγουμένων ετών, αλλά υπήρξε

ιδιαίτερη ετερογένεια και γενετική απόκλιση, που κα-
θιστούν αυτήν την έκθεση μεγαλύτερη ως προς τον
αριθμό των εμπλεκομένων στελεχών. Ειδικότερα, οι
περιοχές για τη πιθανή γλυκοσυλίωση ποίκιλαν ση-
μαντικότερα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου
από ό,τι μετά την επανεμφάνιση του ιού το 1977. Φαί-
νεται λογικό, επομένως, ότι η ανοσοπροστασία που
προέρχεται από την έκθεση OAS σε αυτήν την υποο-
μάδα θα ήταν σαφώς χαμηλότερη από αυτήν πέρα
από την ηλικία των 61.

Είναι δύσκολο να υποστηριχθεί ότι άτομα ηλικίας
32 έως 52 έτη πρέπει να έχουν διαφορετική επίκτητη
ανοσοπροστασία από εκείνη της ηλικιακής ομάδας
<32 ετών, δεδομένου ότι κανένα άτομο γεννημένο με-
ταξύ 1957 και 1977 δεν θα είχε την έκθεση σε έναν ιό
Α(Η1Ν1) ως εμπειρία OAS. Σημειώνεται, εντούτοις, ότι
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Εικόνα 3

Βρογχικά επιθηλιακά κύτ-
ταρα ποντικών με μετα-
λοιμώδεις βλάβες από ιό
γρίπης, σε στάδια αναγέν-
νησης και επιδιόρθωση.



τρία από τα οκτώ γονίδια στο νέο ιό Α(Η1Ν1) (Μ, NP,
NS) αναφέρεται ότι προέρχονται από την κοινή
Α(Η1Ν1) προγονική γραμμή και ένα τέταρτο, το PB1,
θεωρείται ότι προέρχεται από ανθρώπειους ιούς
H3N2 καθώς και από έναν πρόδρομο ιό που προσέ-
βαλε τα πτηνά. Επομένως τα άτομα ηλικίας 32-51 ετών
θα είχαν τη μεγαλύτερη συσσωρευμένη ανοσολογική
μνήμη καθώς είχαν εκτεθεί σε διάφορες παραλλαγές
των τμημάτων των τεσσάρων προαναφερθέντων γο-
νιδίων που εντοπίζονται στο νέο ιό Α(Η1Ν1). Ούτως ή
άλλως η μόλυνση με άλλους υποτύπους γρίπης Α είναι
σχετικά προστατευτική ενάντια σε νέα μόλυνση με
ιούς Α(Η1Ν1) και αντίστροφα.81

Επίλογος - Συμπέρασμα

Συνοψίζοντας, η πανδημία από τον ιό γρίπης Η1Ν1
φαίνεται να προκάλεσε σοβαρότερες λοιμώξεις στην
ηλικιακή ομάδα <35 ετών. Έχουν προταθεί διάφοροι
μηχανισμοί που θα μπορούσαν να εξηγήσουν αυτό το
φαινόμενο που ήρθε σε αντίθεση με τα μέχρι σήμερα
δεδομένα όσον αφορά τις επιδημίες γρίπης. Η ύπαρξη

ανοσιακής μνήμης στους ηλικιωμένους ασθενείς τόσο
όσον αφορά την παραγωγή αντισωμάτων όσο και τις
διασταυρούμενες αντιδράσεις από τα κυτταροτοξικά
κύτταρα, η περιορισμένη φλεγμονώδης αντίδραση
στην περιοχή του πνεύμονα που παρατηρείται στην
ηλικιακή ομάδα >61 ετών, η δημιουργία του ανοσια-
κού σχηματισμού iBALT σε ηλικιωμένους ασθενείς και
η αυξημένη δυνατότητα αναπαραγωγής του ιού στα
κύτταρα του πνευμονικού επιθηλίου σε νεαρά άτομα
φαίνεται να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην
ηπιότητα της νόσου στους ασθενείς άνω των 61 ετών
σε σχέση με τους νεότερους ασθενείς.

Το παράδειγμα της πανδημίας γρίπης 2009 υπήρξε
το πλέον πρόσφορο για τη μελέτη της αλληλεπίδρα-
σης ιού γρίπης και οργανισμού-στόχου. Είναι αναμε-
νόμενο με παρόμοιο τρόπο να λειτουργεί η σχέση
κάθε πρωτοεμφανιζόμενου τυπικού ιού γρίπης με τις
επί μέρους ομάδες των ανθρώπων-ξενιστών. Η κοινό-
τητα μπορεί πάντα να περιλαμβάνει ανοσιακά παρθέ-
νους οργανισμούς αλλά και άτομα με ποικίλα επίπεδα
διασταυρούμενης ανοσίας, ανάλογα με τις αντιγονικές
ομοιότητες ή διαφορές του εκάστοτε νέου ιού με
όλους τους προηγούμενους.
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Summary

Influenza viruses and immune response

Μ. Exindari, Κ. Tsepanis, G. Gioula, Α. Melidou, Ν. Malisiovas, Ε. Diza
Laboratory of Microbiology, School of Medicine, Aristotle University of Thessaloniki

Influenza is continuously strongly connected to public health and therefore scientific research tar-
gets the responsible microorganisms as well as the relevant human immunity mechanisms. The
recent 2009 pandemic is used as a research model in order to study the characteristics of the im-
mune response to influenza viruses. Initially, TLR7 acts as an important intracellular protype-rec-
ognizing receptor (PRP) for influenza viral ssRNA. Then the action of MyD88 protein and the
activation of transcription factors leads to interferon I production and viral replication inhibition.
The same final result is reached by the intracellular RLR receptors, mainly the RNA helicase, RIG-I.
The intracellular NLR receptors, co-reacting with ASC protein and caspase-1, form an inflamma-
some which induces the maturation of prodrome pre-inflammative cytokines and thus protection
against viral infections. The glycosylation site accumulation in A(H1) haemagglutinin molecules,
as an adaptive evolutionary strategy of influenza viruses, leads to a more successful recognition
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by the innate immunity and reduces the humoral immune response while leaving the cellular one
(CD8) unaffected; this may result to exaggerating cytotoxic reaction and the resulting cytokine
storm. The lack of glycosylation increases pathogenicity inhibiting viral clearance by the innate
immunity. Thus both mechanisms may cause increased cellular apoptosis and severe illness. Fur-
thermore, experimental data report that infections by highly pathogenic A influenza viruses were
followed by dendritic (subtype tipDC) cells accumulation in the lungs inducing even more CD8
cell proliferation. Influenza viruses often express tropism towards the upper or lower respiratory
system and they are reproduced and disseminated faster in younger hosts. Experimental data pro-
pose that the local formation of induced broncho-associated lymphoid tissue (iBALT) in less young
influenza patients results to a more organized immune response. Old age affects negatively all
levels of immune reaction resulting to reduced lung inflammation and milder clinical symptoms.
Therefore more severe influenza cases seem to appear more frequently in younger people lacking
previous medical conditions.
The former contact between host and influenza viruses along with any antigenic similarity among
these viruses produces cross-reacting humoral and cellular immunity which provides increasing
protection in proportion to the age progress. The 2009 influenza pandemic seems to have unex-
pectedly caused severe illness to much younger individuals than usual, while immune response
has played a dominating role to the process of the virus-human interaction. Thus valuable infor-
mation has been collected to be used for the prevention and treatment of future influenza epi-
demics and pandemics.

Key words
Immunity, immune response, influenza viruses,
A(H1N1), pandemic
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Α ν α σ κ ό π η σ η

Περίληψη

Η Dientamoeba fragilis (διενδαμοιβάδα, η εύθραυστος) είναι πρωτόζωο του εντέρου με παγκόσμια
κατανομή. Παλαιότερα κατατασσόταν στις αμοιβάδες λόγω μορφολογίας. Σήμερα, θεωρείται ότι
είναι μαστιγοφόρο πρωτόζωο χωρίς μαστίγια. Συχνά η λοίμωξη από D. fragilis διαφεύγει της προ-
σοχής, μολονότι στις αναπτυσσόμενες χώρες τα ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ του 20 και 30%. Πα-
ρότι βρέθηκαν, επίσης, υψηλά ποσοστά σε αναπτυγμένες χώρες με εύκρατο κλίμα, στην Ελλάδα
δεν είχε γίνει μέχρι σήμερα συστηματική μελέτη. Στην έρευνά μας βρέθηκε για πρώτη φορά πο-
σοστό λοίμωξης από D. fragilis 0,7% σε ενήλικες. Η μετάδοση του παρασίτου μπορεί να γίνει με
την κοπρανοστοματική οδό, διαμέσου ωών ελμίνθων ή από ζώα. Έως τώρα, στα κόπρανα του αν-
θρώπου είχαν παρατηρηθεί μόνο οι τροφοζωίτες της διενδαμοιβάδας. Σημαντική εξέλιξη μπορεί
να αποτελέσει η πρόσφατη ανακάλυψη πιθανού κυστικού σταδίου της D. fragilis. Δεν έχουν ακόμη
διευκρινισθεί οι παθογενετικοί μηχανισμοί της λοίμωξης από D. fragilis. Σε ανοσοεπαρκή άτομα
μπορεί να εκδηλωθεί διάρροια ή συμπτώματα που μοιάζουν με το σύνδρομο ευερέθιστου εντέ-
ρου, ενώ έχουν αναφερθεί περιπτώσεις χωρίς συμπτώματα. Η μικροσκοπική εξέταση μόνιμων πα-
ρασκευασμάτων επιτρέπει τη διάγνωση της λοίμωξης από D. fragilis με αξιοπιστία, εφόσον

Dientamoeba fragilis: ένα παραγνωρισμένο παράσιτο του εντέρου

Ε. Βασσάλου1,2, Κ.Μ. Βασάλος3, Α. Βακάλη2, Ν. Βακάλης2, Ε.-Θ. Πιπεράκη1, Γ. Βρυώνη1, Α. Τσακρής1

1Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2Εργαστήριο Παρασιτολογίας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα
3Ν.Μ. Κυπαρισσίας, Γ.Ν. Μεσσηνίας



Εισαγωγή

H Dientamoeba fragilis (διενδαμοιβάς η εύθραυστος)
είναι ένα πρωτόζωο που διαβιεί στο έντερο του αν-
θρώπου.1,2 Παρά το ότι φαίνεται να έχει παγκόσμια κα-
τανομή, συνεχίζει να είναι σχετικά άγνωστο και να
μένει αδιάγνωστο ακόμη και σήμερα. Περιεγράφηκε
για πρώτη φορά το 1918 από τους Jepps και Dobell.
Το πρόθεμα δι− στην ονομασία της διενδαμοιβάδας
αναφέρεται στους χαρακτηριστικούς δύο πυρήνες, με
τους οποίους συνήθως συναντάται, το επίθεμα −ενδ−
αφορά στον εντοπισμό της στο έντερο, ενώ η κατά-
ληξη −αμοιβάδα στην αρχική εντύπωση ότι επρόκειτο
για κάποιο παράσιτο που συγγένευε με το γένος Amo-
eba. Μεταγενέστερες, όμως, έρευνες σε μοριακό επί-
πεδο έδειξαν ότι πρόκειται για παράσιτο, το οποίο
είναι συγγενές με τις τριχομονάδες, μολονότι δε φέρει
μαστίγιο. Ο προσδιορισμός του είδους ως «η εύθραυ-
στος» (fragilis) αναφέρεται στην ανικανότητα των τρο-
φοζωιτών να επιβιώσουν εκτός του εντέρου, στο
εξωτερικό περιβάλλον, για εύλογο χρονικό διάστημα.

Μέχρι πρόσφατα θεωρείτο ότι η D. fragilis ήταν ένα
παράσιτο συμβιωτικό, το οποίο δεν δημιουργούσε

προβλήματα στον ανθρώπινο οργανισμό. Συνέπεια
τούτου ήταν το ότι υποεκτιμήθηκε στη διαφορική διά-
γνωση της διάρροιας και των λοιπών γαστρεντερικών
διαταραχών. Σήμερα, όμως, ισχυροποιείται ολοένα και
περισσότερο η αντίληψη ότι πρόκειται για ένα δυνη-
τικά παθογόνο οργανισμό, ο οποίος κατά περίπτωση
μπορεί να προκαλέσει νόσο. Η λοίμωξη από D. fragilis
έχει, πλέον, κωδικοποιηθεί και αντιστοιχεί στην κατη-
γορία κατά ICD-10 A07.9 (λοίμωξη του εντέρου από
πρωτόζωα, μη καθορισμένη). H D. fragilis θεωρείται
ως ένα πρωτόζωο του εντέρου, του οποίου η υγειονο-
μική επίδραση οφείλει να διερευνηθεί, εφόσον αρχίζει
πλέον να κάνει την εμφάνισή του τόσο σε παγκόσμιο
επίπεδο όσο και στον Ελλαδικό χώρο.3-5

Ταξινόμηση και φυλογένεση

Όταν ανακαλύφτηκε η D. fragilis, θεωρήθηκε ότι ήταν
μια καινούργια αμοιβάδα που διαβιεί στο έντερο του
ανθρώπου. Αργότερα, ωστόσο, η αρχική άποψη ανα-
θεωρήθηκε και το παράσιτο περιεγράφηκε ως μαστι-
γοφόρο με βάση τις φαινοτυπικές ομοιότητές του με
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συνεκτιμηθεί η κλινική εικόνα. Σε εξειδικευμένα εργαστήρια, μπορεί να γίνει καλλιέργεια της διεν-
δαμοιβάδας παρουσία μικροβίων. Προχωρήσαμε σε ανάπτυξη ενός νέου, απλού υλικού που πε-
ριείχε κεκλιμένο άγαρ, στο οποίο πριν τη χρήση προστίθεντο πεπτόνη 20% και αλατούχο διάλυμα
Locke σε αναλογία 4:1. Συγκρίναμε την ανάπτυξη της D. fragilis στο νέο υλικό με δύο διαφορετικά
υλικά. Εξετάσαμε στέλεχος D. fragilis που προερχόταν από δείγμα κοπράνων θετικού μάρτυρα.
Δεν βρέθηκε διαφορά στην καμπύλη ανάπτυξης της D. fragilis μεταξύ των τριών καλλιεργητικών
υλικών. Το παράσιτο, ωστόσο, φάνηκε ότι μπορούσε να διατηρηθεί περισσότερο στο νέο υλικό
που αναπτύξαμε. Επιπλέον, για διαγνωστικούς σκοπούς έχει καταστεί δυνατή η χρήση μοριακών
τεχνικών. Η μετρονιδαζόλη θεωρείται ως το φάρμακο εκλογής για τη θεραπεία της λοίμωξης από
D. fragilis.  Άλλες επιλογές αποτελούν οι σύγχρονες 5-νιτροϊμιδαζόλες και η τετρακυκλίνη. Συμπε-
ρασματικά, η φύση, η παθογένεια, η διαγνωστική προσέγγιση και η θεραπευτική αντιμετώπιση
της λοίμωξης από D. fragilis παραμένουν άγνωστες και καθίσταται αναγκαία η περαιτέρω μελέτη
της παρασίτωσης που αρχίζει πλέον να κάνει την εμφάνισή της και στον Ελλαδικό χώρο.
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την Histomonas meleagridis, η οποία είναι ένα παρά-
σιτο των ορνιθοειδών με χαρακτηριστικά αμοιβάδας
και μαστιγοφόρου πρωτοζώου. Περαιτέρω μελέτες με
ανοσοδιάχυση και ανοσοηλεκτροφόρηση έδειξαν ότι
η διενδαμοιβάδα εμφανίζει αντιγονική ομοιότητα με
τις τριχομονάδες, ενώ ήταν αντιγονικά απομακρυ-
σμένη από την Entamoeba histolytica των ανθρώπων
και την E. invadens των ερπετών.6,7

Τα ανωτέρω επιβεβαίωσε, επιπλέον, η ανάλυση της
νουκλεοτιδικής αλληλουχίας (sequencing) του γονι-
δίου της μικρής υπομονάδας του ριβοσωματικού RNA
[small subunit ribosomal RNA (ssu rRNA)] της D. fragi-
lis, η οποία έδειξε ότι το συγκεκριμένο παράσιτο συγ-
γενεύει περισσότερο με την Trichomonas spp.8 Ως
πλησιέστερος συγγενής θεωρήθηκε η ιστομονάδα,
όπως έδειξε η ανάλυση της νουκλεοτιδικής αλληλου-
χίας του γονιδίου της ssu rRNA της H. meleagridis9-11

Έχουν γίνει αρκετές απόπειρες να επιλυθεί το ζήτημα
της αβεβαιότητας ως προς την ταξινόμηση του παρα-
σίτου. Επί του παρόντος, η D. fragilis τοποθετείται ανε-
πίσημα στο φύλο Parabasalia, με την τάξη των
Trichomonadida να θεωρούνται κοντινοί συγγενείς.12

Τα Parabasalia συνιστούν κλάδο των αναερόβιων
μαστιγοφόρων πρωτοζώων, τα οποία εμφάνισαν με-
γάλη φυλογενετική διαφοροποίηση στο πέρασμα του
χρόνου. Στερούνται κλασικών μιτοχονδρίων, αλλά
διαθέτουν υδρογονοσωμάτια (hydrogenosomes). Τα
υδρογονοσωμάτια είναι οργανίδια που έλκουν την κα-
ταγωγή τους από τα μιτοχόνδρια και διευκολύνουν
την παραγωγή ATP κάτω από αναερόβιες συνθήκες,
όπως είναι εκείνες που επικρατούν στις θέσεις (niches)
του εντέρου (κρύπτες), στις οποίες φιλοξενείται η
διενδαμοιβάδα. Τα Parabasalia έχουν ως κοινό χαρα-
κτηριστικό την παρουσία του παραβασικού σωματίου
και του κινητοπλάστη, από όπου εκκινούν ένα ή πε-
ρισσότερα μαστίγια. Παρά την απουσία πρόδηλων
εξωτερικών μαστίγιων και παραβασικού σωματίου,
αποκαλύφτηκε με μελέτες που έγιναν με ηλεκτρονικό
μικροσκόπιο ότι οι τροφοζωίτες της διενδαμοιβάδας
διαθέτουν άτυπα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μαστι-
γοφόρων.13 Πολύ πρόσφατα, μάλιστα, κατέστη δυ-
νατό να παρατηρηθούν με ηλεκτρονική μικροσκοπία
παρόμοια στοιχεία στις μορφές της D. fragilis.14,15

Τούτο ενισχύει τη θεώρηση ότι, όπως συμβαίνει με
την H. meleagridis, η D. fragilis είναι μια αμοιβάδα, η
οποία προέρχεται από τα μαστιγοφόρα πρωτόζωα
μέσω παλίνδρομης εξελικτικής πορείας.11

Παρότι η πλειονότητα των παραβασαλιδών διαβι-
ούν στο έντερο των ζώων-ξενιστών τους, δεν έχει κα-
ταστεί ακόμη δυνατό να διευκρινιστεί η σχέση των
ξενιστών με αρκετούς εκπροσώπους του ανωτέρω
φύλου που κατ’ αρχήν φαίνονται να έχουν συνάψει
συμβιωτική σχέση. Σε αντίθεση με την Giardia intesti-
nalis, η οποία αποτελεί τον μόνο εκπρόσωπο των επί-

σης μαστιγοφόρων Diplomonadida που είναι παθο-
γόνος για τον άνθρωπο και ανευρίσκεται σε δύο μορ-
φές, ως τροφοζωίτης και ως κύστη, τα Trichomonadida
θεωρούνται ότι αναπτύσσουν συμβιωτική σχέση με
τους ξενιστές τους και υφίστανται, εν γένει, με τη
μορφή του τροφοζωίτη με ένα ή περισσότερα μαστί-
για. Παρότι, όπως προαναφέρθηκε, ο τροφοζωίτης
της D. fragilis δεν εμφανίζει στη μικροσκοπική εξέταση
ούτε κινητοπλάστη ούτε μαστίγια, η ανεύρεση με ηλε-
κτρονική μικροσκοπία στοιχείων μαστίγιων14,15 συνε-
πικουρείται από τα δεδομένα της Μοριακής Βιολογίας
συντείνουν στο ότι η D. fragilis θα πρέπει να ενταχθεί
στην τάξη των Tritrichomonadea.16 Συνοψίζοντας, η
D. fragilis είναι μια τριχομονάδα του εντέρου, η οποία
έχει χάσει τον κυτταροσκελετό της και τα μαστίγια,
γεγονός που την οδήγησε να διάγει βίο που προσι-
διάζει με εκείνον των αμοιβάδων του εντέρου.17

Μορφολογικά χαρακτηριστικά 

Τροφοζωίτης
Μέχρι και πάρα πολύ πρόσφατα, η μόνη γνωστή
μορφή της διενδαμοιβάδας στον άνθρωπο ήταν ο
τροφοζωίτης, ο οποίος αποτελεί την ενεργό ή βλα-
στική μορφή του παρασίτου.1 Ο τροφοζωίτης της διεν-
δαμοιβάδας εκφυλίζεται ταχέως μετά από τη αποβολή
του με τα κόπρανα στο περιβάλλον. Γι’ αυτό, δεν μπο-
ρεί να ζήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα έξω από
τον ανθρώπινο οργανισμό. Έχει αναφερθεί ότι ο τρο-
φοζωίτης της D. fragilis μπορεί να επιζήσει στα κό-
πρανα μέχρι και 6 ώρες. O τροφοζωίτης έχει διάμετρο
από 3,5 μ έως 12 μ, συνήθως 8μ με 9μ. 

Το εκτόπλασμα διαφοροποιείται με σαφήνεια από
το ενδόπλασμα.18 Ο τροφοζωίτης εμφανίζει νωθρή,
πτερυγοειδή κίνηση με εκβολή ψευδοποδίων. Τα ψευ-
δοπόδια είναι υαλώδη, με ευρεία βάση, με χαρακτη-
ριστικά οδοντωτά περιθώρια και έχουν την μορφή
φύλλου. Στο κυτταρόπλασμα της D. fragilis, το οποίο
μπορεί να έχει κοκκιώδη εμφάνιση, είναι δυνατό να
διακριθούν σχηματισμοί που μοιάζουν με κενοτόπια,
ενώ μπορεί να παρατηρηθούν εγκλείσματα μικρο-
βίων, μυκήτων ή ακόμη και ερυθρών αιμοσφαιρίων.19

Η χαρακτηριστική κατάποση μεγάλων ποσοτήτων
αμύλου έχει προσδώσει στην διενδαμοιβάδα τον χα-
ρακτηρισμό της αδηφάγου.20

Συνήθως απαντώνται μορφές με δύο πυρήνες,
αλλά μπορεί να βρεθούν σε ποσοστό 25−40% μορφές
με ένα πυρήνα.18 Έχουν υπάρξει στο παρελθόν ανα-
φορές για τροφοζωίτες με περισσότερους, μέχρι τέσ-
σερις πυρήνες. Οι πυρήνες περικλείονται από λεπτή
πυρηνική μεμβράνη, χωρίς περιφερικά κατανεμημένη
χρωματίνη. Στο κέντρο των πυρήνων βρίσκεται μάζα
από 4−8 κοκκία χρωματίνης, τα οποία έχουν συμμε-
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τρική διάταξη.17 Επιπλέον, εμφανίζεται μια ατρακτοει-
δής δομή, η οποία φαίνεται να ενώνει τους δύο πυρή-
νες μεταξύ τους και αποτελεί ενδεχομένως ένδειξη
ατελούς μιτωτικής διαίρεσης,19 άποψη που χρήζει πε-
ραιτέρω διερεύνησης (Εικόνα 1).

Προ-κυστικές και κυστικές μορφές
Παρότι στο παρελθόν υπήρξαν περιγραφές σχετικές
με την παρουσία κυστικών μορφών της D. fragilis, θε-
ωρήθηκε στη συνέχεια ότι, όπως συνέβαινε με τη συγ-
γενή της H. meleagridis, το παράσιτο δεν διέθετε
κυστικό στάδιο. 

Η σχετικά πρόσφατη ανακάλυψη των κύστεων της
ιστομονάδας και η πρόσφατη παρατήρηση του κυ-
στικού σταδίου της διενδαμοιβάδας ύστερα από πει-
ραματική μόλυνση ζώων (τρωκτικών) οδήγησαν σε
εκτεταμένη αναδρομική μελέτη, στην οποία σημει-
ώθηκε μια σημαντική εξέλιξη. Εξετάστηκε μεγάλος
αριθμός (n=500) μόνιμων παρασκευασμάτων ανθρώ-
πινης προέλευσης με σιδηρούχο αιματοξυλίνη ή τρί-
χρωμη χρώση. Οι ανεξάρτητοι ερευνητές που συμμε-
τείχαν σε τούτη την πολύ πρόσφατη μελέτη
παρατήρησαν σχηματισμούς της D. fragilis που τους
απέδωσαν ως προ-κυστικές μορφές και ως κύστεις.
Δε στάθηκε δυνατό να ξεχωρίσουν μορφολογικά τις
κυστικές μορφές του παρασίτου στον άνθρωπο από
εκείνες που περιεγράφηκαν νωρίτερα στα τρω-
κτικά.14,21

Οι προ-κυστικές μορφές της διενδαμοιβάδας χαρα-
κτηρίζονταν από το συμπαγές σφαιρικό τους σχήμα
και το μέγεθός τους, το οποίο κυμαινόταν μεταξύ 4μ
και 5μ και ήταν μειωμένο κατά το ήμισυ σε σχέση με
το εκείνο των τροφοζωιτών που παρατηρούνταν στα
ίδια δείγματα. Το κυτταρόπλασμα των προ-κυστικών
μορφών του παρασίτου είχε σκούρο χρώμα, το οποίο
ήταν ενδεικτικό του ότι η εσωτερική δομή τους δια-
θέτει μεγαλύτερη πυκνότητα σε σύγκριση με εκείνη
των τροφοζωιτών της διενδαμοιβάδας, και είχε ομοι-
ογένεια, χωρίς να παρατηρούνται ως επί το πλείστο
εγκλείσματα.14,15,21

Στις κύστεις της D. fragilis διακρινόταν κυστικό τοί-
χωμα με διάμετρο περί τα 5μ με χαρακτηριστική άλω
γύρω από την κύστη και ενδιάμεσο χώρο μεταξύ του
τοιχώματος και του περίκλειστου παρασίτου. Η εσω-
τερική δομή των κύστεων του παρασίτου είχε τα ίδια
χαρακτηριστικά με εκείνα των τροφοζωιτών της διεν-
δαμοιβάδας. Οι κύστεις της D. fragilis διέθεταν δύο
πυρήνες με λεπτή πυρηνική μεμβράνη, χωρίς περι-
φερικά κατανεμημένη χρωματίνη, ενώ στον κάθε πυ-
ρήνα βρέθηκαν κοκκία χρωματίνης σε διάταξη.14,21

Βιολογικός κύκλος  – Τρόποι μετάδοσης 

Οι τροφοζωίτες της D. fragilis, όπως ήδη αναφέρθηκε,
δεν επιβιώνουν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, γε-
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γονός που δηλώνει ότι δεν πρόκειται για ένα παράσιτο
που διαβιεί στο περιβάλλον και μόνο ευκαιριακά προ-
σβάλλει τον άνθρωπο. Από τα όσα έχουν αναφερθεί
έως  τώρα, γίνεται ξεκάθαρο ότι απαιτούνται περαι-
τέρω έρευνες ώστε να διαλευκανθεί το μυστήριο που
τυλίγει τον τρόπο μετάδοσης της διενδαμοιβάδας.
Αξίζει να αναφερθεί ότι πλέον συζητείται το ενδεχό-
μενο να έχει η διενδαμοιβάδα περισσότερους από ένα
τρόπους μετάδοσης.22

Μετάδοση από άτομο σε άτομο
Το ζήτημα που ηγείρετο σχετικά με το ενδεχόμενο με-
τάδοσης, χωρίς την παρουσία κάποιου διαβιβαστή,
ήταν ότι δεν είχε βρεθεί το κυστικό στάδιο της D. fra-
gilis. Απαιτείται, όπως συμβαίνει με τα περισσότερα
πρωτόζωα του εντέρου, η ύπαρξη κυστικού σταδίου
ώστε το παράσιτο να μπορέσει να επιβιώσει στο εξω-
τερικό περιβάλλον. Πράγματι, έως τώρα, υπήρχαν
αναφορές για ψευδοκύστεις, προ-κύστεις και κύστεις
του παρασίτου. Παρόλα αυτά, οι ερευνητές δεν κατόρ-
θωναν να καταλήξουν σε ασφαλές συμπέρασμα. 

Ωστόσο, η άμεση μετάδοση του τροφοζωίτη τα
διενδαμοιβάδας δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί. Σε
επίρρωση, υπάρχουν παράσιτα του εντέρου, όπως
είναι η Pentatrichomonas hominis, τα οποία διαθέτουν
την ικανότητα να μολύνουν τον άνθρωπο, μολονότι
δεν διαθέτουν κυστικό στάδιο.23 Επιπλέον, έχουν δια-
πιστωθεί υψηλότερα ποσοστά μόλυνσης από D. fragi-
lis όταν δεν τηρούνται οι κανόνες προσωπικής
υγιεινής. Τέλος, στο παρελθόν έχει γίνει αναφορά για
μετάδοση του παρασίτου με τη σεξουαλική οδό.24 Η
εν λόγω, όμως, αναφορά δεν παρείχε περαιτέρω ανα-
λυτικά στοιχεία και δεν περιέγραφε σχετικές περιπτώ-
σεις ώστε να δικαιολογήσει τη συγκεκριμένη άποψη. 

Μετάδοση με κοπρανοστοματική οδό 
Διαπιστώθηκαν περιπτώσεις παρασιτώσεων από D.
fragilis με επιπλέον παρουσία άλλων πρωτοζώων του
εντέρου, τα οποία μεταδίδονται με την κοπρανοστο-
ματική οδό. Είναι ενδιαφέρον ότι σε μελέτη, στην
οποία διερευνήθηκε μια μεγάλη σειρά (n=1497) ατό-
μων μολυσμένων από D. fragilis, βρέθηκε Blastocystis
και Endolimax nana σε ποσοστό 40% και 24%, αντί-
στοιχα, ενώ Enterobius vermicularis σε ποσοστό μόλις
5%.25 Τα ανωτέρω συνέτειναν στην άποψη ότι η διεν-
δαμοιβάδα μεταδίδεται μέσω της κοπρανοστοματι-
κής οδού. 

Η συγκεκριμένη άποψη συντρέχει με την περιγραφή
σταδίου της D. fragilis με χαρακτηριστικά κύστης, η
οποία περιεγράφηκε ανωτέρω, ενώ αντιπαραβάλλεται
με τη θέση που επικρατούσε μέχρι σήμερα ότι δεν
είναι δυνατή η μετάδοση με τρόφιμα και νερό που
έχουν μολυνθεί με κοπρανώδες υλικό που περιείχε
διενδαμοιβάδες. Ως εκ τούτου, η ανεύρεση στην Αυ-

στραλία D. fragilis έστω και σε ένα δείγμα συλλογής
λυμάτων χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.26

Πρόσφατη μελέτη, στην οποία χρησιμοποιήθηκε
καλλιέργημα D. fragilis, έδειξε ότι δεν πρόκειται για
τόσο εύθραυστο παράσιτο, όσο αρχικά πιστευόταν.27

Αντίθετα, μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι παρά τις πρώτες
εντυπώσεις19 ήταν δυνατό η διενδαμοιβάδα να επιζή-
σει σε ακραίες συνθήκες όξινου pH 1 έως 2 για περί-
που 4 ώρες, εύρημα που θα μπορούσε κάλλιστα να
αποδοθεί στην ύπαρξη προ-κυστικού ή κυστικού στα-
δίου της D. fragilis, τα οποία διευκολύνουν την επι-
βίωση του παρασίτου.

