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Α ν α σ κ ό π η σ η

Περίληψη

Στις 8 Αυγούστου 2014 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διακήρυξε την επιδημία από Ebola στη
Δυτική Αφρική ως επείγον συμβάν δημόσιας υγείας με διεθνείς επιπτώσεις, ως συνέπεια της πρω-
τοφανούς επέκτασής της. Κατά τη διάρκεια αυτής της επιδημίας καταγράφηκαν 28.500 κρούσματα
και 11.315 θάνατοι.  Η βιβλιογραφική μας αναζήτηση, η οποία καλύπτει την περίοδο 1976-2016,
συνοψίζει τα δεδομένα σχετικά με την κλινική εικόνα, την εργαστηριακή διάγνωση, τον τρόπο με-
τάδοσης και την επιζωοτία τοπικών ή ευρύτερων γεωγραφικών περιοχών. Ο ιός Ebola είναι γνω-
στός από το 1976, όταν και αναγνωρίστηκε κατά την ταυτόχρονη εμφάνισή του στις επιδημίες του
Σουδάν και του Ζαΐρ. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, ο ιός προκαλεί το θάνατο στα πρω-
τεύοντα. Ακόμα, δεν έχουν γίνει πλήρως κατανοητά τα είδη των ζώων που αποτελούν τα υποδόχα
του ιού στη φύση ή οι ξενιστές που προσβάλλονται και νοσούν. Ο ιός έχει ανιχνευτεί σε σκύλους
και επιπολάζει στους πληθυσμούς των φρουτοφάγων νυχτερίδων στην Κεντρική Αφρική. Πειρα-
ματικά ο ιός έχει ενοφθαλμιστεί σε φρουτοφάγες και εντομοφάγες νυχτερίδες. Επιπλέον, η μακρά

Λοίμωξη από τον ιό Ebola: επιδημιολογία, κλινικά χαρακτηριστικά
και εργαστηριακή διάγνωση

Ρεγγίνα Βώρου1, Εμμανουήλ Παπαδογιαννάκης2

1Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Πολιτικής, Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)
2Τομέας Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ)



1. Εισαγωγή

Στις 8 Αυγούστου 2014, και μόνο για τρίτη φορά στην
ιστορία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αυτός δια-
κήρυξε ως επείγουσα κατάσταση Δημόσιας Υγείας με
Διεθνείς επιπτώσεις την επιδημία από τον ιό Ebola στη
Δυτική Αφρική, ώστε να συντονίσει παγκοσμίως τις
προσπάθειες όλων των χωρών για να τεθεί έλεγχος στη
επιδημία.1 Οι σημαντικότεροι παράγοντες που οδήγη-
σαν στη διακήρυξη αυτή ήταν η ανεπανάληπτη κλιμά-
κωση και γεωγραφική επέκταση της επιδημίας από τη
Γουϊνέα προς τη Σιέρρα Λεόνε και τη Λιβερία μαζί με την
περιορισμένη δυνατότητα των συστημάτων υγείας των
τριών χωρών, την υψηλή θνητότητα της λοίμωξης και
την επέκταση στη Νιγηρία, μια χώρα με περισσότερα
από 170 εκατομμύρια πληθυσμό. Σποραδικά κρού-
σματα προς το Μαλί, τη Σενεγάλη, την Ισπανία, τις ΗΠΑ,
έχουν επίσης προβληματίσει για τη δυνατότητα πρό-
κλησης νέας επιδημίας σε πόλεις με μεγάλο πληθυσμό
και θυλάκους χαμηλών υγειονομικών δυνατοτήτων.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), η τελευταία

εκτεταμένη επιδημία του ιού Ebola, η οποία ήταν η
πρώτη που συνέβη στη Δυτική Αφρική, σε αντιδια-
στολή με όλες τις προηγούμενες που αφορούσαν την
Κεντρική Αφρική, έχει πλήξει τουλάχιστον 28.637 αν-
θρώπους κυρίως στη Γουϊνέα, τη Λιβερία και τη Σιέρα
Λεόνε, κοστίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 11.315 αν-
θρώπους.2 Οι αριθμοί αυτοί δεν θεωρούνται απολύ-
τως ακριβείς, διότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις
άγνωστης έκβασης, καθώς και περιπτώσεις θυμάτων
τα οποία απέκρυψαν από τις Αρχές οι οικείοι τους.1 Το
πρώτο κρούσμα που αναγνωρίστηκε ήταν ένα δί-
χρονο αγόρι που μολύνθηκε από τον ιό πιθανώς από
ζώο που παραμένει άγνωστο ως σήμερα μέσα στο
δάσος της Γουϊνέα.2 Η Λιβερία ανακηρύχτηκε από τον
ΠΟΥ ελεύθερη της νόσου στις 10 Μαΐου 2015 και οι
άλλες δυο τον Ιανουάριο 2016.1

Η λοίμωξη με τον ιό Ebola, γνωστή και ως αιμορρα-
γικός πυρετός Ebola, είναι ζωοανθρωπονόσος συνή-
θως θανατηφόρα, που οφείλεται στο γένος νηματοει-
δών ιών Ebolavirus το οποίο περιλαμβάνει πέντε είδη.3
Η κλινική εικόνα είναι μη ειδική, ενώ τα δυο προεξάρ-
χοντα συμπτώματα είναι υψηλός πυρετός και κεφα-
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Ρ. ΒΩΡΟΥ, Ε. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

περίοδος ανομβρίας στις περιοχές στις οποίες έχει γίνει αποψίλωση των δασών της Δυτικής Αφρικής, καθώς
και η συνακόλουθη προσαρμογή της συμπεριφοράς των άγριων ζώων, διευκολύνουν την μετάδοση του ιού
από την άγρια πανίδα στον άνθρωπο. Ο τρόπος με τον οποίο μεταδίδεται ο ιός στους ανθρώπινους πληθυ-
σμούς πραγματοποιείται μέσω επαφής με μολυσμένα πρωτεύοντα ή νυχτερίδες, επαφή με ανθρώπινο αίμα
ή σωματικά υγρά (κυρίως κατά τη διάρκεια των τελετουργικών ταφών των θυμάτων), επαφή μέσω μολυσμέ-
νων αντικειμένων των ασθενών ή διασπορά μέσω μολυσμένων ιατρικών αντικειμένων, όπως οι σύριγγες,
που προκαλούν νοσοκομειακή διασπορά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά τη διάρκεια των επιδημιών που
καλούνται να αντιμετωπίσουν οι υγειονομικοί φορείς και οι διεθνείς ιατρικές αποστολές είναι η πρόκληση
της έγκαιρης και έγκυρης εργαστηριακής διάγνωσης. Η εργαστηριακή διάγνωση επικεντρώνεται στην αλυ-
σιδωτή αντίδραση πολυμεράσης με ανάστροφη μεταγραφάση (reverse transcription-PCR), χρησιμοποιώντας
την ELISA αντιγόνων για διασταύρωση του αποτελέσματος της μοριακής τεχνικής και την ELISA αντισωμάτων
για συγχρονικές μελέτες επιπολασμού. Έως σήμερα δεν έχει εγκριθεί κάποια θεραπεία ή εμβόλιο, όσο για τη
μετάγγιση πλάσματος από ασθενείς που ανάρρωσαν, τα αποτελέσματα παραμένουν αμφιλεγόμενα.



λαλγία. Μιμείται πληθώρα ιογενών και άλλων λοιμώ-
ξεων, κάνοντας τη διαφορική διάγνωση δύσκολη.1

O ιός μεταδίδεται στον άνθρωπο με την επαφή με
άγρια ζώα και εξαπλώνεται στον πληθυσμό με επαφή
με ασθενείς και βιολογικά υγρά αυτών. Η θνητότητα
στην παρούσα επιδημία ήταν περίπου 50%, όμως το-
πικά πλησίασε το 70% στη Γουινέα, ίσως και περισσό-
τερο, λόγω πιθανής υποδήλωσης και ελλιπούς κατα-
γραφής των θυμάτων.1 Στις επιδημίες του παρελθόντος
κυμάνθηκε από 25% έως 90%.4 H θνητότητα εξαρτάται
από το είδος του ιού και την ποιότητα της διαθέσιμης
υποστηρικτικής αγωγής.1

Οι αρχικές επιδημίες, όπως η πρώτη που διαγνώ-
σθηκε το 1976, συνέβησαν σε απομονωμένα χωριά
των χωρών Ζαΐρ, γνωστό σήμερα ως Λαϊκή Δημοκρα-
τία του Κονγκό, και Σουδάν, στην Κεντρική Αφρική,
κοντά σε τροπικά δάση, ενώ η πρόσφατη επιδημία της
Δυτικής Αφρικής αφορά εκτεταμένες αστικές και αγρο-
τικές περιοχές (Εικόνα 1).4 Η αντιμετώπισή της κατέ-
στησε επιβεβλημένη τη συμμετοχή όλου του πληθυ-

σμού: σωστή διαχείριση των ασθενών, επιτήρηση και
διερεύνηση επαφών, εργαστηριακή υποδομή, ασφαλή
πρακτική ταφής νεκρών και προσφορά κοινωνικού
εθελοντικού έργου από μεγάλες κοινωνικές ομάδες.
Η έγκαιρη υποστηρικτική συμπτωματική αγωγή και
ενυδάτωση βελτιώνουν την επιβίωση. Δεν έχει εγκριθεί
καμία φαρμακευτική αγωγή που αποδεδειγμένα αδρα-
νοποιεί τον ιό, αλλά είναι υπό διερεύνηση διάφορες
ανοσολογικές και φαρμακευτικές θεραπείες και δύο
πιθανά εμβόλια είναι υπό αξιολόγηση.4

O ΠΟΥ, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων
(European Center for Disease Control, ECDC), το Cen-
ters for Disease Control (CDC) και το Κέντρο Ελέγχου
και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) έχουν καθο-
ρίσει τους επιδημιολογικούς ορισμούς των κρουσμά-
των και τα μέτρα που χρειάζεται να λαμβάνονται για
την πρόληψη της μετάδοσης της λοίμωξης παρέχον-
τας τις αντίστοιχες οδηγίες.5-6 Ωστόσο υπάρχουν
πολλά άγνωστα σημεία για τη λοίμωξη και μια σύν-
θετη επιδημιολογική καi επιζωοτιολογική εικόνα,
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Εικόνα 1 Ποταμός Κόγκο ως φυσικό σύνορο των δυο χωρών.
Ο ποταμός Κογκό ή ποταμός Ζαΐρ είναι μεγάλος ποταμός της Κεντρικής Αφρικής, ο δεύτερος μεγαλύ-
τερος ποταμός παγκοσμίως μετά τον Αμαζόνιο. Είναι το φυσικό σύνορο μεταξύ δυο χωρών:
• Της μεγαλύτερης Democratic Republic of the Congo ή DRC στα νοτιοανατολικά (πρωτεύουσα: Kin-

shasa) (προηγουμένως γνωστό ως Zaire)
• Της μικρότερης Republic of the Congo ή σκέτο Congo στα βορειοδυτικά (πρωτεύουσα: Brazzaville)
Στα σύνορα των δυο χωρών διαγνώστηκε το 1976 η πρώτη επιδημία από τον ιό Ebola.
https://en.wikipedia.org/wiki/Congo_River#/media/File:River_Congo.svg (Δημιουργός: Hel-Hama).
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τόσο στις επιδημίες του παρελθόντος, όσο και στην
πρόσφατη. 

Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η ιστο-
ρική αναδρομή των καταγεγραμμένων μεμονωμένων
κρουσμάτων καθώς και επιδημιών αιμορραγικού πυ-
ρετού Ebola, συμπεριλαμβανόμενης της επιδημίας
που εκδηλώθηκε από το 2013 στη Δυτική Αφρική και
βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Θα καταγραφούν πληρο-
φορίες για το γένωμα του ιού, θα γίνει περιγραφή της
επιδημιολογίας του ιού και του αιμορραγικού πυρετού
Ebola στον άνθρωπο, της επιζωοτίας του ιού δηλαδή
της κατανομής του σε ζωικά είδη, θα συλλεχθούν πλη-
ροφορίες για ασυμπτωματική φορεία, για την κλινική
εικόνα, για τους τρόπους μετάδοσης, σε ανθρώπους
και ζώα, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν όσοι
περιβαλλοντικοί παράγοντες ευθύνονται ή ενοχοποι-
ούνται για τη μετάδοση του ιού εντός και μεταξύ δια-
φορετικών ζωικών ειδών και από αυτά στον άνθρωπο,
καθώς και για τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί συλλογή και κα-
ταγραφή δεδομένων για τη λοίμωξη και θα εξαχθούν
συμπεράσματα για το παρελθόν το παρόν και το μέλ-
λον της λοίμωξης στις ενδημικές περιοχές. Θα περι-
γραφούν οι εξελίξεις στη θεραπεία, τα φάρμακα υπό
εξέτασιν ή υπό έγκριση για χρήση, τα ελεγχόμενα με
κλινικές δοκιμές εμβόλια και τα αποτελέσματα αυτών.
Θα γίνει εκτενής αναφορά στα μέτρα πρόληψης και
ελέγχου της λοίμωξης τα οποία έχουν ληφθεί, ώστε να
αποτραπεί αφενός μεν η μετατροπή της επιδημίας σε
ενδημία και αφετέρου η περαιτέρω εξάπλωση της λοί-
μωξης σε νέες γεωγραφικές περιοχές, καθώς και τα
μέτρα πρόληψης και ελέγχου της λοίμωξης κατά την
εισαγωγή ασθενών στα νοσοκομεία. Θα γίνει αξιολό-
γηση της αποτελεσματικότητας των περιορισμών τα-
ξιδιού που έχουν ήδη τεθεί στη Δυτική Αφρική στον
περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας στις χώρες
αυτές.

Τέλος θα περιγραφεί η συνεργασία των Χώρων Πα-
ροχής Υπηρεσιών Υγείας με τις υπηρεσίες Δημόσιας
Υγείας και συνεργασίας των τελευταίων με την Κτηνια-
τρική Δημόσια Υγεία, και των επιπτώσεων απουσίας
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, στην πρόληψη και στον
έλεγχο των επιδημιών αυτών στην Αφρική και τις ανε-
πτυγμένες χώρες. 

2. Υλικό και Μέθοδος

Έγινε αναζήτηση στο Pubmed για άρθρα για την πρό-
σφατη επιδημία στη Δυτική Αφρική, για την έναρξη
και εξέλιξη της επιδημίας, τα κλινικά και εργαστηριακά
ευρήματα, το γονιδίωμα του ιού, τη θεραπεία, τον
έλεγχο της λοίμωξης σε χώρους παροχής υπηρεσιών
υγείας, την πρόοδο ως προς τη φαρμακευτική αγωγή

και τα εμβόλια, τις οικονομικές επιπτώσεις, τις κοινω-
νικές επιπτώσεις, τα συμπεράσματα από την επιδημία
για τη διεθνή κοινότητα. Επίσης έγινε λεπτομερής
έλεγχος καταμέτρηση και παρουσίαση όλων των επι-
δημιών του παρελθόντος από την πρώτη του 1976
έως σήμερα, έγινε πλήρης καταγραφή των επιδημιών
και της ανίχνευσης του ιού που έχουν γίνει αντιληπτές
και δημοσιευμένες στο Pubmed σε άγρια και οικόσιτα
ζώα, οι περιβαλλοντικές συνθήκες που ευνόησαν την
ανάδυση και επέκταση του ιού, αναζητήθηκαν στοι-
χεία για το οικοσύστημα, συμπεριφορές αγρίων ζώων,
επιδημιολογικές μελέτες σε άγρια και οικόσιτα ζώα,
και η κλινική εικόνα και φυσική πορεία της νόσου σε
αυτά.

Χρησιμοποιήθηκαν οι όροι:  “Hemorrhagic Fever,
Ebola” ΑND “epidemiology”/current outbreak/trea-
tment/clinical presentation/ natural history/pathoge-
nesis/diagnosis/prognosis/persistence in convale-
scents/persistence in environment/infection control/no-
socomial infection control/personal protective equip-
ment/wild animals/epizootiology/reservoir/ air travel/in-
ternational health regulations/world health/ από 1976
έως Ιανουάριο 2016.

Στις ιστοσελίδες των οργανισμών Δημόσιας Υγείας
όπως το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ), Center for Disease Control (CDC), Euro-
pean Center for Disease Control (ECDC), του Depar-
tment of Health UK, World Health Organization
(WHO), Οργανισμό Υγείας των Ζώων (OIE) έγινε έλεγ-
χος ως προς επιδημιολογικά δεδομένα και οδηγίες για
όλες τις πληθυσμιακές ομάδες. Τέλος πάρθηκαν πλη-
ροφορίες  από το Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό 2005
(International Health Regulations), ως προς επείγου-
σες καταστάσεις με Διεθνή Κίνδυνο (Public Health
Emergencies with International Concern, PHEIC).6

Για τα είδη νυχτερίδας που ενέχονται στη διατή-
ρηση του ιού στη φύση, έγινε έρευνα μέσω διαδι-
κτύου σε έγκριτα κτηνιατρικά περιοδικά  για τη
φυσιολογία, συμπεριφορά, αναπαραγωγή, διατροφι-
κές συνήθειες και κυκλικές μεταβολές αυτών στη
διάρκεια του έτους.

3. Αποτελέσματα

3.1. Ταξινόμηση και Δομή του Ιού
Σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή Ταξινόμησης των Ιών
(2013), η οικογένεια νηματοϊών Filoviridae ανήκει στη
σειρά Mononegavirales και περιλαμβάνει τρία γένη:
Ebolavirus, Marburgvirus και Cuevavirus.3 To γένος Ebo-
lavirus αποτελείται από πέντε διακριτά είδη, τα οποία
περιλαμβάνουν το καθένα, ένα μόνον ιό (παρακάτω
αναφερόμενοι σε παρένθεση), αλλά αυτό αναμένεται
να αλλάξει: Zaire ebolavirus (Ebola virus, EBOV), Sudan



ebolavirus (Sudan virus, SUDV), Tai Forest ebolavirus
(Tai Forest virus, TAFV, παλιότερα γνωστός ως Cote
d’Ivoire ebolavirus), Bundibugyo ebolavirus (Bundibu-
gyo virus, BDBV) και Reston ebolavirus (Reston virus,
RESTV) (Πίνακας 1).3 Επειδή κάθε είδος έχει ακόμη έναν
μόνο ιό, στη βιβλιογραφία παρατηρείται το φαινόμενο
να εναλλάσσονται ως ταυτόσημοι οι δυο διαφορετικοί
όροι του είδους και του γένους π.χ. ο όρος Zaire Ebola-
virus που υποσημαίνει το είδος εναλλάσσεται, αλλά
δεν είναι ίδιος με τον όρο Ebola virus (EBOV) που ση-
μαίνει τον μοναδικό ιό του είδους Zaire Ebolavirus (Πί-
νακας 1). Επίσης χρειάζεται να διακρίνουμε αυτούς
τους δυο όρους από τον τελείως διαφορετικό όρο γέ-
νος Ebolavirus (Πίνακας 1). Οι Εbola virus (EBOV), Sudan
virus (SUDV), και Bundibugyo virus (BDBV), οι οποίοι
ενδημούν στην υποσαχάρια Αφρική, προκαλούν σχε-
δόν πάντα κλινικά έκδηλη νόσο στον άνθρωπο.7 o Tai
Forest virus (TAFV) απομονώθηκε σε ένα μόνο ερευ-
νητή με ασυμπτωματική λοίμωξη, ενώ ο Reston virus
(RESTV), ο μόνος που ενδημεί στις Φιλιππίνες, δεν προ-
καλεί ή προκαλεί μόνον ήπια κλινική νόσο στον άν-
θρωπο.8 O ιός Εbola (EBOV), έχει υψηλή λοιμογονικό-
τητα για τον άνθρωπο3 και ευθύνεται για την επιδημία
στη Δυτική Αφρική που ξεκίνησε το Δεκέμβρη του
2013 και αποτελεί τη μεγαλύτερη επιδημία από την
πρώτη εμφάνισή του ιού το 1976.7,9

Όλοι οι ιοί της υποσαχάριας Αφρικής προκαλούν
λοίμωξη με παρόμοια συμπτώματα στον άνθρωπο,
αλλά διαφέρουν στη λοιμογονικότητα, στην
εξέλιξη της νόσου και στη θνητότητα η οποία
είναι λιγότερο από 40% για τον BDBV, περί-
που 50% για τον SUDV, 70 ως 90% για τον
EBOV, ενώ δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί για
το μοναδικό κρούσμα λοίμωξης από Tai Fo-
rest virus.4

Όπως και οι άλλοι νηματοϊοί, οι ιοί του γέ-
νους Ebolavirus έχουν χαρακτηριστικά νημα-
τοειδή ιικά σωμάτια, από όπου και η ονομασία
τους, έχουν φάκελο τον οποίο διαπερνούν εγ-
κάρσια γλυκοπρωτεΐνες (GP) με τριμερείς
προσεκβολές,10 έχουν ενιαίο, αρνητικής πο-
λικότητας και μονής έλικας RNA που περιλαμ-
βάνει επτά γονίδια (nucleoprotein NP, virion
protein VP35, virion protein VP40, glycopro-
tein GP, VP30, VP24, και RNA-dependent RNA
polymerase L), τα οποία κωδικοποιούν επτά
δομικές πρωτεΐνες (nucleoprotein, polyme-
rase cofactor, major matrix protein, tran-
smembrane glycoprotein, transcription acti-
vator, minor matrix protein, and RNA
dependent RNA polymerase), αντίστοιχα.11,4

Η διαμεμβρανική γλυκοπρωτεΐνη (GP) καθο-
ρίζει τον τροπισμό του ιού προς τους ιστούς
και ενεργοποιεί τη φλεγμονή.11

Tο γένος Ebolavirus πιθανολογείται ότι κυκλοφο-
ρούσε στην Κεντρική Αφρική πριν την επιδημία του
1976, απλά απομονώθηκε για πρώτη φορά το 1976
επειδή τότε προκάλεσε αντιληπτή επιδημία.12-13 Το γέ-
νωμά του από τότε έως σήμερα έχει μεταβληθεί μόνο
κατά 3% και έχει δείξει ότι είναι ένας από τους ιούς με
μικρό αριθμό μεταλλάξεων που δεν έχουν οδηγήσει σε
μεγαλύτερη μολυσματικότητα ή μεταδοτικότητα.12-13

Παρά το σημαντικό αριθμό επιδημιών σε ανθρώ-
πους και ζώα στην Κεντρική Αφρική, από το 1976 έως
το 2002 είχαν απομονωθεί μόνο 12 αλληλουχίες για
τη διαμεμβρανική γλυκοπρωτεΐνη GP του γένους Ebo-
lavirus από ανθρώπους που νόσησαν, αλλά όχι από
ζώα. Η φυλογενετική ανάλυση ως το 2007 έδειξε ότι
αυτές οι αλληλουχίες ανήκουν μόνο σε ένα κλάδο με
εξελικτικές μεταβολές που εξαρτώνται από το χρονικό
διάστημα που περνά.14 Το φυλογενετικό δέντρο συν-
δυαζόμενο με τον τόπο και χρόνο ανάδυσης του ιού
κατά τις δεκαετίες 1980 ως το 2007, οδήγησε στην
άποψη ότι οι επιδημίες συνδέονται μεταξύ τους και
αποτελούν την επαφή του κύματος μετάδοσης του ιού
με την ανθρώπινη κοινότητα, έχοντας ως επίκεντρο
την πρώτη εμφάνιση του ιού στη Λαϊκή Δημοκρατία
του Κογκό στην Κεντρική Αφρική το 1976.14 Αντίθετα,
εντός της ίδιας επιδημίας όλα τα στελέχη ταυτίζονται
φυλογενετικά, δείχνοντας ότι δεν συντρέχουν συνθή-
κες μεταβολής της περιοχής κωδικοποίησης της γλυ-
κοπρωτεΐνης του ιού κατά τη διάρκεια της ίδιας
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Order (Τάξη) Mononegavirales
         Family (Οικογένεια) Filoviridae
                 Genus (Γένος) Marburgvirus
                          Species (Είδη) Marburg marburgvirus
                                        Virus 1: Marburg virus (MARV)
                                        Virus 2: Ravn virus (RAVV)

                 Genus (Γένος) Ebolavirus
                          Species (Είδος) Tai Forest ebolavirus
                                        Virus: Tai Forest virus (TAFV) 
                          Species (Είδος) Zaire ebolavirus 
                                        Virus: Ebola virus (EBOV)
                          Species (Είδος) Sudan ebolavirus
                                        Virus: Sudan virus (SUDV) 
                          Species (Είδος) Bundibugyo ebolavirus 
                                        Virus: Bundibugyo virus (BDBV) 
                          Species (Είδος) Reston ebolavirus 
                                        Virus: Reston virus (RESTV)

                 Genus (Γένος) “Cuevavirus” (προτεινόμενο)
                          Species (Είδος) “Lloviu cuevavirus” (προτεινόμενο)
                                        Virus: Lloviu cuevavirus (LLOV)

Tαξινόμηση Νηματοϊών σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή
Ταξινόμησης των Ιών το 201315Πίνακας 1



επιδημίας. Oμοίως, ως το 1996 όλες οι προηγούμενες
επιδημίες, όπως στο Κιρκουίτ του Ζαΐρ το 1995, δεν
παρουσιάζουν γενετική ποικιλομορφία εντός τους.15

Σε μια προσπάθεια να υπάρξει καλύτερη στρατη-
γική πρόληψης περαιτέρω καταστροφικών επιδημιών
στο ζωικό πληθυσμό και τους ανθρώπους ελέγχθηκε
τυχόν μεταβολή του γενετικού υλικού του ιού.12 Έγινε
φυλογενετική ανάλυση του γονιδιώματος της γλυκο-
πρωτεΐνης του ιού για πρώτη φορά απομονωμένου
από επιδημίες σε γορίλες και χιμπατζήδες το 2003 έως
2005 και από επιδημία σε παρακείμενους οικισμούς
ανθρώπων το 2003 στη Μbandza της Δημοκρατίας του
Κονγκό και το 2005 στην Εtoumbi, επίσης της Δημο-
κρατίας του Κονγκό. Ανίχνευση πολλών διαφορετικών
στελεχών στην επιδημία του 2001 στην Γκαμπόν και
Δημοκρατία του Κονγκό οδήγησε στο συμπέρασμα ότι
ο ιός σε πολλά και ανεξάρτητα μεταξύ τους γεγονότα
έχει μεταδοθεί από το υποδόχο του στη φύση, πιθανό-
τατα τις νυχτερίδες, προς άλλα είδη και τον άνθρωπο.
με καταστροφικές συνέπειες για αμφότερους.12

Ωστόσο τα διαφορετικά στελέχη ανήκουν στην ίδια
ομάδα στελεχών του ιού, ομάδα Β, η οποία ήταν νεό-
τερη και διέφερε 2-3% σε φυλογενετικά σημαντικό
βαθμό από τις δυο προϋπάρχουσες ομάδες Α και R12

(εικόνα 1). Πιθανώς η ομάδα αυτή αναδύθηκε από το
Μάρτη 1998 έως τον Απρίλιο 2001, και προκάλεσε
μόνη της, χωρίς να συνυπάρχει στη γεωγραφική της
περιοχή η προηγούμενή της, δηλαδή η ομάδα R, της
οποίας φαίνεται πως αποτελεί εξέλιξη, σημαντική θνη-
τότητα μεταξύ ανθρώπων και πρωτευόντων στην πε-
ριοχή Γκαμπόν και Δημοκρατία του Κογκό. Φάνηκε
επίσης μετακίνηση της νέας ομάδας ομάδας Β στο
χάρτη προς τα αριστερά της ομάδας R, που ήταν προ-
γενέστερη, και δεξιότερα12 (εικόνα 2). Όλες οι ανασυν-
δυασμένες αλληλουχίες των γλυκοπρωτεϊνών έχουν
το ίδιο κωδικόνιο τερματισμού (STOP CODON) στο
αμινοξύ 481, αλλά παρά το κατά 29% κοντύτερο πρω-
τεϊνικό προϊόν, ο ιός παρέμεινε βιώσιμος και λοιμογό-
νος, μένει δε να βρεθεί πώς η μεταβολή του ευνόησε
τη βιωσιμότητα και τη λοιμογονικότητά του.12 Αυτός
ήταν ο πρώτος τεκμηριωμένος ανασυνδυασμός του
ιού και από τους λίγους σε RNA ιό αρνητικής περιέλι-
ξης. Δεν είναι γνωστό κατά πόσον η επέκταση του ιού
σε γεωγραφική περιοχή αριστερότερα, στα σύνορα
Γκαμπόν και Δημοκρατίας του Κογκό σχετίζεται με τη
μετακίνηση κάποιου υποδόχου ή με άλλους παράγον-
τες. Η λοιμογονικότητά του δε δείχνει να έχει αυξηθεί
ως τότε και κάτι τέτοιο θα απαιτούσε πολλές μεταλλά-
ξεις σε μια πάρα πολύ μεγάλη περίοδο χρόνου.13

O ιός που προκάλεσε την πρόσφατη εκτεταμένη
επιδημία της Δυτικής Αφρικής είναι ο ιός Ebola virus
που αποτελεί το είδος Zaire ebolavirus και ανήκει στο
γένος Εbolavirus. Φυλογενετική ανάλυση του στελέ-
χους αυτού έδειξε ότι αν και η αλληλουχία του είναι

ίδια στο 97%, ανήκει σε διαφορετικό κλάδο του ιού
Ebola virus και μάλιστα βρίσκεται σε πιο αρχέγονο ση-
μείο σε σύγκριση με τον άλλο κλάδο του ίδιου ιού που
είναι ο ιός Ebola virus που προκάλεσε την πρώτη επι-
δημία στο πρώην Ζαΐρ. Αυτό δείχνει ότι ο ιός δεν ει-
σήχθη από την Κεντρική Αφρική όπου είχε ήδη
σημειώσει επιδημίες, αλλά εξελίχθηκε τοπικά στη Δυ-
τική Αφρική.16 Επομένως, ο ιός παρουσιάζει ευρύτερη
γεωγραφική κατανομή από εκείνη που ήταν γνωστή.16

Η αλληλουχία του ιού που απομονώθηκε στη Γουϊνέα,
κατά τη διάρκεια της επιδημίας, έδειξε ότι ανήκει στη
γραμμή (lineage) του Εbola virus17 και έχει γίνει μετά-
δοση από τη Γουινέα στη Σιέρρα Λεόνε τέλη Απρίλη
αρχές Μάη 2014 και αναμίχθηκε με στελέχη της
Σιέρρα Λεόνε το καλοκαίρι του 2014, ενώ ταυτόχρονα
εξελισσόταν ανεξάρτητα το στέλεχος της Γουϊνέα.18-19

Όμως, παρά τη φυλογενετική εξέλιξη στα στελέχη
του ιού στην πρόσφατη επιδημία, δεν υπάρχουν ευ-
ρήματα τα οποία να πείθουν ότι ιός Ebola virus (EBOV)
(είδος Zaire ebolavirus) της σύγχρονης επιδημίας έχει
καμία εμφανή διαφορά στη λοιμογόνο δύναμη και την
παθογονικότητα, αν μάλιστα επιβεβαιωθεί ότι στη
συγκεκριμένη επιδημία η θνητότητα ήταν 70% ή μι-
κρότερη, ίσως είναι και λιγότερο λοιμογόνος.16

Γενικά, η γενετική ποικιλότητα του γένους Ebola δεν
ξεπερνά τα λίγα εκατοστημόρια του γενετικού υλικού
του, με αποτέλεσμα να δημιουργείται διασταυρού-
μενη ανοσολογική απάντηση για όλα τα στελέχη του
ιού. Η διασταυρούμενη με τα άλλα είδη του γένους
Ebola virus είναι πιθανή αλλά όχι τεκμηριωμένη.16

3.2. Επιδημιολογία
Η πρώτη επιδημία εμφανίστηκε το 1976 ταυτόχρονα
στο νότιο Σουδάν όπου ταυτοποιήθηκε για πρώτη
φορά ο ιός Sudan virus του είδους Sudan ebolavirus7,9

και στο γειτονικό του βόρειο Ζαΐρ, όπου ταυτοποι-
ήθηκε για πρώτη φορά ο ιός Ebola virus του είδους
Zaire ebolavirus, γένους Εbolavirus χωρίς να είναι απο-
λύτως γνωστό σε ποιά έκταση τα δυο είδη συνυπήρ-
χαν σε κάθε χώρα (εικόνα 1).
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Το φυσικό σύνορό τους είναι ο ποταμός Έμπολα,
που επίσης λεγόταν ποταμός Ζαΐρ. Το 53% των 284
κρουσμάτων στο Σουδάν και το 88% των 318 κρου-
σμάτων στο βόρειο Ζαΐρ απεβίωσαν.7,9 Αναφέρονται
ως μια επιδημία γιατί θεωρήθηκε ότι οι μετακινήσεις
ανθρώπων μεταξύ των δυο χωρών προκάλεσαν τη
μετάδοση από τη μία χώρα στην άλλη.7,9 Πίσω από την
παρουσία δύο διαφορετικών ιών σε δυο διαφορετικές
περιοχές φαίνεται ότι περισσότερο οι κοινοί περιβαλ-
λοντικοί παράγοντες και τα κοινά υποδόχα στο φυ-
σικό περιβάλλον που μοιράζονται οι δυο χώρες
ευθύνονται για την επιδημία και λιγότερο η μετακί-
νηση των ανθρώπων.

Από τότε και ως το 2012 έχουν καταγραφεί στις
χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, 24 επιδημίες από
ιούς του γένους Ebolavirus με θνητότητα από 60% έως
90%, ενώ επτά μόνο από αυτές παρουσίασαν πάνω
από εκατό κρούσματα (εικόνα 1). Η νόσος σπάνια είναι
ασυμπτωματική.7 Ο Zaire ebolavirus ευθύνεται για την
πλειοψηφία των επιδημιών με δεύτερο συχνότερο τον
Sudan ebolavirus, ενώ ο Budibuyo ebolavirus ευθύνεται
για δύο μόνο επιδημίες, το 2007/2008 και το 2012.

Η επανειλημμένη χρήση μη αποστειρωμένων συ-
ρίγγων για εμβολιασμό σε χώρους παροχής υπηρε-
σιών υγείας και η επαφή με σωματικά υγρά ασθενών
προκάλεσε επιδημίες στις χώρες της υποσαχάριας
Αφρικής.7,20-22 Σημαντική είναι και η ενδοοικογενειακή
μετάδοση.7

Το είδος Reston ebolavirus έχει υψηλή μεταδοτικό-
τητα και προκαλεί νόσο υψηλής θνητότητας στο είδος
cynomolgus monkeys (Macaca fascicularis) στις Φιλιπ-
πίνες, αλλά μόνο ήπια ή καθόλου νόσο στον άνθρωπο.
Κατά την εισαγωγή των πιθήκων το 1989-1990 από τη
Μανίλα των Φιλιππίνων στο Reston της Βιρτζίνια προ-
κλήθηκε, ήπια νόσος σε εργαζόμενους στο χώρο φύ-
λαξής τους. Τρείς ακόμη επιδημίες σε μαϊμούδες στις
ΗΠΑ το 1990, καθώς επίσης μια επιδημία στην Ιταλία
το 1992, έχουν δημοσιευθεί, ενώ ακόμη δεν είναι γνω-
στό το πώς μολύνθηκαν οι μαϊμούδες στο χώρο εξα-
γωγής τους στη Μανίλα των Φιλιππίνων.8 Σήμερα
πλέον η διεθνής νομοθεσία επιβάλλει απομόνωση
των ζώων όταν εισάγονται σε μία χώρα, με αποτέλε-
σμα να καθίσταται δύσκολη η μετάδοση του ιού σε
ανθρώπους σε άλλη χώρα.8,23

Το μοναδικό καταγεγραμμένο κρούσμα Tai Forest
virus συνέβη το 1994, όταν διαπιστώθηκε ο ιός στο
αίμα ερευνητή που πραγματοποίησε νεκροψία σε ένα
χιμπατζή προσβεβλημένο από τον ιό στο δάσος Tai
Forest στην Ακτή του Ελεφαντοστού (Cote d’Ivoire)
της Δυτικής Αφρικής. Ο ιός αρχικά ονομάστηκε Cote
d’Ivoire ebolavirus και κατόπιν Tai Forest virus 

Το πέμπτο είδος Bundibugyo ebolavirus24-25 προκά-
λεσε επιδημία στην Ουγκάντα το 2007, καθώς και
στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό το 2012.