Μετάδοση διαμέσου ωών ελμίνθων
Μέχρι πρότινος, η διαπίστωση του εύθραυστου της
φύσης των τροφοζωιτών της διενδαμοιβάδας και η
αδυναμία ανεύρεσης κύστεων του παρασίτου, οι
οποίες θεωρούνται ως το λοιμογόνο στάδιο των πρω-
τοζώων του εντέρου, συνέκλιναν στο ότι η D.fragilis
μεταδιδόταν διαμέσου ωών ελμίνθων κατ’ αναλογία
με τη συγγενική της H. meleagridis, η οποία μεταδίδε-
ται με τα ωά της νηματώδους έλμινθας των ορνιθοει-
δών Heterakis gallinae23

Η ανωτέρω άποψη εκφράστηκε για πρώτη φορά
λίγο μετά την ανακάλυψη του παρασίτου και ενισχύ-
θηκε από την συχνή συνύπαρξη παρασίτωσης από D.
fragilis και ελμινθίασης με E. vermicularis (οξύουρο).
Ως εκ τούτου, διατυπώθηκε η υπόθεση ότι ενδεχομέ-
νως να είναι τα ωά της συγκεκριμένης νηματώδους έλ-
μινθας του ανθρώπου εκείνα που ενέχονται στη
μετάδοση της διενδαμοιβάδας. Αξίζει να σημειωθεί
ότι διαπιστώθηκε συχνότερη παρουσία της παρασί-
τωσης από διενδαμοιβάδα στην παιδική ηλικία, όπως
συμβαίνει με την οξυουρίαση. Σε άλλες μελέτες, όμως,
στις οποίες εξετάσθηκε ο ρόλος που πιθανόν να έχουν
τα ωά του E.vermicularis στη μετάδοση της D. fragilis,
δεν κατέστη δυνατό να αποκαλυφτεί ικανή συσχέτιση
μεταξύ τους.22,23

Στο παρελθόν είχε επιτευχθεί μόλυνση ερευνητή
με διενδαμοιβάδα, μετά από εθελοντική κατάποση
150 ωών οξυούρου που προέρχονταν από άτομο με
συλλοίμωξη από D. fragilis και E. vermicularis. Μόλις
πρόσφατα, ύστερα από αρκετές απόπειρες που κατέ-
ληγαν σε αποτυχία, κατέστη δυνατό να απομονωθεί
με προσδιορισμό της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας
DNA D. fragilis εντός ωών E. vermicularis.28,29 Είχε προ-
ηγηθεί απολύμανση της επιφάνειας των ωών ώστε να
αποφευχθεί η τυχόν επιμόλυνσή τους με DNA D. fra-
gilis που δεν περιεχόταν στα ωά. Ωστόσο, η απομό-
νωση δεν ήταν δυνατό να επιβεβαιώσει το κατά πόσο
το DNA της D. fragilis ήταν βιώσιμο.

Μετάδοση από ζώα
Είναι γνωστό ότι τα ζώα μπορούν να παίξουν σημαν-
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τικό ρόλο στη μετάδοση πρωτοζώων του εντέρου. Τα
ζώα δύνανται ως υποδοχείς παρασίτων να αποτελέ-
σουν πηγή μόλυνσης του ανθρώπου. Ως εκ τούτου,
υπάρχει το ενδεχόμενο να ενέχονται ζώα στη μετά-
δοση της διενδαμοιβάδας, μολονότι μέχρι τώρα δεν
είχε γίνει συστηματική διερεύνηση παρά μόνο σπο-
ραδικές αναφορές.30

Με δεδομένη τη στενή σχέση ανθρώπων και λοιπών
πρωτευόντων, δεν αποτελεί έκπληξη ότι έχει ανιχνευ-
θεί διενδαμοιβάδα σε πρωτεύοντα που ανήκουν στην
οικογένεια των κερκοπιθηκιδών και στην οικογένεια
των ανθρωπιδών. Στο παρελθόν, η διενδαμοιβάδα
βρέθηκε με μικροσκοπική εξέταση μόνιμων ή μη πα-
ρασκευασμάτων σε άγριους κερκοπιθηκίδες του Πα-
λαιού Κόσμου σε ποσοστό 4,5% στις Φιλιππίνες, σε
αιχμαλωτισμένους μακάκους (γένος Macaca) σε ποσο-
στό 3,3% και σε άγριους και αιχμαλωτισμένους μπαμ-
πουίνους (γένος Papio) σε ποσοστό 2% και <1%.23

Πρόσφατα, επιτεύχθηκε ταυτοποίηση D. fragilis με
χρώση σιδηρούχου αιματοξυλίνης, τα αποτελέσματα
της οποίας επιβεβαιώθηκαν με αντίδραση αλυσιδω-
τής πολυμεράσης [polymerase chain reaction (PCR)],
σε αιχμαλωτισμένους πεδινούς γορίλες (γένος Gorilla)
σε ποσοστό 30%.31 Η ανίχνευση διενδαμοιβάδας σε
πεδινό γορίλα με γαστρεντερικές διαταραχές επιβε-
βαίωσε το ανωτέρω εύρημα.32 ‘Όλα τα παραπάνω
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα πρωτεύοντα αποτε-
λούν, όπως και ο άνθρωπος, προνομιακούς ξενιστές
του παρασίτου στις περιοχές εκείνες, τουλάχιστον,
που ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή με μαζί τους.

Υπάρχουν, όμως, περιοχές όπου δεν υφίσταται δυ-
νατότητα επαφής ανθρώπων και πρωτευόντων και
παρουσιάζεται μεγάλο ποσοστό παρασίτωσης από D.
fragilis, όπως συμβαίνει στη Βόρεια Αμερική33-36 και τη
Βόρεια Ευρώπη.37-42 Γι’ αυτό, θα πρέπει να αναζητηθεί
το ενδεχόμενο ύπαρξης ξενιστών διενδαμοιβάδας
ανάμεσα στα ζώα εκείνα που ο άνθρωπος έρχεται σε
επαφή μαζί τους, με άλλα λόγια τα κατοικίδια και τα
εκτρεφόμενα ζώα.43,44

Τα κατοικίδια ζώα δεν φαίνεται να παίζουν ρόλο
στη μετάδοση της διενδαμοιβάδας καθώς το παρά-
σιτο δεν έχει ανιχνευθεί σε δεσποζόμενα ζώα συντρο-
φιάς. Σε αντίθεση, σε ό,τι αφορά στην παρουσία
διενδαμοιβάδας σε παραγωγικά ζώα, όπως είναι τα
πρόβατα (είδος Ovis aries) και οι χοίροι (υποείδος Sus
scrota domesticus) και πουλερικά (οικόσιτα ορνιθο-
ειδή), όπως είναι η κότα (υποείδος Gallus gallus dome-
sticus), η γαλοπούλα (είδος Meleagris gallopavo), η
πάπια (υποείδος Anas platyrhynchus domesticus) και η
χήνα (υποείδος Anser anser domesticus), τα ευρήματα
είναι αντιφατικά.23,31 Ενδεχομένως, τούτο να οφείλεται
αφενός στις διαφορετικές μεθόδους ανίχνευσης (μι-
κροσκοπική εξέταση μόνιμων παρασκευασμάτων, μο-
ριακές τεχνικές) που χρησιμοποιήθηκαν στις

ανεξάρτητες μεταξύ τους έρευνες και αφετέρου στο
αν πρόκειται για ζώα σταβλισμένα ή ελεύθερης βο-
σκής.31

Σχετικά πρόσφατη μελέτη που διεξάχθηκε στην
Ιταλία διαπίστωσε διενδαμοιβάδα στο 43,8% του χοί-
ρειου πληθυσμού.43 Αν ληφθεί υπόψη ότι σε παγκό-
σμιο επίπεδο ο χοίρειος πληθυσμός υπερβαίνει το ένα
δισεκατομμύριο και ότι οι συνθήκες εκτροφή των χοί-
ρων ευνοούν τη στενή επαφή των ανθρώπων μαζί
τους, τότε οι χοίροι θα μπορούσαν να ενέχονται ως
φυσικοί ξενιστές της διενδαμοιβάδας στη μετάδοση
του παρασίτου στους ανθρώπους.45 Σημαντική εξέ-
λιξη στη διερεύνηση του πιθανού ενδεχομένου
υπήρξε η πρόσφατη Ιταλική έρευνα, στην οποία εξε-
τάσθηκαν με μικροσκοπική εξέταση μονίμων παρα-
σκευασμάτων, PCR πραγματικού χρόνου και ανάλυση
του γονιδίου της ssu rRNA δείγματα κοπράνων από
εκτρεφόμενους χοίρους και τους εκτροφείς τους. Ο
γονότυπος 1 της D. fragilis που παρασιτούσε τους χοί-
ρους ανευρέθηκε, επίσης, στους ανθρώπους.45,46

Ο ενδεχόμενος ρόλος των οικόσιτων ορνιθοειδών
στη μετάδοση της διενδαμοιβάδας στους ανθρώπους
δεν έχει ακόμη διαλευκανθεί. Χρήζει, όμως, περαι-
τέρω διερεύνησης, η οποία δικαιολογείται αν λη-
φθούν υπόψη τα ακόλουθα δεδομένα: Η ιστομονάδα,
η οποία είναι συγγενής με τη διενδαμοιβάδα, είναι,
όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, πρωτόζωο που παρασι-
τεί τα πτηνά. Στο παρελθόν, είχε επιτευχθεί η πειρα-
ματική παροδική μόλυνσης όρνιθας από D. fragilis.
Έχει διαπιστωθεί ότι η βέλτιστη θερμοκρασία ανάπτυ-
ξης της διενδαμοιβάδας in vitro είναι οι 41ºC με 42ºC,
θερμοκρασία που αντιστοιχεί στη θερμοκρασία σώ-
ματος των πτηνών, και όχι οι 37ºC που αντιστοιχούν
στη θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος.19,23

Επιδημιολογία

Συχνότητα και κατανομή
Η παρασίτωση από D. fragilis έχει παγκόσμια κατα-
νομή. Ο αληθινός επιπολασμός, όμως, της παρασίτω-
σης παραμένει εν πολλοίς άγνωστος. Το υφιστάμενο
ενδιαφέρον για την ανίχνευση του συγκεκριμένου πα-
ρασίτου και η βελτίωση των διαγνωστικών τεχνικών
έχει διευκολύνει τη συχνότερη διάγνωση της παρασί-
τωσης από D. fragilis. Η καλλιέργεια και οι μέθοδοι της
Μοριακής Βιολογίας, οι οποίες άρχισαν να εφαρμό-
ζονται, διαθέτουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε σχέση
με τη συμβατική μικροσκοπία. Οι παρασιτώσεις του
εντέρου έχουν σχετισθεί με την φτώχεια και το χα-
μηλό επίπεδο υγιεινής. Το ίδιο φαίνεται ότι ισχύει και
στην περίπτωση της παρασίτωσης από D.fragilis, γιατί
βρέθηκε ότι στις αναπτυσσόμενες χώρες ο επιπολα-
σμός της ανέρχεται ανάμεσα στο 20% και στο 30%.47,48
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Ωστόσο, προκαλεί το ενδιαφέρον το πρόσφατο εύ-
ρημα του υψηλού επιπολασμού της συγκεκριμένης
παρασίτωσης σε αναπτυγμένες χώρες, στις οποίες
κατά τεκμήριο το επίπεδο υγιεινής είναι υψηλό.49 Βρέ-
θηκε διενδαμοιβάδα στα κόπρανα Βορειοαμερικα-
νών, σε ποσοστά από 3,1% μέχρι και 47%,33-36 και των
Βορειοευρωπαίων, σε ποσοστό μεταξύ του 5,1% και
του 30,7%, ανάλογα με τον υπό μελέτη πληθυσμό και
τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε στη διάγνωση.37-42

Σε αντίθεση, φαίνεται ότι στις περιοχές της Νότιας Ευ-
ρώπης η παρασίτωση από D. fragilis εμφανίζει χαμη-
λότερη ενδημικότητα, μολονότι έχει αρχίσει να
υπάρχει, πλέον ενδιαφέρον σχετικά με τη διάγνωσή
της. Στην Ισπανία, βρέθηκε ποσοστό επιπολασμού
1,6% στον γενικό πληθυσμό.50 Στην Ιταλία, τα ποσο-
στά που κυμαίνονταν μεταξύ του 0,1% και του 21,4%
σε ασθενείς με συμπτώματα από το γαστρεντερικό
σύστημα, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και τη
μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για τη διάγνωση.51-55 Tα
ανωτέρω συνεπικουρούνται από τα σχετικά χαμηλά
ποσοστά (2,5% έως 5,5%) στο γενικό πληθυσμό που
έχουν βρεθεί σε περιοχές της λεκάνης της Μεσο-
γείου.25,56

Παράγοντες που ευνοούν τη μετάδοση
Είναι ενδιαφέρον το εύρημα ότι τα βρέφη δε μολύνον-
ται, παρά μόνο σπάνια, από D. fragilis. Σε τούτο φαίνε-
ται να συνδράμει ο θηλασμός, ο οποίος μπορεί να
προσφέρει προάσπιση στα βρέφη.57 Σε αντίθεση, οι
μητέρες ή άλλα πρόσωπα που βρίσκονται σε στενή
επαφή με παιδιά που έχουν μολυνθεί από D. fragilis
μπορεί να διατρέχουν τον κίνδυνο να προσβληθούν
από το παράσιτο. Πιθανώς, τούτο να εξηγεί εν μέρει
το ότι οι γυναίκες θεωρούνται περισσότερο ευπρό-
σβλητες σε σχέση με τους άντρες όσο αφορά στην πα-
ρασίτωση από D. fragilis.58 Παρόλα αυτά, δε βρέθηκαν
σημαντικές διαφορές στη συχνότητα της παρασίτω-
σης από D. fragilis ανάμεσα στα δύο φύλα. Πιθανολο-
γείται ότι οι παρατηρούμενες διαφορές μεταξύ
αντρών και γυναικών αποτελούν αντανάκλαση των
ξεχωριστών ρόλων που τους επιφυλάσσει η κοινωνία,
παρά του ιδίου του βιολογικού τους φύλου.58

Αρκετές είναι οι μελέτες που αναφέρονται στους πι-
θανούς παράγοντες που ευνοούν τη μετάδοση της D.
fragilis. Ενδεχομένως, η ηλικία και το φύλο να αποτε-
λούν ευνοϊκούς παράγοντες, αλλά δεν υπάρχουν
σαφή δεδομένα.58 Η παρασίτωση από D. fragilis μπο-
ρεί να προσβάλλει όλες τις ηλικιακές ομάδες. Παρα-
δοσιακά, θεωρείτο ότι η διενδαμοιβάδα ανευρίσκεται
συχνότερα σε παιδιά.36,59-62 Άλλες έρευνες διαπίστω-
σαν ότι οι παρασιτώσεις από D. fragilis δεν αποτελούν
συνηθισμένο εύρημα στα παιδιά, αλλά ότι προσβάλ-
λουν περισσότερο εφήβους και νεαρούς ενήλικες
γύρω στην ηλικία των 20 ετών.34,39,63 Πρόσφατα, η

ερευνητική ομάδα από την Αυστραλία παρατήρησε
ότι o mη διενδαμοιβάδα ανιχνεύεται συχνότερα αφε-
νός στην πρώτη δεκαετία της ζωής και αφετέρου στην
πέμπτη και έκτη δεκαετία της ζωής, με μέσο όρο τα
46,2 έτη,64,65 ενώ η αντίστοιχη ομάδα στη Δανία κατέ-
ληξε στην ύπαρξη δύο ηλικιακών ζωνών αιχμής: τα
παιδιά και τους ενήλικες που γίνονται γονείς.37

Ο συγκεκριμένος οργανισμός το πιθανότερο είναι
να μεταδίδεται μέσω της κοπρανοστοματικής οδού.
Ως εκ τούτου, η μετάδοση της παρασίτωσης από D.
fragilis φαίνεται να μην έχει σχέση με την ηλικία, αλλά
περισσότερο με παράγοντες που σχετίζονται με το πε-
ριβάλλον, όπως είναι η διαμονή ή το ταξίδι σε μέρη
όπου ο επιπολασμός της παρασίτωσης από D. fragilis
είναι υψηλός ή το επίπεδο υγιεινής είναι χαμηλό5,61,66

δεν τηρούνται επαρκώς οι κανόνες υγιεινής,57 υπάρχει
συγχρωτισμός, όπως συμβαίνει σε παιδικούς σταθ-
μούς και σε ιδρύματα, και δεν υπάρχει πρόσβαση σε
ασφαλές πόσιμο νερό . 

Παρουσία στον Ελληνικό πληθυσμό
Στην Ελλάδα, μέχρι τώρα, δεν είχε ανευρεθεί διενδα-
μοιβάδα σε έρευνες που έγιναν στο πλαίσιο της πα-
ρασιτολογικής εξέτασης κοπράνων σε πληθυσμούς
που κατοικούν σε αστικές περιοχές.67 Σε πρόσφατη,
όμως, μελέτη σε αγροτικές περιοχές, στην οποία εξε-
τάσθηκαν με κοινό οπτικό μικροσκόπιο νωπά και μό-
νιμα παρασκευάσματα κοπράνων ανιχνεύθηκε διεν-
δαμοιβάδα σε χαμηλό ποσοστό (0,7%). Η εικαζόμενη
μετάδοση της D. fragilis από ζώα θα μπορούσε να ερ-
μηνεύσει την απομόνωση του παρασίτου από τα κό-
πρανα αγροτών που έρχονται λόγω της ασχολίας τους
σε στενή επαφή με εκτρεφόμενα ζώα, μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνονται πρόβατα, χοίροι και ορνι-
θοειδή ελευθέρας βοσκής.4,68

Τα ανωτέρω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η παρα-
σίτωση από D. fragilis είναι σπάνια στην Ελλάδα. Φαί-
νεται, μάλιστα, ότι είναι τουλάχιστον πέντε φορές
λιγότερο συχνή στο γενικό πληθυσμό σε σχέση με την
παρασίτωση από Blastocystis sp. (3,5%), η οποία, όπως
έχει συμβεί επίσης με τη διενδαμοιβάδα, είχε επί μα-
κρόν παραμεληθεί.69 Το εγειρόμενο ερώτημα του αν
οι κλιματικές διαφορές που υπάρχουν, για παρά-
δειγμα, μεταξύ των Μεσογειακών και των βορειότε-
ρων χωρών επιδρούν στον επιπολασμό της
παρασίτωσης από D. fragilis παραμένει ως πρόταση
ανοικτή για διερεύνηση.

Παθογένεια

Στο παρελθόν, δεν είχε δοθεί σχεδόν καθόλου σημα-
σία στο ρόλο που παίζει η παρασίτωση από D. fragilis
στην πρόκληση νόσου από το γαστρεντερικό σύ-
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στημα. Στη αρχή, υπήρξε έντονος προβληματισμός
όσο αφορά στο ενδεχόμενο να είναι η διενδαμοιβάδα
παθογόνος, αφού οι επανειλημμένες προσπάθειές
τους να επιλύσουν το ζήτημα αποτύγχαναν. Ως το
τέλος του προηγούμενου αιώνα, δεν υπήρχαν παρά
μόνο σποραδικές αναφορές σχετικά με τον παθογόνο
ρόλο του παρασίτου. Υπήρχε, μάλιστα, η αίσθηση ότι
τα μορφολογικά και διατροφικά χαρακτηριστικά της
D. fragilis έμοιαζαν περισσότερο με εκείνα που χαρα-
κτηρίζουν παράσιτα που δεν είναι παθογόνα. Πιο συγ-
κεκριμένα, το ότι δεν είχε διαπιστωθεί η ύπαρξη
κυστικής μορφής της διενδαμοιβάδας αποτελούσε
επιχείρημα που εναντιωνόταν στο ότι το παράσιτο με-
ταδίδεται με την κοπρανοστοματική οδό. Τούτο οδή-
γησε στην πεποίθηση ότι η διενδαμοιβάδα δεν είναι
παθογόνος. 

Πειραματική μόλυνση ζώων
Μεγάλη πρόκληση για τη μελέτη της παρασίτωσης
από D. fragilis αποτέλεσε η ανάπτυξη πειραματικών
μοντέλων με ζώα. Η έλλειψη κατάλληλου πειραματι-
κού μοντέλου ζώων αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα
στη μελέτη των κλινικών εκδηλώσεων της παρασίτω-
σης από D. fragilis. Κατά καιρούς έχουν δοκιμαστεί ως
πειραματικά μοντέλα μακάκοι, όρνιθες, νεαρές γαλές
και αρουραίοι, αλλά χωρίς ουσιαστική επιτυχία. Υπήρ-
ξαν, μάλιστα, ερευνητές που προέβησαν σε αλτρουι-
στική πειραματική μόλυνση από τροφοζωίτες της
διενδαμοιβάδας σε εθελοντική βάση, ώστε να κατορ-
θώσουν να παρακολουθήσουν την πορεία της παρα-
σίτωσης με την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να
διαλευκάνουν το αν η D. fragilis διαθέτει την ικανότητα
να προκαλεί παθολογικές εκδηλώσεις.19 Η αποτυχία
των προσπαθειών θα μπορούσε ενδεχομένως να απο-
δοθεί στο ότι τα στελέχη της D. fragilis που ενοφθαλμί-
στηκαν προέρχονταν από καλλιέργειες του παρασίτου
με συνέπεια να έχει με την πάροδο του χρόνου εξασθε-
νήσει η λοιμογόνος δύναμή τους και να έχουν καταστεί
ανίκανα προς μόλυνση καινούργιων ξενιστών. 

Τα ανωτέρω είχαν ως αποτέλεσμα να παραμένουν
αναπάντητα τα ερωτήματα σχετικά με την παθογένεια
της D. fragilis. Πολύ πρόσφατα, ωστόσο, διεξάχθηκαν
με επιτυχία πειράματα σχετικά με το λοιμογόνο στά-
διο της διενδαμοιβάδας με δύο είδη τρωκτικών, τους
αρουραίους και τους ποντικούς. Πιθανώς η ανάπτυξη
πειραματικού μοντέλου με ανώτερα πρωτεύοντα (σι-
μιίδες) θα σήμαινε μια σημαντική εξέλιξη στη διερεύ-
νηση του ρόλου της διενδαμοιβάδας.14

Κριτήρια του Koch
Οι ερευνητές κατέληξαν στο ότι η μόλυνση από διεν-
δαμοιβάδα πληροί εν μέρει τα κριτήρια που διατύ-
πωσε ο Koch ώστε να θεωρείται ένας μικροοργανι-
σμός παθογόνος. Η πειραματική παρατήρηση ότι ζώα

είναι δυνατό να αποτελέσουν φορείς διενδαμοιβάδας
για μεγάλο χρονικό διάστημα, η σημαντική, πρόσφατη
ανακάλυψη κυστικών μορφών της διενδαμοιβάδας,
οι οποίες μεταδίδονται μέσω κοπρανοστοματικής
οδού, καθώς και τα αυξημένα επίπεδα καλπροτεκτίνης
(μια ετεροδιμερής πρωτεΐνη της οικογένειας των πρω-
τεϊνών S100 που συνδέεται με ασβέστιο και υπάρχει
σε μεγάλες ποσότητες στα ουδετερόφιλα κοκκιοκύτ-
ταρα, από τα οποία εκλύεται στον αυλό του εντέρου
ως άμεση συνέπεια της αποκοκκίωσής τους εξαιτίας
οποιασδήποτε φλεγμονής του εντέρου) στα κόπρανα,
τα οποία είναι ενδεικτικά της παρουσίας φλεγμονής,
έρχονται να επιβεβαιώσουν τον παθογόνο ρόλο της
συγκεκριμένου παρασίτου.14

Γενετική ετερογένεια
Λίγες είναι οι μελέτες που έχουν γίνει και αφορούν
στην γενετική ετερογένεια της διενδαμοιβάδας. Θεω-
ρείται πιθανό το ενδεχόμενο να υπάρχουν πολλά είδη
ή υποείδη εντός του γένους Dientamoeba, αλλά μόνον
κάποιοι συγκεκριμένοι υπότυποι να ενοχοποιούνται
για τη νόσηση του ανθρώπου κατ’ αναλογία με άλλα
πρωτόζωα του εντέρου, στα οποία έχει διαπιστωθεί η
συσχέτιση της εμφάνισης ή όχι κλινικών εκδηλώσεων
με την παρουσία ορισμένων υποτύπων. Τούτο αποτε-
λεί την εύλογη εξήγηση του γιατί υπάρχουν φορείς της
Dientamoeba, χωρίς να έχουν εκδηλώσει συμπτώ-
ματα.70,71

Έως τώρα, έχει βρεθεί ότι υπάρχουν δύο γονότυποι
της Dientamoeba με ανάλυση του γονιδίου της ssu
rRNA του παρασίτου. Ο γονότυπος 1 της D. fragilis
είναι ο πλέον συνηθισμένος. Παρά ταύτα, δεν έχει βρε-
θεί συσχέτιση ανάμεσα στους γονοτύπους της D. fra-
gilis και την παρουσία ή την απουσία νόσου. Μάλιστα,
έχει παρατηρηθεί ότι αν και οι περισσότεροι από εκεί-
νους, στους οποίους έχει βρεθεί ο γονότυπος 1 της D.
fragilis, εμφανίζουν συμπτώματα, υπάρχουν κάποιοι,
λιγότεροι, οι οποίοι δεν αναφέρουν συμπτώματα. Επι-
πλέον, δεν υπάρχουν παρά πολύ λίγα δεδομένα όσο
αφορά στον γονότυπο 2 της D. fragilis.8,71 Στην τελευ-
ταία αναφορά που έγινε περιεγράφηκε η ταυτοποίηση
του γονοτύπου 2 σε τροφοζωίτες της D. fragilis, οι
οποίοι ανακτήθηκαν σε καλλιέργημα που προερχόταν
από διαρροϊκά κόπρανα ασθενούς, στου οποίου τα
κόπρανα είχαν βρεθεί τροφοζωίτες του παρασίτου.71

Για τεχνικούς λόγους, όμως, το στέλεχος Bi/pa της D.
fragilis δεν είναι πλέον διαθέσιμο στο Παγκόσμιο Κέν-
τρο Βιολογικών Πόρων [American Cell and Type Col-
lection (ATCC)] ως ATCC® 30948™ από καλλιέργεια σε
υλικό TYGM-9 παρουσία δύο ειδών μικροβίων (Kleb-
siella pneumoniae και Bacteroides vulgatus) για περαι-
τέρω έρευνα.72-74

Το γονίδιο της ssu rRNA της D. fragilis παρουσιάζει
μικρές παραλλαγές και δε θεωρείται κατάλληλο για να
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γίνει ανάλυση γονοτύπων. Η εφαρμογή της ειδικής για
τα πρωτόζωα ανάλυσης γονοτύπων (C-profiling) που
βασίζεται στην PCR και την ανάλυση της νουκλεοτιδι-
κής αλληλουχίας της πλούσιας σε αδενίνη και θυμίνη
εσωτερικά μεταγραφόμενης μη κωδικοποιούσας δια-
στημικής περιοχής [internal transcribed spacer (ITS)]
1 έδειξε την ύπαρξη παραλλαγών στην ITS1 μεταξύ
των στελεχών της Dientamoeba, με ορισμένες από τις
ανωτέρω παραλλαγές να συσχετίζονται με την παρου-
σία ή την απουσία κλινικής νόσου.75,76 Σε μελέτη, όμως,
που διεξήχθη με ανάλυση καμπύλης τήξης υψηλής
διακριτικότητας και έδειξε ότι ορισμένοι υπότυποι
μπορούν να συσχετισθούν με συμπτωματολογία από
το γαστρεντερικό σύστημα δεν συμπεριλήφθηκαν
στελέχη Dientamoeba από ασυμπτωματικούς φορείς
με συνέπεια να μην μπορούν να εξαχθούν ασφαλή
συμπεράσματα.77

Σε πρόσφατη έρευνα παρατηρήθηκαν διαφορές
ανάμεσα σε στελέχη Dientamoeba ως προς την ανά-
πτυξή τους σε διάφορα υλικά καλλιέργειας που δοκι-
μάστηκαν. Παρότι όλα τα στελέχη προέρχονταν από
ασθενείς που είχαν εμφανίσει εκδηλώσεις από το γα-
στρεντερικό σύστημα, φάνηκε ότι υπάρχει φαινοτυ-
πική ετερογένεια, η οποία πιθανώς να έχει γενετική
βάση.73

Λοιμογόνοι παράγοντες
Η υπάρχουσα βιβλιογραφία δεν παρέχει παρά ελάχι-
στες πληροφορίες σχετικά με τους λοιμογόνους πα-
ράγοντες της D. fragilis. Οι πρώτες μελέτες που αφο-
ρούσαν στην παθογένεια της διενδαμοιβάδας
διενεργήθηκαν σε σκωληκοειδείς αποφύσεις ασθενών,
οι οποίοι είχαν μολυνθεί από D. fragilis. Βρέθηκε εν-
δοαυλική παρουσία τροφοζωιτών και εκσεσημασμένη
ίνωση του υποβλεννογόνιο χιτώνα της σκωληκοειδούς
απόφυσης. Δεν διαπιστώθηκε, όμως, διείσδυση των
τροφοζωιτών της διενδαμοιβάδας στον βλεννογόνο
του εντέρου των ασθενών. Ως εκ τούτου, οι ερευνητές
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η D. fragilis προκαλεί
χαμηλού βαθμού ερεθισμό, ο οποίος επάγει φλεγμο-
νώδη αντίδραση με αποτέλεσμα την ίνωση.78,79 Έχει
αναφερθεί, μάλιστα, περίπτωση με χρόνια διάρροια
και εντεροπάθεια με απώλεια πρωτεϊνών που αποδό-
θηκε σε κολίτιδα απόρροια παρασίτωσης από D. fra-
gilis80 Σε πρώιμες μελέτες είχε ήδη αναφερθεί η σαφής
προτίμηση της διενδαμοιβάδας ως προς τη φαγοκυτ-
τάρωση διαθέσιμων ερυθρών αιμοσφαιρίων. Την ανω-
τέρω ικανότητα της D. fragilis επαναβεβαίωσαν στη
συνέχεια περαιτέρω έρευνες.15,19,78,79

Τα παθογόνα πρωτόζωα του εντέρου εκκρίνουν
μια σειρά από κυτταροτοξικές πρωτεΐνες και πρωτεά-
σες, οι οποίες επάγουν τη βλάβη των ιστών και τη
λύση των κυττάρων του ξενιστή και αποτελούν ση-
μαντικούς παράγοντες που σχετίζονται με την παθο-

γένεια των παρασίτων. Θεωρήθηκε, ως εκ τούτου, ότι
η Dientamoeba θα μπορούσε κατ’ αναλογία να εκκρίνει
παρόμοιες ουσίες με κυτταροτοξική και πρωτεολυτική
δράση, οι οποίες να εμπλέκονται στην παθογένεια. Τα
ανωτέρω αποτελούν απλώς υπόθεση, η οποία, όμως,
άρχισε πλέον να διερευνάται in vitro με ανάλυση του
τρανσκριπτώματος με χρήση νέας γενιάς τεχνικών
Μοριακής Βιολογίας υψηλής τροφοδοσίας/απόδοσης
(high throughput technologies) χαμηλού κόστους.81