Δεν έχει εξακριβωθεί ακόμη η δεξαμενή του γένους
Εbolavirus στη φύση, ούτε έχουν προσδιοριστεί όλοι
οι τρόποι μετάδοσής του.4 Μελέτες παρέμβασης που
έλεγξαν τη δυνατότητα φυτών και ζώων να αποτελούν
ικανές δεξαμενές, έδειξαν ότι ο ενοφθαλμισμός του ιού
ήταν επιτυχής σε νυχτερίδες και τρωκτικά και όχι σε
φυτά και αρθρόποδα.26-27 Tα είδη της υποσαχάριας
Αφρικής και κυρίως τα είδη Sudan Ebolavirus, Zaire
Ebolavirus, Tai Forest Ebolavirus έχουν υψηλό επιπολα-
σμό και επίπτωση στο μεγάλο πληθυσμό πρωτευόν-
των θηλαστικών που υπάρχει στην Αφρική.4 Ο Reston
Ebolavirus έχει απομονωθεί από χοίρους στις Φιλιππί-
νες, και η πιθανότητα να αποτελούν τα ζώα αυτά εν-
διάμεσους ξενιστές ή δεξαμενή του ιού στη φύση είναι
υπο διερεύνηση.4 Ωστόσο η επιδημία της Δυτικής
Αφρικής συνεχίζει να κρύβει εκπλήξεις, καθώς το υπο-
δόχο ζώο που μετέδωσε τον ιό στο πρώτο κρούσμα,
το δίχρονο αγόρι στον χωριό Meliandou στο δάσος
της Γουϊνέας (εικόνα 2) παραμένει άγνωστο, καθώς με-
λέτη στις νυχτερίδες που καταναλώνουν έντομα και
αποτελούν αντικείμενο κυνηγιού και παιχνιδιού των
παιδιών εκεί δε βρέθηκε να έχουν τον ιό.2

Από την άλλη πλευρά, η δεξαμενή του ιού φάνηκε
ότι είναι για έως 7 με 9 μήνες το σπέρμα ανδρών που
επιβίωσαν της λοίμωξης.28-29 Επίσης η βρετανίδα νο-
σηλεύτρια παρουσίασε μηνιγγίτιδα από τον ιό σχεδόν
11 μήνες μετά την αποδρομή της λοίμωξής της.28

Ομοίως στις θηλάζουσες συνιστάται να σταματήσουν
το θηλασμό, καθώς είναι άγνωστο εάν μεταδίδεται ο
ιός με το θηλασμό, κάτι που έχει διαπιστωθεί για έναν
άλλο νηματοϊό τον ιό Marburg.30-31

3.2.A. Eπιζωοτιολογία
Ο ιός έχει βρεθεί σε πρωτεύοντα (chimpanzee, mon-
key, macaque, orangutan and baboon)32-33, φρουτο-
φάγες νυχτερίδες, χοίρους34-35, σκύλους35, τρωκτικά36,
σκαντζόχοιρους37 και πειραματόζωα (guinea pigs,
mice και hamsters).38 Μελέτες δεν έδειξαν ότι τα αρ-
θρόποδα είναι φορείς του ιού.39

Συνολικά, 51 τοποθεσίες σε διαφορετικούς χρόνους
έχουν δημοσιευτεί για τη γεωγραφική θέση ζωικών
πληθυσμών στους οποίους διεγνώσθη εργαστηριακά
η λοίμωξη. Περιλαμβάνονται 17 επιδημίες σε γορίλλες
(Gorilla gorilla), εννιά επιδημίες σε χιμπατζήδες (Pan
troglotydes), 18 ανιχνεύσεις σε φρουτοφάγες νυχτε-
ρίδες και δυο σε αντιλόπες (Cephalophus spp). H πλει-
οψηφία των επιδημιών σε πρωτεύοντα συνέβη στα
σύνορα Δημοκρατίας του Κογκό με την Γκαμπόν,15

όπου και υπάρχουν οι πληθυσμοί τους κοντά και γύρω
από το χώρο προστασίας Lossi. Όλες οι βιβλιογραφι-
κές αναφορές για διάγνωση της λοίμωξης σε ζωικούς
πληθυσμούς είναι σε χώρες με διαγνωσμένους ασθε-
νείς στον πληθυσμό με μόνη εξαίρεση τη νότια Γκάνα,
όπου δεν έχει ταυτοποιηθεί κρούσμα ανθρώπου αν
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και έχουν ανιχνευτεί νυχτερίδες με αντισώματα έναντι
του ιού.40-41 Στην επιδημία της Δυτικής Αφρικής που
ξεκίνησε από τον οικισμό Meliandou της ΝΑ Γουϊνέας
σε δασική περιοχή με φυτείες και οικισμούς εντός αυ-
τού (εικόνα 2), δεν έχει βρεθεί ακόμη κανένα άγριο
ζωικό είδος που να έχει τον ιό,2 αν και έγινε μελέτη
στις νυχτερίδες που καταναλώνουν έντομα και είναι
αντικείμενο κυνηγιού παιχνιδιού και ενασχόλησης των
παιδιών όλων των ηλικιών, όπως και του πρώτου κα-
ταγεγραμμένου κρούσματος, και είναι πιθανά υποδόχα
του ιού.2

Η παρουσίαση της επιζωοτιολογίας, δηλαδή η γεω-
γραφική κατανομή και η χρονική αναδρομή των
επιδημιών και των μελετών ανίχνευσης του ιού σε
ζωικά είδη είναι παράλληλη με εκείνη των επιδημιών
ή μεμονωμένων κρουσμάτων στον άνθρωπο. Η γεω-
γραφική περιοχή εκτείνεται από τη Δυτική Αφρική
στις χώρες Σενεγάλη, Γουϊνέα, Σιέρρα Λεόνε, Λιβερία,
Ακτή Ελεφαντοστού και Νιγηρία στην Κεντρική
Αφρική στις χώρες Γκαμπόν, Δημοκρατία του Κογκό,
Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, Νότιο Σουδάν και Ουγ-
κάντα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαγνωστικές
δοκιμασίες για την επιζωοτιολογία είναι κυρίως για το
είδος Zaire Ebolavirus.39

Δεν είναι ακόμη καλά κατανοητό ποιο ζωικό είδος
είναι δεξαμενή που διατηρεί τον ιό μεταξύ επιδη-
μιών,42 η πρώτη καταγεγραμμένη επιδημία στον άν-
θρωπο το 1976 δεν έχει συνδεθεί με κάποιο άγριο
υποδόχο έως σήμερα,43 αλλά ο αριθμός των πιθανών
φορέων στο ζωικό βασίλειο έχει διευκρινιστεί περισ-
σότερο μετά το 2007.

Παρά το γεγονός ότι επιδημίες έχουν διαγνωσθεί και
αντιμετωπισθεί από το 1976 έως το 1979, για 15 χρόνια
από το 1979 έως το 1994 υπήρξε απουσία αναγνωρι-
σμένων επιδημιών σε ανθρώπους, αν και ανιχνεύονταν
αντισώματα σε πληθυσμούς ανθρώπων.44 Ο ιός απα-
σχόλησε τον άνθρωπο από το 1994 και το 1996 όταν
άρχισε μια σειρά επιδημιών, των οποίων η συχνότητα
μετά το 2000 έχει πυκνώσει σημαντικά. Από τότε οι
έρευνες επικεντρώθηκαν στη μελέτη άγριων ζωικών
πληθυσμών σε δασικές περιοχές και άλλους βιότοπους
κοντά στους πληγέντες οικισμούς ανθρώπων.

Συγκεκριμένα το 1994 ο ιός Τai Forest virus προκά-
λεσε επιβεβαιωμένη λοίμωξη σε έναν ερευνητή στο
δάσος Tai Forest της Ακτής Ελεφαντοστού, στη Δυτική
Αφρική ο οποίος επέζησε.45 Ήταν ο ανθρωπολόγος
που πραγματοποίησε νεκροτομή σώματος νεκρού
χιμπατζή και αυτή είναι η πρώτη τεκμηριωμένη μετά-
δοση από πρωτεύον σε άνθρωπο.45

Στον πληθυσμό των χιμπατζήδων βρέθηκε ότι νό-
σησαν εξίσου αρσενικά και θηλυκά, αλλά μεγαλύτερο
ποσοστό προσβολής βρέθηκε στους ενήλικα ζώα. Η.
επιδημία έλαβε χώρα από 25 Οκτωβρίου έως 27 Νο-
εμβρίου και εμφάνιζε επιδημική καμπύλη συμβατή με

εστιακή επιδημία χωρίς δευτερογενή κρούσματα.45

Δευτερογενή κρούσματα ήταν μόνο τα δυο ανήλικα
τα οποία νόσησαν μετά ή ταυτόχρονα με τη μητέρα
τους.45. Δεν φάνηκε να είναι παράγοντες κινδύνου η
επαφή με ασθενείς ή νεκρούς χιμπατζήδες, ενώ φά-
νηκε ότι ήταν παράγοντες κινδύνου ο θηλασμός που
διαρκεί τα πέντε πρώτα έτη της ζωής, η επαφή δια της
γενετήσιας οδού [σχετικός κίνδυνος (relative risk) 2.5
(95% CI 0.9-7.1)] και η κατανάλωση κρέατος από μαϊ-
μού (red colobus monkey) (relative risk 5.2 (95% CI
1.3-21.1) ενώ διαστρωματική ανάλυση έδειξε ότι όσο
περισσότερο κρέας είχαν καταναλώσει τόσο μεγαλύ-
τερος ο κίνδυνος να νοσήσουν.44

Η μαϊμού αυτή υπάρχει όλο το χρόνο στον δρυμό,
αλλά πιθανώς είναι ενδιάμεσος κρίκος της μετάδοσης
του ιού που έρχεται σε επαφή με το υποδόχο του ιού
στη φύση κάθε Νοέμβριο και Δεκέμβριο, εποχή ξηρα-
σίας.45 Οι μαϊμούδες του είδους red colobus είναι απο-
κλειστικά φρουτοφάγες, καταναλώνουν σύκα, τα
οποία είναι βέβαιο ότι επισκέπτονται τη νύχτα οι
φρουτοφάγες νυχτερίδες.45 Συνεπώς η συκιά είναι το
σημείο επαφής πολλών διαφορετικών ζωικών ειδών
και το σημείο μετάδοσης του ιού με αποτέλεσμα η επι-
δημία χρονικά και γεωγραφικά να είναι εστιακή.45 Η
επιδημία επαναλαμβάνεται στο τέλος της δεύτερης
περιόδου ξηρασίας στο τέλος Νοέμβρη και Δεκέμβρη
διαδοχικών ετών. 

Η θνησιμότητα από τον ιό στους χιμπατζήδες ήταν
4% το 1991, 27% το 1992 [με ποσοστό προσβολής (at-
tack rate) μόνο για το Νοέμβρη 1992, 17%), 9% το
1993, 37% 1994 (attack rate μόνο για τον Οκτώβρη και
Νοέμβρη 1994, 28%). Δηλαδή υπήρχαν δυο κορυφές
στην επιδημία, το Νοέμβρη 1992 και τον Οκτώβρη και
Νοέμβρη 1994.45

Στην Κεντρική Αφρική ο Zaire ebolavirus ευθύνεται
για τρεις διαφορετικές επιδημίες από στελέχη με δια-
φορές στην αλληλουχία τους, στην Γκαμπόν και τη Δη-
μοκρατία του Κονγκό από το 1994 έως και το 1996.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σημειώθηκαν θάνατοι σε χιμ-
πατζήδες, ταυτοποιήθηκε δε ότι η κατανάλωση φαι-
νομενικά υγιών χιμπατζήδων από ανθρώπους των
κοντινών οικισμών ευθύνεται για τη λοίμωξή τους με
ιό Ebola virus, και δευτερογενή μετάδοσή του σε
επαγγελματίες υγείας.15

Οι επιδημίες στις χώρες αυτές από το 2001 έως το
2005 στον άνθρωπο συνδέονται με ταυτόχρονες επι-
δημίες και μείωση των πληθυσμού των πρωτευόντων,
δηλαδή γορίλλες χιμπατζήδες σε εκτεταμένη γεωγρα-
φική περιοχή.43,46 Μόνο στο καταφύγιο ζώων στη Δη-
μοκρατία του Κονγκό υπολογίζεται ότι χάθηκαν 5000
γορίλες το 2002 και 2003.47

Από το 2001 έως το 2004 και οι πέντε επιδημίες του
ιού στον άνθρωπο στην Γκαμπόν (καταφύγιο ζώων
Lossi) και στη Δημοκρατία του Κογκό (Εθνικός Δρυμός
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Ozala), που στα σύνορά τους μοιράζονται το ίδιο βρο-
χοδάσος, έχουν εισαχθεί στην κοινότητα από επαφή
με νεκρά σώματα ζώων. Συνολικά καταγράφηκαν 313
κρούσματα και 264 θάνατοι και οι επιδημίες συνέβαι-
ναν ταυτόχρονα και στις δυο χώρες.48-49

Σε όλες τις περιπτώσεις υπήρξε έγκαιρη προειδο-
ποίηση για θάνατο πρωτευόντων από τον ιό, από ένα
δίκτυο επιδημιολογικής επιτήρησης που συνδυάζει
παρακολούθηση δεικτών στην πανίδα από το Υπουρ-
γείο Γεωργίας. φορείς και ΜΚΟ για άγρια ζώα, και ταυ-
τόχρονα επιτήρηση αιμορραγικών πυρετών σε δίκτυα
νοσοκομείων των δυο χωρών.48 Συγκεκριμένα γινόταν
συλλογή νεκρών σωμάτων πρωτευόντων και εργα-
στηριακή διάγνωση της λοίμωξης με τον ιό Ebola
virus.48 Αυτή ήταν η πρώτη φορά που τεκμηριώθηκε
ότι οι άγριοι χιμπατζήδες και γορίλλες αποδεκατίζον-
ται από τον ιό Ebola virus του είδους Zaire Ebolavirus,48

ενώ ως τότε ήταν γνωστό μόνο για χιμπατζήδες προ-
σβεβλημένους από τον Tai Forest virus.

Στις Φιλιππίνες ο Reston Ebolavirus ανιχνεύθηκε σε
πρωτεύοντα και οικόσιτους χοίρους.34 Είναι μη παθο-
γόνος για τον άνθρωπο, αλλά μέσω των οικόσιτων χοί-
ρων έχει μπει στην τροφική αλυσίδα με ανησυχητικό
τρόπο και έχουν ανιχνευτεί ειδικά αντισώματα έναντι
του ιού σε κτηνοτρόφους.34 Επίσης στην Ασία έχει γίνει
ορολογική ανίχνευση της ασυμπτωματικής μόλυνσης
ανθρώπων και φρουτοφάγων νυχτερίδων, χωρίς
ωστόσο να γνωρίζουμε ποιο είναι το υποδόχο και ποιοι
ακριβώς οι ξενιστές που προσβάλλονται και νοσούν
(amplifying host). Για το λόγο αυτό το 2012 μελέτησαν
δείγματα του 2005 και 2006 στην Ινδονησία από ου-
ρακοτάγκους Pongo pygmaeus στο νησί Kalimantan,
οι οποίοι εξετάστηκαν με ανοσοενζυμική τεχνική (Εn-
zyme Linked Immunosorbent Assay, ELISA), και με
ανοσοαποτύπωση (immunoblotting) για τα πέντε είδη
ιών του γένους Ebolavirus και τον Marburg.32,50 Το
18.4% (65/353) ήταν θετικό για κάποιο είδος του γέ-
νους Ebolavirus, εκ των οποίων μόνο το 1.4% (5/353)
από τα δείγματα που εξετάστηκαν ήταν θετικά για Re-
ston Ebolavirus, ενώ όλα τα άλλα είχαν ειδικά αντισώ-
ματα έναντι Zaire, Sudan, Cote d’Ivoire, Bundibugyo.32

Αυτό είναι ανησυχητικό για τυχόν επέκταση του ιού και
πρόκληση επιδημίας στον άνθρωπο. Σε άλλη μελέτη
ελέγχθηκαν 21 είδη νυχτερίδων στις Φιλιππίνες με
ορολογικές (ELISA και WESTERN BLOT) και μοριακές τε-
χνικές και ανιχνεύτηκε το είδος Reston Ebolavirus σε
464 από αυτές,50 αλλά με χαμηλό επιπολασμό και χα-
μηλό ιικό φορτίο. Συνεπώς σωστή επιτήρηση θα απο-
τρέψει επέκταση της νόσου και επιδημία.50

Γενικά είναι πιθανό ότι η ξηρασία αυξάνει τον
αριθμό των νυχτερίδων με Ebola virus και τη συχνό-
τητα επαφής αυτών με άλλα ζώα και τον άνθρωπο.45

Οι νυχτερίδες έχουν ενοxοποιηθεί ως υποδόχο του
ιού στη φύση από τότε που στην πρώτη επιδημία στο

Σουδάν το 1976 σμήνη νυχτερίδων φώλιαζαν σε ερ-
γοστάσιο βάμβακος που βρισκόταν μέσα στο επίκεν-
τρο της επιδημίας.51 Ο Swanepoel που πραγματοποί-
ησε πειραματικό ενοφθαλμισμό του ιού σε πολλά
σπονδυλωτά διαπίστωσε ότι μόνο αυτές μολύνθηκαν
και απέβαλλαν τον ιό με τα κόπρανά τους, χωρίς ση-
μειωτέον να νοσήσουν από αυτόν.27

Τρία είδη φρουτοφάγων νυχτερίδων είναι τα πλέον
συνήθη να έχουν θετικό ορολογικό έλεγχο, καθώς και
ανίχνευση RNA συγγενικού με τον Zaire Ebolavirus:
Hypsignathus monstrosus (Hammer-headed Fruit Bat),
Myonycteris (Myonycteris)torquata (Little Collared Fruit
Bat), Epomops franquet (Franquets’ Epauletted Fruit
Bat).43,52 Ακολουθούν τα είδη Micropterus pusillus (Pe-
ter’s Lesser Epauletted Fruit Bat), Mops (Mops) condy-
lurus, Angolan Free-tailed Bat) και Rousettus (Rousettus)
aegyptiacus (Egyptian Rousette ή Fruit Bat).40,43,53 Όλα
τα παραπάνω είδη έχουν ελεγχθεί σε αρκετές μελέτες
και είναι η πλέον πιθανή δεξαμενή του ιού στη
φύση.43,52

Από το 2001 έως το 2003 ανιχνεύτηκε ο ιός και από
το 2003 έως το 2008 έχουν ανιχνευτεί αντισώματα IgG
έναντι του ιού σε νυχτερίδες που εξετάστηκαν στην
Γκαμπόν και τη Δημοκρατία του Κονγκό κατά τη διάρ-
κεια επιδημιών.15,40,43 Άλλες βρέθηκαν με αντισώματα
IgG στον ορό τους (ποσοστό 8%) και σε άλλες ανιχνεύ-
τηκε το RNA του ιού στο σπλήνα και το ήπαρ τους (πο-
σοστό 5%),43 αλλά όχι στους νεφρούς, την καρδιά ή τον
πνεύμονα και σε καμιά δεν ανιχνεύτηκαν και στα δυο
ταυτόχρονα.43 Όσες νυχτερίδες είχαν IgG αντισώματα
στον ορό δεν εμφάνισαν το γενετικό υλικό του ιού
στους ιστούς τους, πιθανώς επειδή η αντισωματική
ανοσολογική απόκριση επηρέασε αρνητικά τον πολ-
λαπλασιασμό του ιού και αντίστροφα νυχτερίδες με το
γενετικό υλικό του ιού στους ιστούς τους δεν είχαν αν-
τισώματα στο αίμα τους, κάτι το οποίο δείχνει ότι είχαν
πρόσφατη λοίμωξη χωρίς ακόμη τουλάχιστον την πα-
ραγωγή αντισωμάτων.43 Πρέπει να σημειωθεί ότι το
ιικό φορτίο του ιού στους ιστούς ήταν εξαιρετικά χα-
μηλό.43 Το Φεβρουάριο του 2003 βρήκαν αρκετές νυ-
χτερίδες με θετική RT-PCR σε ιστούς και καμία με
αντισώματα, ενώ πέντε μήνες μετά, βρήκαν ελάχιστες
με RNA του ιού στους ιστούς τους, αλλά πολύ περισ-
σότερες με αντισωματική ανοσολογική απάντηση, κάτι
που επιβεβαιώνει την υπόθεση ότι οι νυχτερίδες έχουν
ασυμπτωματική λοίμωξη με τον ιό και ίσως είναι υπο-
δόχο (reservoir) αυτού του θανατηφόρου ιού.43 Η γεω-
γραφική κατανομή αυτών των τριών ειδών νυχτερίδων
συμπίπτει με την κατανομή των επιδημιών του ιού
στον άνθρωπο.4,43 Γενικά τα ευρήματα αυτά για τον ιό
Ebola και τον Marburg επαναλαμβάνονται,27,40,43 ενώ
και άλλοι γενετικά κοντινοί ιοί όπως οι οικογένειες Pa-
ramyxoviridae, Rhabdoviridae έχουν ως reservoirs τις
νυχτερίδες.54-56 Το φυσικό οικοσύστημα και η αύξηση
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του πληθυσμού των νυχτερίδων ευνοεί τη μετάδοση
του ιού από αυτές σε άλλα είδη.

Στη Δημοκρατία του Κονγκό και στην Γκαμπόν δεν
υπήρχε διαφορά στη συχνότητα ανίχνευσης αντισω-
μάτων μεταξύ θηλυκών και αρσενικών, ή μεταξύ ενη-
λίκων και νεαρών, αλλά ήταν υψηλότερη στις νυχτε-
ρίδες με εγκυμοσύνη σε σύγκριση με τις άλλες. Το δε
γονιδίωμα ήταν σχεδόν ίδιο με εκείνο που έχει ανι-
χνευτεί σε επιδημίες σε κοινότητες ανθρώπων στις
χώρες αυτές.40 Ομοίως το 2007 και το 2008 έχουν ανι-
χνευτεί αντισώματα IgG έναντι του ιού σε νυχτερίδες
που εξετάστηκαν στην Γκάνα.41,57

Η οροθετικότητα για τον ιό Ebola έπεσε από 5% το
2003 και 8% το 2005 κατά τη διάρκεια επιδημιών, σε
2% το 2006, ένα χρόνο μετά τις επιδημίες.40 Η διακύ-
μανση μπορεί να οφείλεται σε μεταβολή του πληθυσμού
των νυχτερίδων (θνησιμότητα, μετανάστευση, γέννηση
νέων νυχτερίδων), ανοσολογικές παραμέτρους (πα-
ρουσία αντισωμάτων), και περιβαλλοντικές μεταβολές
(καρποφορία).40 Η μετάδοση μεταξύ νυχτερίδων γίνεται
με επαφή με σίελο άλλων νυχτερίδων πάνω στα φρούτα
ή με το ζευγάρωμα, όπως φαίνεται από το μεγάλο
αριθμό οροθετικών εγκύων νυχτερίδων.40

H ανίχνευση μεγάλου ποσοστού οροθετικών νυχτε-
ρίδων συμπίπτει σε όλες τις περιπτώσεις με επιδημίες
στην κοινότητα, άρα η επιζωοτιολογική επιτήρηση
δίνει έγκαιρη ενημέρωση για επικείμενη επιδημία
στους ανθρώπους.40 H γεωγραφική κατανομή αυτών
καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την θερμοκρασία
εδάφους και τη βλάστηση. Τα τροπικά βροχοδάση
είναι το κύριο οικοσύστημα στο οποίο λαθροβιεί ο ιός,
αλλά και είναι το πιθανότερο σημείο ενοφθαλμισμού
του σε άνθρωπο με συνέπεια την έναρξη επιδημίας.58

Πρέπει να σημειωθεί ότι η έκταση της περιοχής σε κίν-
δυνο είναι μεγαλύτερη από εκείνη που έχει διαφανεί
από τις επιδημίες.58

Κατά την επιδημία 2001-2002 στην Γκαμπόν βρέ-
θηκε ότι οι σκύλοι που ελέγχθηκαν είχαν μολυνθεί με
τον Ebola virus, μετά επαφή με νεκρά ζώα που είχαν
προσβληθεί από τον ιό ή επαφή με ασθενείς κατοικη-
μένων περιοχών.59 Το ποσοστό των οροθετικών σκύ-
λων μειωνόταν όσο αυξανόταν η απόσταση από
βιότοπο με νεκρά ζώα και από οικισμούς με ασθενείς.59-

60 Άρα ο ιός μεταδίδεται στους σκύλους, η λοίμωξή του
είναι ασυμπτωματική και είναι άγνωστος ακόμη ο
ρόλος τους στη μετάδοση της νόσου.59 Τέλος στις γάτες
έχει διαγνωσθεί ασυμπτωματική λοίμωξη.60-61

3.3. Μετάδοση
3.3.Α. Τρόποι μετάδοσης στον άνθρωπο
Η μετάδοση του ιού γίνεται με επαφή και με σταγονί-
δια  από τους βλεννογόνους, από εκδορές και λύσεις
συνεχείας του δέρματος και με την παρεντερική οδό.62

Συχνά στον άνθρωπο η μετάδοση γίνεται με την έκ-

θεση σε σωματικά υγρά ή ιστούς ζώων που αποτελούν
ασυμπτωματικούς φορείς του ιού (νυχτερίδες) ή νο-
σούντων πρωτευόντων θηλαστικών (είδη πιθήκων
χιμπατζήδων και συγγενικών ειδών που μαζί με τον
άνθρωπο είναι τυχαίοι αποδέκτες του ιού στη φύση).
Οι δραστηριότητες κυνηγιού, σφαγής, προετοιμασίας
και κατανάλωσης αυτών προκαλούν ενοφθαλμισμό
του ιού.48 Είναι δυνατόν να ακολουθήσει μετάδοση
από άνθρωπο σε άνθρωπο, σε εργαζομένους στο
χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας ή σε οικείους στο
χώρο διαμονής, πριν ακόμη διαγνωσθεί το παθο-
γόνο.16

Ο χρόνος επώασης μετά τη μόλυνση είναι συνήθως
5-9 ημέρες, με εύρος 1-21 ημέρες.63 Οι ασθενείς δεν
θεωρούνται μολυσματικοί πριν αναπτύξουν συμπτώ-
ματα, αν και νεότερα δεδομένα θέτουν ερωτηματικά.
Δεδομένου ότι το ιικό φορτίο αυξάνει σημαντικά κατά
τη διάρκεια της νόσου, οι ασθενείς στα τελικά στάδια
της νόσου βρίσκονται στην πλέον μολυσματική φάση
καθώς έχουν έντονη διάρροια, εμέτους, αιμορραγία ή
βήχα.64 Ο ιός έχει καλλιεργηθεί από σίελο, μητρικό
γάλα, ούρα, σπέρμα ασθενών και το ιικό RNA με PCR
ανάστροφης μεταγραφής (reverse transcription PCR,
RT-PCR) έχει βρεθεί σε κόπρανα, δάκρυα, και ιδρώτα,
ορθικά, οφθαλμικά, κολπικά και δερματικά επιχρί-
σματα.65 Ο ιός βρίσκεται σε αφθονία στο δέρμα ζών-
των και νεκρών και ο ιδρώτας μπορεί να περιέχει τον
ιό, συνεπώς μεταδίδουν.3,66

Στις σύγχρονες επιδημίες η νοσοκομειακή και κατ’
οίκον μετάδοση γίνονται κυρίως με τη στενή σωματική
επαφή ή επαφή με βιολογικά υγρά (ιδρώτας, αίμα, κό-
πρανα, εμέσματα, σίελος, εκκρίσεις του γεννητικού
συστήματος, ούρα, και μητρικό γάλα) ανθρώπων που
έχουν μολυνθεί καθώς και με άγγιγμα νεκρών.67

O μεγάλος κίνδυνος μετάδοσης του ιού σε εργαζο-
μένους στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας φά-
νηκε σε μεγάλο αριθμό επιδημιών.7 Σύμφωνα με τον
ΠΟΥ, ως τις 20 Ιουνίου του 2015 μεταξύ των επαγγελ-
ματιών υγείας είχαν καταγραφεί συνολικά 869 ασθε-
νείς και 507 θάνατοι, και συγκεκριμένα, στη Γουινέα
187 περιστατικά και 94 θάνατοι, στη Σιέρρα Λεόνε 304
περιστατικά και 221 θάνατοι, και τέλος, στη Λιβερία
378 περιστατικά και 192 θάνατοι. Επιπλέον, δύο επαγ-
γελματίες νόσησαν στο Μάλι, έντεκα στη Νιγηρία,
ένας στην Ισπανία (περιέθαλψε ασθενή που διακομί-
στηκε από ενδημική χώρα), δύο στην Αγγλία (μολύν-
θηκαν στη Σιέρρα Λεόνε), έξι στις ΗΠΑ (από δύο
μολύνθηκαν στη Σιέρρα Λεόνε και Λιβερία, αντί-
στοιχα, και δύο όταν νοσήλευσαν ένα επιβεβαιωμένο
περιστατικό στο Τέξας) και ένας στην Ιταλία  (προ-
σβλήθηκε στη Σιέρρα Λεόνε). Οι τελευταίοι επαγγελ-
ματίες υγείας που είχαν προσβληθεί από τον ιό ήταν
στις 6 Απριλίου και στις 14 Μαΐου 2015 στη Σιέρρα
Λεόνε.68
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Τα αίτια μετάδοσης της λοίμωξης στο ιατρονοση-
λευτικό προσωπικό περιελάμβαναν τα εξής: ανεπαρ-
κής εκπαίδευση στη λήψη μέτρων για πρόληψη
μετάδοσης και στη χρήση μέσων ατομικής προστα-
σίας, ελλείψεις προσωπικού και εξοπλισμού ατομικής
προστασίας, λανθασμένη χρήση του και καθυστέ-
ρηση της αιτιολογικής διάγνωσης.68 Ο ακριβής μηχα-
νισμός μετάδοσης παραμένει άγνωστος για δύο
νοσηλεύτριες οι οποίες μολύνθηκαν η πρώτη κατά τη
νοσηλεία ασθενούς στο Ντάλας του Τέξας, και η δεύ-
τερη κατά τη νοσηλεία μολυσμένου εθελοντή που
επέστρεψε από ενδημική περιοχή στη Μαδρίτη.69 Εν-
δεχομένως, η διασωλήνωση του ασθενούς στο Ντά-
λας να προκάλεσε την μετάδοση της λοίμωξης.69-70

Η μετάδοση από το άψυχο περιβάλλον είναι επίσης
δυνατή. Ήδη από το 1999 ήταν γνωστό ότι εκτός από
την επαφή με ασθενή, εκκρίσεις και σωματικά υγρά
αυτού ο ιός μεταδίδεται και με μεγάλα σταγονίδια, αε-
ρόλυμα σωματιδίων και μικροβιοφόρες ουσίες που
έχουν μολύνει άψυχα αντικείμενα, δηλαδή με έμμεση
επαφή.71 Οι νηματοιϊοί φαίνεται ότι μπορούν να επι-
βιώσουν σε σκληρές επιφάνειες και σε υγρά για ημέ-
ρες ως εβδομάδες.72-73 Περιβαλλοντική δειγματοληψία
το 2014 στο κέντρο θεραπείας Εbola στη Σιέρρα
Λεόνε, στην πόλη Kaila HUN, νωρίς το πρωί πριν την
ημερήσια καθαριότητα και απολύμανση, με πολλά
δείγματα από επιφάνειες που δεν ήταν ορατά αιματη-
ρές ή ρυπαρές, έδειξε ότι οι εξωτερικές επιφάνειες των
3 από τις 16 μάσκες των εργαζομένων ήταν θετικές με
τη μέθοδο RT-PCR. Τα αποτελέσματα αυτά υποδει-
κνύουν την παρουσία αερολύματος στο χώρο νοση-
λείας ή, εναλλακτικά, την επιμόλυνση των μασκών
κατά την διαδικασία απόρριψής τους.70

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΥ,
η τεκμηριωμένη πλέον μετάδοση με επαφή και στα-
γονίδια, προϋποθέτει  βασικές προφυλάξεις, και από
τις προφυλάξεις βάσει του τρόπου μετάδοσης, μόνο
οι προφυλάξεις επαφής και προφυλάξεις μετάδοσης
με σταγονίδια με προφύλαξη των ματιών (goggles ή
face shield) και ρόμπες αδιάβροχες74 για όλα τα ύπο-
πτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα. Όταν γίνουν πρά-
ξεις που δημιουργούν αερόλυμα όπως διασωλήνωση,
βρογχοσκόπηση, αναρρόφηση αναπνευστικών εκκρι-
μάτων, διενέργεια βιοψίας, ακρωτηριασμός74 σε ύπο-
πτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα που σχετίζεται με
ενδημικές για τη νόσο περιοχές, συνιστώνται (θάλα-
μος αρνητικής πίεσης και ειδική μάσκα υψηλής ανα-
πνευστκής προστασίας ή άλλη με καλή εφαρμογή στο
πρόσωπο).74

Ενδοοικογενειακά έχει καταγραφεί μετάδοση έως
και πέντε διαδοχικές φορές.7,20 Υπάρχουν αναφορές
για μετάδοση του SUDV από έναν ασθενή σε 10 άτομα
στο ίδιο σπίτι, αλλά και σε 18 μαζί με άλλους συγγενείς
στην Ουγκάντα το 2001.75 Ομοίως στη Δημοκρατία

του Κονγκο το 1995, μόνο δυο άτομα με αιμορραγία
από το πεπτικό σύστημα μετέδωσαν EBOV σε 38 και
21 κρούσματα, αντίστοιχα, πιθανότατα όταν τα τελευ-
ταία ήρθαν σε άμεση επαφή με τα νεκρά σώματα κατά
τη διάρκεια της κηδείας.22 Το Μάιο του 2014 σε μια
μόνο κηδεία στη Σιέρα Λεόνε μολύνθηκαν με τον
EBOV 300 άτομα.76

3.3.Β. Τρόποι μετάδοσης στα ζώα
Πιθανή πηγή για τις επιδημίες στον άνθρωπο και τα
μεγάλα πρωτεύοντα είναι οι ανθεκτικές στον ιό νυχτε-
ρίδες, που πιθανώς είναι η δεξαμενή διατήρησης του
ιού στη φύση.77 Oι φρουτοφάγες νυχτερίδες έχουν
επανειλημμένα ελεγχθεί θετικές για τον ιό, οι ενοχο-
ποιημένες μικρότερες εντομοφάγες νυχτερίδες (an-
golan free-tailed bats) στο χωριό έναρξης της μεγάλης
επιδημίας στη Γουϊνέα, το Meliandou, έχουν ελεγχθεί
αρνητικές για τον ιό, ενώ στην Κεντρική Αφρική ήταν
υγιείς φορείς του και έχουν μολυνθεί με τον ιό επιτυ-
χώς στο εργαστήριο αναπτύσσοντας μεγάλο ιικό φορ-
τίο, χωρίς καμιά ιστοπαθολογική αλλοίωση και χωρίς
να νοσήσουν.27,40,43,53,71 Ο ιός πιθανώς μεταδίδεται
εντός του πληθυσμού τους.52

Τα ευπαθή είδη είναι χιμπατζήδες (Pan troglotydes)
και γορίλες (Gorilla gorilla), διάφορες αντιλόπες και ο
άνθρωπος.52 Η μετάδοση αποδεδειγμένα γίνεται μέσα
στο είδος χιμπατζήδες (Pan troglotydes), μέσα στο
είδος γορίλες (Gorilla gorilla), καθώς και από άνθρωπο
σε άνθρωπο και από μικρά θηλαστικά δεξαμενές, κυ-
ρίως φρουτοφάγες νυχτερίδες σε άνθρωπο, ενώ υπάρ-
χει εικασία ότι γίνεται μετάδοση μέσα στο ζωικό είδος
των φρουτοφάγων νυχτερίδων και μεταξύ των τριών
ειδών που αποτελούν δεξαμενή συντήρησης του ιού
στη φύση, χωρίς αυτό να έχει ακόμη αποδειχθεί.52

Συγκεκριμένα, στην ακτή ελεφαντοστού στο Tai Fo-
rest, η μετάδοση στα σαρκοφάγα ζώα έγινε με την κα-
τανάλωση προσβεβλημένων Colobus monkeys.45 Οι
χιμπατζήδες είναι σαρκοφάγοι, έχουν έντονη κοινω-
νικότητα, αλληλοβοήθεια και σεξουαλικές δραστηριό-
τητες με αποτέλεσμα εύκολη μετάδοση του ιού από
άλλο είδος σε αυτούς και εντός του πληθυσμού τους.48

Αντίθετα, η μετάδοση εντός πληθυσμού γορίλλων δεν
ανιχνεύτηκε παρά μόνο σε μεμονωμένο περιστατικό
μετάδοσης από μητέρα σε παιδί στον εθνικό δρυμό
Lossi.48

Οι αντιλόπες είναι φυτοφάγες και λιγότερο σαρκο-
φάγες νεκρών ζώων. Αν και είναι το πλέον πολυάριθμο
είδος στην περιοχή, δεν προσβλήθηκαν σε μεγάλο
βαθμό γιατί ζουν μόνες ή σε ζευγάρια, ενώ η μετά-
δοση από μολυσμένα από υποδόχο του ιού φρούτα
και λαχανικά είναι πιθανή. Τα νεκρά ζώα είναι μολυ-
σματικά μόνο για 3 ή 4 μέρες μετά το θάνατο, άρα η
κατανάλωση νεκρού ζώου εντός τριών ή τεσσάρων
ημερών σημαίνει μετάδοση του ιού.48
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Είναι γεγονός ότι η κατανάλωση νοσούντων ζώων
υποδηλώνει και αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης, τόσο
στα άγρια ζώα όσο και στον άνθρωπο. Όσο πιο πολλά
τα άρρωστα και νεκρά ζώα τόσο περισσότερες οι
εστίες πιθανής επιδημίας στον άνθρωπο.48

Δεν αναφέρεται στη βιβλιογραφία μετάδοση του
ιού από τον άνθρωπο ξανά σε κάποιο άγριο ζωικό
είδος, δείχνοντας ότι η διατήρηση του ιού στη φύση
δεν σχετίζεται με τις επιδημίες στον ανθρώπινο πλη-
θυσμό.52 Άρα ο άνθρωπος αποτελεί τυχαίο ξενιστή.

3.4. Κλινική εικόνα - Παθογένεια
3.4.Α. Άνθρωπος
Η νόσος από EBOV είναι μια συστηματική φλεγμονώ-
δης νόσος που περιλαμβάνει το τρίπτυχο ανοσοκατα-
στολή, αυξημένη αγγειακή διαπερατότητα και
διαταραχές στο μηχανισμό της πήξης, με αποτέλεσμα
πολυοργανική ανεπάρκεια και καταπληξία που μι-
μούνται την σηπτική καταπληξία.4 H αιμορραγία ποι-
κίλει από υποκλινική μικροαιμορραγία, έως μαζική.10

Η νόσος εξελίσσεται σε τρεις φάσεις, αρχικά με αιφ-
νίδια έναρξη και μη ειδικά συμπτώματα, όπως πυρετό,
κεφαλαλγία, καταβολή, μυαλγία για λίγες ημέρες, ακο-
λουθούμενη από μια δεύτερη φάση με διάρροια,
εμετό, κοιλιακό άλγος και έντονη αφυδάτωση. Ενδέ-
χεται τότε να υπάρχουν κυνάγχη, βήχας και 5-7 μέρες
μετά την έναρξη συμπτωμάτων κηλιδοβλατιδώδες
εξάνθημα το οποίο δεν φαίνεται στους Αφρικανούς.78

Η συνολική διάρκεια των δυο αυτών φάσεων είναι μια
περίπου εβδομάδα και αφορά όλους τους ασθενείς.
Τη δεύτερη εβδομάδα, ο ασθενής μπορεί να αναρρώ-
σει ή να εισέλθει στην τρίτη και επικινδυνότερη φάση
με κλινικές εκδηλώσεις βλάβης της νεφρικής, και της
ηπατικής λειτουργίας, και ενδεχομένως εσωτερική και
εξωτερική αιμορραγία (π.χ. αιμορραγία από τα ούλα,
αίμα στα κόπρανα),4,16 νευρολογικές διαταραχές, κα-
ταπληξία και συχνά θάνατο.67

Τα πιο συχνά πρώιμα συμπτώματα στην επιδημία
του 2014 ήταν πυρετός (87%,) κόπωση (76%), ανορε-
ξία (65%), έμετος (68%), διάρροια (66%), κεφαλαλγία,
(53%), κοιλιακό άλγος (44%) και ανεξήγητη αιμορρα-
γία (18%).67 Η μεγάλη συχνότητα διάρροιας και εμέτου
ευθύνεται για το μεγάλο αριθμό ασθενών με αφυδά-
τωση. Τα παιδιά έχουν ίδια κλινική εικόνα, αλλά περισ-
σότερα συμπτώματα από το αναπνευστικό και το
πεπτικό και λιγότερες νευρολογικές και αιμορραγικές
εκδηλώσεις. Παιδιά κάτω των 4 χρόνων εμφανίζουν
ήπια συμπτώματα πριν ακόμη εκδηλώσουν πυρετό με
αποτέλεσμα να καθυστερεί η διάγνωση.67

Η μαζική αιμορραγία, η υποογκαιμία, η ηλεκτρολυ-
τική διαταραχή, η σήψη και η πολυοργανική ανεπάρ-
κεια προκαλούν το θάνατο.78

Η κλινική εικόνα είναι δυνατόν να είναι ήπια ή και
να απουσιάζει εντελώς όπως έχει φανεί από την ανί-

χνευση ειδικών αντισωμάτων σε υγιείς οι οποίοι είχαν
επαφή με ασθενή.78 Αυτό αποκαλύπτει και την υποε-
κτίμηση και υποδήλωση της επιδημίας. 