Πρόσφατα, μελετήθηκαν διενδαμοιβάδες οι οποίες
είχαν προηγουμένως απομονωθεί σε δύο καλλιέργειες
παρουσία μικροβίων από κόπρανα ασθενών που είχαν
εκδηλώσει συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύ-
στημα. Κατόπιν αλγοριθμικής αναζήτησης (tblastn),
με το ερώτημα των πρωτεϊνών, σε βάση δεδομένων
των μεταφρασμένων νουκλεοτιδίων, κατέστη δυνατό
να ταυτοποιηθούν μια σειρά από πρωτεΐνες της Dien-
tamoeba, ως ομόλογα πρωτεϊνών με κυτταροτοξική
και κυτταρολυτική δράση. Οι πρωτεΐνες, κυρίως πρω-
τεάσες και φωσφολιπάσες, ενδεχομένως να εμπλέ-
κονται στην παθογένεια του παρασίτου, καθώς εμφα-
νίζουν ισχυρή ομολογία με τις πρωτεΐνες εκείνες που
παράγονται από τα παθογόνα παράσιτα και εμπλέ-
κονται στη βλάβη των ιστών και τη λύση των κυττά-
ρων του ξενιστή. Ο καθορισμός της κυτταροτοξικής
ή της κυτταρολυτικής δράσης απαιτεί καθαρισμό των
πρωτεϊνών της Dientamoeba και στη συνέχεια in vitro
δοκιμασίες κυτταροτοξικότητας σε διάφορες κυττα-
ρικές σειρές θηλαστικών.81

Ανοσολογική απάντηση ξενιστή
Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί η επίδραση του όξινου
γαστρικού υγρού πάνω στους εύθραυστους τροφο-
ζωίτες της Dientamoeba. Η εικαζόμενη κυστική
μορφή του παρασίτου θα πρέπει να διερευνηθεί ως
προς την ανθεκτικότητά της. Σε αντίθεση με τις περισ-
σότερες παρασιτώσεις από πρωτόζωα, η παρασίτωση
από D. fragilis σχετίζεται με ηωσινοφιλία.63 Αυτό θα
μπορούσε να εξηγηθεί από την παρουσία οξυουρίαση
που ενδεχομένως συνυπάρχει. Η ανοσολογική απάν-
τηση του ξενιστή έναντι της παρουσίας της διενδα-
μοιβάδας μπορεί να προκαλέσει διάρροια και
κοιλιακό άλγος. Η παρουσία των τροφοζωιτών της
διενδαμοιβάδας μπορεί να οδηγήσει σε αυτοάνοση
αντίδραση. Ορολογικές μελέτες έδειξαν ότι το 91%
των παιδιών είχαν προσβληθεί από διενδαμοιβάδα
μέχρι την ηλικία των πέντε ετών.82 

Ανοσολογική κατάσταση ξενιστή
Ο ρόλος της διενδαμοιβάδας στους ασθενείς με λοί-
μωξη από ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας
[human immunodeficiency virus (HIV)] παραμένει
αδιευκρίνιστος. Βρέθηκε σε μελέτη ότι στα άτομα που
έχουν μολυνθεί από HIV ανευρίσκεται περισσότερο
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συχνά διενδαμοιβάδα από ό,τι σε εκείνα που δεν
έχουν μολυνθεί από τον ιό.58 Σε άλλες μελέτες, αντί-
θετα, δεν επιτεύχθηκε η ανίχνευση διενδαμοιβάδων
στα κόπρανα ατόμων που έχουν προσβληθεί από HIV
είτε έχουν εκδηλώσει συμπτώματα από το γαστρεν-
τερικό σύστημα είτε όχι. Διαπιστώθηκε ότι άνω του
1% των ομοφυλόφιλων αντρών που παθαίνουν διάρ-
ροια, ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι μολυσμένοι
από HIV, είναι φορείς διενδαμοιβάδας.83 Στα άτομα
που έχουν προσβληθεί από HIV, ανευρίσκεται Dienta-
moeba σε ποσοστό 2,9%. Στην Αυστραλία, σε άντρες
που έρχονται σε σεξουαλική επαφή με άντρες και δεν
έχουν μολυνθεί από HIV ανιχνεύθηκε διενδαμοιβάδα
σε ποσοστό λιγότερο από το 1%, ενώ το ποσοστό φο-
ρέων ανάμεσα σε όσους προσβλήθηκαν από HIV είναι
χαμηλότερο. Στην ίδια μελέτη βρέθηκε ότι άνω του
1% των αντρών που δεν έρχονταν σε σεξουαλική
επαφή με άντρες είχε διεναδαμοιβάδες.84 Από τα ανω-
τέρω γίνεται κατανοητό ότι ο μικρός αριθμός των σχε-
τικών μελετών δεν επαρκεί για να δώσει ασφαλή
συμπεράσματα. Συνεπώς, απαιτείται περαιτέρω διε-
ρεύνηση για να αποσαφηνισθεί ο ρόλος που διαδρα-
ματίζει η Dientamoeba στους ασθενείς με λοίμωξη
από HIV.85

Κλινικές εκδηλώσεις

Ασυμπτωματική μόλυνση
Η παρασίτωση από D. fragilis μπορεί να λάβει χώρα
ως αποικισμός του εντέρου από τροφοζωίτες του πα-
ρασίτου, χωρίς να εκδηλώνονται συμπτώματα. Το ίδιο
έχει παρατηρηθεί αρχικά και στις περιπτώσεις των πα-
ρασιτώσεων από Entamoeba histolytica, Giardia ή Cry-
ptosporidium και έρχεται να αντιπαρατεθεί στο
ενδεχόμενο να διαδραματίζει το συγκεκριμένο παρά-
σιτο παθογόνο ρόλο. 

Εκδηλώσεις από το γαστρεντερικό σύστημα
Η διενδαμοιβάδα ανευρίσκεται συχνά σε κόπρανα
ασθενών που υποφέρουν από συμπτώματα του γα-
στρεντερικού συστήματος.40,66,86 Στην Αίγυπτο, βρέ-
θηκε ότι οι ασθενείς με D. fragilis εκδήλωσαν πιο συχνά
διάρροια και κοιλιακό άλγος σε σχέση με εκείνους που
είχαν Giardia.47,54 Σε αστική περιοχή της Αυστραλίας
βρέθηκε Dientamoeba στο 1,5% όσων είχαν διάρ-
ροια.87 Σε άλλη αστική περιοχή της ίδιας χώρας, ανι-
χνεύθηκε με μικροσκοπική εξέταση Dientamoeba στο
0,9% των ασθενών με διάρροια, ενώ δεν ανιχνεύθηκε
καθόλου σε 900 μάρτυρες που δεν είχαν συμπτώματα
από το γαστρεντερικό σύστημα.88 Στη ίδια περιοχή,
ανιχνεύθηκε Dientamoeba στο 5,4% όσων ανέφεραν
ενοχλήσεις από το γαστρεντερικό σύστημα.64 Η ανί-
χνευση έγινε με κοινό οπτικό μικροσκόπιο σε συν-

δυασμό με καλλιέργεια της διενδαμοιβάδας, συμβα-
τική PCR και PCR πραγματικού χρόνου. 

Αργότερα, στην ίδια χώρα, ανιχνεύθηκε διενδαμοι-
βάδα στο 6% (39/650) των ατόμων με συμπτώματα
από το γαστρεντερικό σύστημα, ενώ δεν ανιχνεύθηκε
σε 150 αρνητικούς μάρτυρες, οι οποίοι δεν ανέφεραν
συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα.65 Στην
ίδια μελέτη δείχτηκε ότι το 83,3% των ατόμων, στα
οποία είχε βρεθεί διενδαμοιβάδα, είχαν διάρροια, ενώ
μόλις το 17% των ατόμων, τα οποία είχαν βρεθεί αρ-
νητικά ως προς την παρουσία του παρασίτου, έπασχε
από διάρροια.65 Παρομοίως, οι ασθενείς με Dientamo-
eba υπέφεραν περισσότερο από ημίρρευστες, επιτα-
κτικές κενώσεις και κοιλιακό άλγος σε σύγκριση με
ασθενείς, στους οποίους δεν ανευρέθηκε το παρά-
σιτα.65

Στην Ολλανδία, το ποσοστό της D. fragilis σε ασθε-
νείς με γαστρεντερικές διαταραχές μπορεί να φτάσει
το 17,4%.38 Στη Δανία, ανιχνεύθηκε D. fragilis στο
11,7% των δειγμάτων των κοπράνων που υποβλήθη-
καν από ασθενείς, στους οποίους είχε τεθεί η υποψία
παρασίτωσης του εντέρου.39 Στον Ιταλικό πληθυσμό,
βρέθηκε ότι το 4,5% των ασθενών με συμπτώματα
από το γαστρεντερικό σύστημα είναι φορείς διενδα-
μοιβάδας.63

Η διενδαμοιβάδα έχει σχετισθεί με χρόνια άτυπη
συμπτωματολογία με ή χωρίς συμπτώματα από το γα-
στρεντερικό σύστημα.89,90 Μολαταύτα, μπορεί να προ-
καλέσει οξεία διάρροια,88 ενώ έχει βρεθεί σε
περιπτώσεις ελκώδους κολίτιδας.91,92 Έχει, επίσης, ανα-
φερθεί περίπτωση οξείας σκωληκοειδίτιδας λόγω πα-
ρασίτωσης από D. fragilis.93 Μόλις πρόσφατα
αναφέρθηκε, δε, περίπτωση άτυπου οξέος κοιλιακού
άλγους, η οποία αποδόθηκε τελικά σε παρασίτωση
από D. fragilis.4

Συμπτώματα που μοιάζουν με σύνδρομο ευερέθιστου
εντέρου
Σε μελέτη εξετάσθηκαν ασθενείς, οι οποίοι είχαν συμ-
πτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα που έμοιαζαν
με εκείνα όσων πάσχουν από το σύνδρομο του ευερέ-
θιστου εντέρου.94 Με μικροσκοπική εξέταση ανιχνεύ-
θηκε Dientamoeba σε ποσοστό 3,5% (6/171) ανάμεσα
στους ασθενείς που παρουσίαζαν συμπτώματα από
το γαστρεντερικό σύστημα, ενώ ανιχνεύθηκε μόνο στο
0,6% (1/159) των μαρτύρων, οι οποίοι δεν παρουσίαζαν
συμπτώματα.95 Παρομοίως, στην καλλιέργεια απομο-
νώθηκε Dientamoeba στο 4,1% (7/171) όσων υπέφε-
ραν από συμπτώματα του γαστρεντερικού συστήμα-
τος που έμοιαζαν με εκείνα του συνδρόμου του
ευερέθιστου εντέρου και στο 1,3% (2/159) των υγιών
μαρτύρων χωρίς συμπτώματα. Με εφαρμογή της PCR,
ανιχνεύθηκε Dientamoeba στο 4% των ασθενών με
σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου, το οποίο συγκρί-
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θηκε με το μηδενικό ποσοστό που παρατηρήθηκε
στους υγιείς μάρτυρες.95 Βρέθηκε, επίσης, ότι η εκρί-
ζωση της  D. fragilis μπορεί να οδηγήσει σε λύση των
συμπτωμάτων που ομοιάζουν με σύνδρομο ευερέθι-
στου εντέρου.96 Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο πριν
να αποδοθεί το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου
σε κάποιο αίτιο να προηγείται διερεύνηση του ενδε-
χομένου να οφείλεται σε παρασίτωση από D. fragilis.97,98

Κλινικές εκδηλώσεις σε παιδιά
Τα παιδιά που έχουν μολυνθεί από D. fragilis εκδηλώ-
νουν συχνότερα συμπτώματα από το γαστρεντερικό
σύστημα  σε σχέση με τους ενήλικες φορείς του πα-
ρασίτου, οι οποίοι παραμένουν συνήθως χωρίς συμ-
πτώματα.62,99-101 Σε μελέτη που έγινε στις Ηνωμένες
Πολιτείες, βρέθηκε ότι το 93% των παιδιών με D. fra-
gilis είχε συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα,
με το πιο συχνό (57%) να είναι η διαλείπουσα διάρ-
ροια.102 Σε μελέτη που έγινε στην Ολλανδία βρέθηκε
στο 89% των παιδιών με D. fragilis είχε συμπτώματα
από το γαστρεντερικό σύστημα.103 Πρόσφατα, ανα-
φέρθηκε περίπτωση χρόνιας κνίδωσης σε παιδί, στη
παρασιτολογική εξέταση κοπράνων του οποίου βρέ-
θηκε D. fragilis.104

Εργαστηριακή διάγνωση

Συλλογή, συντήρηση και μεταφορά του δείγματος των
κοπράνων
Η συλλογή πολλαπλών δειγμάτων κοπράνων προσφέ-
ρει ουσιαστική βοήθεια στη διάγνωση της παρασίτω-
σης από D. fragilis. Το ίδιο έχει διαπιστωθεί όσο αφορά
στη διάγνωση άλλων παρασιτώσεων του εντέρου. Η
αποβολή της διενδαμοιβάδας είναι διαλείπουσα και
ο βαθμός αποβολής της μπορεί να ποικίλει πολύ κατά
τη διάρκεια του εικοσιτετράωρου. Έγινε σύγκριση ως
προς την ευαισθησία της μικροσκοπικής εξέτασης
ενός και μόνο δείγματος κοπράνων με εκείνη της μι-
κροσκοπικής εξέτασης τριών δειγμάτων. Διαπιστώ-
θηκε με χρήση μόνιμων κεχρωσμένων παρασκευα-
σμάτων ότι η επιπλέον υποβολή δειγμάτων κοπράνων
αύξησε το ποσοστό των θετικών αποτελεσμάτων ως
προς την παρουσία της D. fragilis στα κόπρανα κατά
31,1%.105 Από τα ανωτέρω εξάγεται το συμπέρασμα
ότι ακόμη και σε πολλές περιπτώσεις συμπτωματικών
ασθενών με D. fragilis η εξέταση μόνο ενός δείγματος
κοπράνων ενέχει τον κίνδυνο να μην κατορθώσει να
ανιχνεύσει το παράσιτο. Έχει τεκμηριωθεί ότι στον άν-
θρωπο η καθημερινή αποβολή των τροφοζωιτών της
διενδαμοιβάδας ποικίλλει και είναι συχνά διαλείπουσα
με συνέπεια να περιπλέκεται η διάγνωση του παρασί-
του στην περίπτωση που υποβάλλεται μόνο ένα
δείγμα κοπράνων.64,106

Το καλύτερο θα ήταν τα δείγματα των κοπράνων
να εξετάζονταν όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ιδίως
αν πρόκειται για δείγματα κοπράνων διαρροϊκών ή μη
σχηματισμένων. Σε κάθε περίπτωση, η  μεταφορά και
οι συνθήκες συντήρησης των δειγμάτων των κοπρά-
νων απαιτούν προσοχή. Η μεταφορά σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος των δειγμάτων των κοπράνων που πε-
ριέχουν διενδαμοιβάδες μπορεί να έχει ως αποτέλε-
σμα την αλλαγή στην μορφολογία ή τον εκφυλισμό
του DNA του παρασίτου. Οι τροφοζωίτες της διενδα-
μοιβάδας κινούνται ολοένα και πιο αργά καθώς τα κό-
πρανα προσεγγίζουν τη θερμοκρασία δωματίου, ενώ
ακινητοποιούνται όταν τα δείγματα των κοπράνων
διατηρηθούν σε θερμοκρασία 4°C.19,87 Σε μελέτη από
την Ιταλία προκρίθηκε η διατήρηση των δειγμάτων
των κοπράνων σε θερμοκρασία 4°C, στην οποία δια-
τηρήθηκε το 50% των τροφοζωιτών έναντι  εκείνης σε
θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία διατηρή-
θηκε μόλις το 1%.23

Έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί με επιτυχία
διάφορα διαλύματα για μονιμοποίηση,20 με στόχο
αφενός τη συντήρηση της μορφολογίας του παρασί-
του και αφετέρου τον ασφαλή χειρισμό των δειγμά-
των. Τα παλαιότερα διαλύματα, όπως ήταν το διάλυμα
του Schaudinn, η μερθειολική ιωδιούχος φορμαλίνη
[merthiolate-iodine-formalin (MIF)] και η πολυβινυ-
λική αλκοόλη [polyvinyl alcohol  (PVA)],  περιείχαν
ενώσεις του υδραργύρου με αποτέλεσμα να έχουν
πλέον καταργηθεί. Τα μονιμοποιητικά διαλύματα σε
χρήση αντικατέστησαν το χλωριούχο υδράργυρο με
θειικό ψευδάργυρο (Zinc PVA®) ή με θειικό χαλκό (τρο-
ποποιημένο διάλυμα του Schaudinn). Χωρίς υδράρ-
γυρο είναι, επίσης, το διάλυμα οξικού  νατρίου-οξικού
οξέος-φορμαλίνης [sodium acetate-acetic acid-forma-
lin (SAF)]. 

Σε συντηρημένα δείγματα κοπράνων μπορούμε να
προχωρήσουμε σε χρώση με ή χωρίς εμπλουτισμό.
Ωστόσο, η συντήρηση των δειγμάτων των κοπράνων
με μονιμοποίηση μπορεί να ελαττώσει την ευαισθησία
της PCR. Βρέθηκε ότι το διάλυμα SAF δρα ως αναστο-
λέας στη συμβατική PCR και την PCR πραγματικού
χρόνου για την ανίχνευση της D. fragilis.

Με δεδομένο ότι η ευαισθησία των μοριακών δο-
κιμασιών εξαρτάται από το 2χρόνο που έχει περάσει
από την υποβολή του δείγματος,107 καθίσταται ανα-
γκαίο τα δείγματα των κοπράνων που πρόκειται να
εξετασθούν με PCR να ψυχθούν ή να καταψυχθούν
πριν από την εξέταση. Κατά συνέπεια, στην περί-
πτωση που δεν είναι εφικτή η υποβολή πρόσφατων
κοπράνων προς άμεση επεξεργασία, ως καλύτερη
στρατηγική θεωρείται η κατάψυξη του φρέσκου δείγ-
ματος στους −20°C προτού καταστεί δυνατή η απο-
μόνωση του DNA της D. fragilis.108,109 Η κατάψυξη των
κοπράνων δεν επιδρά στην ευαισθησία των μοριακών
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δοκιμασιών, ενώ επιτρέπει την αποθήκευσή του δείγ-
ματος που πρόκειται να εξετασθεί με PCR.

Σε περίπτωση, όμως, που γίνει καλλιέργεια σε κά-
ποιο από τα ειδικά θρεπτικά υλικά, καλό θα ήταν το
δείγμα των κοπράνων να ενοφθαλμισθεί γρήγορα
μετά τη συλλογή του, ώστε να αποφευχθεί ο βαθμι-
αίος εκφυλισμός των τροφοζωιτών της διενδαμοιβά-
δας κατά τη μετάβαση από τη θερμοκρασία του
ανθρώπινου σώματος  στη θερμοκρασία περιβάλλον-
τος. Η ψύξη των δειγμάτων των κοπράνων μπορεί να
μειώσει δραματικά την πιθανότητα ανάκτησής του
παρασίτου.19,87

Άμεση παρασιτολογική εξέταση κοπράνων
Στο πλαίσιο της παρασιτολογικής εξέτασης κοπρά-
νων, στην εξέταση με κοινό οπτικό μικροσκόπιο
νωπών παρασκευασμάτων η διενδαμοιβάδα εμφανί-
ζεται ως ένας σχηματισμός στρογγυλός, χωρίς ειδικά
χαρακτηριστικά. Στα νωπά παρασκευάσματα, οι τρο-
φοζωίτες της διενδαμοιβάδας εμφανίζουν πτερυγο-
ειδή κίνηση που διαφέρει από τη χαρακτηριστική
κίνηση των αμοιβάδων του εντέρου, ενώ αντιπαρατί-
θεται με την παρατήρηση ότι η Blastocystis sp., η
οποία συνυπάρχει συχνά με τη διενδαμοιβάδα, είτε
παραμένει ακίνητη σε σταθερό σημείο είτε κινείται
παθητικά σύμφωνα με τη ροή του υλικού.2,110 Επιπρό-
σθετη δυσκολία στη διαπίστωση του παρασίτου απο-
τελεί ο ταχύς εκφυλισμός του τροφοζωίτη της
διενδαμοιβάδας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η
εσωτερική δομή του παρασίτου δεν είναι δυνατό να
διακριθεί στα νωπά παρασκευάσματα είτε με φυσιο-
λογικό ορό είτε με ιωδιούχο διάλυμα Lugol. Από τα
ανωτέρω, γίνεται αντιληπτό ότι είναι δυσχερής η ανί-
χνευση της διενδαμοιβάδας με άμεση μικροσκοπική
εξέταση.94

Χρώσεις για μόνιμα κεχρωσμένα παρασκευάσματα
κοπράνων
Η μικροσκοπική εξέταση των μόνιμων κεχρωσμένων
παρασκευασμάτων παραμένει εδώ και ένα αιώνα η
μέθοδος εκλογής για την οριστική διάγνωση της πα-
ρασίτωσης από D. fragilis. Ο τροφοζωίτης της διενδα-
μοιβάδας έχει, όπως ήδη αναφέρθηκε, εύθραυστη
φύση με συνέπεια να εκφυλίζεται ταχέως από τη
στιγμή που αποβληθεί με τα κόπρανα. Γι’ αυτό κρίνεται
ως απαραίτητη η άμεση μονιμοποίηση των δειγμάτων
των κοπράνων. Πράγματι, η εκτεταμένη παρουσία κε-
νοτοπίων, η οποία παρατηρείται  συχνά σε μόνιμα πα-
ρασκευάσματα κοπράνων που δεν έχουν επεξεργα-
σθεί άμεσα εργαστηριακά, θεωρείται ότι αποτελεί
ένδειξη εκφυλιστικής πορείας του παρασίτου.

Έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες τεχνικής για τη
χρώση των μόνιμων παρασκευασμάτων των δειγμά-
των των κοπράνων.20 Στην εξέταση ρουτίνας χρησιμο-

ποιούνται κυρίως η χρώση σιδηρούχου αιματοξυλίνης
και η τρίχρωμη χρώση. Η εξέταση των μόνιμων παρα-
σκευασμάτων, μολονότι είναι χρονοβόρος και απαιτεί
καλή εκπαίδευση ώστε να καθίσταται δυνατή η ανί-
χνευση της διενδαμοιβάδας, αυξάνει την πιθανότητα
ανίχνευσης του παρασίτου.64,111,112

Ιδιαίτερη προσοχή οφείλει να δοθεί στη διάκριση
του παρασίτου από άλλα πρωτόζωα του εντέρου.
Μετά από χρώση μόνιμου παρασκευάσματος με σι-
δηρούχο αιματοξυλίνη ή τρίχρωμη, είναι δυνατό να
φανεί καλύτερα η εσωτερική δομή του παρασίτου. Σε
δείγματα κοπράνων που βάφτηκαν με χρώσεις, όπως
είναι κυρίως η χρώση σιδηρούχου αιματοξυλίνης64 ή
λιγότερο η χρώση κατά Giemsa,63 φαίνεται η κατά-
τμηση των πυρήνων της D. fragilis, η οποία διευκολύ-
νει τη διάκρισή της από πρωτόζωα του εντέρου που
δεν είναι παθογόνα, όπως είναι η E. nana που κατά τα
λοιπά δεν είναι δυνατό να διακριθεί.17,20,113

Σε αντίθεση με τις προ-κυστικές μορφές της διεν-
δαμοιβάδας που βρέθηκαν με μεγαλύτερη συχνότητα
στο 5% των δειγμάτων, οι κυστικές μορφές του παρα-
σίτου αποτέλεσαν ένα σπάνιο εύρημα και παρατηρή-
θηκαν μόλις στο 1% των μόνιμων κεχρωσμένων
παρασκευασμάτων που εξετάστηκαν, γεγονός που εν-
δεχομένως δύναται να εξηγήσει τη μέχρι σήμερα αδυ-
ναμία των ερευνητών να βεβαιώσουν την ύπαρξη
διενδαμοιβαδικών κύστεων.21

Καλλιέργεια D. fragilis 
Έχουν γίνει κατά καιρούς αρκετές προσπάθειες για να
καλλιεργηθεί η D. fragilis χωρίς, όμως, τα αναμενόμενα
αποτελέσματα. Για την καλλιέργεια της διενδαμοιβά-
δας δοκιμάστηκαν υλικά που αποτελούνται από δύο
φάσεις, τη στερεή και την υγρή, καθώς και υγρά καλ-
λιεργητικά υλικά.20,114

Στα θρεπτικά υλικά με δύο φάσεις περιλαμβάνον-
ται το υλικό των Boeck και Drbohhav (αβγό που έχει
πήξει σε κλίση 30° και υπερκείμενο αλατούχο διάλυμα
εμπλουτισμένο με ορό), στο οποίο επιτεύχθηκε για
πρώτη φορά καλλιέργεια της διενδαμοιβάδας, το πε-
ρίπλοκο υλικό του Robinson (αλατούχο κεκλιμένο
άγαρ και υπερκείμενο ρυθμιστικό διάλυμα αλάτων εμ-
πλουτισμένο με ορό), το υλικό των Cleaveland και Col-
lier (άγαρ με εκχύλισμα ήπατος σε κεκλιμένη μορφή
και υπερκείμενο αλατούχο διάλυμα εμπλουτισμένο με
ορό) και το υλικό των Dobell και Laidlow (πήγμα ορού
σε κεκλιμένη μορφή με αλατούχο διάλυμα). Εκτός από
υλικά με δύο φάσεις, έχουν χρησιμοποιηθεί για την
καλλιέργεια της διενδαμοιβάδας υγρά θρεπτικά υλικά,
όπως είναι το υλικό του Balamuth (κρόκος αβγού, διά-
λυμα φωσφορικών αλάτων, εκχύλισμα ήπατος) και το
υλικό TYSGM-9 (τρυπτικάση, εκχύλισμα ζύμης, ορός,
βόειος μυκίνη). Τα ανωτέρω θρεπτικά υλικά χρησιμο-
ποιούνται για την καλλιέργεια των πρωτοζώων του εν-
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τέρου. Αν στο υλικό Dobell και Laidlow προστεθεί πο-
σότητα θρεπτικού ζωμού ή πεπτόνης αναπτύσσονται
ιδιαίτερα οι τριχομονάδες. Καλό είναι για την ανά-
πτυξη της D. fragilis, όπως και άλλων πρωτοζώων, να
προστίθεται άμυλο ορύζης.114 Έχει παρατηρηθεί ότι η
διενδαμοιβάδα αναπτύσσεται καλύτερα στους 41°C -
42°C.73 Σε αρκετές περιπτώσεις είναι αναγκαία η
επώαση της καλλιέργειας με επιπλέον σύστημα ανα-
ερόβιων συνθηκών.15

Παρότι διαπιστώθηκε ότι η καλλιέργεια της D. fra-
gilis έχει πιο μεγάλη ευαισθησία από ότι η μικροσκο-
πική εξέταση των μόνιμων κεχρωσμένων παρασκευα-
σμάτων, παρουσιάζει τεχνικές δυσκολίες και είναι
χρονοβόρος.17,114 Γι’ αυτό, η χρήση καλλιέργειας για
την ανάκτηση της D. fragilis περιορίζεται σε εξειδικευ-
μένα εργαστήρια και δεν χρησιμοποιείται στην καθ’
ημέρα πράξη. Μολαταύτα, στα εξειδικευμένα εργα-
στήρια δεν έχει καταστεί δυνατό αφενός να διατηρη-
θεί επί μακρόν το παράσιτο εν ζωή και αφετέρου να
επιτευχθεί η καλλιέργεια της D. fragilis χωρίς παρουσία
μικροβίων.115

Νέο απλό υλικό δύο φάσεων
Με βάση το καθιερωμένο υλικό με αβγό και αλατούχο
διάλυμα του Locke114 και το υλικό για την καλλιέργεια
των πρωτοζώων του εντέρου που χρησιμοποιείται
στο Εργαστήριο Παρασιτολογίας της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Υγείας,116,117 παρασκευάστηκε για την καλ-
λιέργεια της D. fragilis ένα απλό υλικό δύο φάσεων. Το
νέο υλικό διαφέρει από το καθιερωμένο υλικό στο ότι

αντί για αβγό που έχει πήξει σε κλίση 30° χρησιμοποι-
ήθηκαν 2,5 ml κεκλιμένο άγαρ. Πριν τη χρήση προ-
σθέτονταν πεπτόνη 20% και αλατούχο διάλυμα Locke
σε αναλογία 4:1. Το pH του διαλύματος μετρήθηκε και
βρέθηκε να είναι περίπου 7,2 χωρίς να απαιτείται ρύθ-
μιση. Επίσης γινόταν προσθήκη 60 μl αντιβιοτικού
διαλύματος με στρεπτομυκίνη 1mg/ml, καθώς και 10
mg αμύλου ορύζης. Ο όγκος του πλήρους νέου υλικού
υπολογίστηκε στα 6,5 ml από το σύνολο των δύο φά-
σεών του. Η επώαση της καλλιέργειας στο πλήρες
υλικό γινόταν στους 37° C χωρίς επιπλέον σύστημα
αναερόβιων συνθηκών. 

Έγινε σύγκριση της ανάπτυξης της D. fragilis στο
καθιερωμένο υλικό με αβγό και αλατούχο διάλυμα
του Locke, το υλικό για την καλλιέργεια των πρωτο-
ζώων του εντέρου που χρησιμοποιείται στο Εργαστή-
ριο Παρασιτολογίας και στο νέο απλό υλικό. Εξετά-
σθηκε στέλεχος D. fragilis, το οποίο προερχόταν από
δείγμα κοπράνων θετικού μάρτυρα με άτυπα συμ-
πτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα και ανιχνεύ-
θηκε με κοινό οπτικό μικροσκόπιο σε μόνιμο κεχρω-
σμένο παρασκεύασμα. Έγινε εμβολιασμός ποσότητας
ιζήματος πρωτοκαλλιέργειας, το οποίο περιείχε 50
τροφοζωίτες διενδαμοιβάδας/μl μετά από μέτρηση
της συγκέντρωσής τους με αιμοκυτταρόμετρο. Η ανά-
πτυξη της D. fragilis σε κάθε υλικό χωριστά διαπιστώ-
θηκε με εξέταση του ιζήματος των καλλιεργειών, στην
οποία υπολογίσθηκε η μέση συγκέντρωση των τρο-
φοζωιτών με αιμοκυτταρόμετρο εις πενταπλούν Δευ-
τέρα-Τετάρτη-Παρασκευή μέχρι και την 28η ημέρα

από τον εμβολιασμό για το
κάθε υλικό. ‘Όπως παρουσιά-
ζεται στο Διάγραμμα 1, παρότι
η μεγαλύτερη, ταχεία αλλά
σύντομη ανάπτυξη παρουσιά-
σθηκε στο υλικό με αβγό και
διάλυμα του Locke και η μεγα-
λύτερη διάρκεια στατικής φά-
σης παρατηρήθηκε στο υλικό
που χρησιμοποιείται στο Εργα-
στήριο Παρασιτολογίας, οι δια-
φορές στην ανάπτυξη ανά-
μεσα στα τρία υλικά δεν ήταν
σημαντικές (F(2)=0,02, P=0,98).
Στο νέο απλό υλικό, όμως, όχι
μόνο παρατηρήθηκε καλή
ανάπτυξη των τροφοζωιτών
(Εικόνα 2) αλλά επέτρεπε τη
διάκρισή τους από τις μορφές
της Blastocystis sp., συμπερι-
λαμβανομένων και των κοκ-
κιωδών μορφών. Τέλος, ανευ-
ρέθηκαν τροφοζωίτες της
διενδαμοιβάδας μέχρι και την
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Διάγραμμα 1 Καμπύλες ανάπτυξης θετικού μάρτυρα με Dientamoeba fragilis σε καλλιέργειες πα-
ρουσία μικροβίων με διάφορα υλικά.