Με εξαίρεση τον Reston ebolavirus ο οποίος δεν
προκαλεί νόσο στον άνθρωπο και ενδημεί στη νοτι-
οανατολική Ασία, η θνητότητα της λοίμωξης φτάνει το
90%, επί απουσίας υποστηρικτικής θεραπείας.4 Το πο-
σοστό θνητότητας επηρεάζεται από την παρεχόμενη
υποστήριξη.

Ακόμη και σήμερα δεν υπάρχουν ευρήματα τα
οποία να πείθουν ότι ο EBOV της σύγχρονης επιδημίας
έχει εμφανή διαφορά στη λοιμογόνο δύναμη και την
παθογονικότητα σε σύγκριση με τα στελέχη του ίδιου
είδους που ευθύνονται για άλλες επιδημίες.16

3.4.Β. Ζώα
Στη μελέτη της ακτής Ελεφαντοστού βρέθηκε ότι
ασθενείς χιμπατζήδες προσβεβλημένοι από τον Tai
Forest virus εκδήλωναν τη νόσο με απομόνωση και
ζητούν περίθαλψη και επαφή με τους οικείους τους.45

Πριν χαθούν από το πεδίο των μελετητών δείχνουν
σημεία κοιλιακού άλγους, λήθαργο, ανορεξία, βήχα,
αδυναμία που τους κρατά ξαπλωμένους το 40% της
διάρκειας της μέρας.45 Σε έξι χιμπατζήδες βρέθηκε ότι
η μέση διάρκεια της νόσου ήταν 5.5 μέρες, κυμαινό-
μενη από 2 έως 14 μέρες. Παθολογοανατομικά ο θώ-
ρακας είναι γεμάτος αίμα και ο πνεύμονας αιμορρα-
γικός.45

Στη επιδημία από Tai Forest virus στην ακτή Ελε-
φαντοστού σε νεκρούς χιμπατζήδες βρέθηκαν πολυά-
ριθμες νεκρωτικές εστίες στο ήπαρ, στο νεφρό υπήρ-
χαν εκτεταμένες νεκρωτικές περιοχές του ερυθρού
πολφού, ανιχνεύτηκαν μεμονωμένα, μεγάλα, άμορφα,
οξεόφιλα έγκλειστα στο κυταρόπλασμα των σπληνι-
κών μακροφάγων, όπως επίσης σε μερικά ηπατικά
κύτταρα Kupffer και σε σπάνια ηπατοκύτταρα. Ειδικές
για τον ιό ανοσοϊστοχημικές τεχνικές αποκάλυψαν την
παρουσία του ιού εντός των μακροφάγων, κυρίως στο
ήπαρ, σπλήνα, λεμφαδένες και πνεύμονα, δείχνοντας
ευρεία κατανομή του ιού σε όλο το σώμα. Ο έλεγχος
αντισωμάτων στους τρεις νεκρούς έναντι Ebolavirus
και Tai Forest Ebolavirus απέβη αρνητικός. Οι ανοσοϊ-
στοχημικές μέθοδοι ήταν αυτές που έθεσαν τη διά-
γνωση.45 Στη μελέτη που έγινε μήνες αργότερα ανι-
χνεύτηκαν αντισώματα IgM, IgG.44 Η νόσος δε φάνηκε
να συνοδεύεται από διάχυτη ενδαγγειακή πήξη, υπο-
δηλώνοντας ότι ο Tai Forest virus έχει διαφορετικό
παθοφυσιολογικό μηχανισμό από τα άλλα είδη.45

Στην Κεντρική Αφρική έχει βρεθεί ότι ο χρόνος
επώασης είναι 2-14 μέρες, τα κλινικά σημεία είναι ανο-
ρεξία, βήχας αδυναμία, αιμορραγία με θνητότητα
100% εντός ολίγων ημερών, η δε νόσος έχει αιφνίδια
έναρξη και βραχεία διάρκεια.79

Συνοπτικά, στα δάση της Κεντρικής Αφρικής και
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Δυτικής Αφρικής η νόσος χαρακτηρίζεται από ταχεία
έναρξη και βραχεία διάρκεια, μετά την οποία πάντα
καταλήγουν, με αποτέλεσμα τη δραματική μείωση του
αριθμού των πρωτευόντων.15,45,47 Στις νυχτερίδες ο ιός
δεν προκαλεί νόσο.12,40,43 Οι χοίροι παρουσιάζουν φυ-
σική μόλυνση στις Φιλιππίνες και Κίνα, αλλά όχι στη
Δυτική Αφρική, και χωρίς να νοσούν άνθρωποι.35 Επί-
σης παρουσιάζουν συλλοίμωξη με Porcine reproduc-
tive and respiratory syndrome virus (PRRSV). άρα είναι
άγνωστο αν ο RESTV είναι αυτός που προκαλεί ή όχι
την κλινική εικόνα.35 Πειραματική μόλυνση μαϊμού-
δων με το στέλεχος του Ebola virus της εκτεταμένης
επιδημίας της Δυτικής Αφρικής προκάλεσε κλινικά έκ-
δηλη λοίμωξη.35

Έχει δειχθεί ότι ο σκύλος μολύνεται από τον ιό αλλά
παραμένει ασυμπτωματικός.59

3.6. Εργαστηριακή διάγνωση
3.6.Α. Εργαστηριακή διάγνωση στον άνθρωπο
Σε πιθανό κρούσμα Ebola, πρώτα γίνεται η ειδική RT-
PCR του ιού και μετά ή ταυτόχρονα, η διερεύνηση για
άλλα αίτια. Η διάγνωση διενεργείται με ανίχνευση του
γενετικού υλικού ή δομικών αντιγόνων του ιού, ή των
ειδικών αντισωμάτων, όλα αυτά σε ορό του ασθε-
νούς.80

Η κύρια διαγνωστική δοκιμασία είναι η RT-PCR που
είναι απαραίτητη για κάθε πιθανό κρούσμα που βρί-
σκεται σε απομόνωση, καθώς το αποτέλεσμα είναι
διαθέσιμο ταχύτατα, 24 έως 48 ώρες πριν την ανί-
χνευση αντιγόνων με ELISA.80 Στις αναπτυγμένες
χώρες, η RT-PCR πραγματοποιείται σε εθνικά ή κεν-
τρικά εργαστήρια αναφοράς που διαθέτουν υψηλό
επίπεδο βιοασφάλειας. Σε χώρες με επιδημία είναι δυ-
νατό ένα διαγνωστικό εργαστήριο να εγκατασταθεί
σε κομβικό σημείο, κοντά στον προσβεβλημένο πλη-
θυσμό, και το αποτέλεσμα της μοριακής εξέτασης να
είναι διαθέσιμο 4 ώρες μετά την άφιξη του δείγμα-
τος.64 To υψηλό ιικό φορτίο συσχετίζεται με κακή πρό-
γνωση.64 Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, η RT-PCR
πρέπει να επαναληφθεί για να αποκλεισθεί η διά-
γνωση, γιατί το ιικό φορτίο μπορεί να είναι χαμηλό και
μη ανιχνεύσιμο κατά την έναρξη των συμπτωμάτων.
Η ανίχνευση αντιγόνου με ELISA χρησιμοποιείται συ-
νήθως παράλληλα με την PCR και σπάνια μόνη της.
Επειδή χρονικά πρώτο είναι διαθέσιμο το αποτέλεσμα
της PCR και ακολουθεί το αποτέλεσμα της ELISA, και
καθώς όλα υπόκεινται σε πιθανό σφάλμα, αφού πραγ-
ματοποιούνται στο πεδίο, ο ΠΟΥ συστήνει την παράλ-
ληλη ανίχνευση αντιγόνου με ELISA ως επιβεβαίωση
της διάγνωσης.4,67 Οι δύο μέθοδοι είναι θετικές 3 έως
17 ημέρες μετά την έναρξη συμπτωμάτων.4,80 Τα κλι-
νικά δείγματα που εξετάζονται είναι ορός αίματος.

Η ανίχνευση των ειδικών IgG και IgM αντισωμάτων
γίνεται με ELISA, ωστόσο οι δοκιμές αυτές χρησιμο-

ποιούνται λιγότερο για τη διάγνωση και περισσότερο
για την επιτήρηση. Tα IgM αντισώματα ανιχνεύονται
από 3 έως 168 ημέρες μετά την έναρξη συμπτωμάτων
με προοδευτική αύξηση και, στη συνέχεια, μείωση του
τίτλου τους, ενώ τα IgG εμφανίζονται μεταξύ 6 και 18
ημερών και ανιχνεύονται για χρόνια. Ένα θετικό IgM
αποτέλεσμα και αύξηση των ΙgG αντισωμάτων υπο-
δεικνύουν πρόσφατη λοίμωξη.4,67

Συνοψίζοντας, η διάγνωση βασίζεται κυρίως στην
μεθοδολογία RT-PCR σε εργαστήρια αναφοράς των
ανεπτυγμένων χωρών, ενώ υπάρχουν διαθέσιμα εξο-
πλισμός και αντιδραστήρια ειδικά προσαρμοσμένα
για χρήση σε απομακρυσμένες περιοχές των ενδημι-
κών υποσαχάριων χωρών.4 Η εξέταση ανίχνευσης αν-
τιγόνου πραγματοποιείται παράλληλα για επιβεβαί-
ωση ή σπανιότερα αποτελεί την εξέταση που θέτει τη
διάγνωση. Επίσης οι διαγνωστικές τεχνικές βοηθούν
στη διερεύνηση επαφών ενός κρούσματος, καθώς και
για να διευκολυνθεί η επανένταξη των επιζώντων στην
κοινότητα.4

3.6.Β. Εργαστηριακή διάγνωση στα ζώα
Στις τροπικές περιοχές, η αποσύνθεση των νεκρών
ζώων λόγω υψηλής θερμοκρασίας, υψηλής υγρασίας
και γρήγορης κατανάλωσης από άλλα ζώα, είναι γρή-
γορη δηλαδή σε 4-7 ημέρες και μετά 21 ημέρες ανευ-
ρίσκονται μόνο οστά.81 Για το λόγο αυτό, αλλά και
επειδή νοσούν και πάντα καταλήγουν όταν προσβλη-
θούν από τον ιό. τα μεγάλα πρωτεύοντα συνήθως βρί-
σκονται μετά θάνατο για δειγματοληψία. Εντούτοις
έχουν πραγματοποιηθεί και μεμονωμένες συλλήψεις
και λήψεις δειγμάτων.82 Αντίθετα τα μικρά πρω-
τεύοντα και άλλα θηλαστικά δεν ανευρίσκονται νεκρά
λόγω ταχύτατης αποσύνθεσης και λόγω ασυμπτωμα-
τικής ιαιμίας με παρουσία αντισωμάτων στον ορό
τους, για το λόγο αυτό οι μελετητές καταφεύγουν στο
κυνήγι ή παγίδευση και θανάτωσή τους για να λάβουν
τα κατάλληλα δείγματα.83-84

Σε ζώντα ζώα όπως νυχτερίδες (σειρά Chiroptera),
τρωκτικά (σειρά Rodentia), πρωτεύοντα και πτηνά
πραγματοποιείται ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων
για κάθε είδος του ιού με ανοσοενζυμική μέθοδο
(ELISA) ή δοκιμασία ανοσοαποτύπωσης (Immuno-
blotting assay), ανίχνευση αντιγόνων του ιού με ELISA,
καθώς και ανίχνευση και αλληλούχιση του RNA του
ιού., Οι δοκιμασίες  αυτές πραγματοποιούνται σε ορό,
πλάσμα ή αίμα. Η ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων γί-
νεται και σε μυϊκό ιστό.82 Η ανίχνευση RNA γίνεται επι-
πλέον σε ήπαρ και σπλήνα.

Στις νυχτερίδες που συλλαμβάνονται στην Αφρική
γίνεται ορολογικός έλεγχος για ειδικά IgG αντισώματα
έναντι κάθε είδους του ιού, ανίχνευση RNA του ιού στο
σπλήνα και το ήπαρ και προσδιορισμός του ιικού φορ-
τίου του ιού,43,52 ενώ σε εκείνες των Φιλιππίνων γίνεται

99

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ EBOLA

ΤΟΜΟΣ 61 • ΤΕΥΧΟΣ 2, Απρίλιος-Ιούνιος 2016



επιπλέον ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του είδους
Reston Ebolavirus με ορολογική δοκιμασία WESTERN
BLOT.50

Σε νεκρά ζώα, μύες, δέρμα μυελός των οστών και
οστίτης ιστός εξετάζονται για ιικό RNA με RT-PCR.48 Ει-
δικά σε δείγματα μυελού των οστών του κρανίου και
των μακριών οστών ανιχνεύεται το RNA του ιού, μία
εβδομάδα έως ένα χρόνο μετά θάνατο.48 Αντίθετα η
ανίχνευση αντισωμάτων IgG έναντι του ιού σε νεκρά
ζώα δεν έχει επιτευχθεί, πιθανώς λόγω πολύ χαμηλών
τίτλων τους πριν το θάνατο, αλλά κυρίως επειδή είναι
αλλοιωμένοι οι ιστοί τους.48,82,85 Στην επιδημία από Tai
Forest virus στην ακτή Ελεφαντοστού σε νεκρούς χιμ-
πατζήδες, ανοσοϊστοχημικές τεχνικές αποκάλυψαν
την παρουσία του ιού εντός των μακροφάγων, κυρίως
σε ήπαρ, σπλήνα λεμφαδένες και πνεύμονα, δείχνον-
τας ευρεία κατανομή του ιού σε όλο το σώμα.45 Σε
προχωρημένη αποσύνθεση οι αλληλουχίες του γενε-
τικού υλικού ενδέχεται να μη βρεθούν ή αν βρεθούν
να μην είναι ακέραιες.48

4. Θεραπεία

Η θεραπευτική προσέγγιση συνίσταται σε ό,τι είναι
εφικτό από άποψης υποστηρικτικής αγωγής στο νο-
σοκομείο, όπως χορήγηση υγρών ενδοφλεβίως, ρύθ-
μιση ηλεκτρολυτών, διατήρηση οξυγόνωσης και
αρτηριακής πίεσης και θεραπεία συνυπαρχουσών λοι-
μώξεων.

Η υψηλή θνητότητα στις χώρες στις οποίες συνέβη
η πρόσφατη επιδημία του 2014 σχετίζεται με την πε-
ριορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και την
ανεπαρκή υποστηρικτική αγωγή σε αυτές. Συνολική
υποστηρικτική αγωγή ακόμη και για πολυοργανική
ανεπάρκεια υπήρχε στις προηγμένες χώρες όπου ει-
σήχθησαν κρούσματα από τις ενδημικές περιοχές,
αλλά και σε αυτές συνέβησαν θάνατοι, καθώς δεν
υπάρχει ειδική θεραπευτική αγωγή.69-70

Όταν ο ασθενής παρουσιάζει εμέτους, διάρροια και
αιμορραγία, είναι δύσκολο να εκτιμηθούν τα ζωτικά
του σημεία, καθώς και η απαιτούμενη ποσότητα
υγρών και ηλεκτρολυτών, γεγονός που αυξάνει τη
θνητότητα της νόσου. Μαζική αιμορραγία υποδηλώ-
νει κακή πρόγνωση, και όπου υπάρχει δυνατότητα χο-
ρηγούνται πλάσμα και αιμοπετάλια. Στη σύσκεψη του
ΠΟΥ στις 4-5 Σεπτεμβρίου 2015, συμφωνήθηκε ότι η
χρήση ολικού αίματος και άνοσου ορού (ορός με ει-
δικά αντισώματα ασθενούς που επέζησε της λοίμω-
ξης) αποτελούν θεραπευτική προτεραιότητα.86

Η συμπτωματική αγωγή αφορά τον πυρετό, τον
πόνο, τη ναυτία, τον έμετο, τον καύσο, τη δυσφαγία,
την επιγαστραλγία, τους σπασμούς, την ευερεθιστό-
τητα,  τη σήψη και την σηπτική καταπληξία.

Δεδομένου ότι δεν υφίσταται εγκεκριμένη φαρμα-
κευτική θεραπευτική ή προφυλακτική αγωγή για κα-
νένα νηματοϊό, συνιστάται μόνο η υποστηρικτική
αγωγή. Ωστόσο την τελευταία δεκαετία δοκιμάστηκαν
διάφορα φάρμακα σε πιθήκους macaques και μερικά
από αυτά είναι στο στάδιο Ι κλινικών δοκιμών σε αν-
θρώπους.4 Σημαντικότερα θεωρούνται η θεραπεία με
αντιορούς, που ήταν αποτελεσματικοί στους πιθήκους
macaques, ακόμη και 3 μέρες μετά τη μόλυνσή τους,
καθώς και οι τροποποιητές του RNA και τα μικρά
μόρια BCX4430.87

Γενικά είναι ανησυχητικό το ότι δεν υπάρχει θερα-
πεία για τον ιό. Άλλωστε, στη μελέτη Ebola-Tx, που
πραγματοποιήθηκε μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιούλιου
2015 στο Donka Ebola Treatment Centre στο Κόνακρι
της Γουϊνέα, που λειτουργούσε με την παρουσία των
Γιατρών του Κόσμου, φάνηκε ότι η χρήση πλάσματος
επιζώντων του ιού είναι ασφαλής μέθοδος για τη θε-
ραπεία ασθενών, αλλά δεν μειώνει σημαντικά τη θνη-
τότητα.88 Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μελέτη που
έγινε ως τώρα με ασθενείς που έλαβαν άνοσο πλάσμα.
Η μετάγγιση είναι αποδεκτή και ασφαλής για τους
δότες, δέκτες και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό,
αλλά δεν έδειξε να σώζει ζωές.88 Πρέπει να σημειωθεί
ότι η συγκεκριμένη μελέτη δεν είχε ηθικό έρεισμα και
δε μπορούσε να είναι τυχαιοποιημένη διπλή τυφλή.
Απλά σε αυτή συγκρίθηκε η θνητότητα μεταξύ 84
ασθενών με Εbola που έλαβαν τυχαία άνοσο πλάσμα,
συγκεκριμένα δυο μονάδες 200-250 ml από έναν δια-
φορετικό επιζώντα της λοίμωξης η κάθε μονάδα,
εντός των πρώτων 48 ωρών από τη διάγνωση, σύμ-
φωνα με την οδηγία του ΠΟΥ, και άλλων 400 που δεν
έλαβαν. Η θνητότητα στην ομάδα ελέγχου ήταν 31%
και στην ομάδα σύγκρισης ήταν 37.8% (95% διάστημα
εμπιστοσύνης, confidence interval CI -18 έως 4). Όμως
όταν στη στατιστική ανάλυση έγινε προσαρμογή (ad-
justing) των δυο ομάδων κατά ηλικία και ιικό φορτίο ,
η διαφορά θνητότητας μειώθηκε σε μόνο 2.6%(με
95% CI -13 έως 8).88 Ωστόσο δεν ήταν γνωστός ο τίτ-
λος αντισωμάτων στο πλάσμα των επιζησάντων και
επειδή πιθανολογείται ότι ένας υψηλότερος τίτλος
είναι πλέον προστατευτικός, στο μέλλον θα γίνουν με-
λέτες οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη και αυτή την πα-
ράμετρο, και μάλιστα αναμένεται ανάλυση των
δειγμάτων στη Γαλλία τους επόμενους μήνες.88 Πρέπει
να σημειωθεί ότι ως το 2014 ήταν πειραματική η
χρήση της μεθόδου, ενώ το 2015 έγινε εκτεταμένη
χρήση όταν υπήρχε διαθέσιμος δότης.