28η μέρα διατήρησης των καλλιεργειών (Εικόνα 3) σε
αντίθεση με τα υπόλοιπα καλλιεργητικά υλικά, στα
οποία δεν ήταν δυνατή η ανίχνευση του παρασίτου
πέρα από το πρώτο 15ήμερο. 

Ορολογικές μέθοδοι
Επί του παρόντος δεν υπάρχουν διαθέσιμες ορολογι-
κές δοκιμασίες για τη διάγνωση της παρασίτωσης από
D. fragilis. Στο παρελθόν έγινε προσπάθεια να ανα-
πτυχθεί δοκιμασία έμμεσου ανοσοφθορισμού με

στόχο την ανίχνευση διενδαμοιβάδας σε συντηρημένα
δείγματα κοπράνων. Χρησιμοποιήθηκε αντιορός κο-
νίκλου έναντι του στελέχους Bi/pa (ATCC® 30948™)
της D. Fragilis.72 Δεν παρατηρήθηκαν διασταυρούμενες
αντιδράσεις με έλμινθες και πρωτόζωα του εντέρου.
Βρέθηκε ότι η ειδικότητα της δοκιμασίας έμμεσου
ανοσοφθορισμού ήταν 77,78%. Σε άλλη μελέτη έγινε
απόπειρα να αναπτυχθεί δοκιμασία ανοσοαποτύπω-
σης. Εξετάσθηκαν οροί ασθενών με διαγνωσμένη πα-
ρασίτωση από D. fragilis και βρέθηκε αντίδρασή τους
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Εικόνα 2

Κεχρωσμένο με σιδηρούχο αι-
ματοξυλίνη επίχρισμα ιζήμα-
τος από την ανακαλλιέργεια
4ης ημέρας με νέο απλό υλικό
του στελέχους Dientamoeba
fragilis από το θετικό μάρτυρα
(x100). Τροφοζωίτης D. frag-
ilis μεγέθους ~25μ. Διακρί-
νονται δύο πυρήνες με κοκκία
χρωματίνης σε συμμετρική
διάταξη και η ατρακτοειδής
δομή μεταξύ των πυρήνων,
ενώ παρατηρούνται εγκλεί-
σματα αμύλου ορύζης σε
αφθονία.

Νωπό παρασκεύασμα ιζή-
ματος από την ανακαλ-
λιέργεια 23ης ημέρας με
νέο απλό υλικό του στελέ-
χους Dientamoeba fragilis
από το θετικό μάρτυρα
(x40). Εκφυλισμένοι τρο-
φοζωίτες D. fragilis. Δύο
τροφοζωίτες στο μέσο της
άνω πλευράς μεγέθους
~8-9μ που έχουν τη μορφή
φύλλου και ένας παρά το
μέσο δεξιά στην κάτω
πλευρά μεγέθους ~5μ. Δεν
διακρίνεται εσωτερική
δομή, ενώ παρατηρούνται
λιγοστά εγκλείσματα αμύ-
λου ορύζης.

Εικόνα 3



με πρωτεΐνη της D. fragilis που έχει μοριακό βάρος 39
kDa. Παραμένει αδιευκρίνιστος, όμως, ο ρόλος που
ενδεχομένως να παίζει η συγκεκριμένη πρωτεΐνη τόσο
στην παθογένεια της παρασίτωσης όσο και στην ανο-
σοπροφύλαξη.74,82

Μοριακές τεχνικές
Οι μέθοδοι PCR έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανί-
χνευση διάφορων παρασίτων σε κλινικά δείγματα.
Αναπτύχθηκαν απλές και αποτελεσματικές μέθοδοι
για την απομόνωση του DNA της D. fragilis από τα κό-
πρανα. Ως δείγματα προς άμεση εξέταση με PCR, τα
κόπρανα θεωρούνται ότι είναι εκείνα που παρουσιά-
ζουν το μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας εξαιτίας της πα-
ρουσίας στα κόπρανα αναστολέων της PCR, όπως
είναι η αίμη, οι χολερυθρίνες, τα χολικά άλατα και υδα-
τάνθρακες, οι οποίοι συν-απομονώνονται με το DNA-
στόχος. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο η διαδικασία
απομόνωσης του DNA από τα κόπρανα να βελτιστο-
ποιηθεί. Γι’ αυτό, συνιστάται η χρήση μεθόδων απο-
μόνωσης DNA, με τη χρήση εμπορικών συσκευασιών
αντιδραστηρίων που έχουν γίνει ευρέως αποδεκτά
γιατί είναι εύκολα στη χρήση και μειώνουν το χρόνο
της διαδικασίας.

Για τη διάγνωση της D. fragilis εφαρμόστηκαν μο-
ριακές τεχνικές, όπως είναι η συμβατική PCR όσο και η
PCR πραγματικού χρόνου. Φαίνεται ότι αποτελούν ένα
εργαλείο με υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα, το οποίο
μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά προς την μι-
κροσκοπική εξέταση των μόνιμων κεχρωσμένων πα-
ρασκευασμάτων για τη διάγνωση του παρασίτου.118,119

Τα γονίδια του ριβοσωματικού RNA απαντώνται σε
πολλαπλά αντίγραφα στους περισσότερους, αν όχι σε
όλους, τους οργανισμούς, περιέχουν νουκλεοτιδικές
περιοχές με  διαφορετικό βαθμό συντήρησης. Γι’ αυτό,
έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως τόσο για να ανοικοδο-
μηθούν φυλογενετικά δένδρα όσο και ως ακολουθίες-
στόχοι για διαγνωστικές μεθόδους που βασίζονται σε
τεχνικές PCR. Ως ιδεώδεις στόχοι στην ανάπτυξη της
PCR θεωρήθηκαν περιοχές του γονιδίου ssu rRNA,
καθώς φέρουν περιοχές συντηρημένες, ώστε να δίνε-
ται η δυνατότητα σχεδιασμού μεθόδων που να ανι-
χνεύουν όλα τα είδη του γένους Dientamoeba.
Ταυτόχρονα εμφανίζουν κάποιο βαθμό ποικιλομορ-
φίας ώστε με την ανάγνωση της νουκλεοτιδικής ακο-
λουθίας, να είναι δυνατός σε μικρό βαθμό ο
γονοτυπικός διαχωρισμός των στελεχών Στην πρώτη
μελέτη με στόχο την ανάπτυξη μιας συμβατικής PCR
για την ανίχνευση της D. fragilis, στην οποία πολλα-
πλασιάστηκε ένα τμήμα του γονιδίου, δεν προσδιορί-
στηκε η ευαισθησία και η ειδικότητα της μεθόδου. Στη
συγκεκριμένη μελέτη το όριο ανίχνευσης που είχε
τεθεί στην PCR ισοδυναμούσε περίπου με 0,1 τροφο-
ζωίτες D. fragilis ανά δείγμα.106

Πρόσφατη μελέτη, στην οποία διενεργήθηκε συγ-
κριτική αξιολόγηση της μικροσκοπικής εξέτασης, της
καλλιέργειας, της συμβατικής PCR και της PCR πραγ-
ματικού χρόνου, ανέφερε ότι η PCR πραγματικού χρό-
νου ήταν η πλέον ευαίσθητη από όλες τις μεθόδους
που χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση της D. fra-
gilis.120,121 Η εφαρμογή PCR πραγματικού χρόνου στο
πλαίσιο ενός διαγνωστικού εργαστηρίου φαίνεται ότι
παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα έναντι της συμ-
βατικής PCR. Ο πολλαπλασιασμός και η ανίχνευση πε-
ριλαμβάνονται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα με
αποτέλεσμα να μην υπάρχει η ανάγκη να γίνεται ηλε-
κτροφόρηση γέλης. Η ειδικότητα της αντίδρασης εξα-
σφαλίζεται από τον έλεγχο των προϊόντων με τον
ιχνηθέτη. Το μεγαλύτερο κόστος προμήθειας αντιδρα-
στηρίων, εξισορροπείται μερικώς από την δυνατότητα
να πραγματοποιηθεί η αντίδραση σε μικρότερους όγ-
κους, με επιπλέον όφελος την ταχεία πραγματοποίηση
της αντίδρασης. Επιπλέον, η ανάλυση των προϊόντων
της αντίδραση σε σφραγισμένα φιαλίδια ελαττώνει σε
μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο επιμόλυνσης από προ-
ϊόντα προηγούμενων αντιδράσεων.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της PCR
πραγματικού χρόνου έναντι της συμβατικής έγκειται
στην αύξηση της ευαισθησίας, καθώς συνήθως το
τμήμα DNA που πολλαπλασιάζεται έχει πολύ μικρό
μέγεθος της τάξης των 100 ζευγών βάσεων. Όπως έχει
ήδη δειχθεί, ο πολλαπλασιασμός μεγάλων τμημάτων
κατά την PCR και ιδιαίτερα όταν αφορά σε DNA που
έχει εξαχθεί από κόπρανα περιορίζει την ευαισθησία
των διαγνωστικών δοκιμασιών. Για τον προσδιορισμό
της ευαισθησίας τόσο της συμβατικής PCR και όσο
και της PCR πραγματικού χρόνου, έγινε κλωνοποίηση
ολόκληρου του γονιδίου της ssu rRNA της D. fragilis
και στη συνέχεια πολλαπλασιάστηκε ένας γνωστός
αριθμός αντιγράφων. Το όριο ανίχνευσης ήταν τα 100
πλασμιδιακά αντίγραφα ή το ισοδύναμο του ενός τρο-
φοζωίτη της D. fragilis στην περίπτωση της συμβατικής
PCR. Στην περίπτωση της PCR πραγματικού χρόνου
καθορίστηκε στο ένα πλασμιδιακό αντίγραφο του γο-
νιδίου της ssu rRNA της D. fragilis, το οποίο ισοδυνα-
μούσε με 0,01 τροφοζωίτες D. fragilis ανά δείγμα. Από
τα ανωτέρω εξάχθηκε το συμπέρασμα ότι η PCR πραγ-
ματικού χρόνου ήταν 100 φορές πιο ευαίσθητη από
ότι ήταν η συμβατική PCR. Η σύγκριση των δύο μεθό-
δων PCR έδειξε ότι συμβατική PCR διέθετε 88,9% ευαι-
σθησία και 100% ειδικότητα, ενώ η PCR πραγματικού
χρόνου διέθετε 100% ευαισθησία και ειδικότητα.17

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η καθημερινή αποβολή
των τροφοζωιτών της D. fragilis στα κόπρανα ποικίλλει
και είναι συχνά διαλείπουσα με συνέπεια να περιπλέ-
κεται η διάγνωση του παρασίτου. Από τα αποτελέ-
σματα των μοριακών τεχνικών εξάγεται το συμπέρα-
σμα ότι επηρεάζονται λιγότερο από το φαινόμενο της
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διαλείπουσας αποβολής των τροφοζωιτών του παρα-
σίτου σε σχέση με τη μικροσκοπική εξέταση και την
καλλιέργεια. Ως εκ τούτου, τόσο η συμβατική PCR όσο
και η PCR πραγματικού χρόνου θα μπορούσαν να βελ-
τιώσουν τη διάγνωση της D. fragilis. Μάλιστα, η PCR
πραγματικού χρόνου θα μπορούσε να αποτελέσει
πλέον τη μέθοδο εκλογής καθώς διαθέτει υψηλή ευαι-
σθησία σε σχέση με τη συμβατική PCR.122

Ως διαγνωστικές δοκιμασίες πρώτης γραμ-
μής,103,118,120 οι τεχνικές της Μοριακής Βιολογίας θα μπο-
ρούσαν να ελαττώσουν την πιθανότητα να εξαχθούν
ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα, τα οποία ενδεχομέ-
νως παρουσιαστούν αφενός λόγω τους χαμηλού πα-
ρασιτικού φορτίου και της διαλείπουσας αποβολής της
D. fragilis και αφετέρου λόγω του ανθρώπινου λάθους.

Θεραπευτική αντιμέτωπιση

Ένας από τους λόγους που οδήγησαν στην σκέψη ότι
η διενδαμοιβάδα έχει παθογόνο δράση ήταν το γεγονός
ότι μελέτες έδειξαν ότι η θεραπεία ασθενών με D.fragilis,
οι οποίοι εκδήλωσαν συμπτώματα, οδήγησε όχι μόνο
στην εξάλειψη του παρασίτου από το έντερο αλλά
και στην υποχώρηση των κλινικών συμπτωμάτων.15

Γι’ αυτό, φάνηκε δικαιολογημένη η θεραπεία των ασθε-
νών, τουλάχιστον όσων  εμφάνιζαν συμπτώματα.124 

Η τάση ήταν εξ αρχής να χρησιμοποιούνται τα φάρ-
μακα που χορηγούνταν για τις αμοιβάδες του εντέρου.
Οι πρώτες αναφορές από τα μέσα της δεκαετίας του
1930 αναφέρονταν στη θεραπεία της διενδαμοιβάδας
με εμετίνη, παράγωγο της ιπεκακουάνας, και οξείδιο
της καρβαρσόνης, μια αρσενικούχο ένωση. Από τη
δεκαετία του 1950, και για 25 περίπου χρόνια, χρησι-
μοποιούταν ευρέως η διφερταζόνη, η οποία επίσης
ήταν μια χημική ένωση με αρσενικό. Όμως, οι παρε-
νέργειες, κυρίως από τη συσσώρευση του αρσενικού
στον ανθρώπινο οργανισμό, καθώς και η ανακάλυψη
νεότερων, ασφαλέστερων φαρμάκων οδήγησαν στην
εγκατάλειψη των ανωτέρω θεραπευτικών ουσιών.124,125

Από την δεκαετία του 1960, άρχισαν να χρησιμο-
ποιούντα ως αντιπρωτοζωικά φάρμακα οι αλλογονο-
μένες 8-υδροξυκινολίνες που δρούσαν τοπικά στον
αυλό του εντέρου [διυδροξυκινολίνη (ιωδοκινόλη) και
ιωδοχλωροϋδροξυκίνη (κλιοκινόλη)]. Χρησιμοποιήθη-
καν ευρύτατα, επίσης, στη δεκαετία του 1970 κυρίως
ως αντιδιαρροϊκά. Η κλιοκινόλη, όμως, συνδυάστηκε
με πολυάριθμα περιστατικά υποξείας μυελο-οπτικής
νευροπάθειας σε Ιάπωνες και αποσύρθηκε από την
κυκλοφορία. Στην Ευρώπη, πλέον, δεν κυκλοφορούν
υδροξυκινολίνες για συστηματική δράση.  Παρόλα
αυτά, στις Ηνωμένες Πολιτείες η ιωδοκινόλη συνεχίζει
να κυκλοφορεί απρόσκοπτα, ενώ το Αμερικανικό Κέν-
τρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων [Centers for

Disease Control and Prevention (CDC)] την θεωρεί ως
φάρμακο εκλογής για την παρασίτωση από D. fragilis.126

Το 1962 κυκλοφόρησε η πρώτη 5-νιτροϊμιδαζόλη,
η μετρονιδαζόλη. Πρόκειται για αναστολέα της σύν-
θεσης των νουκλεϊνικών οξέων με δράση ως αναερό-
βια βακτήρια και πρωτόζωα. Χρησιμοποιήθηκε αρχικά
για την θεραπεία της τριχομονάδωσης.127 Στη συνέχεια
χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία για την θεραπεία της
αμοιβάδωσης και μάλιστα σε περιπτώσεις που η αμοι-
βάδα δεν εντοπίζεται στο έντερο. Παρότι στις έρευνες
που διεξάχθηκαν παρουσίασε μάλλον διφορούμενα
αποτελέσματα για τη θεραπεία της λοίμωξης από D.
fragilis.124 με επιτυχία που ανάλογα με την έρευνα έως
και στο 85%,99 η μετρονιδαζόλη χρησιμοποιείται μέχρι
και σήμερα ως φάρμακο εκλογής. Σε πρόσφατη
έρευνα, πάντως, το θεραπευτικό αποτέλεσμα της χο-
ρήγησης μετρονιδαζόλης σε ασθενείς με σύνδρομο
του ευερέθιστου εντέρου και D. fragilis κρίθηκε ανε-
παρκές.128 Είναι ένα φάρμακο γενικά καλώς ανεκτό,
μολονότι αναφέρονται κάποιες συνήθως ήπιες παρε-
νέργειες, όπως είναι η ανορεξία, η ναυτία και η μεταλ-
λική γεύση. Σε περιπτώσεις μακρόχρονης χορήγησης
μπορεί να παρουσιασθούν σπασμοί ή περιφερική νευ-
ροπάθεια που εκδηλώνεται με μούδιασμα ή παραι-
σθησία των άκρων.127 Τα τελευταία χρόνια χρησιμο-
ποιήθηκαν νεότερες 5-νιτροϊμιδαζόλες με μεγαλύτερο
χρόνο ημιζωής, όπως είναι η σεκνιδαζόλη, η ορνιδα-
ζόλη και η τινιδαζόλη. Μελέτες έδειξαν ότι η εφάπαξ
χορήγησή τους έχει πολύ καλά αποτελέσματα τόσο
σε παιδιά όσο και σε ενήλικες, ενώ οι παρενέργειές
τους είναι ακόμη λιγότερες.60,129,130

Η παρομομυκίνη είναι μια αμινογλυκοσίδη από το
1950 χρησιμοποιείται σαν φάρμακο που δρα αντιση-
πτικά στον αυλό του εντέρου. Χρησιμοποιείται συμ-
πληρωματικά με τη μετρονιδαζόλη για τη ριζική
αντιμετώπιση της εντερικής αμοιβάδωσης. Ως μονο-
θεραπεία, όμως, φαίνεται να έχει καλά αποτελέσματα
και χωρίς παρενέργειες, δεδομένου της μικρής απορ-
ρόφησης του φαρμάκου από τον οργανισμό. Είναι ένα
από τα φάρμακα εκείνα που το Αμερικανικό Κέντρο
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων συνιστά για τη θε-
ραπεία της λοίμωξης από D. fragilis τόσο σε ενήλικες
όσο και σε παιδιά.40,131 Οι τετρακυκλίνες είναι ευρέως
φάσματος αντιβιοτικά που δρουν μέσω της αναστο-
λής της σύνθεσης των πρωτεϊνών. Μελέτες που, όμως,
διενεργήθηκαν σε μικρούς αριθμούς ασθενών, έδει-
ξαν ότι μπορούν να είναι αποτελεσματικές στην αντι-
μετώπιση της μόλυνσης από διενδαμοιβάδα. Το
Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημά-
των τις προτείνει ως εναλλακτική θεραπεία, αλλά μόνο
για ενήλικες και παιδιά άνω των εννέα ετών.132

Δυστυχώς, ο περιορισμένος αριθμός μελετών και
οι ολιγάριθμες σειρές περιπτώσεων με D. fragilis που
δείχνουν κλινική βελτίωση με τη θεραπεία δεν δίνουν
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αρκετές πληροφορίες σχετικά με την ή τις βέλτιστες
θεραπευτικές επιλογές για την λοίμωξη από διενδα-
μοιβάδα. Ένα από τα προβλήματα που συχνά τίθενται
είναι ότι δεν υπάρχει πάντα αντιστοιχία μεταξύ της πα-
ρασιτολογικής κάθαρσης και της κλινικής βελτίωσης.
Κάποιες μελέτες αναφέρουν ότι ακόμη και στην περί-
πτωση που δεν υπάρξει εκρίζωση του παράσιτου
μπορεί να υπάρξει βελτίωση στην κλινική εικόνα.40,130

Ανάλογη μελέτη σε παιδιά με χρόνιο κοιλιακό άλγος,
όμως, έδειξε ότι η θεραπευτική αγωγή κατόρθωσε να
εξαλείψει τη διενδαμοιβάδα σε ποσοστό 61,7%, ενώ
διαπιστώθηκε ταυτόχρονα και κάποια κλινική βελ-
τίωση μόνο στο 40,4%.133

Ένα άλλο από τα προβλήματα της θεραπευτικής
αντιμετώπισης της παρασίτωσης από D. fragilis είναι
η συχνή εμφάνιση υποτροπών μετά από θεραπεία. Σε
πρόσφατη μελέτη, βρέθηκε ότι η θεραπεία, εν προ-
κειμένω με μετρονιδαζόλη, είχε σαν αποτέλεσμα το
62,5% των ασθενών να είναι ελεύθεροι από διενδα-
μοιβάδες, όταν προσήλθαν μετά από 14 ημέρες για
την πρώτη τους επακόλουθη εξέταση (follow-up). Στην
ίδια μελέτη, βρέθηκε ότι το ποσοστό των ασθενών
που ήταν ελεύθεροι από διενδαμοιβάδες κατέβηκε
σε μόλις 24,9%, όταν προσήλθαν για επαναληπτική
εξέταση στις οκτώ εβδομάδες. Όσο και αν υπήρχε
πάντα το ενδεχόμενο αναμόλυνσης, γιατί επρόκειτο
για παιδιά 3-12 ετών σε χώρα με γνωστό υψηλό πο-
σοστό επιπολασμού, τη Δανία, δεν παύει να είναι μια
ένδειξη ότι τελικά τα αποτελέσματα της αγωγής όχι
μόνο ήταν μέτρια αλλά ήταν και παροδικά.132

Άλλα προβλήματα ως προς την αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας μιας θεραπευτικής αγωγής σε

ασθενείς είναι αφενός η χωρίς φάρμακο εξαφάνιση
του παρασίτου και αφετέρου η εφαρμογή αξιόπιστου
ελέγχου για την παρουσία ή μη του παράσιτου, με δε-
δομένη την ούτως ή άλλως διαλείπουσα αποβολής
του στα κόπρανα. Παρότι, η μικροσκοπική αναζήτησή
της διενδαμοιβάδας μπορεί να είναι επισφαλής, η
χρήση μοριακών τεχνικών με μεγαλύτερη ειδικότητα
και η ευαισθησία, όπως είναι η PCR, θα μπορούσε να
αποσαφηνίσει τη θεραπευτική επιτυχία ή αποτυχία με
την επίδειξη της παρουσίας ή απουσίας του παρασί-
του στα κόπρανα του ασθενούς.124

Η δράση μιας φαρμακευτικής ουσίας έναντι της
διενδαμοιβάδας μπορεί να μετρηθεί, επίσης, άμεσα
με την αναζήτηση της ελάχιστης θανατηφόρου συγ-
κέντρωσης της συγκεκριμένης ουσίας [minimal lethal
concentration (MLC)],  με άλλα λόγια της χαμηλότερης
συγκέντρωσης του φαρμάκου που θα σκοτώσει το
παράσιτο. Το πρόβλημα που ανακύπτει, όμως, συνί-
σταται στο ότι δεν υφίστανται μέχρι τώρα καλλιέργειες
του παρασίτου χωρίς παρουσία μικροβίων. Τα φάρ-
μακα συνεπώς θα μπορούσαν να δρουν εξ ίσου και
στα μικρόβια της καλλιέργειας, και το αποτέλεσμα να
οφείλεται απλώς στο θάνατο του παρασίτου από ασι-
τία. Ό,τι συμβαίνει in vitro θα μπορούσε κατ’ αναλογία
να συμβεί in vivo στο περιβάλλον του εντέρου.  Γι αυτό,
οι μελέτες ευαισθησίας γίνονται σε καλλιέργειες με
συγκεκριμένα μικρόβια, στα οποία, επίσης, μετρείται
η επίδραση του φαρμάκου (Πίνακας 1) Εκτός από τα
ήδη αναφερθέντα φάρμακα,134 in vitro δράση έναντι
της διενδαμοιβάδας εμφάνισε επίσης η νιταζοξανίδη,
που χρησιμοποιείται κυρίως για θεραπεία της κρυ-
πτοσποριδίασης.135 Να σημειωθεί ότι αντίστοιχη με- 253
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Κατηγορία Φαρμακευτική Αποτελεσματικότητα Αποτελεσματικότητα
φαρμακευτικών ουσία in vitro in vivo (%)123

ουσιών MLC MLC
(μg/ml)133 (μg/ml)134

Μετρονιδαζόλη 32 31 66,7-80,0
5- Νιτροιμιδαζόλες Ορνιδαζόλη 8-16 92,9

Σεκνιδαζόλη 31-63 97

Τετρακυκλίνη 32 250 100
Τετρακυκλίνες Οξυτετρακυκλίνη 90

Δοξυκυκλίνη 75-100

Αντισηπτικά Ιωδοκινόλη 128 250-500 20-100
του αυλού
του εντέρου Παρομομυκίνη 15 500 80-100

Θειαζολίδες Νιταζοξανίδη 31-63

Αποτελεσματικότητα φαρμακευτικών ουσιών έναντι της Dientamoeba fragilis.Πίνακας 1



λέτη για τη δράση των βενζιμιδαζολών (αλβενδαζόλη,
φλουβενδαζόλη, μεβενδαζόλη, νοκοδαζόλη, τρικλα-
βενδαζόλη και θειαβενδαζόλη) έναντι της διενδαμοι-
βάδας έδωσε αρνητικά αποτελέσματα.136

Συνοψίζοντας, υπάρχουν στο θέμα της θεραπευτικής
αντιμετώπισης της παρασίτωσης από D. fragilis ζητή-
ματα που ακόμη δεν έχουν λυθεί. Η δοσολογία είναι
συνήθως ίδια με τη συνιστώμενη και για τα λοιπά εν-
τερικά πρωτόζωα (Πίνακας 2). Συχνά τα φάρμακα χο-
ρηγούνται σε συνδυασμούς, όπως συμβαίνει στην πε-
ρίπτωση που χορηγείται σεκνιδαζόλη και ακολούθως
χορηγείται κάποια τετρακυκλίνη ή μετρονιδαζόλη και
παρομομυκίνη ή ιωδοκινόλη. Τούτο γίνεται γιατί συχνά
δεν είναι ικανά από μόνα τους τα φάρμακα να εξαλεί-
ψουν το παράσιτο. Από την άλλη μεριά, κάποιοι συγ-
γραφείς φέρουν στο προσκήνιο τη διάκριση μεταξύ
μόλυνσης και λοίμωξης από διενδαμοιβάδα και το κατά
πόσο αξίζει να χορηγείται σε κάποιο άτομο, και μάλιστα
όταν συχνά πρόκειται για παιδί, μια θεραπεία που μπο-
ρεί να έχει μικρό ή καθόλου μόνιμο αποτέλεσμα. Τίθεται
το ερώτημα αν οι επανειλημμένες μολύνσεις από διεν-
δαμοιβάδα του ίδιου ατόμου υπονοούν θεραπευτική
αποτυχία ή αναμόλυνση, το οποίο δεν επιλύεται όσο
υπάρχει ασάφεια ως προς τον ή τους τρόπους μόλυν-
σης. Φαίνεται ότι κάποια κλασικά φάρμακα, όπως είναι
η παρομομυκίνη, έχουν καλύτερα αποτελέσματα in
vivo μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό από ότι in vitro,
ενώ κάποια άλλα, όπως η νιταζοξανίδη που μέχρι τώρα
δοκιμάστηκε με σχετική επιτυχία σε ένα μόνο ασθενή,
φαίνεται να είναι αρκετά υποσχόμενα.75

Πρόληψη

Εφόσον ακόμη δεν έχουν καταλήξει οι ερευνητές σε
ασφαλή συμπεράσματα ως προς το πώς μεταδίδεται
η D. fragilis στον άνθρωπο. Η μέχρι τώρα επικρατούσα
άποψη της μετάδοσης διαμέσου ωών ελμίνθων φαί-
νεται ότι δεν ερμηνεύει με πληρότητα τις σχετικές
αναφορές και παρατηρήσεις. Ολοένα και πιο πολύ
αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων η μετάδοση του
παρασίτου από ζώα. Η μετάδοση από άτομο σε άτομο
φαίνεται να υπερισχύει της τροφιμογενούς και της
υδατογενούς μετάδοσης. Μόλις πρόσφατα παρατη-
ρήθηκαν μορφές του πρωτοζώου με χαρακτηριστικά
κύστης, τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να εξη-
γήσουν τα τελευταία δεδομένα που ανατρέπουν την
από καιρό εγκατεστημένη άποψη ότι η διενδαμοι-
βάδα δεν κατορθώνει να επιβιώσει στο περιβάλλον.
Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη που ενισχύει την
άποψη ότι κατ’ αναλογία με τα περισσότερα πρωτό-
ζωα του εντέρου η διενδαμοιβάδα μεταδίδεται με την
κοπρανοστοματική οδό. Η έστω και μοναδική ανα-
φορά σχετικά με την ανεύρεση DNA της D. fragilis σε
λύματα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.26 Από τα ανω-
τέρω γίνεται κατανοητό ότι δεν υφίστανται ειδικά
μέτρα για την πρόληψη της παρασίτωσης από D. fra-
gilis. Σε κάθε περίπτωση, θα ήταν φρόνιμο να ακολου-
θηθούν μέτρα σωστής πρακτικής, όπως είναι το
υγειονομικό πλύσιμο χεριών.
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Φάρμακο Δοσολογία 

Μετρονιδαζόλη Ενήλικες: 500-750mg x3 x10 ημέρες
Παιδιά: 35-50mg/kg/ημέρα x3 x10 ημέρες

Ορνιδαζόλη Ενήλικες: 2g εφάπαξ
Παιδιά: 30mg/kg εφάπαξ

Σεκνιδαζόλη Ενήλικες: 2g εφάπαξ
Παιδιά: 30mg/kg εφάπαξ 

Τινιδαζόλη Ενήλικες: 2g εφάπαξ
Παιδιά: 50mg/kg εφάπαξ

Τετρακυκλίνη Ενήλικες: 500mg x4 x10 ημέρες
Παιδιά: 40mg/kg/ημέρα x4 x10 ημέρες

Παρομομυκίνη Ενήλικες: 25-35 mg/kg x3 x7 ημέρες
Παιδιά: 25-35 mg/kg x3 x7 ημέρες

Ιωδοκινόλη Ενήλικες: 650mg x2 x 20 ημέρες
Παιδιά: 30-40mg/kg/ημέρα x3 x 20 ημέρες

Συνιστώμενη δοσολογία για θεραπεία της λοίμωξης από
Dientamoeba fragilis.Πίνακας 2
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Summary

Dientamoeba fragilis: an overlooked enteric parasite

E. Vassalou1,2, C.M. Vassalos3, A. Vakali2, N. Vakalis2, E.-T. Piperaki1, G. Vrioni1, A. Tsakris1

1Department of Microbiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens
2Parasitology Laboratory, National School of Public Health, Athens, Greece
3G.H. Messenia, Kyparissia Branch

Dientamoeba fragilis is a cosmopolitan, amoeba-like protozoan living in the human gut. In the
past, it had been reclassified many times. Nowadays, it is thought to be an unflagellated flagellate.
Infection with D. fragilis is a specified protozoal intestinal infection that is often overlooked. In de-
veloping counties, D. fragilis infection incidence ranges from 20 to 30%. Infection rates have been
also remarkably high in developed countries in the temperate climate zone. In Greece, our results
indicated for the first time a D. fragilis infection rate of 0.7%. It has been speculated to be trans-
mitted by faecal-oral route or via a helminth carrier. Zoonotic transmission has also been consid-
ered. Up to date, only fragile trophozoites had been seen in human faecal samples. Most recently,
it has been claimed that D. fragilis cyst stage was microscopically observed in human stained faecal
smears. Dientamoeba’s pathogenicity and virulence still remain unclear. Immunocompetent pa-
tients infected with D. fragilis can be presented with diarrhoea or with irritable bowel syndrome-
like symptoms; asymptomatic infections have also been reported. A reliable diagnosis of D. fragilis
infection can be offered by microscopically examining permanently stained faecal smears, in the
context of clinical manifestations. In specialised laboratories, Dientamoeba can be xenically culti-
vated. We developed a new simple medium containing an agar slant and a liquid phase with 4:1
ratio of 20% peptone solution to Locke solution; the medium was then compared with two dif-
ferent xenic culture media on a case of known D. fragilis infection. There was no difference in the
growth curve of D. fragilis among the three culture media; however, the protozoan seemed to be
maintained for long in our newly developed medium. Advanced molecular methods have been
also employed for diagnostic purposes. Still, metronidazole remains the drug of choice; other ther-
apeutic options include modern imidazoles and tetracycline. Yet the nature, pathogenesis, diag-
nostic approaches and treatment of D. fragilis infection largely remain unknown; thus, there is a
need to further investigate this parasitic infection now beginning to emerge in Greece.

Key words
Dientamoeba fragilis, epidemiology,life cycle, diagnosis, treatment.
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Περίληψη

Το ανθρώπινο ενδοθήλιο με τα αντιγόνα που εκφράζει είναι ο πρώτος στόχος για τη χυμική ή/και
κυτταρική ανοσολογική απάντηση σε αλλομοσχεύματα, δεδομένου ότι ο ιστός βρίσκεται ανάμεσα
στο μόσχευμα και το αίμα του λήπτη. Ο πρώτος φραγμός για επιτυχή μεταμόσχευση οργάνων
είναι τα Α και Β αντιγόνα των ομάδων αίματος και ακολουθούν τα κλασικά αντιγόνα των λευκο-
κυττάρων του ανθρώπου, Human Leucocytes Antigens (HLA), τάξης Ι και τάξης ΙΙ. Επιπλέον, στην
επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων εκφράζονται και μη κλασικά HLA, όπως τα HLA-E, αλλά
και non-HLA αντιγόνα, όπως τα MICA (MHC Class I related chain A, αντιγόνα σχετιζόμενα με την Α
αλυσίδα των τάξης Ι MHC), αυτοαντιγόνα, όπως η βιμεντίνη και πρωτεΐνες που χαρακτηρίζονται
με το μοριακό τους βάρος, όπως η 97-110kDa πρωτεΐνη. Στην ανασκόπηση αυτή περιγράφονται
οι διαφορετικές κατηγορίες ενδοθηλιακών αντιγόνων των οποίων η συμβατότητα μεταξύ λήπτη-
δότη είναι σημαντική για επιτυχή μεταμόσχευση νεφρού.

Ενδοθηλιακά αντιγόνα – στόχοι της αλλοαπάντησης
στη μεταμόσχευση νεφρού
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Εισαγωγή

Το ενδοθήλιο είναι ο ιστός που καλύπτει το τοίχωμα
των αιμοφόρων αγγείων του οργανισμού και διατηρεί
την ακεραιότητα του κυκλοφορικού συστήματος, επι-
τρέποντας στο αίμα να κυκλοφορεί. Επειδή το ενδο-
θήλιο βρίσκεται στην ενδιάμεση επιφάνεια μεταξύ του
αλλομοσχεύματος και του αίματος του λήπτη, είναι ο
πρώτος στόχος για τη χυμική ή/και την κυτταρική αλ-
λοαπάντηση. Προσχηματισμένα αντισώματα κατα-
στρέφουν τα κύτταρα είτε άμεσα, ενεργοποιώντας το
συμπλήρωμα, είτε έμμεσα, μέσω της εξαρτώμενης
από αντισώματα κυτταρικής κυτταροτοξικότητας (an-
tibody dependent cell cytotoxicity, ADCC).1

Τα ενδοθηλιακά αντιγόνα αποτελούν τον στόχο της
αλλοαπάντησης. Το πρώτο κύριο εμπόδιο για την επι-
τυχή μεταμόσχευση οργάνων είναι τα Α και Β αντιγόνα
των ομάδων αίματος και ακολουθούν τα αντιγόνα του
μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας (Major Hi-
stocompatibility Complex, MHC). Τα αντιγόνα των λευ-
κοκυττάρων του ανθρώπου (Human Leucocytes An-
tigens, HLA) εκφράζονται με διαφορετική ένταση στα
εν ηρεμία ενδοθηλιακά κύτταρα, ενώ το ενεργοποι-
ημένο ενδοθήλιο, όπως αυτό του μεταμοσχευμένου
οργάνου, έχει αυξημένη έκφραση των συγκεκριμένων
μορίων.2 Εκτός από τα κλασικά HLA αντιγόνα (HLA-A,
B, C, DR), στην επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων
εκφράζονται  και τα μη κλασικά, όπως τα HLA-E, καθώς
και non-HLA αντιγόνα. Στα non-HLA αντιγόνα περι-
λαμβάνονται: α) τα MICA αντιγόνα (MHC class I-related
chain A, αντιγόνα σχετιζόμενα με την Α αλυσίδα των
τάξης Ι MHC), β) αυτοαντιγόνα, όπως η βιμεντίνη  και
γ) πρωτεΐνες που χαρακτηρίζονται με το μοριακό τους
βάρος, όπως η 97-110 kDa πρωτεΐνη.3-5

Στην ανασκόπηση αυτή περιγράφονται οι διαφο-
ρετικές κατηγορίες ενδοθηλιακών αντιγόνων των
οποίων η συμβατότητα μεταξύ λήπτη-δότη είναι ση-
μαντική στην επιτυχή μεταμόσχευση του νεφρού.

1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΒΟ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

Το ΑΒΟ σύστημα είναι το πρώτο σύστημα ομάδων αί-
ματος που ανακαλύφθηκε από τον Karl Landsteiner το
1900-1901 και αφορούσε τις ομάδες αίματος Α, Β και
Ο. Η ονοματολογία και οι διαδικασίες τυποποίησης
των ομάδων αναπτύχθηκαν από τις πρώτες μελέτες
του Landsteiner και συνεχίστηκαν τις επόμενες δεκαε-
τίες από άλλους μελετητές.6-8

1.1.1 Βιοχημικά και γονιδιακά χαρακτηριστικά (γε-
νετική)
Τρία κοινά αλλήλια (Α, Β και Ο) βρίσκονται στον ΑΒΟ
τόπο στο χρωμόσωμα 9. Τα Α και Β γονίδια κωδικο-
ποιούν τις γλυκοζυλτρανσφεράσες, που παράγουν τα
Α και Β αντιγόνα αντίστοιχα.9 Το Ο γονίδιο δεν κωδι-
κοποιεί λειτουργικό ένζυμο. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια
της ομάδας Ο δεν έχουν τα Α και Β αντιγόνα, αλλά
έχουν μεγάλη ποσότητα του Η αντιγόνου, το οποίο
είναι η πρόδρομη ουσία των Α και Β αντιγόνων. Η κλη-
ρονομική μεταβίβαση των ABO γονιδίων γίνεται με
βάση τους νόμους του Mendel.

1.1.2 Αντιγόνα
Δοκιμασίες συγκόλλησης χρησιμοποιούνται για να
ανιχνεύσουν τα Α και Β αντιγόνα στην επιφάνεια των
ερυθρών αιμοσφαιρίων. Οι ΑΒΟ υποομάδες είναι φαι-
νότυποι που διαφέρουν στο ποσό του αντιγόνου που
φέρουν τα ερυθρά. Οι υποομάδες Α είναι πιο συχνές
από τις υποομάδες Β. Οι δύο κύριες υποομάδες της Α
ομάδας είναι η Α1 και η Α2. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια
από τα άτομα με Α1 και Α2 ομάδα αντιδρούν έντονα
με το αντιδραστήριο αντι-Α στις άμεσες αντιδράσεις
συγκόλλησης. Περίπου το 80% των ατόμων της ομά-
δας Α ή ΑΒ έχουν ερυθρά που συγκολλώνται από το
αντι-Α1 και έτσι ταξινομούνται ως Α1 ή Α1Β. Το υπό-
λοιπο 20%, των οποίων τα ερυθρά συγκολλώνται από
το αντι-Α αλλά όχι από το αντι-Α1, καλούνται Α2 ή Α2Β.
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Εξέταση ερυθρών αιμοσφαιρίων Εξέταση του ορού

Ομάδα αίματος Ορός αντι-Α Ορός αντι-Β Ορός αντι-ΑΒ Ερυθρά Α Ερυθρά Β

Α + – + – +

Β – + + + –

ΑΒ + + + – –

Ο – – – + +

Καθορισμός των ομάδων αίματος ΑΒΟΠίνακας 1



1.1.3 Αντισώματα έναντι των Α και Β αντιγόνων  
Τα αντισώματα, τα οποία κυκλοφορούν στον ορό ενός
ατόμου, κατευθύνονται κατά του Α ή του Β αντιγόνου,
το οποίο δεν εκφράζεται στα δικά του ερυθρά αιμο-
σφαίρια. Αυτή η προβλέψιμη συμπληρωματική σχέση
επιτρέπει την ΑΒΟ τυποποίηση τόσο στον ορό όσο και
στα ερυθρά αιμοσφαίρια. 

Μία υπόθεση  για την ανάπτυξη αυτών των αντισω-
μάτων βασίστηκε στο γεγονός ότι οι διαμορφώσεις
των Α και Β αντιγονικών επιτόπων στα μόρια της κυτ-
ταρικής μεμβράνης των ερυθρών, υπάρχουν και σε
άλλες βιολογικές οντότητες, κυρίως στο κυτταρικό
τοίχωμα των βακτηρίων. Τα βακτήρια είναι διάσπαρτα
στο περιβάλλον και, λόγω της παρουσίας τους στην
εντερική χλωρίδα, στη σκόνη, στο φαγητό και αλλού,
τα άτομα εκτίθενται συνεχώς σε αντιγόνα που μοι-
άζουν με τα Α και Β αντιγόνα. Τα ανοσοϊκανά άτομα
αντιδρούν στα περιβαλλοντικά αντιγόνα με παρα-
γωγή αντισωμάτων έναντι των αντιγόνων, τα οποία
δεν υπάρχουν στα δικά τους συστήματα. Έτσι, τα αντι-
Α αντισώματα παράγονται από άτομα με ομάδα Ο και
Β, ενώ τα αντι-Β παράγονται από άτομα με ομάδα Ο
και Α. Τα άτομα με ομάδα αίματος ΑΒ, τα οποία έχουν
και τα δύο αντιγόνα, δεν παράγουν κανένα αντίσωμα
(Πίνακας 1). Αυτή η «περιβαλλοντική» εξήγηση της εμ-
φάνισης των αντι-Α και αντι-Β αντισωμάτων παραμέ-
νει θεωρία.10

1.1.3.1 Χρόνος εμφάνισης των αντισωμάτων
Τα αντι-Α και αντι-Β αντισώματα μπορούν γενικά να
ανιχνευτούν στον ορό μετά τους πρώτους μήνες της
ζωής. Η παραγωγή αντισωμάτων αυξάνεται φτάνον-
τας το επίπεδο του ενήλικου στην ηλικία των 5-10
ετών και ελαττώνεται αργότερα. Οι ηλικιωμένοι έχουν
συνήθως χαμηλότερα επίπεδα αντι-Α και αντι-Β αντι-
σωμάτων από τους νεότερους.

1.1.3.2 Δραστικότητα των αντι-Α και αντι-Β
αντισωμάτων
Τα αντι-Α αντισώματα, που παράγονται από άτομα
ομάδας αίματος Β, και τα αντι-Β που παράγονται από
άτομα ομάδας αίματος Α είναι κυρίως IgM, αν και
υπάρχουν επίσης μικρές ποσότητες IgG. Αντίθετα, IgG
είναι η κυρίαρχη τάξη των αντι-Α και αντι-Β αντισω-
μάτων της ομάδας Ο. Επιπλέον, στην ομάδα Ο τα αν-
τισώματα μπορεί να είναι και IgA.11

Και οι δύο τάξεις ανοσοσφαιρινών προκαλούν συγ-
κόλληση των ερυθρών αιμοσφαιρίων σε θερμοκρασία
δωματίου (20-24ºC) ή χαμηλότερη και ενεργοποιούν
αποτελεσματικά το συμπλήρωμα στους 37ºC. Η κα-
ταστροφική ικανότητα αυτών των αντισωμάτων, που
μεσολαβείται από το συμπλήρωμα, γίνεται προφανής,
αν ο υπό εξέταση ορός επωαστεί και στους 37ºC. Αυτά
τα φυσικά ΑΒΟ αντισώματα, που υπάρχουν στον ορό

του λήπτη, αντιδρούν με τα ΑΒΟ αντιγόνα του μο-
σχεύματος και μέσω ενεργοποίησης του συμπληρώ-
ματος προκαλούν υπεροξεία απόρριψη του μοσχεύ-
ματος.11-12

1.1.3.3 Αντι-Α1 αντίσωμα
Το αντι-Α1 υπάρχει ως αλλοαντίσωμα στον ορό ατό-
μων με Α2ομάδα αίματος σε ποσοστό 1-8% και στο
22-35% των ατόμων με Α2Β ομάδα. Το αντι-Α1 μπορεί
επίσης ορισμένες φορές να βρεθεί στον ορό των ατό-
μων με Α2 ομάδα. Το αντι- Α1 μπορεί να προκαλέσει
δυσκολίες στην ταυτοποίηση της ΑΒΟ ομάδας και
ασυμβατότητα στις διασταυρώσεις αίματος με τα Α1

ή τα Α1Β ερυθρά. Το αντι-Α1 συνήθως αντιδρά καλύ-
τερα ή μόνο σε θερμοκρασίες <37ºC και θεωρείται
κλινικά ασήμαντο, εκτός αν υπάρχει δραστικότητα
στους 37ºC. Όταν είναι δραστικό στους 37ºC, μόνο Α2

ή Ο ερυθρά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη με-
τάγγιση.

1.1.4 Εντόπιση των ΑΒΗ αντιγόνων στους νεφρούς  
Τα ΑΒΗ αντιγόνα εντοπίστηκαν στα εμβρυϊκά νεφρικά
κύτταρα του ανθρώπου με τεχνική συγκόλλησης στο
τέλος της δεκαετίας του 1950 και ακολούθως με ανο-
σοφθορισμό στα αθροιστικά σωληνάρια και στους
κάλυκες των νεφρών ενήλικων ατόμων.12-13 Αργότερα,
τα ΑΒΗ αντιγόνα βρέθηκαν στις εξής περιοχές των νε-
φρών: στο αγγειακό ενδοθήλιο και στα άπω εσπειρα-
μένα σωληνάρια.14 Πρώιμες ανοσοϊστοχημικές μελέτες
έδειξαν ότι η έκφραση των ΑΒΗ αντιγόνων στους αν-
θρώπινους ιστούς διέφερε ανάλογα με την ΑΒΟ
ομάδα.12,14

2. ΤΟ ΜΕΙΖΟΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ
ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

Το μείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας (MHC, Major
Histocompatibility Complex) είναι ένα σύνολο στενά
συνδεδεμένων και εξαιρετικά πολύμορφων γονιδίων,
που διαθέτουν όλα τα σπονδυλωτά. Ακριβώς επειδή
τα γονίδια είναι στενά συνδεδεμένα, το σύνολο αυτό
καλείται σύμπλεγμα. Τα γονίδια αυτά κωδικοποιούν
την παραγωγή γλυκοπρωτεϊνών, οι οποίες στον
άνθρωπο ονομάζονται HLA αντιγόνα (Human Leuko-
cyte Antigens, αντιγόνα των λευκοκυττάρων του
ανθρώπου), αλλά και πλήθος άλλων πρωτεϊνών ποικί-
λης λειτουργικότητας.15 Τα HLA αντιγόνα εκφράζονται
με διαφορετική κατανομή στην επιφάνεια όλων σχε-
δόν των εμπύρηνων κυττάρων, αλλά και στην
επιφάνεια των αιμοπεταλίων και των ερυθρών αιμο-
σφαιρίων.16 Τα HLA των αντιγονοπαρουσιαστικών
κυττάρων (ΑΠΚ) παρουσιάζουν πεπτιδικά αντιγόνα
στα Τ λεμφοκύτταρα.
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2.1.1 Γενετική του HLA
Τα γονίδια του HLA εντοπίζονται στο βραχύ σκέλος
(p) του χρωμοσώματος 6 μεταξύ των περιοχών
6p21.31 και 6p21.33 σε απόσταση 17 centimograns
από το κεντρομερίδιο και καταλαμβάνει τμήμα περί-
που 3.500kb, αντιπροσωπεύοντας το 0,1% του συνο-
λικού γενετικού υλικού του ανθρώπου.17 Το σύστημα
HLA αποτελείται από τρία μεγάλα αθροίσματα (clu-
sters) γονιδίων: τα γονίδια τάξης Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, τα οποία
έχουν μεγάλη συσχέτιση μεταξύ τους και αποτελούν
ενιαία λειτουργική μονάδα. Η κατεύθυνσή τους στο
χρωμόσωμα 6 είναι από το κεντρομερίδιο προς το τε-
λομερές με την ακόλουθη σειρά: τάξης ΙΙ, ΙΙΙ και Ι (Ει-
κόνα 1).18 Κάθε τάξη HLA γονιδίων αντιστοιχεί σε
πολλές γονιδιακές θέσεις ή τόπους (loci) καθένας από
τους οποίους εμφανίζεται στο χρωμόσωμα με πολλές
γονιδιακές μορφές (αλληλόμορφα), ενώ στην επιφά-
νεια του κυττάρου εκφράζεται μόνο με μία μορφή, δη-
λαδή το αντίστοιχο αντιγόνο ιστοσυμβατότητας
(προϊόν των HLA γονιδίων). 

Η περιοχή τάξης Ι κωδικοποιεί την παραγωγή των
βαριών αλυσίδων των κλασικών HLA τάξης Ι αντιγό-
νων (HLA-A, -B –C) και των μη κλασικών (HLA –E, -F, -
G).19-21 Επίσης, στην περιοχή μεταξύ των HLA-B και -C
γονιδίων υπάρχει μία ομάδα γονιδίων, που ονομάζον-
ται MIC γονίδια, και κωδικοποιούν τα MICA και τα
MICB αντιγόνα (MHC class I related chain B). 

Η περιοχή τάξης ΙΙ κωδικοποιεί τα HLA τάξης ΙΙ αν-
τιγόνα, δηλαδή τα HLA-DR, -DQ και DP μόρια. Ο HLA-

DR τόπος έχει ένα Α γονίδιο και εννέα Β γονίδια (HLA-
DRΒ1-9). Στις περιπτώσεις που έχουν μελετηθεί μέχρι
σήμερα, μόνο τα γονίδια DRB1, DRB3, DRB4, DRB5
είναι λειτουργικά, ενώ τα υπόλοιπα είναι ψευδογονί-
δια. Έτσι, σε όλους τους απλότυπους, το HLA-DRΒ1
είναι λειτουργικό και σχηματίζει την αλυσίδα HLA-
DRβ1, η οποία σε συνδυασμό πάντα με την αλυσίδα
HLA-DRα, συμμετέχει στον σχηματισμό του HLA-DR
αντιγόνου. Στον HLA-DQ τόπο υπάρχουν δύο Α (HLA-
DQΑ1, HLA-DQΑ2) και τρία Β (HLA-DQΒ1, HLA-DQΒ2,
HLA-DQΒ3) γονίδια, τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο
πολυμορφισμό.22-23 Μεταξύ των HLA-DR και HLA-DQ
γονιδίων υπάρχει ισχυρή γενετική σύνδεση, ούτως
ώστε κάθε DR αντιγόνο να συνεκφράζεται συνήθως
μαζί με ένα συγκεκριμένο DQ αντιγόνο. Ο HLA-DP
τόπος έχει τρία Α (DPΑ1, DPΑ2, DPA3) και τρία Β
(DPΒ1,DPΒ2, και DPB3) γονίδια. Τα προϊόντα των γο-
νιδίων HLA-DPΑ1 και DPΒ1 είναι τα HLA-DP αντιγόνα,
ενώ τα HLA-DPΑ2, DPA3 και DPΒ2, DPB3 είναι ψευδο-
γονίδια. Στην περιοχή των HLA τάξης ΙΙ υπάρχουν επί-
σης τα γονίδια που κωδικοποιούν τα μη κλασικά HLA
τάξης ΙΙ, τα HLA-DO και -DM.24

Η περιοχή τάξης ΙΙΙ περιλαμβάνει τους τόπους των
διαλυτών πρωτεϊνών του συμπληρώματος C2, BF, C4a
και C4b.

Το σύνολο των HLA γονιδίων στο ένα χρωμόσωμα,
που κληρονομείται από τον ένα γονιό, καλείται HLA
απλότυπος. Τα HLA γονίδια ακολουθούν την κληρο-
νομικότητα κατά Mendel και είναι συνεπικρατούντα,
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δηλαδή τα γονίδια και από τους δύο απλότυπους
(από τον πατέρα και τη μητέρα), εκφράζονται ταυτό-
χρονα στον απόγονο. Ως αποτέλεσμα, κάθε άτομο εκ-
φράζει δύο αλλήλια ανά γενετικό τόπο. Οι HLA
απλότυποι μεταβιβάζονται από τους γονείς στα παιδιά
ως σύνολο (en block). Σε σπάνιες όμως περιπτώσεις
μπορεί να υπάρξει διαχωρισμός και ανασυνδυασμός
με αποτέλεσμα έναν καινούριο απλότυπο.25 Οι ανα-
συνδυασμοί παρατηρούνται συχνότερα στις γυναίκες
και σε ορισμένες θέσεις του HLA. Γι’ αυτό η πιθανότητα
δύο αδέρφια να κληρονομήσουν τον ίδιο απλότυπο
από τους γονείς τους είναι περίπου 25%.

2.1.2 Δομή των HLA μορίων
Τα HLA τάξης Ι μόρια αποτελούνται από μία βαριά
πρωτεϊνική α- αλυσίδα με μοριακό βάρος 44 kDa και
από μία ελαφριά β-αλυσίδα με μοριακό βάρος 12kDa
(εικόνα 2).26-27 Η βαριά αλυσίδα αποτελείται από τρεις
περιοχές: την α1 και την α2, που παρουσιάζουν μεγάλη
πολυμορφία, και την α3, που είναι λιγότερο πολυμορ-
φική. Οι α1 και α2 περιοχές των τάξης Ι σχηματίζουν
μαζί τη σχισμή που προσδένεται το πεπτίδιο και πα-
ρουσιάζεται στα CD8 θετικά Τ κύτταρα. Τα πεπτίδια
που προσδένονται στα τάξης Ι μόρια συνήθως αποτε-

λούνται από 9 αμινοξέα. Η μονομορφική ελαφριά
αλυσίδα είναι η β2 μικροσφαιρίνη, που κωδικοποιείται
στο χρωμόσωμα 15. Τα κλασικά τάξης Ι μόρια υπάρ-
χουν σε όλα σχεδόν τα εμπύρηνα κύτταρα, συμπερι-
λαμβανομένων των ενδοθηλιακών κυττάρων αλλά και
στα αιμοπετάλια και στα ερυθρά.16

Τα HLA τάξης ΙΙ αποτελούνται από μία α αλυσίδα (με
α1 και α2 περιοχές) και μία β αλυσίδα (με β1 και β2 πε-
ριοχές) (εικόνα 3).27 Η σχισμή στα HLA τάξης ΙΙ κωδικο-
ποιείται από το πιο πολυμορφικό εξόνιο (β1) των HLA
τάξης ΙΙ γονιδίων. Τα πεπτίδια που συνδέονται στα HLA
τάξης ΙΙ μόρια είναι μεγαλύτερα από αυτά που συνδέ-
ονται στα HLA τάξης Ι μόρια. Η στερεοδομή των HLA
μορίων πιστεύεται ότι είναι χαλαρή, διότι τα πεπτίδια
μπορούν να συνδεθούν στο ίδιο HLA μόριο με διαφο-
ρετικούς τρόπους. Τα HLA τάξης ΙΙ μόρια εκφράζονται
κυρίως στα κύτταρα που συμμετέχουν στην αναγνώ-
ριση ενός αντιγόνου, όπως τα δενδριτικά κύτταρα, τα
Β λεμφοκύτταρα, τα μακροφάγα, τα μονοκύτταρα και
τα ενεργοποιημένα Τ λεμφοκύτταρα. Στα κύτταρα, τα
οποία εν ηρεμία δεν εκφράζουν HLA τάξης ΙΙ,  επάγεται
η έκφραση των HLA τάξης ΙΙ από κυτταροκίνες, όπως
η ιντερφερόνη γ. Τα ενεργοποιημένα ενδοθηλιακά κύτ-
ταρα επίσης εκφράζουν HLA τάξης ΙΙ.
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2.1.3 Πολυμορφισμός των HLA
Τα HLA αντιγόνα ανήκουν σε ένα εξαιρετικά πολύ-
μορφο και πολύπλοκο σύστημα και πολλά διεθνή
workshops ιστοσυμβατότητας αποκάλυψαν την τερά-
στια ποικιλία μεταξύ των διαφορετικών πληθυσμών
διεθνώς. Μετά τη χρήση των μοριακών τεχνικών τυ-
ποποίησης, ο αριθμός των αλληλίων των HLA αυξή-
θηκε εντυπωσιακά από 200 το 1994 σε πάνω από
12.404 τον Οκτώβριο του 2014.21 Για παράδειγμα, η
μοριακή τυποποίηση αποκάλυψε πάνω από 100 αλ-
ληλόμορφα για το HLA-A2 αντιγόνο.

Θεωρητικά, αυτή η τεράστια ποικιλία θα καθι-
στούσε άχρηστη κάθε προσπάθεια συμβατότητας
(matching) μεταξύ του δότη και του λήπτη. Από την
άλλη πλευρά, δεν έχουν όλα τα αλλήλια σε επίπεδο
DNA την ίδια λειτουργική επίδραση στην ανοσολο-
γική απάντηση. Έτσι, στην HLA συμβατότητα για τη
μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων μεγαλύτερη προ-
σοχή δίνεται στην ορολογική τυποποίηση των HLA
αντιγόνων και λιγότερη στη μοριακή τυποποίηση των
αλληλίων.

2.1.4 Ονοματολογία των HLA
Η ονοματολογία των HLA βασίζεται σε ορολογικές και
μοριακές τεχνικές. Με την ορολογική τυποποίηση

κάθε ατόμου προσδιορίζονται τα HLA αντιγόνα, δη-
λαδή ο HLA φαινότυπος του ατόμου. Με τη μοριακή
τυποποίηση (DNA μεθοδολογία) προσδιορίζεται ο
HLA-γονότυπος, δηλαδή το σύνολο των HLA αλληλό-
μορφων γονιδίων. 

Κάθε HLA αντιγόνο χαρακτηρίζεται από το ακρω-
νύμιο HLA, που υποδηλώνει το σύστημα ιστοσυμβα-
τότητας και από ένα γράμμα που αντιπροσωπεύει τη
γονιδιακή θέση (Α,Β, …, DR). Για να αποφευχθεί η σύγ-
χυση μεταξύ ορολογικής τυποποίησης και ονοματο-
λογίας του συστήματος συμπληρώματος, τα γονίδια
από τον HLA-C τόπο υποδηλώνονται ως Cw.28 Αντί-
θετα, όταν αναφερόμαστε στη μοριακή τυποποίηση,
χρησιμοποιείται μόνο το γράμμα C (λ.χ. C*01:01,
βλέπε παρακάτω).28 Επιπλέον, μετά το γράμμα ακο-
λουθεί ένας αριθμός, που υποδηλώνει το αντιγόνο. Οι
αριθμοί των αντιγόνων HLA-A και HLA-B συμπληρώ-
νουν ο ένας τον άλλον, που σημαίνει ότι στον HLA-A
τόπο και στον HLA-B τόπο δεν χρησιμοποιείται ο ίδιος
αριθμός για να περιγράψει ένα αντιγόνο. Έτσι, υπάρ-
χουν τα ακόλουθα αλλήλια: Α1, Α2, Α3, Β5, Β7, Β8, Α9,
Α10, Α11, Β12 και άλλα.

Η γνώση των αλληλόμορφων των HLA μέσω των
τεχνικών μοριακής τυποποίησης έχει καταστήσει
ακόμα πιο πολύπλοκη την ονοματολογία. Κάθε αλλη-
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λόμορφο υποδηλώνεται με ένα γράμμα που δείχνει το
γονίδιο, το οποίο ακολουθείται από έναν αστερίσκο
και έναν αριθμό, ξεκινώντας από το 01. Ο αστερίσκος
υποδηλώνει ότι η τυποποίηση έχει γίνει σε επίπεδο
DNA. Ο συμβολισμός γίνεται ως εξής: λόγου χάρη για
την ορολογική τυποποίηση του HLA-A2, η μοριακή τυ-
ποποίηση σε δεύτερο επίπεδο γράφεται HLA-A*02:01
ή HLA-A*02:02.28 Η τυποποίηση υψηλής ανάλυσης
(high resolution), που γίνεται μέχρι τρίτο και τέταρτο
ψηφίο, αντανακλά ποικιλίες μεταξύ των αλληλόμορ-
φων, που προκύπτουν από υποκατάσταση αμινοξέων.

3. NON-HLA ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ

Με τον όρο non-HLA αντιγόνα περιγράφονται τα αν-
τιγόνα που δεν ανήκουν στα HLA και τα οποία μέχρι
σήμερα είναι δύσκολο να ταξινομηθούν. Στη συνέχεια
περιγράφονται μόνο τα non-HLA ενδοθηλιακά αντι-
γόνα που σχετίζονται με τη μεταμόσχευση νεφρού και
όχι όλα τα γνωστά αντιγόνα, που εκφράζονται στη
μεμβράνη του ενδοθηλιακού κυττάρου.