Οι ασθενείς οι οποίοι ζουν και την 2η εβδομάδα
από τη λοίμωξη, παρουσιάζουν 75% πιθανότητα να
επιζήσουν.89 Οι ασθενείς μεταφέρονται εκτός απομό-
νωσης όταν είναι περιπατητικοί, μπορούν να αυτοε-
ξυπηρετηθούν, δεν έχουν διάρροια, εμέτους ή
αιμορραγία, και παρουσιάζουν δύο διαδοχικές αρνη-
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τικές εξετάσεις RT-PCR με διαφορά 48 ωρών.89

Οι ασθενείς που επιζούν εμφανίζουν συνήθως πα-
ρατεταμένη ανάρρωση με αδυναμία, απώλεια βά-
ρους, μεταναστευτική αρθραλγία, και πιο σπάνια
αποφολιδωτική δερματίτιδα, τριχόπτωση, ενώ απώ-
τερες σπάνιες εκδηλώσεις είναι η ραγοειδίτιδα, ορχί-
τιδα, μυελίτιδα, παρωτίτιδα, παγκρεατίτιδα, ηπατίτιδα,
ψύχωση, αϋπνία, κατάθλιψη, άγχος, απώλεια ακοής
και εμβοές ώτων.90-91 Πιθανώς για όλα αυτά ευθύνον-
ται τα ανοσοσυμπλέγματα.90-91 Επίσης συχνά εμφανί-
ζουν μυαλγίες, αρθραλγίες, αίσθημα ότι δε μπορούν
να εργασθούν, πόνο, δυσφορία, θολότητα στα μάτια,
μυρμήγκιασμα στα άκρα, καθώς και βλάβη των περι-
φερικών νεύρων.23,70

Οι επιζώντες εμφανίζουν προστατευτική ανοσία
στο είδος του ιού από το οποίο μολύνθηκαν, ενώ ανα-
μένεται να διευκρινιστεί και η διασταυρούμενη ανο-
σία με άλλα είδη. Πρέπει να σημειωθεί ότι είναι πολύ
σημαντικοί στην ψυχολογική και κλινική υποστήριξη
άλλων ασθενών και 28 μέρες μετά το εξιτήριό τους εν-
δέχεται να τους ζητηθεί να δώσουν αίμα για τη θερα-
πεία άλλων ασθενών. Βέβαια, αποβάλουν τον ιό για
μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη λοίμωξη (εβδομά-
δες έως μήνες).28-30 Συγκεκριμένα αναφέρεται απομό-
νωσή του ιού στα ούρα ως την 26η ημέρα και
ανίχνευση RNA του έως και 40 ημέρες από την έναρξη
των συμπτωμάτων.18,92 Σε επιζώντα από τη Λιβερία
αποδείχτηκε ότι μετέδιδε τον ιό δια της γενετήσιας
οδού 190 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων.
Το άτομο αυτό παρουσίασε αποτελέσματα θετικής ει-
δικής IgG και αρνητικής IgM ανοσοσφαιρίνης ορού,
RT-PCR αρνητική σε ορό αίματος, αλλά θετική RT-PCR
σε δείγμα σπέρματος (με χαμηλό ιικό φορτίο) 199
μέρες μετά την έναρξη συμπτωμάτων.1

Για την παραμονή του ιού στο σπέρμα φαίνεται ότι
ρόλο παίζει η ύπαρξη λεκτίνης σε αυτό. Ο ρόλος της
λεκτίνης είναι να αναγνωρίζει ενδογενείς γλυκοπρω-
τεΐνες και να αναστέλλει την έναρξη αυτοάνοσης αν-
τίδρασης στο περιβάλλον του σπέρματος. Επομένως
μπορεί να προσκολλάται και σε παθογόνα, όπως HIV-
1, Ebola virus, και πιθανώς να παρέχει ανοσολογική
ανοχή με αποτέλεσμα την παρατεταμένη παραμονή
των παθογόνων στο σημείο αυτό, γεγονός που διε-
ρευνάται περαιτέρω.29 Ο ΠΟΥ, στο πλαίσιο ελέγχου
των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, εξέ-
δωσε την οδηγία ότι οι επιζώντες της λοίμωξης πρέπει
να κάνουν σωστή και συστηματική χρήση προφυλα-
κτικών σε κάθε σεξουαλική επαφή για 7-9 μήνες,
καθώς και εργαστηριακό έλεγχο του σπέρματος για
παρουσία του ιού.1 Παράλληλα ο ΠΟΥ εξέδωσε οδη-
γίες οι γυναίκες να μη θηλάζουν κατά τη διάρκεια της
νόσου, αν και αυτή συνήθως καθίσταται θανατηφό-
ρος σε αυτές.77

Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι Βρετανίδα νοσηλεύ-

τρια, που πήγε ως εθελόντρια στη Σιέρρα Λεόνε, εκ-
δήλωσε τη νόσο μετά την επιστροφή της στη χώρα
της, τον Ιανουάριο 2015, ανάρρωσε, αλλά το Νοέμβρη
2015 προσήλθε με μηνιγγίτιδα από τον ιό. Νοσηλεύ-
τηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου της δό-
θηκε το πειραματικό φάρμακο GS5734 και ανάρρωσε
πλήρως ένα μήνα μετά.93

5. Πρόγνωση

Οι εκδηλώσεις από το νευρικό γαστρεντερικό και αι-
μοποιητικό σύστημα επηρεάζουν αρνητικά την έκ-
βαση. Η έκβαση εξαρτάται από το είδος του ιού και
την παρεχόμενη υποστηρικτική αγωγή. Το πλέον θα-
νατηφόρο είδος είναι ο Zaire ebolavirus με θνητότητα
που φτάνει το 90%. Στην επιδημία της Δυτικής Αφρι-
κής η θνητότητα έφτανε το 60-70% τους πρώτους
τρεις μήνες, αλλά στους επόμενους έξι μήνες μει-
ώθηκε γύρω στο 50%, με την επιφύλαξη της υποδή-
λωσης και ίσως ελλιπούς καταγραφής των θυμάτων.94

Η υψηλή θνητότητα πιθανότατα συνδέεται με το γε-
γονός ότι οι περισσότερες επιδημίες έχουν συμβεί σε
φτωχές χώρες, χωρίς υποδομές και υποστηρικτικές
μονάδες. Η προοδευτικά μειούμενη θνητότητα στην
επιδημία αυτή οφείλεται στη δημιουργία υποδομών
και υποστηρικτικών μονάδων κατάλληλων για την αν-
τιμετώπιση των ασθενών αυτών. Εκτιμάται ότι η θνη-
τότητα σε αναπτυγμένη χώρα θα μπορούσε να είναι
λιγότερο από 40%.95

Οι ασθενείς που καταλήγουν είναι εκείνοι οι οποίοι
αναπτύσσουν συμπτωματολογία νωρίς κατά τη λοί-
μωξη. Αυτοί εμφανίζουν πολυοργανική ανεπάρκεια
και καταπληξία μεταξύ των 6 και 16 ημερών (διάμεση
τιμή, 9 ημέρες) από την έναρξη συμπτωμάτων.82 Αντί-
θετα, οι ασθενείς που επιζούν παρουσιάζουν μεν πυ-
ρετό για πολλές ημέρες, αλλά βελτίωση τις ημέρες
6-11.64 Υψηλό ιικό φορτίο συσχετίζεται με υψηλή θνη-
τότητα.64 Η μελέτη των βιοχημικών δεικτών ως προς
την πρόγνωση των ασθενών δεν έχει ολοκληρωθεί
ακόμη.96

Η θνητότητα στα παιδιά κάτω των πέντε ετών και
στους ενηλίκους πάνω από 40 ετών είναι υψηλότερη
από ό,τι σε εφήβους και νέους ενηλίκους.96 Οι έγκυες
γυναίκες έχουν υψηλό ποσοστό αποβολών και η λοί-
μωξη είναι σχεδόν πάντα θανατηφόρος.97

6. Πρόληψη

Για την πρόληψη μετάδοσης της λοίμωξης67 εφαρμό-
ζονται τα παρακάτω:

1.  Χρήση μέτρων ατομικής προστασίας
2.  Μέτρα απολύμανσης και αποστείρωσης 
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3.  Απομόνωση πιθανών κρουσμάτων από άλλους
ασθενείς και μεταξύ τους, αν είναι εφικτό, και
διαχωρισμός μεταξύ επιβεβαιωμένων κρουσμά-
των από εκείνα που ακόμη δεν έχουν εργαστη-
ριακή επιβεβαίωση 

4.  Αποφυγή επαφής με το νεκρό σώμα ύποπτου ή
επιβεβαιωμένου κρούσματος και, σε περιοχές
επιδημίας, αποφυγή επαφής με κάθε νεκρό
σώμα

5.  Άμεση ενημέρωση προϊσταμένων και Επιτροπής
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, εάν ένας εργαζό-
μενος έρθει σε απροστάτευτη επαφή με σωμα-
τικά υγρά ασθενούς

Αν υπάρχει υποψία λοίμωξης χρειάζεται άμεση
απομόνωση του ασθενούς πριν ακόμη γίνει περαι-
τέρω εκτίμησή του. Αυτό διασφαλίζει από τη μετά-
δοση σε συγγενείς και φίλους του, καθώς και σε
εργαζομένους στους χώρους παροχής υπηρεσιών
υγείας. Η απομόνωση πρέπει να συνεχιστεί έως ότου
υπάρξει οριστικό αρνητικό εργαστηριακό αποτέλε-
σμα. Επί επιβεβαίωσης της λοίμωξης, χρειάζεται διε-
ρεύνηση επαφών του ασθενούς ώστε να επιτευχθεί η
έγκαιρη ανίχνευση.

Ο εργαζόμενος υγείας με έκθεση σε σωματικά υγρά
ασθενούς διερευνώμενου για τη λοίμωξη, χρειάζεται
να πλύνει με σαπούνι και να ξεπλύνει με άφθονο νερό
το δέρμα και να πλύνει με άφθονο νερό το βλεννο-
γόνο που εκτέθηκε. Μολυσμένα προσωπικά αντικεί-
μενα του ασθενή χρειάζεται να απολυμανθούν ή να
απορριφθούν.

Στην Ελλάδα, σε περίπτωση υποψίας αιμορραγικού
πυρετού Εbola με βάση τα κριτήρια για κλινική υπο-
ψία και τον ορισμό κρούσματος, υπάρχει το αντί-
στοιχο δελτίο άμεσης δήλωσης προς το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ,
το οποίο και συντονίζει την αποστολή δειγμάτων στο
εργαστήριο του Εθνικού Δικτύου για τη διάγνωση ιο-
γενών αιμορραγικών πυρετών.6 Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ έχει
επίσης αναπτύξει κατευθυντήριες οδηγίες για τα
μέτρα πρόληψης διασποράς της λοίμωξης, τη διαχεί-
ριση ατόμων που έχουν απροστάτευτη έκθεση στον
ιό, τη διαχείριση κλινικών δειγμάτων στο εργαστήριο,
την απολύμανση-αποστείρωση, τη διαχείριση ιματι-
σμού και το χειρισμό των νεκρών.6

6.1 Πρόληψη μετάδοσης στην κοινότητα
Τα μέτρα πρόληψης μετάδοσης στην κοινότητα αφο-
ρούν τις χώρες με μετάδοση του ιού και από τους Ορ-
γανισμούς Δημόσιας Υγείας δόθηκαν οδηγίες με πλη-
ροφορίες για το κοινό ώστε να αποφεύγεται η απρο-
στάτευτη επαφή με ζώντα ή νεκρό ασθενή , τις
εκκρίσεις και τα σωματικά υγρά αυτού. Γενικά έγιναν
συστάσεις να προσευχηθούν, αλλά να μην αγγίζουν/πλέ-
νουν τους νεκρούς, και στην κηδεία να είναι μόνο οι
στενοί συγγενείς και φίλοι. Τοπικά οι κυβερνήσεις

πρέπει να ελέγξουν την παράνομη τακτική να δωρο-
δοκούν οι συγγενείς για να πραγματοποιήσουν ιδιωτική
ταφή χωρίς να ακολουθούν τις οδηγίες προφύλαξης
από τον ιό.

6.2 Πρόληψη διασυνοριακής μετάδοσης
Μετά την ανακήρυξη της επιδημίας από τον ΠΟΥ σε
Public Health Event of International Concern (PHEIC),
τέθηκαν σε εφαρμογή οι πυλώνες του Διεθνούς Υγει-
νομικού Κανονισμού ΔΥΚ 2005, του ΠΟΥ για πρόληψη
διασυνοριακής μετάδοσης καθώς και της επιτήρησης
της δημόσιας υγείας στα σημεία εισόδου σε μια
χώρα.6,98 Εφαρμόστηκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες
του ΠΟΥ για τις υγειονομικές αρχές του λιμανιού, τις
ναυτιλιακές εταιρείες, τα πλοία, καθώς και για τις αε-
ρομεταφορές.98 Οι οδηγίες του ΠΟΥ για διαχείριση
συμβάντων σε πύλες εισόδου και οι αντίστοιχοι νόμοι
του Υπουργείου Υγείας για την Κάρτα επιβίβασης ει-
σερχομένων επιβατών σε διεθνείς πτήσεις στα Ελλη-
νικά αεροδρόμια για την πρόληψη μετάδοσης του ιού
Ebola από νεοεισερχόμενους μετανάστες χωρίς νομι-
μοποιητικά έγγραφα μέσω παράνομων σημείων εισό-
δου εφαρμόστηκαν και στην Ελλάδα. Τέλος στους
φορείς πρωτοβάθμιας περίθαλψης δόθηκαν οδηγίες
για τη διαλογή ατόμων με ιστορικό ταξιδιού στην
Αφρική.6

6.3. Σημασία της έγκαιρης ανίχνευσης
Οι περισσότεροι ταξιδιώτες που επιστρέφουν από μια
χώρα ενδημική για Ebola, συχνότερα πάσχουν από
ελονοσία, τυφοειδή πυρετό, γαστρεντερίτιδα, ή άλλη
βακτηριακή λοίμωξη, παρά από τον ιογενή αιμορρα-
γικό ιό. Οι εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρε-
σιών υγείας διατρέχουν τον κίνδυνο να θεωρήσουν
πιο πιθανές αυτές τις λοιμώξεις και να μην υποψια-
στούν τη λοίμωξη με Ebola, μέχρι να εμφανιστούν σο-
βαρότερα συμπτώματα. Συνιστάται να βρίσκονται σε
εγρήγορση ώστε να ληφθούν μέτρα εγκαίρως, ιδιαί-
τερα σε μη ενδημικές περιοχές.67

6.4. Ανάπτυξη εμβολίου
Tα πλέον υποσχόμενα εμβόλια βασίζονται στην τε-
χνολογία του ανασυνδυασμένου γενετικού υλικού,
που μεταφερόμενο σε πλασμίδια παράγει μόρια που
προσομοιάζουν εκείνα του ιού.87 Μετά την σύσκεψη
του ΠΟΥ (Σεπτέμβριος 2015), έχουν δρομολογηθεί
στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη και την Αφρική, μελέτες για
την ασφάλεια των δυο πλέον μελετημένων εμβολίων
που βασίζονται στους ιούς vesicular stomatitis virus
και chimpanzee adenovirus. Ο ΠΟΥ συνεργάζεται με
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να επιταχύνει
την διαδικασία παραγωγής των εμβολίων και την
ασφαλή χορήγησή τους στις επηρεαζόμενες περιοχές.
Εάν αποδειχθεί ασφαλές, ένα εμβόλιο για τους εργα-
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ζόμενους στο χώρο της υγείας αποτελεί απόλυτη προ-
τεραιότητα.1

7. Συζήτηση

Η πρώτη επιδημία εμφανίστηκε το 1976 ταυτόχρονα
στο νότιο Σουδάν και στο γειτονικό του πρώην βόρειο
Ζαΐρ και αναφέρεται ως μια επιδημία γιατί δεν ήταν
γνωστό τότε ότι οφειλόταν στην ταυτόχρονη ανάδυση
δυο διαφορετικών ειδών του ιού στις δυο γειτονικές
χώρες. Στην πραγματικότητα ευθύνονται κοινοί περι-
βαλλοντικοί παράγοντες και κάποιο άγνωστο ως σή-
μερα κοινό υποδόχο στο κοινό οικοσύστημα στα
σύνορα των δυο χωρών στο δάσος που περιβάλλει τον
ποταμό Έμπολα (αλλιώς ποταμός Ζαΐρ) (εικόνα 1).7,9

Μετά μακροχρόνια αποψίλωσή του, το τελευταίο
υπόλειμμα του τροπικού δάσους στη Δυτική Αφρική
είναι απομονωμένο κοντά στα νοτιοδυτικά σύνορα
της Ακτής Ελεφαντοστού με τη Λιβερία, έχει δέντρα
που δημιουργούν φυλλώδη θόλο ύψους 30 μ. και
άλλα δέντρα ύψους 40-60 μ., μέση βροχόπτωση 1900
χιλιοστά και μέση θερμοκρασία 26°C.44 Κατά τη διάρ-
κεια του εμφυλίου πολέμου στη Λιβερία, τα έτη 1992,
1993 και το καλοκαίρι του 1994, έτη κατά τα οποία συ-
νέβησαν οι επιδημίες με τον ιό Tai Forest στους χιμπα-
τζήδες,45 εκδιώχθηκαν από τη Λιβερία πρόσφυγες οι
οποίοι μένουν με όλα τα οικόσιτα ζώα τους κοντά ή
στις παρυφές αυτού του δάσους, κοντά στα σύνορα
της Λιβερίας με τις Γουϊνέα, Σιέρρα Λεόνε και Ακτή
Ελεφαντοστού και σε απόσταση μόνο 2 χιλιομέτρων
από την εστία της επιδημίας.45 Οι πρόσφυγες αποψι-
λώνουν επίσης σταδιακά το δάσος για να δημιουργή-
σουν καλλιεργήσιμη γη, πιέζοντας το οικοσύστημα για
περαιτέρω κλιματική μεταβολή προς ξηρότερο κλίμα
τοπικά.10,45

Συγκεκριμένα το δάσος της Γουινέας, λόγω της
αποψίλωσης εμφανίζει μεταβολές στη βροχόπτωση,
στις εποχές και τη θερμοκρασία, με αποτέλεσμα έν-
τονη ξηρασία στη Δυτική Αφρική, τόσο κατά τη μακρά
περίοδο ξηρασίας Δεκέμβρη ως Φεβρουάριο και τη
σύντομη περίοδο ξηρασίας από Ιούλιο ως Αύγουστο,
όσο και  κατά την μακρά περίοδο βροχοπτώσεων
Μάρτιο έως Ιούνιο, με πολύ έντονο το φαινόμενο το
1992 και το 1994.45 Συνεπώς δεν θα έπρεπε να αποτε-
λεί έκπληξη το ότι το 2013 αναδύθηκε το είδος Zaire
ebolavirus (ιός Ebola virus ,EBOV), στη Δυτική Αφρική,
στο δάσος της Γουϊνέας κοντά στα σύνορά της με την
Ακτή του Ελεφαντοστού και τη Λιβερία. Πράγματι το
χωριό του δίχρονου παιδιού που ήταν το πρώτο κρού-
σμα της μεγάλης επιδημίας 2013-2015 της Δυτικής
Αφρικής,2 το Meliandou, ένας οικισμός ο οποίος είναι
μέσα σε περιοχή που έχει δημιουργηθεί μετά αποψί-
λωση του δάσους για να δημιουργηθούν φυτείες και

κατοικίες, αποτελεί την «σύγχρονη» εκδοχή του Αφρι-
κανικού οικισμού. Συνεντεύξεις με τους ντόπιους απο-
κάλυψαν ότι έκθεση σε φρουτοφάγες νυχτερίδες
μέσω του κυνηγιού είναι συχνή, αν και δεν έχουν βρε-
θεί μεγάλες αποικίες τους, ενώ τα παιδιά κυνηγούν νυ-
χτερίδες, κυρίως εκείνες που τρέφονται με έντομα
(Μops condylurus). Έγινε μελέτη πολλών άγριων ζωι-
κών ειδών σε δυο περιοχές της ΝΑ ΓουΪνέας, αλλά δε
βρέθηκε ίχνος του ιού στις εντομοφάγες νυχτερίδες,
ούτε σημάδια επιδημίας στους πληθυσμούς των με-
γάλων πρωτευόντων, οι οποίοι αντίθετα έχουν αυξη-
θεί σημαντικά.2

Γενικά η ξηρασία έχει βρεθεί ότι επηρεάζει τη δρα-
στηριότητα των ζωικών πληθυσμών στο φυσικό τους
οικοσύστημα.48 Ομοίως ο άνθρωπος λόγω ξηρασίας
και ελλείψεων σε είδη διατροφής συλλέγει καρπούς
και κυνηγά μέσα στο δάσος αυξάνοντας το βαθμό
επαφής του με το φυτικό και ζωικό βασίλειο και τυχόν
παθογόνα τους.

Η υψηλή θνητότητα των μεγάλων πρωτευόντων
από τον ιό δείχνει ότι δεν είναι υποδόχο του ιού στη
φύση, αλλά τυχαίος τελικός ξενιστής του ιού.15 Παρά
το γεγονός ότι τα πρωτεύοντα νοσούν και πεθαίνουν,
αποτελώντας εμφανή δείκτη πιθανής παρουσίας του
ιού, σε αντιδιαστολή με τις νυχτερίδες – πιθανό υπο-
δόχο του ιού οι οποίες δε νοσούν, ωστόσο ο θάνατος
των πρωτευόντων σε περιοχές δύσβατες όπως αυτή
δεν θα είχε γίνει ποτέ γνωστός χωρίς τη δημιουργία
δικτύου επιτήρησης της θνησιμότητας πρωτευόντων
σε συνεργασία με τους τοπικούς κατοίκους και φυ-
λές.48

Σε περιόδους ξηρασίας η ανεπάρκεια τροφής στις
νυχτερίδες και παράλληλα η συχνή εγκυμοσύνη τους,
ευνοούν την ανεπαρκή αντισωματική απάντηση, και
το υψηλό ιικό φορτίο, καθώς επίσης προδιαθέτουν σε
επιθετική συμπεριφορά που ενδέχεται να οδηγεί σε
μεγαλύτερη επαφή με τα μεγάλα πρωτεύοντα, με
αποτέλεσμα την περαιτέρω μετάδοση του ιού σε
αυτά.40,44 Ο άνθρωπος με ενημέρωση και εκπαίδευση
θα μπορούσαν να αποφύγει όχι μόνο κατανάλωση
των φρουτοφάγων νυχτερίδων αλλά και κάθε είδους
επαφή με το φυσικό περιβάλλον αυτών.44

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τροπικό δάσος Γκαμπόν
και Δημοκρατίας Κονγκό στην Κεντρική Αφρική σε έξι
είδη φρουτοφάγων νυχτερίδων ανιχνεύτηκαν αντισώ-
ματα έναντι του ιού, ενώ στο είδος Rousettus aegyptia-
cus που ζει στα σπήλαια της Γκαμπόν ανιχνεύτηκαν
αντισώματα έναντι του ιού Μarburg με οριζόντια και
κάθετη μετάδοση αυτού στον πληθυσμό τους. Στην
Γκαμπόν, αν και δεν έχει ανιχνευτεί επιδημία από τον
ιό Marburg στον άνθρωπο, το παραπάνω εύρημα
προοιωνίζει τον κίνδυνο μελλοντικής επιδημίας.40

Συνεπώς η επιζωοτιολογική επιτήρηση είναι μεγά-
λης αξίας για την ανίχνευση του ιού, τον προσδιορι-
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σμό των ζωικών ειδών που τον φέρουν και της γεω-
γραφικής κατανομής αυτών των θανατηφόρων ιών.
Παρά τα οικονομικά προβλήματα που οι χώρες αυτές
αντιμετωπίζουν, ο ορολογικός έλεγχος φρουτοφάγων
νυχτερίδων στις χώρες αυτές για ανίχνευση του ιού
αποτελεί σημαντικό προληπτικό μέτρο για μελλοντι-
κές επιδημίες, αφού η επιζωοτία είναι σημαντικός
προπομπός κρουσμάτων και επιδημιών.

Ο ΠΟΥ ενημερώθηκε για την επιδημία του 2014
στη Δυτική Αφρική το Μάρτη του 2014, όταν μια συρ-
ροή εμπύρετη με υψηλή θνητότητα, στη Γουινέα, έγινε
αντικείμενο διεθνούς ενδιαφέροντος, και κατόπιν επι-
βεβαιώθηκε εργαστηριακά ως είδος Zaire Εbolavirus.16

Tα δεδομένα της αλληλούχισης του γονιδιώματος του
ιού έδειξαν ότι η επιδημία οφειλόταν σε ένα στέλεχος
του ιού το οποίο διέφερε από τα στελέχη των προ-
ηγούμενων επιδημιών.  

Αν και στο τέλος της Άνοιξης του 2014 ο αριθμός
των νέων κρουσμάτων στη Γουϊνέα έδειξε πτωτική
τάση, αφήνοντας στην επιστημονική κοινότητα την
εντύπωση ότι η πορεία της επιδημίας ήταν φθίνουσα,
μέσα σε λίγους μήνες σποραδικά κρούσματα διαγνώ-
σθηκαν πέραν της Γουινέας, δηλαδή στη Λιβερία, στη
Σιέρα Λεόνε, στη Σενεγάλη, στο Μαλί, στη Νιγηρία, και
τελικά μετά ταξίδι στις χώρες μετάδοσης ο ιός έφτασε
στις ΗΠΑ, Ισπανία, Αγγλία για να αποτελέσει γεγονός
επείγον για τη Δημόσια Υγεία με Διεθνές ενδιαφέρον
και εμβέλεια, όπως άλλωστε διακηρύχτηκε από τον
ΠΟΥ.

Στη Δυτική Αφρική, ο αριθμός των νέων κρουσμά-
των αυξανόταν με γεωμετρική πρόοδο, με μια σειρά
παραγόντων να συντείνουν σε αυτό το φαινόμενο,
όπως χώροι παροχής υπηρεσιών υγείας με ελλείψεις
σε υλικοτεχνική υποδομή, προσωπικό, οργάνωση και
εκπαίδευση, μη επαρκώς ανεπτυγμένη ύδρευση και
συστήματα διαχείρισης αποβλήτων, αδράνεια των
διεθνών φορέων, μετακίνηση των τοπικών πληθυ-
σμών από τις πληγείσες περιοχές προς άλλες, δηλαδή
από αγροτικές περιοχές προς αστικές περιοχές, συνα-
κόλουθη αύξηση της πυκνότητας του αστικού πληθυ-
σμού, τοπικά έθιμα όπως το τελετουργικό της κηδείας,
εκτεταμένη φτώχεια, και έλλειψη απόκρισης από τις
τοπικές και κρατικές αρχές.

Είναι γνωστό ότι η παγκόσμια απόκριση στην πα-
ρούσα επιδημία ήταν αρχικά αργή, ανοργάνωτη, οι-
κονομικά φειδωλή, και ανεπαρκώς σχεδιασμένη και
εφαρμοσμένη. Καθώς ήρθε αντιμέτωπη με τα 10.000
νέα κρούσματα την εβδομάδα, η διεθνής ιατρική κοι-
νότητα, πρέπει αν αναγνωρίσει ότι οι συνθήκες της
Η1Ν1, Η5Ν1, Hantavirus, SARS, δεν είναι πάντα υπαρ-
κτές. Με τις γρήγορες μετακινήσεις μέσα από χαλαρά
πλέον σύνορα, σε εποχή που οι λεωφόροι, οι ταχείς σι-
δηρόδρομοι, τα αεροπλάνα, όλες οι γωνίες του πλα-
νήτη είναι προσιτές σε λίγες μόνο ώρες, κάνοντας

πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Τόκιο και το Νέο Δελχί,
με πληθυσμούς που ξεπερνούν τα 12 εκατομμύρια,
ευάλωτους. Στην πραγματικότητα ένα εισαχθέν κρού-
σμα σε οποιαδήποτε μητρόπολη του Δυτικού κόσμου
θα μπορούσε να προβληματίσει πολύ. Και ενώ όλες οι
δημοσιεύσεις διατείνονταν ότι ο κίνδυνος αερομετα-
φοράς είναι μικρός η εισαγωγή στο Ντάλας του Τέξας,
στο Λονδίνο, στην Ισπανία, στη Σενεγάλη, στο Μαλί
και τη Νιγηρία, προκάλεσε διεθνή προβληματισμό.

Βέβαια μετάδοση σε τοπικό επίπεδο στο Δυτικό
κόσμο δεν είναι πιθανή γιατί αφενός μεν απουσιάζει
το τροπικό περιβάλλον, τα έως τώρα πιθανά υποδόχα
(φρουτοφάγες νυχτερίδες) και οι ενδιάμεσοι ξενιστές
(ως τώρα γνωστά τα πρωτεύοντα), καθώς και η ξηρασία
στο οικοσύστημα, αφετέρου δε υπάρχει εντατική ενη-
μέρωση και έγκαιρη διάγνωση/επιτήρηση. Ωστόσο
πρέπει να υπάρχει πάντα επιφύλαξη για δυνητική
προσαρμογή του γενώματος του ιού σε νέους ξενιστές
και υποδόχα που ενδεχομένως υπάρχουν στο εύκρατο
κλίμα και στο ηπειρωτικό κλίμα της Ευρώπης.

Η απουσία θεραπείας προκαλεί μεγάλο προβλημα-
τισμό, ενώ αντίθετα η μελέτη Ebola- Τx που σχεδιά-
στηκε, πραγματοποιήθηκε και αναλύθηκε ασυνήθιστα
γρήγορα, έδειξε ότι κατά τη διάρκεια μεγάλων και σο-
βαρών επιδημιών σε κοινότητες με ένδεια πόρων είναι
εφικτή η διαμόρφωση ισχυρών διεθνών επιστημονι-
κών συνεργασιών.88 Μεταξύ Ιουνίου 2014 και Φε-
βρουαρίου 2015, χιλιάδες ειδικές κλίνες περίθαλψης
ασθενών με Εbola, τα Ebola Treatment Beds, εισήχ-
θησαν στη Σιέρρα Λεόνε παράλληλα με άλλα μέτρα
ελέγχου διασποράς της λοίμωξης.99 Εκτιμάται με ειδικό
μαθηματικό μοντέλο ότι 56.600 κρούσματα (95% CI
48.300-58.500) με τον ιό Εbola αποφεύχθηκαν στην
Σιέρρα Λεόνε μόνο ως αποτέλεσμα της χρήσης των
κλινών αυτών ως επιπρόσθετο μέτρο, και όχι ως απο-
τέλεσμα άλλων μέτρων πρόληψης, και ότι αν είχαν ει-
σαχθεί ένα μήνα νωρίτερα, θα είχαν αποφευχθεί επι-
πλέον 12.500 κρούσματα. 

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν καθοριστικές δη-
μογραφικές μεταβολές και μεταβολές στην κινητικό-
τητα του ανθρώπου στις περιοχές όπου έχουν
σημειωθεί τα τελευταία 40 χρόνια επιδημίες στον άν-
θρωπο και σε εκείνες που έχουν τα περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά να αποτελέσουν δυνητικά μελλοντικό
περιβάλλον εξάπλωσης του ιού. Ο συνολικός πληθυ-
σμός που ζει στις περιοχές αυτές έχει τριπλασιαστεί
από 230 εκατομμύρια σε 639 εκατομμύρια, και το πο-
σοστό του πληθυσμού που ζει σε αστικό, και όχι σε
αγροτικό περιβάλλον, έχει αλλάξει από 25,5% σε
59,2%. Από μελέτες προκύπτει ότι η κινητικότητα του
πληθυσμού σε μια περιοχή κλιμακώνεται ανάλογα με
το ρυθμό αύξησης του πληθυσμού στην περιοχή
αυτή.100

Η διεθνής κινητικότητα μέσω αεροπορικών πτή-
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σεων δείχνει μεγάλη αύξηση θέσεων επιβατών ανά
έτος από το 2000, οπότε άρχισε η καταγραφή τους,
από 2,96 εκατομμύρια σε 4,77 εκατομμύρια στις
χώρες με κρούσματα και από 5,6 εκατομμύρια σε 15,6
εκατομμύρια στις χώρες που δυνητικά ενδέχεται να
αποτελέσουν οικοσύστημα που θα φιλοξενήσει μελ-
λοντικά τον ιό.52

Ο κίνδυνος συνεπώς στις περιοχές αυτές δεν προ-
κύπτει μόνο από το φυσικό οικοσύστημα αλλά και
από την πληθυσμιακή δυναμική και κινητικότητα η
οποία αυξάνει ως συνέπεια της αύξησης του πληθυ-
σμού, καθώς και από την αστικοποίηση μεγαλύτερου
ποσοστού του πληθυσμού σε σύγκριση με παλιότερα,
καθώς και από συνήθειες που οφείλονται σε πολιτι-
σμικά χαρακτηριστικά ενισχυόμενα από έλλειψη φυ-
σικών πόρων και φτώχια, όπως είναι το κυνήγι πρω-
τευόντων και οι χειρισμοί αυτών (bushmeat). Όλοι
αυτοί οι παράγοντες ίσως ευθύνονται για την ήδη αυ-
ξημένη συχνότητα και μέγεθος των επιδημιών από το
2000 και μετά και προβληματίζουν τη διεθνή επιστη-
μονική κοινότητα.

Τα ηθικά και πολιτισμικά θέματα που προέκυψαν
είναι πολυάριθμα. Μετά την ενημέρωση για τους κιν-
δύνους από επαφή με τα άγρια ζώα, αλλά και την κλι-
ματική αλλαγή που επιφέρει η αποψίλωση του
τροπικού δάσους, χρειάζεται ενημέρωση για την απο-
φυγή επαφής με τους νεκρούς με ταυτόχρονη διατή-
ρηση της αξιοπρεπούς θρησκευτικής τελετής ταφής.
Από αυτά φαίνεται ότι χρειάζεται συνεργασία όλων
των φορέων σε παγκόσμιο επίπεδο στο μέλλον και όχι
μόνο τοπικά, όπως γινόταν πριν αυτή την επιδημία, λε-
πτομερής έρευνα για κρούσματα (ενεργητική επιτή-
ρηση, έλεγχος επαφών, παρεμβάσεις πρόληψης, και
ένας αποτελεσματικός και έγκαιρος μηχανισμός από-
κρισης σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας και κοι-
νότητα.

Εύκολες στη χρήση, προσιτές και κυρίως δοκιμα-
σίες μοριακές πρέπει να έχουν μόνιμη παρουσία σε
αποκεντρωμένα εργαστήρια ώστε να γίνεται άμεση
διάγνωση. Χρειάζονται νέα φάρμακα, υπηρεσίες επι-
τήρησης που να ενημερώνουν για κάθε ύποπτο κρού-
σμα τις αρχές που έχουν την ευθύνη της δημόσιας
υγείας στις χώρες αυτές καθώς και στα νοσοκομεία
της περιφέρειάς τους. Η προσέγγιση της Ενιαίας Πο-
λιτικής Υγείας, One Health Approach κατά την οποία
η υγεία του ανθρώπου συνδέεται άρρηκτα με την
υγεία των ζώων και το περιβάλλον διαβίωσής του, αν
και έχει τις βάσεις της στο παρελθόν, είναι πλέον πε-
ρισσότερο επίκαιρη από ποτέ.101

8. Συμπεράσματα

•  Επειδή τα πρωτεύοντα νοσούν και πεθαίνουν

αποτελούν εμφανή δείκτη πιθανής παρουσίας
του ιού, σε αντιδιαστολή με τις νυχτερίδες - πι-
θανό υποδόχο του ιού οι οποίες δε νοσούν.

•  Παρά τα οικονομικά προβλήματα που αντιπετω-
πίζουν οι χώρες που ενδημεί ο ιός, ο ορολογικός
έλεγχος φρουτοφάγων νυχτερίδων στις χώρες
αυτές για ανίχνευση του ιού αποτελεί σημαντικό
προληπτικό μέτρο για μελλοντικές επιδημίες.

•  Ωστόσο η παρουσία του ιού σε ζωικά είδη και ο
προσδιορισμός της δεξαμενής καθώς και ο τρό-
πος αποφυγής της είναι ζητήματα που χρειάζον-
ται περαιτέρω επιδημιολογικές μελέτες.

•  Να ενημερωθούν οι τοπικοί πληθυσμοί για τους
κινδύνους από την άγρια πανίδα. 

•  Η κτηνιατρική δημόσια υγεία ενημερώνει ότι οι
σκύλοι εάν βρεθούν σε χώρες με νεκρά άγρια
ζώα ή ασθενείς, ενδέχεται να εμφανίσουν ασυμ-
πτωματική λοίμωξη και συνακόλουθη μετάδοση
στον ιδιοκτήτη τους.

•  Ο πληθυσμός γοριλλών και χιμπατζήδων έχει μει-
ωθεί ανησυχητικά από τον ιό και χρειάζεται προ-
στασία τους από νέες επιδημίες, πιθανώς με
ενίσχυση της προστασίας τους φυσικού τους οι-
κοσυστήματος.

•  Είναι επιβεβλημένη η προστασία του τροπικού
δάσους Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής και απο-
φυγή περαιτέρω διείσδυσης των οικισμών εντός
της άγριας πανίδας παρά την αναμενόμενη αύ-
ξηση του πληθυσμού της υποσαχάριας Αφρικής.

•  Η αποψίλωση δασών επιμηκύνει τις περιόδους
ξηρασίας, οι οποίες έχει φανεί να αυξάνουν τον
αριθμό των νυχτερίδων φορέων του ιού ή/και τις
επαφές άλλων ζώων και ανθρώπων με αυτές.

•  Η διατήρηση του ιού στη φύση δε σχετίζεται με
τις επιδημίες στον ανθρώπινο πληθυσμό, αλλά με
παράγοντες σχετιζόμενους με το οικοσύστημα.

•  Η επιδημία Ebola στη Δυτική Αφρική έχει δείξει
την πεπερασμένη δυνατότητα των συστημάτων
δημόσιας υγείας να αποκριθούν σε σπάνια λοι-
μώδη νοσήματα υψηλής λοιμογονικότητας. 

•  Εκπαίδευση, ετοιμότητα, γρήγορες αξιόπιστες
διαγνωστικές προσεγγίσεις πρέπει να εφαρμό-
ζονται σε καίριες γεωγραφικές περιοχές εκεί
όπου αυτοί οι ιοί ενδημούν, ώστε οι τοπικές υπη-
ρεσίες δημόσιας υγείας να μην περιμένουν μα-
κρινά εργαστήρια αναφοράς σε άλλες χώρες ή
ηπείρους, τα οποία θα έπρεπε να διατηρήσουν
ένα επιβεβαιωτικό και ερευνητικό ρόλο και ρόλο
επιτήρησης για το μέλλον.

•  Το γενετικό υλικό του ιού θα πρέπει να κοινοποι-
είται σε πραγματικό χρόνο στους οργανισμούς
δημόσιας υγείας και άλλες χώρες όπως γίνεται
με τις επιδημίες γρίπης.

•  Επιτακτική η ανάγκη προώθησης των πλέον προ-
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χωρημένων φαρμάκων και εμβολίων ώστε μέσα
από τις ενδεδειγμένες διαδικασίες να φτάσουν
στην έγκριση και κυκλοφορία.  

•  Η έγκαιρη διάγνωση και η λήψη μέτρων ατομικής
προστασίας είναι ο μόνος προς το παρόν αποτε-
λεσματικός τρόπος να ελεγχθεί κάθε επιδημία
του ιού Ebola.