3.1. MICA αντιγόνα
Τα MICA και τα MICB είναι γονίδια στην περιοχή των
MHC τάξης Ι, τα οποία είναι πολυμορφικά και κωδικο-
ποιούν τα ομώνυμα αντιγόνα. Στην ίδια περιοχή του
MHC υπάρχουν 3 ψευδογονίδια, που κωδικοποιούν
για τα MICC, MICD και MICE αντιγόνα. Όσον αφορά τα
MICA και τα MICB αντιγόνα, δεν φαίνεται να παρου-
σιάζουν πεπτίδια, δεν συνδέονται με τη β2 μικροσφαι-
ρίνη και έχουν εκλεκτική κατανομή στους ιστούς,
κυρίως στα επιθηλιακά κύτταρα, τα ενδοθηλιακά κύτ-
ταρα και τους ινοβλάστες.29 Αποτελούνται από τις α1,
α2 και α3 περιοχές, χωρίς να σχηματίζουν τριμοριακά
συμπλέγματα, λόγω έλλειψης της β2 μικροσφαιρίνης.
Στην αναφορά του Π.Ο.Υ. για την ονοματολογία του
HLA το 2000, 51 αλλήλια MICA αναγνωρίστηκαν στα
οποία έδωσαν αριθμούς από το MICA*001 μέχρι το
MICA*046. Συνολικά, ογδόντα τέσσερα αλλήλια έχουν
περιγραφεί μέχρι σήμερα.30 Εξαιτίας της θέσης των
MICA τα οποία βρίσκονται κοντά στην HLA τάξης Ι πε-
ριοχή, μόνο 46kb κεντρομερικά από το HLA-B, έχει πα-
ρατηρηθεί ανισορροπία σύνδεσης μεταξύ αλληλίων
των MICA και των HLA-B.31 Λόγω των νέων αλληλίων
που ανακαλύπτονται συνεχώς, μπορεί να υποστηριχ-
θεί ότι ο πολυμορφισμός είναι αρκετά σημαντικός. Ο
Blasczyk και οι συνεργάτες του ανέλυσαν τη νουκλε-
οτιδική αλληλουχία των MICA και των MICΒ και τη συ-
νέκριναν με αυτή των HLA-B.32 Τα αποτελέσματά τους
κατέληξαν σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα: Η πλει-
οψηφία των νουκλεοτιδικών αντικαταστάσεων εκ-
φράζεται και, επομένως, ο πολυμορφισμός δεν
ξεκίνησε από τυχαία γεγονότα, αλλά κατευθύνθηκε

από την πίεση της εξελικτικής επιλογής, πιθανόν από
λοιμώδη αίτια. Άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι ο πολυ-
μορφισμός δεν συγκεντρώνεται γύρω από τη σχισμή
πρόσδεσης του πεπτιδίου, όπως στην περίπτωση των
HLA-A, B και C. Τέλος, οι πιο πολυμορφικές περιοχές
αφορούν την αντικατάσταση δύο νουκλεοτιδίων. Φαί-
νεται ότι η λειτουργική σημασία των MICA μόλις που
αρχίζει να γίνεται κατανοητή. Έχει δειχθεί ότι τα MICA
συνδέονται διεγερτικό υποδοχέα των ΝΚ κυττάρων
NKG2D, όπως επίσης και σε υποδοχείς των CD8 T κυτ-
τάρων και των γδ Τ κυττάρων. Ο ρόλος των MICA στην
άμυνα κατά των παθογόνων μικροοργανισμών ερευ-
νάται. Αυτός ο ρόλος τους είναι η πιο πιθανή αιτία που
προκαλεί τον πολυμορφισμό τους. 

Η αντιγονικότητα των MICA και η επαγωγή ανοσο-
λογικών απαντήσεων λόγω αλλογενών διαφορών στη
μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων έχει μελετηθεί ευ-
ρέως.33 Τα MICA θεωρούνται σημαντικός στόχος της
αλλογενούς απάντησης, αφ’ ενός λόγω της πολυμορ-
φικότητάς τους και αφ’ ετέρου λόγω του γεγονότος ότι
τα ενδοθηλιακά κύτταρα μπορούν να εκφράζουν
MICA στην επιφάνειά τους μετά το στρες της βλάβης
της ισχαιμίας της επαναιμάτωσης και της απόρρι-
ψης.34-35 Τα MICA αντισώματα σκοτώνουν τα κύτταρα
μέσω της εξαρτώμενης από το συμπλήρωμα κυττα-
ροτοξικότητας.29

3.2 Αυτοαντιγόνα 
Στην κατηγορία αυτή περιγράφονται κυρίως ενδοθη-
λιακά αντιγόνα έναντι των οποίων έχουν βρεθεί αντι-
σώματα (αυτοαντισώματα) τα οποία έχουν
συσχετιστεί με απόρριψη νεφρικού μοσχεύματος.

3.2.1 Βιμεντίνη
Η βιμεντίνη είναι μη πολυμορφικό ενδιάμεσο ινίδιο,
που εκφράζεται στο κυτταρόπλασμα των ενδοθηλια-
κών κυττάρων, στις λείες μυϊκές ίνες των αγγείων, στα
ενεργοποιημένα αιμοπετάλια και μακροφάγα, στα
κύτταρα των νεφρικών σωληναρίων, στα μεσαγγειακά
κύτταρα και στα νεφρικά κύτταρα του στρώματος. Αυ-
τοάνοσες απαντήσεις στη βιμεντίνη έχουν σχετιστεί
τόσο με οξεία όσο και με χρόνια απόρριψη καρδιακών
και νεφρικών αλλομοσχευμάτων.4

3.2.2. Υποδοχέας της αγγειοτενσίνης ΙΙ
Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι υποδοχέων της αγ-
γειοτενσίνης ΙΙ: ο τύπου Ι (AT1), και ο τύπου ΙΙ (AT2).36

Οι AT1 και οι AT2 ανήκουν στην υπεροικογένεια των
υποδοχέων που είναι συνδεδεμένοι με την πρωτεΐνη
G. Η ανάλυση της δομής των AT1 και AT2 έδειξε ότι
αποτελούνται από επτά υδρόφοβα διαμεμβρανικά
τμήματα, τα οποία σχηματίζουν α έλικες στη λιπιδική
διπλοστιβάδα της κυτταρικής μεμβράνης. Τα γονίδια,
τα οποία κωδικοποιούν τον ΑΤ2 υποδοχέα, βρίσκονται
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στο χρωμόσωμα Xq22-q2. Ο ΑΤ2 υποδοχέας εκφράζε-
ται σε υψηλά ποσοστά κατά τη διάρκεια της εμβρυϊ-
κής ανάπτυξης. Είναι λιγότερος στους ιστούς του
ενήλικου και αυξάνεται σε παθολογικές καταστάσεις.
Τα μονοπάτια σηματοδότησης περιλαμβάνουν φω-
σφατάσες της σερίνης και της τυροσίνης, τη φωσφο-
λιπάση Α2, το νιτρικό οξείδιο και την κυκλική
μονοφωσφορική γουανοσίνη. Ο ΑΤ2 υποδοχέας συμ-
βάλλει στη ρύθμιση της πίεσης και της νεφρικής λει-
τουργίας.

Ο ΑΤ2 υποδοχέας εκφράζεται στο ενδοθήλιο, στο
σπείραμα και στην ψηκτροειδή παρυφή της πλαγιο-
βασικής μεμβράνης των εγγύς σωληναρίων, στα αγ-
γεία και σε άλλες περιοχές του νεφρού.4,37 Αντισώματα
κατά του ΑΤ2 υποδοχέα έχουν συσχετιστεί με οξείες
απορρίψεις νεφρικών μοσχευμάτων.38

3.2.3 S-τρανσφεράση της γλουταθειόνης Τ1

Οι S-τρανφεράσες της γλουταθειόνης (GST, glutath-
ione S-transferase) αποτελούν πολυγονιδιακή οικογέ-
νεια αποτοξινωτικών ενζύμων, τα οποία υπάρχουν σε
πολλά όργανα και εκφράζονται σε ειδικούς ιστούς.39

Αυτά τα ένζυμα είναι σημαντικά στη σύνδεση πολλών
ηλεκτρονιόφιλων ουσιών (κυτταροτοξικών φαρμά-
κων, ζιζανιοκτόνων και καρκινογόνων ουσιών), με την
ανηγμένη γλουταθειόνη. Στον άνθρωπο υπάρχουν
τρεις τάξεις κυτταροπλασματικού ενζύμου: η όξινη, η
βασική και η ουδέτερη GST. Αυτές οι τάξεις διαφέρουν
δομικά και λειτουργικά μεταξύ τους. Εκτός από τις
κυτταροπλασματικές μορφές έχει επιπλέον περιγρα-
φεί και μία μικροσωμιακή GST. Η βασική μορφή εκ-
φράζεται στα εγγύς εσπειραμένα σωληνάρια και στα
σωληνάρια της μυελώδους  μοίρας. Η όξινη μορφή
υπάρχει στα άπω εσπειραμένα σωληνάρια και στα σω-
ληνάρια της μυελώδους μοίρας. Η ουδέτερη μορφή
έχει παρόμοια έκφραση με αυτή της όξινης, αλλά πιο
αδύναμη. Η μικροσωμιακή GST εκφράζεται στο ενδο-
θήλιο του σπειράματος και της διάμεσης μοίρας και
στα αθροιστικά σωληνάρια της μυελώδους μοίρας.

Έχει προταθεί ότι η μέτρηση αυτών των ισοενζύ-
μων στον ορό και στα ούρα μπορεί να διαφωτίσει την
εντόπιση της ιστικής βλάβης η γνώστη της οποίας
φαίνεται να είναι ιδιαίτερα πολύτιμη σε ασθενείς με
τοξικότητα έναντι της κυκλοσπορίνης μετά τη μετα-
μόσχευση νεφρού.39

3.3 Ενδοθηλιακά αντιγόνα που χαρακτηρίζονται
με το μοριακό τους βάρος
Στην κατηγορία αυτή περιγράφονται αντιγόνα, τα
οποία στη βιβλιογραφία αναφέρονται συνήθως με το
μοριακό τους βάρος σε kDa. Αυτά τα non-HLA αντι-
γόνα είναι ενδοθηλιακά αλλοαντιγόνα, τα οποία στην
πλειοψηφία τους αναγνωρίστηκαν από την ικανότητά
τους να προκαλούν αλλοαπάντηση στους λήπτες με-

ταμόσχευσης νεφρού και τα αντισώματα έναντι αυτών
σχετίστηκαν με απόρριψη του αλλομοσχεύματος. 

Οι Joyce και συν. περιέγραψαν μία πρωτεΐνη με μο-
ριακό βάρος 90-100kDa, που ταυτοποιήθηκε ως non-
MHC αντιγόνο έναντι του οποίου το έκλουμα, που
παρασκευάστηκε από απορριφθέντες νεφρούς, ήταν
δραστικό.40 Το έκλουμα αντιδρούσε με μονοκύτταρα
του περιφερικού αίματος, με ενδοθηλιακά κύτταρα,
με καλλιεργημένα ενδοθηλιακά κύτταρα από τον ομ-
φάλιο λώρο, καθώς επίσης και με κύτταρα νεφρού. Η
αντίδραση αυτή υποδηλώνει έμμεσα την έκφραση
του αντιγόνου στα κύτταρα αυτά. 

Οι Sumitran-Karuppan5 ταυτοποίησαν μία πρωτεΐνη
με μοριακό βάρος 97-110kDa. Τα αντισώματα έναντι
του αντιγόνου αυτού δεν αντιδρούσαν με λεμφοκύτ-
ταρα, μονοκύτταρα, κερατινοκύτταρα, ερυθρά, αιμο-
πετάλια και επιθηλιακά κύτταρα, γεγονός που δείχνει
έμμεσα απουσία του αντιγόνου από τα κύτταρα αυτά.
Η απουσία αντίδρασης με τα μονοκύτταρα έπεισε τους
ερευνητές ότι πρόκειται για διαφορετικό αντιγόνο από
το προηγούμενο, παρόλο που το μοριακό τους βάρος
είναι παρόμοιο.5,40 Τέλος, οι Le Bas-Bernardet και συν.
περιέγραψαν δύο αντιγόνα με μοριακό βάρος 35kDa
και 50kDa με Western blot ανάλυση.41

Συμπεράσματα

Όλα τα ενδοθηλιακά αντιγόνα, που αναφέρονται πα-
ραπάνω, μπορούν να προκαλέσουν παραγωγή αντι-
σωμάτων από τον λήπτη, τα οποία αποδεικνύονται
καταστροφικά για το μόσχευμα. Προσχηματισμένα
αντισώματα έναντι των ΑΒΟ αντιγόνων των ομάδων
αίματος και των ξένων HLA αντιγόνων του μοσχεύμα-
τος προκαλούν υπεροξεία απόρριψη. Για το λόγο
αυτό, μεταμοσχεύσεις νεφρού γίνονται κατά κανόνα
με ΑΒΟ συμβατό μόσχευμα, ενώ πριν από κάθε μετα-
μόσχευση νεφρού ελέγχεται ο υποψήφιος λήπτης για
την παρουσία ειδικών στο δότη αντι-HLA αντισωμά-
των. Όσον αφορά στα ξένα non-HLA αντιγόνα του μο-
σχεύματος, είναι γνωστό ότι και αυτά είναι στόχοι της
αλλοαπάντησης, με αποτέλεσμα την παραγωγή αλλο-
αντισωμάτων. Αν και χρειάζεται περισσότερη κλινική
έρευνα για να αξιολογηθεί η κλινική τους σημασία
στην πορεία της μεταμόσχευσης, σχεδόν όλα έχουν
συσχετισθεί με επεισόδια οξείας και κυρίως χρόνιας
απόρριψης των μοσχευμάτων.
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Summary

Endothelial antigens – targets of alloresponse in renal transplantation

M. Kafetzi1, G. Vrioni2, V. Kapsimali2, A. Iniotaki1, A. Tsakris1

1General Hospital of Athens “George  Gennimatas”
2Department of Microbiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens,
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The human endothelial antigens are the first targets for the humoral and/or cellular alloresponse
because the endothelium is the tissue situated between the graft and recipient’s blood. The first
barrier for successful organ transplantation is the A and B blood group antigens followed by the
classical Human Leucocytes Antigens (HLA). Moreover, endothelial cells express non-classical HLA,
like the HLA-E, non-HLA antigens, like MICA (MHC Class I related chain A), autoantigens like vi-
mentin and proteins characterized by their molecular weight, like the 97-110kDa protein. This re-
view focuses on the endothelial antigens that are associated with successful renal transplantation.
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endothelial antigens, blood group antigens, HLA antigens, non-HLA antigens.
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Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή  Ε ρ γ α σ ί α
( Ι σ τ ο ρ ί α  τ η ς  Μ ι κ ρ ο β ι ο λ ο γ ί α ς )

Περίληψη

Τα ευρήματα της περιόδου 2000-2014, δείχνουν ότι τα άρθρα του περιοδικού παρακολουθούσαν
τα προβλήματα της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια και αυτής της περιόδου κα-
ταγράφηκε σημαντικός αριθμός άρθρων που αφορούσαν τις νοσοκομειακές λοιμώξεις και τη μι-
κροβιακή αντοχή. Κατά την περίοδο 2000-2014, οι ερευνητές μελετούν και δημοσιεύουν άρθρα
για τους Gram-θετικούς κόκκους και τα Gram-αρνητικά αερόβια μικρόβια, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
στα είδη Staphylococcus aureus, Enterococcus spp, β-αιμολυτικός στρεπτόκοκκος ομάδας Α, Pseu-
domonas aeruginosa, Escherichia coli, Κlebsiella pneumoniae, Salmonella Enteritidis και Neisseria me-
ningitidis. Επίσης, στις σελίδες του περιοδικού καταγράφηκαν αρκετές εργασίες για τους ιούς της
γρίπης (H1N1, H5N1, H3N2), τους ιούς της ηπατίτιδας (HAV, HBV, HCV), τον κυτταρομεγαλοϊό (CMV)
και τον Parvovirus  B19. Αυτήν την περίοδο όμως, εκτός των κλασσικών εκπροσώπων των μυκη-
τιάσεων (Candida, Aspergillus), αρχίζουν σταδιακά να εμφανίζονται μελέτες και για άλλους μύκητες

Η εξέλιξη της Ελληνικής Μικροβιολογίας μέσα από την βιβλιομετρική
μελέτη των δημοσιεύσεων του Δελτίου της Ελληνικής Μικροβιολογι-
κής Εταιρείας (1956-2014): Μέρος Γ΄ – Περίοδος (2000-2014)
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Εισαγωγή

Χάρη στις συνεχείς προσπάθειες των υπευθύνων έκ-
δοσης του περιοδικού και του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας, το
έντυπο συνέχισε την έκδοσή του και τον 21ο αιώνα. Η
εκδοτική δραστηριότητα κατά τον 20ό αιώνα, χαρα-
κτηρίσθηκε από δημοσιεύσεις που ακολουθούσαν
την επικαιρότητα της κάθε εποχής. Οι μικροοργανι-
σμοί που κατά καιρούς αναλύθηκαν στις σελίδες του
περιοδικού, όπως Staphylococcus aureus, Staphylococ-
cus epidermidis, Escherichia coli, Pseudomonas aerugi-
nosa, Shigella spp., Proteus vulgaris, Clostridium
perfringens, Neisseria meningitidis, Neisseria gonnorh-
eae, όριζαν για δεκαετίες τα βακτηριακά ενδιαφέ-
ροντα της εργαστηριακής πράξης. Μυκητιάσεις,
ιογενή νοσήματα αλλά και νέες τεχνικές δημοσιεύον-
ται στις σελίδες του περιοδικού. Τα θέματα όμως που
αποδείχθηκαν ως η γέφυρα που ένωσε τα τέλη του
20ού και τις αρχές του 21ου αιώνα, ήταν οι μοριακές
τεχνικές και οι νοσοκομειακές λοιμώξεις.

Η μετάβαση αυτή, στο πλαίσιο του εκδοτικού εν-
διαφέροντος, ανέδειξε το συνεχώς αυξανόμενο
αριθμό των δημοσιεύσεων που αφορούσαν στις εφαρ-
μογές των μοριακών τεχνικών και που αναδείκνυε ότι
η PCR είχε ενσωματωθεί στα Ελληνικά μικροβιολογικά
εργαστήρια και ότι το ενδιαφέρον για τις δυνατότητές
της ήταν διαρκές. Αναδείκνυε επίσης το σοβαρό πρό-
βλημα, της καταγραφόμενης σταδιακής αύξησης των
νοσοκομειακών λοιμώξεων και των αναδυόμενων
νέων και παλαιών λοιμωδών νοσημάτων. Σύμφωνα
με τα επίσημα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. από τα τέλη της
δεκαετίας του ’90 άρχισε μια σταδιακή αύξηση των

δηλωμένων κρουσμάτων λοιμώδους αιτιολογίας, σε
όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. (Δια-
γράμματα 1 & 2) 

Ε΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2000-2014): η εποχή των νεοα-
ναδυόμενων-παλαιών και νέων- λοιμώξεων

Κατά την περίοδο αυτή, για άλλη μια άλλη μια φορά
στην ύλη του περιοδικού, τα άρθρα για τα βακτήρια
σημείωσαν υψηλότατο ποσοστό (57%). Επίσης, σε
σχέση με την προηγούμενη περίοδο, αυξήθηκαν ιδι-
αίτερα τα άρθρα για τους ιούς και τους μύκητες
(25,5% και 16% αντίστοιχα), προφανώς εις βάρος των
άρθρων με παρασιτολογικό περιεχόμενο, τα οποία
συνέχισαν τη διαχρονικά καθοδική τους πορεία, αντι-
στοιχώντας μόλις στο 1,5% επί συνόλου της ύλης.
(Διάγραμμα 3). Για ειδικά θέματα όπως το AIDS, ο
αριθμός των δημοσιεύσεων είναι πολύ μικρός διότι με
την έναρξη της επιδημίας άρχισε την έκδοσή του το
ειδικό επιστημονικό περιοδικό «Ελληνικά Αρχεία του
AIDS» στο οποίο δημοσιεύονται κατά κύριο λόγο τα
σχετικά άρθρα. Στην ειδική θεματολογία, και σε αυτήν
την περίοδο, κυριαρχούν ξανά και με διαφορά οι ενό-
τητες που αναδείχθηκαν κατά την περασμένη δεκαε-
τία, δηλαδή οι νοσοκομειακές λοιμώξεις και η
συναφής προς αυτήν ενότητα της αντοχής στα αντι-
βιοτικά.1-6 (Διάγραμμα 4)

Ανά γνωστικό αντικείμενο, για άλλη μια φορά η με-
γαλύτερη αναλογία ανήκει στις συστηματικές λοιμώ-
ξεις, ενώ παρατηρείται μια ενδιαφέρουσα αύξηση των
άρθρων της Αιματολογίας, τα οποία μετά από πολλές
δεκαετίες, προσπερνούν αυτά της Ιατρικής Βιοχημείας
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με ιατρικό ενδιαφέρον, όπως Fusarium spp. και Mucor spp. Η τελική αποτίμηση για την περίοδο
1956-2014, είναι ότι η ύλη του περιοδικού διαχρονικά επηρεάζεται από την τρέχουσα εντόπια και
διεθνή υγειονομική επικαιρότητα, από τα θέματα της Δημόσιας Υγείας, και ακολουθεί την εξέλιξη
της Ελληνικής Μικροβιολογίας.
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Διάγραμμα 1 Αριθμός δηλωμένων κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων για την Ελληνική επικράτεια,
1970-2008. (Πηγή: ΕΣΥΕ – ίδια επεξεργασία)

Διάγραμμα 2 Αριθμός λοιμωδών και παρασιτικών περιστατικών. Πηγή: Ετήσια Δελτία εξελθόντων ασθε-
νών ανά κατηγορία νόσων και γεωγραφικό διαμερίσματος μόνιμης διαμονής, Κατηγορία:
Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα, ΕΣΥΕ, ίδια επεξεργασία. (Περίοδος 1970-1999)

Διάγραμμα 3

Κατανομή (%) των δημο-
σιεύσεων ανά βιολογική
ομάδα μικροοργανισμών
(2000-2014)



και της Εργαστηριακής Ανοσολογίας. (Διάγραμμα 5).
Στην ενότητα των διαγνωστικών μεθόδων, παρατη-
ρείται η παγίωση ενός υψηλού αριθμού άρθρων σχε-
τικών με τις μοριακές μεθόδους. (Διάγραμμα 6)
Ενδιαφέρον εύρημα αποτελεί η διαπίστωση της μεί-
ωσης των άρθρων για τις ανοσολογικές μεθόδους που
αγγίζει το 10%. Πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι κατά
την υπό μελέτη περίοδο σε σχέση με την προηγού-
μενη (1990-99), η εντοπισμένη αυτή μείωση του αριθ-
μού των άρθρων για τις ανοσολογικές μεθόδους
συνοδεύεται από παράλληλη αύξηση στις αντίστοιχες
μοριακές. Σε απόλυτα μεγέθη, ο αριθμός αυτός αντι-
στοιχεί ακριβώς στον αριθμό των επιπλέον άρθρων
που καταγράφηκαν στις μοριακές τεχνικές δικαιολο-
γώντας έως ένα βαθμό την άνοδό τους στα ίδια επί-
πεδα με τις ανοσολογικές μεθόδους. Επίσης, είναι
άκρως ενδιαφέρον το στοιχείο ότι οι μελέτες των Ελ-

λήνων μικροβιολόγων αναφορικά με τις μοριακές τε-
χνικές, ακολουθούν διαχρονικά και πιστά τις διεθνείς
τεχνολογικές εξελίξεις και εφαρμογές όλων των πα-
ραλλαγών της PCR.7 

Από την επιμέρους μελέτη των άρθρων της περιό-
δου, παρατηρήθηκε ότι οι κατηγορίες βακτηριδίων που
αποτυπώθηκαν στα άρθρα, ήταν, τα Gram-αρνητικά αε-
ρόβια μικρόβια, οι Gram-θετικοί κόκκοι και σε μικρό-
τερο αριθμό, αλλά εμφανώς μεγαλύτερο από όλους
τους άλλους μικροοργανισμούς, τα διάφορα νηματο-
ειδή βακτήρια. (Διάγραμμα 7) Γενικά, οι μικροοργανι-
σμοί που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον
ήταν οι Staphylococcus aureus, Pseudomonas aerugi-
nosa, Escherichia coli, Enterococcus spp, β-αιμολυτικός
στρεπτόκοκκος ομάδας Α καθώς και λοιποί Streptococ-
cus spp. Και την περίοδο αυτή συνεχίζεται το ενδιαφέ-
ρον που ξεκίνησε κατά την προηγούμενη δεκαετία και
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Διάγραμμα 4 Αριθμός άρθρων, ανά ομάδα περιεχομένου (2000-2014)

Διάγραμμα 5 Αριθμός άρθρων, ανά γνωστικό αντικείμενο (2000-2014)



αφορούσε ένα σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων με
θέμα τον β-αιμολυτικό στρεπτόκοκκο ομάδας Α. Για
τους υπόλοιπους μικροοργανισμούς, κατά φθίνουσα
σειρά εμφάνισης ακολουθούσαν: Κlebsiella pneumo-
niae, Salmonella Enteritidis και Naisseria meningitidis.

Με αμιγώς βιβλιομετρικά κριτήρια, αν και οι στα-
φυλόκοκκοι συγκέντρωσαν το μεγαλύ-
τερο αριθμό άρθρων, υψηλός χαρακτη-
ρίζεται και ο αριθμός των άρθρων που
αφορούσαν τη φυματίωση. Η χρονολο-
γική διασπορά των δημοσιεύσεων για το
Mycobacterium tuberculosis εντοπίζεται
κυρίως στην πρώτη δεκαετία του 21ου
αιώνα, συνεχίζοντας το ενδιαφέρον που
εμφανίσθηκε κατά την περίοδο 1990-
1999. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός
ότι τη δεκαετία του 1970 οι αναφορές για
τη νόσο ήταν σπάνιες (μόλις 4) για να κα-
ταλήξουμε κατά την τρέχουσα περίοδο
να αποτελεί σημαντικό τμήμα των δημο-
σιεύσεων. Τα επιδημιολογικά δεδομένα
της τελευταίας πενταετίας, αν και αποτυ-
πώνουν πλέον χαμηλούς ρυθμούς αύξη-
σης, εντούτοις δεν είναι αρκετά για να
«αποχαρακτηρίσουν» τη φυματίωση από
τον τίτλο της ως αναδυόμενο νόσημα.
Επιπλέον, ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει
και για ένα μικροοργανισμό που «εισέ-
βαλε» στα ενδιαφέροντα των Ελλήνων
μικροβιολόγων τη δεκαετία του ’90 και
σήμερα απέκτησε τη δική του σημαντική
θέση στο πρόβλημα των νοσοκομειακών
λοιμώξεων. Πρόκειται για το Acinetobac-
ter baumannii, του οποίου ο αριθμός των
δημοσιεύσεων διπλασιάστηκε και ανα-

δείχθηκε ως μείζον πρόβλημα και σηπτικό αίτιο των
λοιμώξεων στις ΜΕΘ.8

Όπως αναφέρθηκε, και οι δημοσιεύσεις της Μυκη-
τολογίας εμφάνισαν ιδιαίτερη αύξηση. Αυτήν την πε-
ρίοδο όμως, εκτός των κλασσικών εκπροσώπων των
μυκητιάσεων (Candida, Aspergillus), αρχίζουν σταδιακά
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Διάγραμμα 6 Αριθμός άρθρων, ανά είδος διαγνωστικής μεθόδου (2000-2014)

Διάγραμμα 7 Αριθμός άρθρων ανά μικροβιακή ομάδα (2000-2014)



να εμφανίζονται μελέτες και για άλλους μύκητες με
ιατρικό ενδιαφέρον, όπως Fusarium spp. και Mucor
spp. Το υψηλό επίπεδο της κατάρτισης των Ελλήνων
μικροβιολόγων, στο θέμα των μυκητιάσεων, αποτυ-
πώνεται μέσα από τις δημοσιεύσεις, οι οποίες δεν απο-
τελούν πλέον απλές ανασκοπήσεις, αλλά μελέτες που
συνδυάζουν τη χλωρίδα και τον αποικισμό των νοσο-
κομείων, την ευαισθησία και την αντοχή των μυκήτων,
τη συσχέτιση των μυκητιάσεων με ειδικές ομάδες
ασθενών, χωρίς να παραλείπονται βέβαια οι αναφορές
και στο κόστος νοσηλείας.9-13 (Διάγραμμα 8)

Η Ιολογία πάντα αποτελούσε ένα ιδιαίτερο κομμάτι
της ύλης του περιοδικού. Ο εντοπισμός του αυξημέ-

νου αριθμού άρθρων ιολογικού ενδιαφέροντος για
αυτήν την περίοδο, εκτός των άλλων, μπορεί να εξη-
γηθεί από την εμφάνιση συγκεκριμένων επιδημικών
εκρήξεων στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2000-2010,
με προεξάρχουσες αυτές των ιών Coxsackie και του
ιού της γρίπης Α (H1N1).14-15 Στο γενικότερο ενδιαφέ-
ρον της περιόδου μπορούμε να ξεχωρίσουμε, σε συ-
νέχεια της προηγούμενης δεκαετίας, τις δημοσιεύεις
για τις ηπατίτιδες (HAV, HBV, HCV), τους ερπητοϊούς,
τον κυτταρομεγαλοϊό, αλλά και μια σειρά άρθρων που
ξαναθύμισαν στο αναγνωστικό κοινό κάποιους «πα-
ράξενους» ιούς όπως τους Norovirus, Astrovirus, και
Boca.16 (Διάγραμμα 9). Αξιοσημείωτη είναι επίσης η
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Αριθμός άρθρων ανά
τύπο ιών (2000-2014)

Διάγραμμα 9

Αριθμός άρθρων για μύ-
κητες, ανά είδος μυκη-
τιάσεων (2000-2014)

Διάγραμμα 8



σταθερή παρουσία άρθρων για τον Parvovirus B19, ο
οποίος μετά την πρώτη βιβλιογραφική του αναφορά
την περίοδο 1990-1999, στην υπό μελέτη περίοδο,
σημείωσε 5 καταγραφές. Πάντως, οι ιοί της γρίπης
αποτέλεσαν με διαφορά από τους λοιπούς, το προ-
σφιλές θέμα της περιόδου, με προεξάρχοντα τον
H1N1, ακολουθούμενο από τους H5N1 και H3N2. 

Συνοπτικά, η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από
αρκετές αναδρομικές μελέτες, εργασίες σχετικά με νο-
σοκομειακές λοιμώξεις, λοιμώξεις κοινότητας και
ευαισθησίες αντιβιοτικών. Τα δεδομένα που αναδύ-
θηκαν από τις δημοσιεύσεις αποκάλυψαν ουσιαστικά
τη μελλοντική διάθεση των Ελλήνων μικροβιολόγων
αναφορικά με τη διαχρονική ελληνική «πληγή» της έλ-
λειψης βάσεων δεδομένων στα νοσοκομεία και ειδι-
κότερα στις ΜΕΘ. Οι δημοσιεύσεις του Δελτίου πλέον
παρουσίασαν τις πρώτες βάσεις δεδομένων, οι οποίες
αν και χαρακτηρίζονται «τοπικού» ενδιαφέροντος,
αφού αναφέρονται σε συγκεκριμένα νοσοκομεία, εν-
τούτοις αφενός έχουν τεράστιο ενδιαφέρον και χρη-
στικότητα για το περιβάλλον μιας μονάδας, αφετέρου
μπορούν να αποτελέσουν το έναυσμα για μεγαλύτε-
ρης κλίμακας συνεργασίες και καταγραφές.

Κλείνοντας την αναφορά στην εν λόγω περίοδο
πρέπει να αναφερθεί ότι το περιοδικό παρουσίασε
στα τεύχη του και επιλεγμένη διεθνή βιβλιογραφική
ενημέρωση. Από τις προτεινόμενες βιβλιογραφικές
αναφορές διαφαίνεται και το μικροβιολογικό ενδια-
φέρον της εποχής. Ενδεικτικά αναφέρονται προτεινό-
μενα άρθρα για τη γρίπη, την ανάγκη για προσυμπτω-
ματικό έλεγχο της φυματίωσης σε πρόσφυγες και
μετανάστες, τη διεισδυτική καντιντίαση, καθώς και
άρθρα για την απολύμανση και αντισηψία των νοσο-
κομειακών χώρων. 

Γενική αποτίμηση της περιόδου 1956-2014

Η ολοκλήρωση της μελέτης της υπό διερεύνηση πε-
ριόδου σηματοδοτεί και το τέλος της γενικότερης
ανασκόπησης που επιχειρήθηκε για το χρονικό διά-
στημα 1956-2014. Η συγκριτική γραφική αποτύπωση,
μας παρέχει πλέον τη δυνατότητα εξαγωγής συνολι-
κών συμπερασμάτων. 

Από τα διαγράμματα γίνεται εμφανές ένα χρονικό
σημείο-σταθμός στην εξέλιξη της Ελληνικής Μικρο-
βιολογίας, που ορίζεται στη δεκαετία του ’90.
(Διαγράμματα 10-12) Σχετικά με τον αριθμό των
άρθρων ανά ομάδα περιεχομένου διακρίνεται η δια-
σπορά του ενδιαφέροντος σε διάφορα πεδία κατά τα
πρώτα τριάντα χρόνια του περιοδικού. Η δεκαετία του
’90 όμως χαρακτηρίζεται από την αύξηση των εργα-
σιών που διαπραγματεύονταν τις νοσοκομειακές
λοιμώξεις και τις αντίστοιχες αντοχές των στελεχών.
Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, το ενδιαφέρον
σαφώς μετατοπίστηκε από εκείνη τη δεκαετία σε
αυτήν τη θεματολογία, η οποία ακόμα και σήμερα
καλύπτει μεγάλο μέρος της ετήσιας ύλης του περιοδι-
κού. Επίσης, όπως διακρίνεται στο αραχνοειδές
γράφημα (διάγραμμα 11), φαίνεται ότι οι μελέτες για
τις νοσοκομειακές λοιμώξεις και τις μικροβιακές αντο-
χές συμβαδίζουν χρονικά έχοντας ως σημείο
εκκίνησης τη δεκαετία του ’90. Η δεκαετία του ’90
σηματοδοτεί όμως και μια άλλη μεγάλη αλλαγή, αυτή
της στροφής προς τις μοριακές μεθόδους. Κρίνοντας
από την αυξητική τάση που ξεκινά στα τέλη της
δεκαετίας του ’80 και κορυφώνεται σταδιακά έως τις
ημέρες μας, μπορεί κάποιος να προβλέψει ότι οι ανα-
φορές στις μοριακές διαγνωστικές μεθόδους συνεχώς
θα αυξάνουν. 
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Διάγραμμα 10 Αριθμός άρθρων, ανά ομάδα περιεχομένου (1956-2014)



Από την μελέτη των άρθρων όλης της περιόδου, για
τις επιμέρους κατηγορίες βακτηριδίων, παρατηρείται
ότι διαχρονικά τα Gram-αρνητικά αερόβια μικρόβια
και οι Gram-θετικοί κόκκοι ήταν αυτά που μονοπω-
λούσαν το ενδιαφέρον. (Διάγραμμα 13). Επίσης, μια
ενδελεχής μελέτη των αναφορών των κυριότερων εκ-
προσώπων κάθε κατηγορίας, αποτύπωσε μια ενδια-
φέρουσα πορεία σχετικά με το μικροβιολογικό ενδια-
φέρον κάθε εποχής. (Διάγραμμα 14). Από τη δεκαετία
του ’80 σημειώνεται μια σταδιακή αύξηση των ανα-
φορών σε μικροοργανισμούς όπως Staphylococcus
spp., E.coli, Pseudomonas aureginosa, Streptococcus spp,
Salmonella spp, Mycobacterium tuberculosis. Αξιοση-
μείωτο είναι το γεγονός ότι από τη δεκαετία του ’90

σημειώνεται ταυτόχρονη σταδιακή μείωση του αριθ-
μού των αναφορών όλων των μικροοργανισμών (αν
και παραμένουν σε γενικά υψηλά επίπεδα), εκτός του
Mycobacterium tuberculosis του οποίου οι αναφορές
αυξάνουν. Το γεγονός αυτό ίσως επιβεβαιώνει, αυτό
που προαναφέρθηκε, δηλαδή ότι το αναδυόμενο ξανά
θέμα της φυματίωσης –μετά τον εφησυχασμό της προ-
ηγουμένης περιόδου– ευαισθητοποίησε και πάλι τους
Έλληνες μικροβιολόγους και κλινικούς ιατρούς και συ-
νεχίζει να τους απασχολεί και σήμερα ιδιαίτερα. 

Αντίστοιχη προσπάθεια επιχειρήθηκε για την εξέ-
λιξη των αναφορών των μυκήτων. Πολύ νωρίς διακρί-
νουμε ένα μεγάλο ενδιαφέρον αναφορικά με τις ευ-
καιριακές μυκητιάσεις ήδη από τη δεκαετία του ’80.
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Διάγραμμα 11 Αλληλοεπικάλυψη και κατανομή άρθρων νοσοκομειακών λοιμώξεων και μικροβιακών
αντοχών

Διάγραμμα 12 Αριθμός άρθρων, ανά είδος διαγνωστικής μεθόδου (1956-2014)
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Διάγραμμα 13 Αριθμός άρθρων ανά μικροβιακή ομάδα (1956-2014)

Διάγραμμα 14 Εξέλιξη αριθμού αναφορών των συχνότερα βιβλιογραφούμενων μικροοργανισμών
(1956-2014)



Τις επόμενες όμως δεκαετίες θα κάνουν ηχηρή την
παρουσία τους οι μυκητιάσεις του υποδόριου ιστού.
Αυτή η σταδιακή αντιστροφή ίσως αποτυπώνει και
μια μελλοντική μετατόπιση του ελληνικού επιστημο-
νικού ενδιαφέροντος για τις μυκητιάσεις σε άλλες κα-
τευθύνσεις, σε συνάρτηση πάντα με το πρόβλημα των
νοσοκομειακών λοιμώξεων. (Διάγραμμα 15) Επίσης,
αρκετά ενδιαφέρουσα είναι η εικόνα της εξέλιξης ανα-
φορικά με τους δυο πιο συχνούς εκπροσώπους, την
κάντιντα και τον ασπέργιλλο. Τα τελευταία 15 χρόνια
παρατηρείται το φαινόμενο του αυξημένου ενδιαφέ-
ροντος για τον ασπέργιλλο, χωρίς βέβαια η μείωση
των αναφορών της κάντιντα να συνεπάγεται και μεί-

ωση της σημασίας της στις μυκητιασικές λοιμώξεις.
(Διάγραμμα 16)

Η εξέλιξη της Ιολογίας θεωρούμε ότι παρουσιάζει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σημαντική είναι η διαπίστωση
ότι οι αναφορές ακολουθούν επί της ουσίας τις διε-
θνείς εξελίξεις και αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες πε-
ριόδους της παγκόσμιας δημόσιας υγείας. Η πορεία
τους αποτυπώνει ανάγλυφα την ιστορία των ιογενών
νοσημάτων από το μέσο του 20ού αιώνα όταν κυριαρ-
χούσε παγκοσμίως η πολιομυελίτιδα. Οι δεκαετίες του
’70 και του ’80 θα αναδείξουν τις ηπατίτιδες, ενώ η νέα
χιλιετία έφερε στο προσκήνιο νέες οντότητες με κυ-
ρίαρχη τη γρίπη. (Διάγραμμα 18)
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Αριθμός άρθρων για μύ-
κητες, ανά είδος μυκη-
τιάσεων (1956-2014)

Διάγραμμα 15

Εξέλιξη αριθμού αναφο-
ρών των συχνότερα βι-
βλιογραφούμενων μυκή-
των (1956-2014)

Διάγραμμα 16
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Διάγραμμα 17 Αριθμός άρθρων ανά τύπο ιών (1956-2014)

Διάγραμμα 18 Εξέλιξη αριθμού αναφορών των συχνότερα βιβλιογραφούμενων ιών (1956-2014)
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Summary

The evolution of the Greek Microbiology through a bibliometric study
of the publications of Acta Microbiologica Hellenica (1956-2014):
Part C (2000-2014)

C. Tsiamis1, G. Vrioni1, E. Vogiatzakis2, A. Tsakris1

1Department of Microbiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece
2Department of Microbiology, General Chest Hospital “Sotiria”, Athens, Greece

The period 2000-2014, is mainly characterized by studies on hospital infections and antimicrobial
resistance, a major problem of Public Health in Greece. The articles mainly focused on Gram-pos-

Συμπεράσματα

Η μελέτη των δημοσιεύσεων στο Δελτίο της Ελληνικής
Μικροβιολογικής Εταιρείας κατά τα έτη 1956-2014,
αποτύπωσε σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της Ελληνι-
κής Μικροβιολογίας. Η κάθε δεκαετία είχε τις δικές
της προεξάρχουσες νοσολογικές οντότητες, διαφορε-
τικές διαγνωστικές προκλήσεις και ένα συγκεκριμένο
φάσμα μικροοργανισμών που συγκέντρωναν το εν-
διαφέρον κάθε εποχής. Οι δημοσιεύσεις του περιοδι-
κού έδιναν το στίγμα σε κάθε δεκαετία αναφορικά με
τα φλέγοντα υγειονομικά ζητήματα, λοιμώδους αιτιο-
λογίας, που άπτονταν της Δημόσιας Υγείας και τα
οποία συχνά συνέπιπταν με τα προβλήματα του παγ-
κόσμιου υγειονομικού χάρτη. Επιπλέον, η βιβλιομε-
τρική αποτύπωση των δημοσιεύσεων κατέδειξε ότι οι
Έλληνες μικροβιολόγοι παρακολουθούσαν στενά τις
διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις, εφαρμόζοντας στην
ελληνική πραγματικότητα τις νέες διαγνωστικές τε-
χνικές. Υπαρκτοί κίνδυνοι και δυνητικοί παράγοντες
που θα πυροδοτούσαν μελλοντικά υγειονομικά προ-
βλήματα (π.χ. νοσοκομειακές λοιμώξεις) είχαν έγκαιρα
εντοπιστεί και αναδειχθεί μέσα από τις σελίδες του
περιοδικού. Η τελική αποτίμηση είναι ότι η ύλη του
περιοδικού διαχρονικά επηρεάζεται από την τρέχουσα
εντόπια και διεθνή υγειονομική επικαιρότητα αλλά
ταυτόχρονα παρουσιάζει νοσολογικές οντότητες και
καταστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν μελλοντικά να
αποτελέσουν σοβαρά προβλήματα σε υγειονομικό,
οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. 

Σε επόμενη μελέτη μας θα διερευνηθεί η ύλη του
περιοδικού σε σχέση με τους συγγραφείς και τα κέν-
τρα προέλευσης των εργασιών, σε κάθε περίοδο. Μια
πρώτη προσέγγιση του θέματος οδηγεί στο συμπέ-
ρασμα ότι υπήρχε σημαντική επίδραση από τα εργα-
στήρια «πρώτης γραμμής» κάθε περιόδου και το πε-
ριεχόμενο των δημοσιεύσεων, ανά περίοδο, ήταν σε
απόλυτη συνάρτηση με τους υπευθύνους των εργα-
στηρίων αυτών. 

Το Δελτίο της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εται-
ρείας, ζωντανό κομμάτι της Ελληνικής Μικροβιολο-
γικής οικογένειας, συνεχίζει και στη νέα χιλιετία να
ανταποκρίνεται στις εγχώριες υγειονομικές προκλή-
σεις, αλλά και σε αυτές ενός «παγκοσμιοποιημένου»
μικροβιολογικού φάσματος, αποτελώντας το μονα-
δικό πια ελληνικό περιοδικό της ειδικότητας της Ια-
τρικής Βιοπαθολογίας. Είναι στη διάθεση και επιστη-
μονικό ενδιαφέρον των Ελλήνων Μικροβιολόγων να
συνεχίσει την πορεία του, σε πείσμα των καιρών της
οικονομικής κρίσης, ένδειας πόρων και κυρίως έλλει-
ψης ανθρώπινου δυναμικού. Ως συγγραφείς της πα-
ρούσας ανασκόπησης, αλλά και μέλη της Ελληνικής
Μικροβιολογικής Εταιρείας, υποσχόμαστε να κατα-
βάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το Δελτίο
να συνεχίσει την επιτυχημένη του πορεία, αποτελών-
τας ένα βήμα επικοινωνίας και ανταλλαγής γνώσεων
ανά την ελληνική επικράτεια αλλά και εκτός αυτής,
όπως αυτό επιτυγχάνεται με την ηλεκτρονική του πια
μορφή και ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό μέσω του
διαδικτύου.



283

ΒΙΒΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΜΕ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2014

ΤΟΜΟΣ 60 • ΤΕΥΧΟΣ 4, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2015

itive cocci and Gram-negative aerobic bacteria, with Staphylococcus aureus, Enterococcus spp,
beta-haemolytic streptococcus Group A, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Κlebsiella pneu-
moniae, Salmonella Enteritidis και Neisseria meningitidis being primarily identified. The favorite
subjects of Virology were the influenza viruses (H1N1, H5N1, H3N2), the disease of hepatitis (HAV,
HBV, HCV), cytomegalovirus (CMV) and Parvovirus B19. During this period, besides the classical
fungal representatives (Candida, Aspergillus), we notice the gradual introduction of other fungal
species of medical interest, such as Fusarium spp. and Mucor spp. According to our findings, dur-
ing the period 1956-2014, the journal follows the Greek Microbiology evolution, the scientific
timeliness and the major infectious diseases and Public Health problems of the country.

Key words
Acta Microbiologica Hellenica, bibliometrics,
history of microbiology
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Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς
1. Ποιο από τα παρακάτω σε πρωτοπαθή υπεραλδοστε-
ρονισμό είναι λάθος;

α) Υποκαλιαιμία
β) Χαμηλή ρενίνη και υψηλή αλδοστερόνη
γ) Επίμονη υπέρταση
δ) Υψηλή ρενίνη και υψηλή αλδοστερόνη
ε) Υπερνατριαιμία

2. Ποιο από τα παρακάτω είναι λάθος;

α) Σε ραβδομυόλυση υπάρχει μυοσφαιρινουρία 
β) Τα επίπεδα της απτοσφαιρίνης σε ραβδομυόλυση είναι μει-

ωμένα 
γ) Η καμπύλη μυοσφαιρίνης είναι υπερβολή
δ) Η απτοσφαιρίνη παράγεται στο ήπαρ
ε) Όλα τα παραπάνω είναι λάθος

3. Ποιο από τα παρακάτω είναι ορατό με χρώση May-
Grünwald-Giemsa;

α) Έγκλειστα αιμοσφαιρίνης Η
β) Δικτυοερυθροκύτταρα
γ) Βασεόφιλη στίξη
δ) Όλα τα παραπάνω
ε) Κανένα από τα παραπάνω

4. Ποιο από τα παρακάτω είναι λάθος για τις πυρηνικές
σκιές;

α) Είναι υπολείμματα ερυθροβλαστών
β) Απαντούν συχνά σε αιμολυτικές αναιμίες
γ) Είναι πυρηνικά υπολείμματα μεγακαρυοκυττάρων

δ) Αποτελούν εύρημα στη χρονία μυελογενή λευχαιμία
ε) Όλα τα παραπάνω είναι λάθος

5. Αναερόβιο Gram-αρνητικό  βακτηρίδιο, που αναπτύσ-
σεται σε θρεπτικό υλικό ΒΒΕ σχηματίζοντας μαύρες αποι-
κίες, ανθεκτικό σε δίσκους βανκομυκίνης 5 μg, καναμυκί-
νης 1000 μg, και κολιστίνης 10 μg πιθανότατα είναι:

α) Fusobacterium spp
β) Porphyromonas spp
γ) Bacteroides fragilis
δ) Campylobacter spp

6. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό σχετικά με την Cox-
iella burnetti;

α) Τα σπόριά της επιβιώνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα
στο εξωτερικό περιβάλλον

β) Στην οξεία λοίμωξη, αντισώματα φάσης ΙΙ IgG και IgM>
αντισώματα φάσης Ι IgG και IgM

γ) Στην χρόνια λοίμωξη, αντισώματα φάσης ΙΙ IgG και IgM≤
αντισώματα φάσης Ι IgG και IgM

δ) Όλα τα παραπάνω είναι σωστά
ε) Όλα τα παραπάνω είναι λάθος

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του προηγούμενου τεύχους
(Τεύχος 2, Απρίλιος-Ιούνιος 2015)

1.  γ
2.  ε
3.  β
4.  β
5.  β

Επιμέλεια-Αλληλογραφία
Γεώργιος Αρσένης
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Γενικά στοιχεία - Σκοπός του περιοδικού
Το Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας είναι
η επίσημη τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Μικρο-
βιολογικής Εταιρείας, με σκοπό τη συνεχή εκπαίδευση
των Βιοπαθολόγων, Κλινικών Μικροβιολόγων, αλλά
και κάθε επιστήμονα που ασχολείται με την εργαστη-
ριακή και κλινική ιατρική.

Κύρια επιδίωξη είναι η δημοσίευση μελετών στην
Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα που αφορούν όλους
τους τομείς της Κλινικής Μικροβιολογίας (Βακτηριο-
λογία, Παρασιτολογία, Μυκητολογία, Ιολογία), αλλά
και τις λοιπές εξειδικεύσεις της Ιατρικής Βιοπαθολο-
γίας (Εργαστηριακή Αιματολογία-Αιμοδοσία, Ιατρική
Βιοχημεία και Ανοσολογία).

Πρόσβαση στο περιοδικό
Η πρόσβαση στο περιοδικό γίνεται με ηλεκτρονικό
τρόπο, σε όλα τα μέλη της Ελληνικής Μικροβιολογικής
Εταιρίας, μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικής Μικρο-
βιολογικής Εταιρίας (www.hms.gr).

Διαδικασία υποβολής προς δημοσίευση
Τα άρθρα που υποβάλλονται για δημοσίευση αποστέλ-
λονται αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή
στην ηλεκτρονική διεύθυνση magazine@hms.org.gr
υπ’ όψιν: «Συντακτική Επιτροπή, Δελτίον Ελληνικής Μι-
κροβιολογικής Εταιρείας, ASCENT ΕΠΕ, Μιχαλακοπού-
λου 29, 115 28, Αθήνα». Χειρόγραφα που παραλαμβά-
νονται με το ταχυδρομείο, ανεξάρτητα της ύπαρξης ή
όχι ηλεκτρονικού αρχείου, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.
Το υποβαλλόμενο άρθρο θα πρέπει να συνοδεύεται
από επιστολή-δήλωση του υπεύθυνου συγγραφέα που
να βεβαιώνει ότι όλοι οι συγγραφείς έχουν διαβάσει
και συμφωνούν με την υποβολή του χειρογράφου και
ότι το άρθρο ή ένα σημαντικό μέρος αυτού δεν έχει
δημοσιευθεί ή υποβληθεί για δημοσίευση κάπου αλλού.
Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται κάθε σύγκρουση συμ-
φερόντων όλων των συγγραφέων. Κατά την παραλαβή,
το άρθρο ελέγχεται για την πληρότητα και στη συνέχεια
αποστέλλεται απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα στον
υπεύθυνο για αλληλογραφία συγγραφέα.

Είδη άρθρων προς δημοσίευση
Στο περιοδικό δημοσιεύονται οι παρακάτω κατηγο-
ρίες άρθρων:

Ερευνητικές εργασίες: Περιέχουν αποτελέσματα
εργαστηριακών, επιδημιολογικών ή κλινικών μελετών
προοπτικού ή αναδρομικού χαρακτήρα που δημοσι-
εύονται για πρώτη φορά. Η έκταση του κειμένου
χωρίς τη βιβλιογραφία καλόν είναι να μην υπερβαίνει
τις 5.000 λέξεις.

Βραχείες δημοσιεύσεις: Έχουν την γενική δομή
των ερευνητικών εργασιών, όμως έχουν μικρότερο
μέγεθος έως 1.800 λέξεις και έως 15 βιβλιογραφικές
αναφορές. Αφορούν μελέτες που δεν δικαιολογούν
την έκταση μιας πλήρους ερευνητικής εργασίας. Η
Συντακτική Επιτροπή, μετά από πρόταση των εκά-
στοτε κριτών, διατηρεί το δικαίωμα να συστήσει
στους συγγραφείς να μετατρέψουν μια πλήρη ερευ-
νητική εργασία σε βραχεία δημοσίευση, εφόσον, κατά
την κρίση τους, δεν δικαιολογείται η έκταση που έχει
δοθεί. Οι συγγραφείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν
εργασίες που έχουν εξαρχής τη μορφή βραχειών δη-
μοσιεύσεων.

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Αποτελούν νέες ή
πολύ σπάνιες περιπτώσεις νοσημάτων, σπάνιες εκδη-
λώσεις, εφαρμογή νέων διαγνωστικών κριτηρίων ή
νέων θεραπευτικών μεθόδων. Η έκταση του κυρίως
κειμένου να μην υπερβαίνει τις 1.500 λέξεις και η βι-
βλιογραφία να μην υπερβαίνει τις 15 παραπομπές.

Ανασκοπήσεις: Αναλύονται σύγχρονα ιατρικά θέ-
ματα, στα οποία παρουσιάζονται οι πρόσφατες εξελί-
ξεις ή αναφέρονται τα συμπεράσματα σειράς ερευ-
νητικών μελετών των συγγραφέων. Οι ανασκοπήσεις
γράφονται από έναν ή περισσότερους συγγραφείς,
ανάλογα με τη θεματολογία τους Η έκταση του κυρίως
κειμένου καλόν είναι να μην είναι μεγαλύτερη των
10.000 λέξεων και η βιβλιογραφία να μην υπερβαίνει
τις 100 παραπομπές.

Επιστολές προς την Σύνταξη: Περιέχουν κρίσεις ή
παρατηρήσεις για δημοσιευμένες μελέτες κ.λπ. Η
έκτασή τους να μην υπερβαίνει τις 500 λέξεις και η βι-
βλιογραφία τις 5 αναφορές.

Άρθρα της Σύνταξης: Σύντομα άρθρα σχολιασμού
ή κρίσης επίκαιρων θεμάτων, τα οποία γράφονται
μετά από πρόσκληση της συντακτικής επιτροπής. Η
έκτασή τους να μην υπερβαίνει τις 1000 λέξεις και η
βιβλιογραφία τις 10 αναφορές.

Ορισμός συγγραφέα άρθρου
Ως συγγραφέας ενός άρθρου ορίζεται ένα άτομο που
έχει συνεισφέρει στον σχεδιασμό ή στην εκτέλεση της
συγκεκριμένης έρευνας που παρουσιάζει το άρθρο,
σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεθνούς Επιτροπής Συν-
τακτών Ιατρικών Περιοδικών (ICMJE):
[http://www.icmje.org/ethical_1author.html]. Το περιο-
δικό θεωρεί όλους τους συγγραφείς, ανεξάρτητα της
σειράς τους, ως φέροντες εξίσου την πλήρη ευθύνη
ενός άρθρου, συμπεριλαμβανομένου και του ορισμού
του τίτλου και της σειράς των υπολοίπων συγγραφέων.
Άτομα που παρεχώρησαν προς χρήση εγκαταστάσεις
ή εξοπλισμό, κλινικά ή πρότυπα στελέχη, αναλώσιμα
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ή αντιδραστήρια, έδωσαν οικονομική βοήθεια μέσω
δημόσιας ή ιδιωτικής χρηματοδότησης, ή συμπλήρω-
σαν ερωτηματολόγια, δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι
πληρούν τα κριτήρια του συγγραφέα. Επίσης τα κρι-
τήρια αυτά δεν πληρούν άτομα που σχολίασαν, ή διόρ-
θωσαν ή παρείχαν συμβουλές κατά τη διαδικασία της
συγγραφής μέρους ή όλου του άρθρου. Αυτά τα άτομα
μπορούν να αναφερθούν στο κεφάλαιο των ευχαρι-
στιών. Ομάδες εργασίας μπορεί να αναφερθούν ως
συγγραφείς, εφόσον όλα τα μέλη που αποτελούν την
ομάδα πληρούν τα κριτήρια που αναφέρθηκαν πιο
πάνω. Τέλος, αναφέρεται ρητά ότι ο τίτλος του συγ-
γραφέα δεν μπορεί να αποδοθεί «τιμής ένεκεν» λόγω
θέσης. Τυχόν διαφωνίες που ανακύψουν σχετικά με
την απονομή του τίτλου του συγγραφέα ή την σειρά
των συγγραφέων σε ένα άρθρο, θα σημαίνουν αυτό-
ματα την αναστολή της διαδικασίας κρίσης, έως ότου
αυτά λυθούν, είτε από το σύνολο των συγγραφέων, ή
από την αρμόδια επιτροπή βιοηθικής και δεοντολο-
γίας του ιδρύματος προέλευσης του άρθρου.

Ευχαριστίες
Τα άτομα στο κεφάλαιο των ευχαριστιών θα πρέπει να
έχουν εγκρίνει την συμμετοχή τους σε αυτό. Για υλικό
που έχει δημοσιευθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και
υπόκειται σε περιορισμό πνευματικής ιδιοκτησίας και
δικαιωμάτων (copyright) θα πρέπει να αναφερθεί ανα-
λυτικά ο τρόπος με τον οποίο αυτό αποκτήθηκε και
πως δόθηκε η άδεια. Κάθε οικονομική βοήθεια, είτε
δημόσια είτε ιδιωτική θα πρέπει να αναφέρεται ρητά.

Σύγκρουση συμφερόντων
Όλοι οι συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρουν στο
άρθρο κάθε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, σχε-
τικά με την υπό δημοσίευση μελέτη, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Διεθνούς Επιτροπής Συντακτών Ιατρικών
Περιοδικών (ICMJE):
[http://www.icmje.org/ethical_4conflicts.html]. Θα πρέ-
πει να αναφέρεται κάθε χρηματοδότηση που θα μπο-
ρούσε να οδηγήσει ή να υπονοήσει κατευθυνόμενη
εξαγωγή συμπερασμάτων, όπως επίσης κάθε οικονο-
μική δραστηριότητα που μπορεί να έχει σχέση με την
μελέτη (π.χ. και όχι περιοριστικά, προηγούμενη κα-
τοχή μετοχών ή συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια
ή λήψη χρηματοδότησης για ομιλίες από εταιρία της
οποίας τα προϊόντα ελέγχονται στην συγκεκριμένη
μελέτη, κ.λπ.). Η μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόν-
των θα πρέπει επίσης να αναφέρεται. Εδώ σημειώνε-
ται ότι οι λεπτομέρειες της σύγκρουσης συμφερόντων
δεν δημοσιεύονται μαζί με το άρθρο, αλλά παραμέ-
νουν στην Συντακτική Επιτροπή υπό αυστηρή εχεμύ-
θεια. Στο άρθρο δημοσιεύεται μια γενικόλογη φράση,
π.χ. «Ο συγγραφέας Χ.Χ έλαβε ενίσχυση από την εταιρία
Ψ.Ψ. για ερευνητικούς σκοπούς, ή για ομιλίες σε συνέδρια

κ.λπ.». Αποτυχία της συμμόρφωσης με αυτή την οδη-
γία θα οδηγεί σε επιστροφή του άρθρου για συμπλή-
ρωση, πριν την επιστημονική κρίση. Σε περίπτωση
που εκ των υστέρων αποκαλυφθεί σύγκρουση συμ-
φερόντων που δεν δηλώθηκε, η συντακτική επιτροπή
διατηρεί το δικαίωμα να το αναφέρει σε επόμενο τεύ-
χος με την μορφή «Ο συγγραφέας Χ.Χ. δεν δήλωσε πι-
θανή σύγκρουση συμφερόντων, σχετικά με το άρθρο
Ζ.Ζ. και την εταιρία Ψ.Ψ.».

Οδηγίες σύνταξης άρθρων
Για τη σύνταξη των άρθρων το περιοδικό ακολουθεί
τις υποδείξεις της Διεθνούς Επιτροπής Συντακτών Ια-
τρικών Περιοδικών (ICMJE):
[http://www.icmje.org/urm_main.html]. Αποτυχία των
συγγραφέων να συμμορφωθούν με τις οδηγίες μπορεί
να σημαίνει επιστροφή του άρθρου, πριν την κρίση,
για διόρθωση και εκ νέου υποβολή. Το χειρόγραφο,
με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και λογισμι-
κού επεξεργασίας κειμένου, δακτυλογραφείται σε
μορφοποίηση μεγέθους σελίδας Α4 (212 x 297 mm)
με περιθώρια εκατέρωθεν τουλάχιστον 2,5 cm, σε δι-
πλό διάστημα και με συνεχή αρίθμηση σειρών στο
αριστερό περιθώριο (Μενού: Διάταξη σελίδας/Αρίθ-
μηση γραμμών/Συνεχόμενη αρίθμηση).

Οι ερευνητικές εργασίες, οι βραχείες δημοσιεύ-
σεις και οι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις θα πρέπει να
έχουν την ίδια κοινή δομή και να περιλαμβάνουν τα
εξής τμήματα, σε ένα ενιαίο αρχείο κειμένου (word,
text, ή άλλο): τη σελίδα τίτλου, την ελληνική περίληψη
με τις λέξεις κλειδιά, την αγγλική περίληψη με τις λέ-
ξεις κλειδιά στα αγγλικά, το κυρίως κείμενο, τις ευχα-
ριστίες, τη δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων, τη
δήλωση άδειας από την αρμόδια Επιτροπή Βιοηθικής
ή/και τον ΕΟΦ (εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, για ερευνητικές εργασίες παρεμ-
βατικού τύπου), τη βιβλιογραφία, τους πίνακες και τις
λεζάντες των εικόνων. Οι εικόνες θα πρέπει να υπο-
βάλλονται σε ξεχωριστά αρχεία, σύμφωνα με τις οδη-
γίες που ακολουθούν.

Η σελίδα τίτλου αποτελεί την πρώτη σελίδα του
άρθρου και περιλαμβάνει: (α) τον τίτλο του άρθρου,
στον οποίο δεν επιτρέπονται συντμήσεις λέξεων, (β)
τα ονόματα των συγγραφέων (πλήρες όνομα και επώ-
νυμο), (γ) το εργαστήριο ή την κλινική και το νοσοκο-
μείο ή το ίδρυμα από το οποίο προέρχεται η εργασία,
(δ) την πλήρη διεύθυνση του υπεύθυνου για την αλ-
ληλογραφία συγγραφέα, συμπεριλαμβανομένου ενός
αριθμού τηλεφώνου και μιας ενεργούς διεύθυνσης
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) και (ε) βραχύ
τίτλο όχι μεγαλύτερο από 40 γράμματα με τα διαστή-
ματα. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να
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αναφέρονται στην Ελληνική γλώσσα και στη συνέχεια
και στην Αγγλική γλώσσα.

Η περίληψη θα πρέπει να έχει έκταση 250–400 λέ-
ξεις (εκτός από τις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις που
θα έχει έκταση έως 250 λέξεις), στην Ελληνική και την
Αγγλική γλώσσα και θα πρέπει να χωρίζεται σε 4 πα-
ραγράφους (Σκοπός, Υλικό-Μέθοδος, Αποτελέσματα,
Συμπεράσματα). Κάτω από την περίληψη θα πρέπει
να αναφέρονται οι λέξεις κλειδιά (3-6) στην Ελληνική
και την Αγγλική γλώσσα, που πρέπει να αντιστοιχούν
στους διεθνείς όρους του Index Medicus και να απο-
δίδονται στα Ελληνικά σύμφωνα με το ΙΑΤΡΟΤΕΚ
(MeSH-Hellas-Βιοϊατρική Ορολογία).

Το κυρίως κείμενο θα πρέπει να χωρίζεται στα τμή-
ματα: Εισαγωγή, Υλικό και μέθοδοι, Αποτελέσματα,
Συζήτηση, εκτός από τις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις
που θα πρέπει να αποτελούνται από τα τμήματα: Ει-
σαγωγή, Περιγραφή περίπτωσης, Σχόλιο ή Συζή-
τηση. Στο Υλικό και Μέθοδοι περιγράφεται λεπτομε-
ρώς ο τρόπος επιλογής του υλικού ή των ασθενών,
καθώς και οι μέθοδοι που εφαρμόσθηκαν, ώστε η
έρευνα να μπορεί να αναπαραχθεί από ερευνητές που
επιθυμούν την εφαρμογή της. Σε περιπτώσεις ερευνών
που αφορούν σε ανθρώπους, πρέπει να διευκρινίζεται
ότι τηρήθηκε η Διακήρυξη του Ελσίνκι (1975) και θα
πρέπει να αναφέρεται εάν η μελέτη έχει λάβει έγκριση
από την αντίστοιχη Επιτροπή Βιοηθικής και Δεοντο-
λογίας. Στα αποτελέσματα θα πρέπει να αναφέρονται
αναλυτικά τα αποτελέσματα με μορφή κειμένου ή πι-
νάκων (όσο πιο συνοπτικά γίνεται, χωρίς επαναλήψεις).
Στη συζήτηση μπορεί να γίνει σύγκριση με τα αποτε-
λέσματα άλλων εργασιών και να αναφέρονται τα συμ-
περάσματα, τα οποία προκύπτουν από τα αποτελέ-
σματα της μελέτης. Ανάλογα με το μέγεθος του
άρθρου μπορεί να γίνει σύντμηση των κεφαλαίων των
αποτελεσμάτων και της συζήτησης σε ένα κεφάλαιο
(Αποτελέσματα-Συζήτηση).

Οι ευχαριστίες θα πρέπει να απευθύνονται σε
άτομα με ουσιαστική συμβολή στην πραγματοποίηση
της έρευνας, όπως προαναφέρθηκε πιο πάνω.

Η δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων θα πρέπει
να είναι αναλυτική για όλους τους συγγραφείς.

Η δήλωση έγκρισης από την αρμόδια Επιτροπή
Βιοηθικής ή τον ΕΟΦ (για μελέτες που αυτό απαιτείται
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, π.χ. μελέτες πα-
ρεμβατικού τύπου, με ασθενείς, μελέτες ασθενών-
μαρτύρων, κ.λπ.) θα πρέπει να περιλαμβάνει τον
αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία έγκρισης.
Καθίσταται σαφές ότι δεν μπορεί να δημοσιευθεί με-
λέτη για την οποία οι συγγραφείς ζήτησαν αναδρομικά

έγκριση για εργασίες που ήδη είχαν γίνει. Οι επιδη-
μιολογικές μελέτες, οι εργασίες ελέγχου της μικροβια-
κής αντοχής, οι συγκρίσεις εργαστηριακής μεθοδο-
λογίας και οι παρουσιάσεις περιστατικών αποτελούν
είδη ερευνητικών εργασιών που δεν απαιτούν παρό-
μοια έγκριση.

Στη βιβλιογραφία ακολουθείται το διεθνές σύ-
στημα Vancouver. Επειδή η αναπαραγωγή των άρ-
θρων από τις ιστοσελίδες ανεύρεσης δεν μεταφέρει
απόλυτα όλα τα τυπογραφικά στοιχεία (π.χ. ειδικά
γράμματα) οι συγγραφείς για να εξασφαλίσουν την
ορθή απόδοση των αναφορών θα πρέπει να ανατρέ-
χουν στο τυπωμένο κείμενο, είτε σε έντυπη, είτε σε
ηλεκτρονική μορφή (αρχεία .pdf). Όλοι οι συγγραφείς
ενός άρθρου θεωρούνται από κοινού υπεύθυνοι για
την σωστή αναπαραγωγή των βιβλιογραφικών ανα-
φορών του άρθρου και η συντακτική ομάδα του πε-
ριοδικού δεν ελέγχει την τυπογραφική ακρίβειά τους.
Κόστος διόρθωσης λάθους αναφοράς που τυχόν ζη-
τηθεί από τρίτο άτομο μετά την τελική εκτύπωση του
τεύχους του περιοδικού, επιβαρύνει εξ ολοκλήρου
τους συγγραφείς. Η αρίθμηση των αναφορών στο κεί-
μενο γίνεται με την σειρά που αναφέρονται στο κεί-
μενο, με αραβικούς αριθμούς, ως εκθέτες, μετά τα ση-
μεία στίξης (π.χ.: η συγκεκριμένη παρατήρηση έχει
αναφερθεί αρχικά από τους Jones και συν.4 και έχει
επιβεβαιωθεί και από άλλες μελέτες.5,7,8-12).

Άρθρα περιοδικών δημοσιευμένα: Γράφονται τα
επώνυμα των συγγραφέων και τα αρχικά του ονόμα-
τος χωρίς τελείες, στην συνέχεια το περιοδικό στην
συντετμημένη του μορφή με πλάγια γράμματα, στην
συνέχεια το έτος, ο αριθμός τόμου (χωρίς τον αριθμό
τεύχους σε παρένθεση) και οι σελίδες (π.χ. Klotz SA,
Penn CC, Negvesky GJ, Butrus SI. Fungal and parasitic
infections of the eye. Clin Microbiol Rev 2000; 13:662-
685). Όταν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι από έξι,
αναγράφονται τα πρώτα έξι ονόματα και ακολουθεί η
λέξη “et al.” με πλάγια γράμματα, ή «και συν.» για ελλη-
νικό άρθρο (π.χ. Garcia HH, Herrera G, Gilman RH,
Tsang VC, Pilcher JB, Diaz JF et al. Discrepancies bet-
ween cerebral computed tomography and western
blot in the diagnosis of neurocysticercosis. Am J Trop
Med Ηyg 1994; 50:152-157). Σε περίπτωση αναφοράς
ονομάτων συγγραφέων στο κείμενο, αναγράφεται
μόνο το επώνυμό τους. Εάν οι συγγραφείς είναι δύο,
μεταξύ των επωνύμων τοποθετείται η λέξη “and” ή
«και» (για ελληνική δημοσίευση). Αν το άρθρο είναι
ανυπόγραφο, στη θέση των ονομάτων των συγγρα-
φέων αναφέρεται “Anonymous” ή  «Ανώνυμος» (για
ελληνική δημοσίευση). Για τα ηλεκτρονικά περιοδικά
που δεν έχουν σελιδοποίηση, ή όπου αυτό επίσης
είναι εφικτό, μετά την συντομογραφία του τίτλου του
περιοδικού θα πρέπει να αναφέρεται ο κωδικός DOI
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(Digital Object Identifier) (π.χ. Kalil AC. Is cefepime safe
for clinical use? A Bayesian viewpoint. J Antimicrob Ch-
emother 2011; doi:10.1093/jac/dkr138).

Άρθρα περιοδικών υπό δημοσίευση: Αφορά άρθρα
που έχουν γίνει αποδεκτά και εκκρεμεί η τελική δημο-
σίευσή τους. Ακολουθείται η προηγούμενη οδηγία και
μετά την συντομογραφία του περιοδικού αναγράφε-
ται “in press” ή «υπό δημοσίευση». Εάν κατά την διάρ-
κεια της διαδικασίας κρίσης το άρθρο τελικά
δημοσιευθεί, οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για την
ανανέωση της αναφοράς με τα στοιχεία του περιοδι-
κού (τεύχος, σελίδες ή νούμερο DOI).

Σύγγραμμα: αναφέρονται το όνομα του συγγραφέα,
ο τίτλος, ο αριθμός της έκδοσης (αν υπάρχουν περισ-
σότερες από μία), ο εκδότης, ο τόπος έκδοσης, το έτος
και οι σελίδες της αναφοράς. Για τα κεφάλαια βιβλίων
αναφέρεται επιπλέον μετά το όνομα του εκδότη και ο
τίτλος του βιβλίου (π.χ. Griffiths WD. Old world cutane-
ous leishmaniasis. In: Peters W, Killick-Kendrick R (eds).
The leishmaniases in biology and medicine. Vol. II. Lon-
don, Academic Press, 1987:617-636).

Εργασίες υπό μορφή ανακοινώσεων σε συνέδρια
(προφορικές ή ανηρτημένες), δεν περιλαμβάνονται
στην βιβλιογραφία, αλλά μπορεί να παρατίθενται σε
παρένθεση στο κείμενο, εφόσον δεν έχουν παρέλθει
πάνω από δύο έτη από την παρουσίασή τους, αναφέ-
ροντας το όνομα του πρώτου συγγραφέα, το συνέ-
δριο και την σελίδα του τόμου πρακτικών (π.χ.
Juncosa B et al, XVII Lancefield International Sympo-
sium on Streptococci & Streptococcal Diseases, Porto
Heli, Greece, 2008, pp63 ). Με παρόμοιο τρόπο θα
πρέπει να αναγράφονται και οι αναφορές σε ιστοσε-
λίδες, όπου επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται και η
ημερομηνία της τελευταίας επίσκεψης και ελέγχου
από τους συγγραφείς (π.χ. http://www.mednet.gr/wh-
onet, τελευταία επίσκεψη, 1η Μαΐου 2013).

Οι φωτογραφίες, τα σχήματα, τα διαγράμματα
κ.λπ. ονομάζονται ως εικόνες (εφόσον είναι φωτογρα-
φίες) ή γραφήματα (εφόσον είναι σχέδια), αναφέρον-
ται στα σημεία του κειμένου όπου αντιστοιχούν και
αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς (εικόνα 1, εικόνα
2, κ.ο.κ.). Υποβάλλονται ηλεκτρονικά ως ανεξάρτητα
αρχεία εικόνων (JPEG, TIFF, EPS, κλπ.) στην υψηλότερη
δυνατή ανάλυση (το λιγότερο 300 dpi για ασπρόμαυ-
ρες ή έγχρωμες φωτογραφίες και 600 dpi για γραφή-
ματα που περιέχουν σχέδια και γράμματα) και όχι
ενσωματωμένα στο αρχείο κειμένου του άρθρου. Η
τελική αποδοχή προϋποθέτει τον έλεγχό τους από τε-
χνική άποψη. Για εικόνες που δεν πληρούν τις τεχνικές
προδιαγραφές ζητείται η εκ νέου υποβολή τους από
τους συγγραφείς, . Οι λεζάντες των εικόνων θα πρέπει
να γράφονται όλες μαζί σε ξεχωριστή σελίδα στο κεί-
μενο του άρθρου.

Όλοι οι πίνακες αναφέρονται στα σημεία του κει-
μένου όπου αντιστοιχούν και αριθμούνται με συνεχό-
μενους αραβικούς αριθμούς (πίνακας 1, πίνακας 2,
κ.ο.κ.). Οι πίνακες δακτυλογραφούνται σε διπλό διά-
στημα και σε ξεχωριστή σελίδα ο καθένας. Η έκταση
κάθε πίνακα καλόν είναι να μην υπερβαίνει τη μία σε-
λίδα. Όλοι οι πίνακες πρέπει να έχουν λεζάντες, οι
οποίες γράφονται στο άνω μέρος της αντίστοιχης σε-
λίδας. Τυχόν επεξηγήσεις αναφέρονται με παραπομ-
πές στο τέλος του πίνακα.

Στην ονοματολογία και στις μονάδες μέτρησης, οι
φαρμακευτικές ουσίες αναφέρονται με την χημική και
όχι την εμπορική ονομασία τους. Οι μονάδες των δια-
φόρων μεγεθών αναφέρονται με τους διεθνώς παρα-
δεκτούς συμβολισμούς και όχι με τις ελληνικές
ονομασίες τους. Για παράδειγμα, γράφεται κύτταρα/μl
και όχι κύτταρα κ.κ.χ. Η ονοματολογία των βακτηρίων
είναι αυτή που αναφέρεται στο: Approved lists of Bac-
terial names (Skerman VBD, McGowan V, Sneath PHA,
ed. American Society for Microbiology (1989) και στο
International Journal of Systematic and Evolutionary
Microbiology. Τα ονόματα των ιών θα πρέπει να είναι
τα εγκεκριμένα από τη διεθνή επιτροπή για την ταξι-
νόμηση των ιών (ICTV), όπως αναφέρονται στο Virus
Taxonomy: Classification and nomenclature of viruses,
Seventh report of the international Committee on Ta-
xonomy of Viruses (van Regenmortel et al, ed. Acade-
mic Press, San Diego, Calif, 2000).

Οι ανασκοπήσεις ακολουθούν τις ίδιες προηγού-
μενες γενικές οδηγίες εκτός της κεφαλαιοποίησης που
είναι ανάλογη του θέματος (δεν ακολουθείται δηλ. η
κεφαλαιοποίηση «εισαγωγή, υλικό και μέθοδοι, απο-
τελέσματα συζήτηση»).

Οι επιστολές προς την Σύνταξη και τα άρθρα της
Σύνταξης ακολουθούν τις προηγούμενες γενικές οδηγίες,
εκτός του γεγονότος ότι δεν έχουν περίληψη ή κεφα-
λαιοποίηση (υποβάλλονται σε μια ενιαία παράγραφο).

Διαδικασία κρίσης
Όλες οι εργασίες που υποβάλλονται κρίνονται από
τουλάχιστον έναν εξωτερικό κριτή και από την ομάδα
σύνταξης του περιοδικού. Οι κριτές μπορεί να αποτε-
λούν μέλη της Συντακτικής Επιτροπής ή να είναι άλλοι,
ειδικοί για το θέμα, επιστήμονες. Καταβάλλεται κάθε
δυνατή προσπάθεια η κρίση για την αποδοχή, την
τροποποίηση ή την απόρριψη μια υποβληθείσας ερ-
γασίας να ολοκληρώνεται σε εύλογο χρονικό διά-
στημα (τρεις έως τέσσεριςεβδομάδες) από την ημε-
ρομηνία υποβολής της. Όλη η αλληλογραφία
πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
(email) του υπεύθυνου συγγραφέα, γι’ αυτό τον λόγο
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ένας ενεργός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου είναι απολύτως απαραίτητος. Σε περίπτωση που
οι κριτές ζητήσουν διορθώσεις ή προτείνουν αλλαγές,
το τελικό διορθωμένο κείμενο υποβάλλεται εκ νέου
από τον υπεύθυνο συγγραφέα, σε διάστημα τριών
εβδομάδων από την επιστροφή του για τροποποίηση
και συνοδευόμενο από επιστολή στην οποία θα ανα-
φέρονται σημείο προς σημείο όλες οι αλλαγές στο
κείμενο, καθώς και η αιτιολογημένη αποδοχή ή απόρ-
ριψη των προτάσεων των κριτών. Μετά την τελική
αποδοχή, η μελέτη αποστέλλεται στο τυπογραφείο.
Οι συγγραφείς, εφόσον το επιθυμούν, δύνανται να λά-
βουν τυπογραφικά δοκίμια για έλεγχο. Τα δοκίμια πρέ-
πει να επιστρέφονται στο Τυπογραφείο σε τρείς το
πολύ ημέρες με την χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου. Εφόσον οι συγγραφείς επιθυμούν ανάτυπα, θα
πρέπει να αποστείλουν επιστολή που θα δηλώνουν
τον αριθμό ανατύπων που επιθυμούν. Η σχετική δα-

πάνη βαρύνει εξ ολοκλήρου τους συγγραφείς. Δεν
επιτρέπεται αλλαγή του κειμένου στο στάδιο των τυ-
πογραφικών δοκιμίων χωρίς την άδεια της Σύνταξης.

Δήλωση άδειας έκδοσης
Μετά την οριστική αποδοχή του άρθρου προς δημο-
σίευση, ο υπεύθυνος συγγραφέας θα πρέπει να συμ-
πληρώσει και να υπογράψει την επιστολή ανάθεσης
της άδειας έκδοσης που μπορεί να βρει στην ιστοσε-
λίδα της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρίας. Η συμ-
πληρωμένη φόρμα θα πρέπει να ταχυδρομηθεί (κατά
προτίμηση με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία ταχυ-
μεταφοράς) στην διεύθυνση «Συντακτική Επιτροπή,
Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας, ASCENT
ΕΠΕ, Μιχαλακοπούλου 29, 115 28, Αθήνα». Σημειώνε-
ται εδώ ότι μόνο μετά την παραλαβή της επιστολής
θα ξεκινάει η διαδικασία ενσωμάτωσης του άρθρου
στο επόμενο τεύχος και η στοιχειοθέτησή του.
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General features – Scope of the Journal
The Journal of the Hellenic Microbiological Society (Jo-
urnal of HMS) is the official Journal of the Hellenic Mi-
crobiological Society, aiming at the constant educa-
tion of Biopathologists, Clinical Microbiologists, as
well as of every scientist involved in Laboratory and
Clinical Medicine. The Journal of the Hellenic Microbio-
logical Society is a quarterly peer-reviewed journal, ci-
ted in Scopus® database.

Its main objective is the publication of studies in
Greek and/or English language, which are relevant to
all fields of Clinical Microbiology (Bacteriology, Para-
sitology, Mycology, Virology) and to the other sub-
specialties of Medical Biopathology (Laboratory Hae-
matology- Blood Donation, Medical Biochemistry and
Immunology). In addition, Journal of HMS is an ap-
propriate forum for the publication of information re-
lated to the role of the laboratory in both the mana-
gement of infectious diseases and the elucidation of
the epidemiology of infections. Manuscripts which
present the results of original scientific investigations
are encouraged. Finally, Journal of HMS welcomes
submission of manuscripts which describe novel mo-
lecular methods for use in the diagnosis or elucidation
of infections.

The Journal does not charge page or article proces-
sing or any other fees to the authors. All articles are
available over the Internet after publications as Open
Access

Access to the Journal
All members of the Hellenic Microbiological Society
can access the journal through the HMS website
(www.hms.org.gr).

Submission procedure for publication
All articles submitted for publication have to be sent
exclusively in electronic format to the following ad-
dress: magazine@hms.org.gr, for the attention of: “Edi-
torial Board, Journal of the Hellenic Microbiological
Society, ASCENT Ltd., Michalakopoulou 29, 115 18 Athens”.

Manuscripts received by post, regardless of whe-
ther complemented with an electronic file or not, will
not be taken into consideration. 

Submitted articles must be accompanied by a rele-
vant personal statement of the author confirming that
all authors involved have read the manuscript and
agree with its submission, and that neither the article
nor a substantial part of it have been published or
submitted for publication elsewhere. In addition, any

conflict of interest among all authors has to be men-
tioned. Upon its receipt, the manuscript will be chec-
ked for its integrity; a reply e-mail will then be sent to
the author in charge of the correspondence.
Types of papers for publication
The following types of articles are published in the
journal: Research papers: contain the results of pro-
spective or retrospective laboratory, epidemiological
or clinical studies which are published for the first
time. The length of the text -excluding literature- sh-
ould not exceed 5,000 words, four to five tables or fi-
gures and 35 bibliographical references.

Short-form papers: generally share the same struc-
ture as research papers, but their length is smaller and
does not exceed 1,800 words, two tables or figures
and 15 bibliographical references. They relate to stu-
dies that do not justify the scope of a full research
paper. The Editorial Board reserves the right to ask the
authors to convert a research paper into a short-form
paper, upon a relevant proposal by the respective re-
ferees, when they consider that the topic does not ju-
stify the original length. The authors may submit their
work in the form of short papers from the outset.

Interesting cases – Case reports: include new or
very rare cases of diseases, rare occurrences and the
implementation of new diagnostics criteria or new th-
erapeutic methods. The length of the text should not
exceed 1,500 words two tables or figures and 15 bi-
bliographical references. 

Review articles: modern medical issues are analy-
zed, where the latest developments are presented or
the conclusions of series of research studies by the au-
thors are listed. Review articles are written by one or
more authors, according to their theme. The main text
should not exceed 10,000 words, including up to 100
references. 

Letters to the Editors: contain opinions or comments
on published studies, etc. Their length should be no
more than 500 words, including up to 5 references. 

Editorial articles: brief articles commenting on or
assessing contemporary issues, published upon invi-
tation by the Editorial Board. Their length should not
exceed 1,000 words and 10 references.

Defining the author of an article
The author of an article is defined as the person who
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has assisted in designing and/ or carrying out a spe-
cific research presented in the article, according to the
guidelines of the International Committee of Medical
Journal Editors (ICMJE)
[http://www.icmje.org/ethical_1author.html].
The journal considers all authors, irrespective of the
order of appearance, as equally bearing full responsi-
bility of an article, including its title and order of ap-
pearance of other authors. Any individuals who
offered specific equipment or facilities, clinical or re-
ference strains, consumables or reagents, financial as-
sistance through public or private financing, or who
completed questionnaires, do not meet the criteria of
an author and cannot be defined as such. Moreover,
individuals who commented, edited or advised du-
ring the writing process of the article cannot be inclu-
ded as authors. Rather, these individuals can be
mentioned in the Acknowledgements section. Working
groups can be included as authors, provided that all
group members fulfill the criteria mentioned above.
Finally, it is explicitly stated that no individual can be
included as an author honoris causa, because of a po-
sition that he/she holds. Any disputes that arise with
regard to the inclusion of an individual as an author
or to the authors’ order of appearance in an article, will
automatically trigger the suspension of the evaluation
process until these disputes are resolved, either by all
authors or by the competent bioethics and ethics
committee of the institution of origin of the article.
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concerning article ZZ and company YY”.

Guidelines for writing articles
Regarding the writing of articles, the journal complies
with the guidelines of the International Committee of
Medical Journal Editors (ICMJE)
[http://www.icmje.org/urm_main.html].
Failure of the authors to comply with these guidelines
can lead to the article being returned for adjustments
and resubmission, prior to its evaluation. 

With the use of a computer and word processing
software, the manuscript is typed on A4 page format
(212 x 297 mm) with margins on both sides of at least
2,5 cm, double-spaced and with continuous line num-
bering in the left margin (Menu: Page Layout > Line
Numbers > Continuous).

Research papers, Short-form papers and Intere-
sting cases should have a common structure and in-
clude the following sections in a single text file (word,
text or other): title page, Greek abstract with key
words (for manuscripts in Greek), English abstract
with key words, main body of the text, acknowledge-
ments, declaration of competing interests, declaration
of authorization by the competent Bioethics Commit-
tee and/ or the National Organization for Medicines
(for Greek authors EOF) (when required, in accordance
with current legislation, in the case of interventionist
research papers), references, tables and image ca-
ptions. Images have to be submitted in separate files,
in accordance with the instructions that follow.

The title page is the first page of the article and in-
cludes: (a) the title of the article, where no abbrevia-
tions can be used, (b) the names of the authors (full
name and surname), (c) the laboratory or clinic and
hospital or institution where the study was carried
out, (d) the full address of the author in charge of cor-
respondence, including a telephone and fax number
and an active e-mail address, and (e) a brief title no
longer than 40 characters including spaces. All the
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above information should be provided first in Greek
and then in English. 

The abstract has to be between 250 and 400 words
(except for interesting cases where the abstract sh-
ould not exceed 250 words) in the Greek and English
language (for a Greek speaking article) or solely in En-
glish (for an English speaking article) and it should be
divided into four paragraphs (Aim of the study, Mate-
rials and Methodology, Results, Conclusions). Three
to six key words are listed below the abstract both in
Greek and/or English (as mentioned above), which
must correspond to the international terms of Index
Medicus and be attributable to Greek according to ΙΑ-
ΤRΟΤΕΚ (MeSH-Hellas-Biomedical Terminology).

The main body of the text, for the Research papers
and the Short-form papers, must be divided into sec-
tions: Introduction, Materials and Methods, Results,
Discussion. For the Interesting Cases format it should
be divided into the following sections: Introduction,
Case Description, Comments or Discussion.

In the Materials and Methods section, the way in
which the material or patients were selected is descri-
bed in detail, as well as the methods implemented, in
order for other researchers to be able to reproduce
the research. In case that the research involves people,
compliance with the Declaration of Helsinki (1975)
has to be stated, whereas it should also be defined
whether the study has been approved by the respec-
tive Bioethics and Ethics Committee and the respec-
tive decision No has to be quoted (please see below).

In the Results section, the results have to be men-
tioned analytically in the form of either text or tables
(as concisely as possible, without repetitions). The re-
sults can then be compared with the results of other
studies in the Discussion section, where the conclu-
sions stemming from these results will also be men-
tioned. According to the length of the article, the
Results and Discussion sections can be merged into
a single section (Results-Discussion).

The Acknowledgements section has to be addres-
sed to individuals with substantial contribution to the
realization of the research, as mentioned above.

The declaration of competing interests should be
analytical for all authors involved.

The declaration of authorization by the compe-
tent Bioethics Committee or the National Organi-
zation for Medicines (for Greek authors-EOF) (when
required in accordance with current legislation, e.g.

for interventionist research papers, research involving
patients, studies of patients-witnesses, etc.) must in-
clude the protocol number and date of authorization.
It is made clear that no research can be published for
which the authors requested retroactive authorization
for work that had already been carried out. Epidemio-
logical studies, antimicrobial resistance control re-
ports, comparisons between laboratory methodolo-
gies and cases reports constitute types of research
that require no such authorization.

References follow the international Vancouver sy-
stem (Vancouver reference style). Due to the fact that
the referencing of articles from their websites of origin
does not fully transfer all typefaces used (e.g. special
lettering), the authors should refer to the relevant
printed text in order to ensure proper referencing, ei-
ther in printed or in electronic format (.pdf files). The
authors of an article are all held equally responsible
for the proper reproduction of references, whereas
the Editorial Board of the journal does not check refe-
rences for their typographical accuracy. In case of any
request by a third party to correct a reference error
after the final print of the respective issue of the jour-
nal, the financial cost is entirely borne by the authors.
The numbering of references follows the sequence in
which they appear in the text, using Arabic numerals,
in the form of superscripts and following punctuation
(e.g.: this was originally observed by Jones et al.4 and
has been confirmed by other studies as well.5,7,8-12).

Published journal articles: The surnames of the auth-
ors are written first along with the initials of their
names without dots, followed by the title of the jour-
nal in its abbreviated form in italics, then by the year,
volume number (without the issue number in paren-
theses) and pages (e.g. Klotz SA, Penn CC, Negvesky
GJ, Butrus SI. Fungal and parasitic infections of the
eye. Clin Microbiol Rev 2000; 13:662-685). When the
authors are more than six, the first six names are listed
and followed by the phrase “et al.” in italics (e.g. Garcia
HH, Herrera G, Gilman RH, Tsang VC, Pilcher JB, Diaz 5
JF et al. Discrepancies between cerebral computed
tomography and western blot in the diagnosis of neu-
rocysticercosis. Am J Trop Med Ηyg 1994; 50:152-157).
When mentioning the name of an author within the
text, only their surname is given. If the authors are
two, the word “and” should be placed between their
surnames. When an article is unsigned, instead of the
names of the authors the word “Anonymous” is used.
For electronic journals with no page numbers, or
whenever this is possible, the DOI (Digital Object
Identifier) code should follow the abbreviated title of
the journal (e.g. Kalil AC. Is cefepime safe for clinical use?
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A Bayesian viewpoint. J Antimicrob Chemother 2011;
doi:10.1093/jac/dkr138).

Journal articles under publication: these are articles
which have been approved and pending final publi-
cation. The previous instructions should be followed,
whereas the abbreviated journal title is followed by
the phrase “in press” or “under publication”. When an
article is published during the evaluation process,
the authors are responsible for renewing the reference
by mentioning the relevant journal details (issue,
page numbers or DOI).

PhD thesis, book chapters or equivalent: the refe-
rence includes the name of the author, title, publica-
tion edition (in case of more than one editions),
publisher, city of publication, year and page numbers.
For book chapters, the title of the book must also be
mentioned after the name of the publisher (e.g. Griffi-
ths WD. Old world cutaneous leishmaniasis. In: Peters
W, Killick-Kendrick R (eds). The leishmaniases in bio-
logy and medicine. Vol. II. London, Academic Press,
1987:617-636). 

Works in the form of notices at conferences (either
oral or posted) are not included in literature, but they
can be set out in the text in parentheses, as long as
no more than two years have passed since their pre-
sentation, indicating the name of the first author, the
conference and specific page(s) in the volume of the
minutes of the conference (e.g. Juncosa B et al, XVII
Lancefield International Symposium on Streptococci
& Streptococcal Diseases, Porto Heli, Greece, 2008,
pp63). References to websites should be listed in a si-
milar manner, further indicating the date of the auth-
ors’ last access to the website (e.g. http://www.med-
net.gr/whonet, cited 1 September 2015).

Photographs, figures, diagrams, etc. are defined
as images (in case of photos) or graphs (in case of dra-
wings) and they are listed in the corresponding points
of the text and numbered in Arabic numerals (Figure
1, Figure 2, etc.). They are submitted in electronic for-
mat as individual image files (JPEG, TIFF, EPS, etc.) in
the highest possible resolution (at least 300 dpi for
black and white or color photos and 600 dpi for graphs
containing drawings and letters) and not as attach-
ments to the text file of the article. Their final admission
requires approval after technical control. When images
do not meet the specifications, the authors will be re-
quested to resubmit them. Image captions should be
written together on a separate page in the text.

All tables are listed in the corresponding points of
the text and numbered in continuous Arabic nume-

rals (Table 1, Table 2, etc.). The tables must be typed
using double-spacing, at the end of the manuscript,
after the references, in the same file. Each table should
fit in one page. All tables must be accompanied by ca-
ptions, which are written in the upper part of the cor-
responding page. Any clarifications are listed as
references at the end of the table.

As far as nomenclature and units of measurement
are concerned, pharmaceutical substances are men-
tioned by their chemical rather than by their brand
name. The various units of measurement are referred
to according to the internationally acceptable stan-
dards. The nomenclature of bacteria can be found in:
Approved lists of Bacterial names (Skerman VBD,
McGowan V, Sneath PHA, ed. American Society for Mi-
crobiology (1989) and in the International Journal of
Systematic and Evolutionary Microbiology. The no-
menclature of viruses has to be approved by the In-
ternational Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV),
as referred to in Virus Taxonomy: Classification and no-
menclature of viruses, Seventh report of the interna-
tional Committee on Taxonomy of Viruses (van Regen-
mortel et al, ed. Academic Press, San Diego, Calif, 2000)

.
Reviews follow the same general guidelines except

for their structure, which should be analogous to the
subject (i.e. the “introduction, materials and metho-
dology, results, discussion” structure is not applicable).

Letters to the editors and Editorial articles con-
form to the general guidelines laid out above, apart
from the fact that they have no abstract and no indi-
vidual sections (instead, they are submitted in a single
paragraph).

Evaluation process
All submitted manuscripts are evaluated by at least
one external reviewer, as well as by the Editorial
Board. The reviewers may be members of the Editorial
Board or other scientists who are experts on the re-
spective subject. Every effort is made so as to com-
plete the evaluation process within a reasonable time
(three to four weeks) from the date of its submission,
regardless of whether the paper is accepted or rejec-
ted, or has to be modified. All correspondence takes
place via the e-mail of the author in charge and the-
refore an active e-mail account is necessary. In case
that the reviewers request corrections or suggest mo-
difications, the final amended version will be resub-
mitted by the author in charge, within three weeks
from its return and accompanied by a relevant letter
stating all modifications made in the text point by
point, as well as the reasoned acceptance or rejection
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of the reviewers’ proposals. Following its final acce-
ptance, the manuscript is sent for printing. If they
wish, the authors may receive printing proofs for ch-
ecking. The proofs have to be resent to the printing
office by e-mail within three days at the most. If the
authors wish to receive reprints, they should send a
letter stating the number of desired copies. The rele-
vant expense is borne entirely by the authors. Exten-
sive changes cannot be performed while in the
process of proof reading without prior permission by
the Editorial Board.

Declaration of publication permission
After the final acceptance of the article for publication,
the author in charge must fill in and sign the letter of
publication and printing permission, which can be fo-
und on the HMS website. The completed form should
be mailed (preferably by registered mail or courier)
to the address: “Editorial Board, Journal of Hellenic Mi-
crobiological Society, Ascent Ltd., 29 Mihalakopoulou
11528, Athens, Greece”. It should be noted here that
the article will be sent to the printer’s only after the
letter of permission has been received.
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