•  Το κακό πρόσωπο της επιδημίας σε αστικό περι-
βάλλον έδειξε ότι αν συμβεί σε πυκνοκατοικημέ-

νες μητροπόλεις με θυλάκους φτωχών κοινωνι-
κών στρωμάτων, στην ΝΑ Ασία, Βόρειο Αφρική,
υποσαχάρια Αφρική, οι επιπτώσεις θα είναι ολέ-
θριες για όλα τα κοινωνικοοικονομικά στρώματα
των πόλεων αυτών αλλά και για όλες τις χώρες. 

•  Η φτώχεια των άλλων χωρών δε γνωρίζει σύνορα
και οι συνέπειες αυτής αποτελούν κίνδυνο για
όλες τις χώρες του πλανήτη, συνεπώς μας αφορά
όλους.
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Summary

Ebola virus infection: epidemiology, clinical features
and laboratory diagnosis

Rengina Vorou1, Emmanouil Papadogiannakis2

1 Hellenic Center for Diseases Control and Prevention, Athens, Greece
2 Department of Veterinary Public Health, National School of Public Health, Athens, Greece

Οn August 8, 2014, World Health Organization declared the Ebola epidemic in Western Africa as
public health emergency of international concern, as a result of its unprecedented expansion
from West Africa to other regions. During this epidemic, 28.500 cases and 11.315 deaths have
been reported. Our review covers the period 1976-2016 and summarizes available literature on
previous and current Ebola outbreaks, clinical findings, laboratory diagnosis, mode of transmis-
sion, and the local or regional epizootic. In 1976, the first two cases of simultaneous Ebola out-
breaks were identified in Sudan and Zaire. According to the known data the virus is fatal among
non-human primates. The animal reservoir, the amplification host and other intermediate hosts
are not yet clear. The virus has been detected in the dogs and the fruit bats in central Africa. It
has been also experimentally inoculated in fruit and free tailed bats. The longer lasting dry sea-
sons in the deforested areas of Western Africa along with the behavioral patterns of wild animals,
facilitate the dissemination of the virus from wild life to humans. The ways in which the Ebola
virus is transmitted among human populations are the direct contact with infected bats or pri-
mates, the contact with human blood or body fluids (mainly during the ritual burials), the con-
taminated objects of the patients or syringes contaminated by the fluids of the patients (hospital
dissemination). 
In the case of outbreaks among humans, the main difficulty of the local health authorities or the
international medical expeditions into the field, was the wasting of time until the diagnosis is
laboratory confirmed. The laboratory investigation focuses on reverse transcriptase PCR, keeping
the ELISA for cross checking and cross-sectional prevalence studies. At the moment, there is no
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Α ν α σ κ ό π η σ η

Περίληψη

Το Μείζον Σύστημα Ιστοσυμβατότητας (MHC) αποτελεί ένα πολυμορφικό και πολυγονιδιακό σύ-
στημα, τα γονίδια του οποίου κωδικοποιούν τα HLA αντιγόνα. Το σύστημα οργανώνεται σε τρεις
γονιδιακές τάξεις: την τάξη Ι, την τάξη ΙΙ και την τάξη ΙΙΙ. Τα HLA αντιγόνα κωδικοποιούνται από
γονίδια των τάξεων Ι και ΙΙ. Τα γονίδια κληρονομούνται σύμφωνα με τους νόμους του Μέντελ ως
ένα ενιαίο σύνολο. Τα HLA αντιγόνα αποτελούνται από μια βαριά και μια ελαφριά αλυσίδα και φέ-
ρουν μια σχισμοειδή θήκη, πάνω στην οποία συνδέονται τα αντιγονικά πεπτίδια. Τα HLA μόρια
τάξης Ι εντοπίζονται σε όλα τα εμπύρηνα κύτταρα ενώ τα HLA μόρια τάξης ΙΙ εντοπίζονται σε ορι-
σμένα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα. Στα HLA μόρια της τάξης Ι συνδέονται ενδογενή αντιγόνα,
τα οποία παρουσιάζονται στα Τ-κυτταροτοξικά  λεμφοκύτταρα, ενώ στης τάξης ΙΙ συνδέονται τα
εξωγενή αντιγόνα, τα οποία παρουσιάζονται στα Τ-βοηθητικά λεμφοκύτταρα (MHC περιορισμός).
Ως εκ τούτου, ο κύριος βιολογικός του ρόλος είναι η ρύθμιση της ανοσιακής απάντησης. Το Μείζον
Σύστημα Ιστοσυμβατότητας βρίσκει εφαρμογές σε διάφορους τομείς, με κυριότερο τις μεταμο-
σχεύσεις. Επίσης σχετίζεται με τη γενετική προδιάθεση και αντίσταση του οργανισμού στα διά-
φορα νοσήματα και την επιλογή συντρόφου.

Μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας – Ανοσοπεπτιδίωμα, σύγχρονα
δεδομένα

Ασημούλα Καββαδά, Μαρία Χατζηδημητρίου, Στέλλα Μήτκα
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ), Θεσσαλονίκη



Εισαγωγή

Το μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας αποτελεί ένα
σύμπλεγμα συνδεδεμένων γονιδίων, με βιολογική λει-
τουργία την κωδικοποίηση ειδικών μεμβρανικών υπο-
δοχέων, οι οποίοι συμβάλλουν στην αναγνώριση των
αντιγόνων από τα Τ-λεμφοκύτταρα.1-3

Όσο αφορά στον άνθρωπο, οι υποδοχείς αυτοί ανα-
φέρονται ως ανθρώπινα λευκοκυτταρικά αντιγόνα
(Human Leucocyte Antigen-HLA) και ως εκ τούτου το
μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας αναφέρεται και
ως HLA σύστημα. Τα ανθρώπινα λευκοκυτταρικά αν-
τιγόνα αποτελούν τα πρώτα αντιγόνα που ανιχνεύθη-
καν και ταυτοποιήθηκαν με τη βοήθεια λευκοκυττα-
ρικών αλλοαντισωμάτων.1-4

Αρχικά το MHC συσχετίστηκε με την επιλογή της
αποδοχής ή της απόρριψης του μοσχεύματος από τον
οργανισμό. Όντως οι μεταμοσχεύσεις είναι ένας κλά-
δος που βρίσκει ιδιαίτερη εφαρμογή το σύστημα και
για αυτό το λόγο ο όρος «Μείζον σύστημα ιστοσυμ-
βατότητας» θεωρείται και ο αντιπροσωπευτικότερος.
Ωστόσο, πλέον υποστηρίζεται πως ο κύριος βιολογι-
κός του ρόλος είναι η ρύθμιση της ανοσιακής απόκρι-

σης1,2, με αποτέλεσμα τα γονίδιά του να είναι γνωστά
και ως γονίδια της ανοσιακής απάντησης (immune
response genes, Ir).3-4

Γονιδιακή οργάνωση του συμπλέγματος
MHC

Το MHC σύστημα χαρακτηρίζεται από δύο βασικές,
για το βιολογικό του ρόλο, ιδιότητες:

• Πρώτον, είναι πολυγονιδιακό σύστημα: Περιλαμ-
βάνει πάνω από 200 γονίδια, τα οποία κατανέμον-
ται σε διάφορα αθροίσματα, έτσι ώστε κάθε γονί-
διο ατομικά να κωδικοποιεί είτε μια ομάδα MHC
μορίων που ειδικεύονται ως προς τη σύνδεση συγ-
κεκριμένου τύπου πεπτιδίων, είτε προϊόντα που
σχετίζονται με το Μείζον σύστημα.5

• Δεύτερον, είναι ιδιαίτερα πολυμορφικό σύστημα:
Για την ακρίβεια τα γονίδια του συμπλέγματος εί-
ναι τα πολυμορφικότερα γονίδια που έχουν με-
λετηθεί, γεγονός που εξηγείται από την ύπαρξη
ποικίλων αλληλίων στο συνολικό πληθυσμό για
κάθε γονίδιο.4 (Πίνακας 1).
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Ένας μεγάλος κλάδος του συστήματος που βρίσκεται υπό μελέτη είναι το MHC ανοσοπεπτιδίωμα, δηλαδή
το σύνολο των πεπτιδίων που παρουσιάζονται από τα HLA αντιγόνα. Τα ανοσοπεπτίδια χωρίζονται σε πε-
πτίδια τάξης Ι και στα πεπτίδια τάξης ΙΙ. Τα MHC πεπτίδια αποτελούν προϊόντα αποδόμησης φυσιολογικών
και παθολογικών πρωτεϊνών, με τα πεπτίδια της τάξης Ι να φέρουν το μεγαλύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον,
καθώς προέρχονται από ενδογενείς πρωτεΐνες. Από αυτές, οι σημαντικότερες είναι τα ταχέως αποδομούμενα
πολυπεπτίδια–RDPs. Τα RDPs χωρίζονται στις βραχύβιες πρωτεΐνες-SLiPs και στα δυσλειτουργικά ριβοσωμικά
προϊόντα-DRiPs. Τα DRiPs αποτελούν το μέσο της γρήγορης αναγνώρισης των ιικών αντιγόνων και υποστη-
ρίζεται πως συνδέονται στην παρακολούθηση των καρκινικών διεργασιών, αν και η σύστασή τους δεν έχει
καθοριστεί πλήρως. Οι γνώσεις που αφορούν στο MHC ανοσοπεπτιδίωμα δύναται να εφαρμοστούν στην
ανοσοθεραπεία του καρκίνου, στην παρασκευή εμβολίων και στην κατανόηση των αυτοάνοσων νόσων.
Πλέον η μελέτη του έχει διευκολυνθεί πολύ με τη χρήση της σύγχρονης μεθόδου φασματομετρίας μάζας
SWATH-MS και τη ψηφιακή καταμέτρηση των MHC πεπτιδίων.



Το μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας, όσον αφορά
στους ανθρώπους, αποτελείται από 253 γονίδια, τα
οποία εντοπίζονται στο βραχύ σκέλος (p) του χρω-
μοσώματος 6 σε απόσταση 17 cΜ από το κεντρομε-
ρίδιο. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα καταλαμ-
βάνει έκταση περίπου 4000 Kb, που αποτελεί το 0,13%
του ανθρώπινου γονιδιώματος (3 × 109bp), αλλά πε-
ριέχει περίπου το 0,5% (>150) από τα 32000 γνωστά
εκφραζόμενα γονίδια.5 Παρόλο, όμως, που το MHC
σύστημα αντιπροσωπεύει ένα από τα περισσότερο
μελετημένα βιολογικά συστήματα, οι έρευνες βρί-
σκονται σε εξέλιξη και ακόμα δεν έχει οριστεί ο ακρι-
βής αριθμός και η έκταση των γονιδίων. Στην πραγ-
ματικότητα, πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν ότι το
MHC ίσως ξεπερνά σε έκταση τις 7000 Kb.4-6

Τα εκφραζόμενα γονίδια και ψευδογονίδια του μεί-
ζονος συστήματος διακρίνονται σε τρία μεγάλα
αθροίσματα (clusters): τάξης II, III και Ι (από το κεν-
τρομερίδιο προς το τελομέρος του χρωμοσώματος),
τα οποία  εμφανίζουν ποικιλομορφία τόσο στις γονι-
διακές θέσεις ή τόπους (loci) που φέρουν, όσο και στις
γονιδιακές μορφές ή αλλήλια (alleles) των γονιδίων
τους.4-5,7

MHC γονίδια Τάξης I

Τα γονίδια της τάξης I καταλαμβάνουν έκταση 1800
Kb αποτελούμενη από 128 γενετικούς τόπους. Στους

γενετικούς αυτούς τόπους περιλαμβάνονται 42 εκ-
φραζόμενα γονίδια, ενώ το 50% αποτελείται από ψευ-
δογονίδια. 

Τα σημαντικότερα MHC γονίδια διακρίνονται ως
εξής: 

1. Τα κλασικά γονίδια τάξης I: MHC-A (με 60 αλλή-
λια), MHC-B (με 138 αλλήλια), και MHC-C (με 40
αλλήλια), τα οποία κατέχουν ιδιαίτερο ρόλο στην
ανοσιακή απόκριση και κωδικοποιούν τις βαριές
αλυσίδες των MHC μορίων τάξης Ι.2-3,8

2. Τα μη κλασικά γονίδια τάξης I: MHC-E, MHC-F
και MHC-G. Τα μη κλασικά γονίδια διαφοροποι-
ούνται από τα κλασικά ως προς τον πολυμορφι-
σμό, ο οποίος στα πρώτα είναι περιορισμένος.5,3

Επίσης έχουν λιγότερο καθοριστικό ρόλο στον
τομέα των μεταμοσχεύσεων και συμμετέχουν σε
διάφορες άλλες διεργασίες. Για παράδειγμα, τα
MHC-G γονίδια εμποδίζουν τη κυοφορούσα γυ-
ναίκα να αναπτύξει τους ανοσιακούς της μηχανι-
σμούς έναντι του πλακούντα. Ως εκ τούτου, κύτ-
ταρα που προέρχονται από ιστούς όπως ο
πλακούντας πρώτου τριμήνου και κυτταρικές
ομάδες όπως τα τροφοβλαστικά κύτταρα εκφρά-
ζουν τα MHC-G γονίδια.2

3. Άλλα γονίδια λιγότερο συσχετιζόμενα με γονι-
διακές ακολουθίες της τάξης I: Προϊόντα της έκ-
φρασης τους, μεταξύ άλλων, είναι διάφορες
εκκριτικές πρωτεΐνες, όπως συστατικά του συμ-
πληρώματος. Υπάρχουν 12 μη εκφραζόμενα γο-
νίδια ή ψευδογονίδια (HLA-S/17, -X, -N/30, -L/92,
-J/59, -W/80, -U/21, -K/70, -16, -H/54, -90 και -75).2,5,8

MHC γονίδια Τάξης II

Τα γονίδια της τάξης II κατέχουν έκταση 700 Kb στο
κεντρομέρος του χρωμοσώματος 6. Έχουν ταυτοποι-
ηθεί 27 γενετικοί τόποι, στους οποίους περιέχονται 17
γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες. Η MHC γονι-
διακή περιοχή της τάξης II περιλαμβάνει τρεις υποο-
μάδες: τη MHC-DR, τη MHC-DQ και τη MHC-DP. Κάθε
υποομάδα αποτελείται από διαφορετικό αριθμό Α και
Β γονιδίων που κωδικοποιούν α και β αλυσίδες των
HLA-αντιγόνων τάξης II. Αυτές οι τρεις υποομάδες
αποτελούνται από τους κλασικούς γονιδιακούς τό-
πους. Υπάρχουν όμως και δύο υποομάδες που αποτε-
λούνται από 4 μη κλασικούς γονιδιακούς τόπους, η
DM και η DO.3,5,8

Εκτεταμένη περιοχή τάξης II 
Αποτελεί επέκταση της MHC γονιδιακής περιοχής
τάξης II και αποτελείται από 200 Kb DNA. Αποτελείται
από 19 γονιδιακούς τόπους, που περιέχουν 15 εκφρα-
ζόμενα σε πρωτεΐνες γονίδια.5
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MHC ΓΟΝΙΔΙΑ ΤΑΞΗΣ Ι

           ΓΟΝΙΔΙΟ                       ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΟΙ

                  A                                           195

                  B                                           395

                  C                                            93

MHC ΓΟΝΙΔΙΑ ΤΑΞΗΣ ΙΙ

           ΓΟΝΙΔΙΟ                       ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΟΙ

                DRα                                           2

                DRβ                                         323

                DPα                                          19

                DPβ                                          89

                DQα                                         20

                DQβ                                         45

Ο μεγάλος πολυμορφισμός του συστήματος,
ιδιαίτερα στα τάξης Ι γονίδια με εμφανή εξαίρεση
τους γενετικούς τόπους DRα που δεν είναι πο-
λυμορφικοί.

Πίνακας 1



MHC γονίδια Τάξης ΙΙΙ

Η περιοχή των γονιδίων τάξης ΙΙΙ εντοπίζεται μεταξύ
της τάξης Ι και της τάξης ΙΙ, έχει έκταση 900 Kb DNA
αποτελείται από 75 γενετικούς τόπους, που συμπερι-
λαμβάνουν 55 γονίδια.5 Τα γονίδια της τάξης αυτής,
σε αντίθεση με τις άλλες δύο τάξεις, δεν κωδικοποιούν
MHC μόρια. Στην τάξη αυτή συμπεριλαμβάνονται:

• γονίδια του συμπληρώματος C2, CFB και C4, 
• το γονίδιο της 21-υδροξυλάσης, 
• τα γονίδια των κυτταροκινών ΤNFα και TNFβ, LTA

και LTB
• τα γονίδια της θερμικής θερμοπληξίας HSP 70-1

και HSP 70-2 
• άλλα γονίδια που σχετίζονται με το ανοσιακό σύ-

στημα ή τη φλεγμονή.1,5

Κληρονομική μεταβίβαση των γονιδίων
του MHC

Τα MHC γονίδια συνδέονται στενά με αποτέλεσμα το
μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας να κληρονομείται
ως ενιαία ομάδα (“en block”), ακολουθώντας τους νό-
μους κληρονομικότητας του Mendel.8 Αυτό σημαίνει
πως κάθε αλλήλιο του χρωμοσώματος 6 αποτελεί ένα
σύνολο γονιδίων του MHC συστήματος. Σύμφωνα λοι-
πόν με τους νόμους του Mendel, το ένα αλλήλιο είναι
πατρικής και το άλλο μητρικής προέλευσης και καθένα
από αυτά αποτελεί ένα απλότυπο. Όταν ένα άτομο
φέρει δύο πανομοιότυπα αλλήλια από τους δύο γονείς
ονομάζεται ομόζυγο ενώ όταν φέρει δύο διαφορετικά
ετερόζυγο. Σε ένα ανοικτό αναπαραγωγικό πληθυσμό
οι απόγονοι είναι συνήθως ετερόζυγοι.1-3 

Τα MHC γονίδια κληρονομούνται με συνεπικρατή
τρόπο. Μεταξύ δύο αδερφών, που μοιράζονται τους
ίδιους γονείς, υπάρχει 25% πιθανότητα οι δύο απλό-
τυποι που έχουν κληρονομήσει να είναι κοινοί, δηλαδή
να έχουν τον ίδιο γονότυπο και τότε χαρακτηρίζονται
MHC-ταυτόσημοι γόνοι. Υπάρχει, όμως, και 50% πι-
θανότητα να έχουν ένα μόνο κοινό απλότυπο και τότε
χαρακτηρίζονται MHC-απλοταυτόσημοι γόνοι καθώς
επίσης και 25% πιθανότητα να μην κληρονομήσουν
κανένα κοινό απλότυπο οπότε και χαρακτηρίζονται
MHC-ασύμβατοι γόνοι. Σε σπάνιες περιπτώσεις,
υπάρχει πιθανότητα να προκύψει ένας καινούργιος
απλότυπος εξαιτίας ανασυνδυασμού, δηλαδή διαχω-
ρισμού των απλότυπων.1,3,8

Οι ανασυνδυασμοί, οι οποίοι είναι συχνότεροι στις
γυναίκες, παρατηρούνται σε ορισμένες θέσεις του αν-
θρώπινου MHC. Για παράδειγμα, μεταξύ των MHC γο-
νιδίων που ονομάζονται -DRA και -DQA δεν έχει ποτέ
παρατηρηθεί ανασυνδυασμός και συνεπώς η περιοχή
αυτή κληρονομείται γενικά ως σύνολο ενώ μεταξύ

των MHC-DP και -DQ γονιδίων ο ανασυνδυασμός είναι
ένα σύνηθες φαινόμενο. Επίσης θέσεις με υψηλό
βαθμό ανασυνδυασμού έχουν παρατηρηθεί και μέσα
στα αθροίσματα τάξης I και III.1,8

Τέλος, ορισμένα αλλήλια ανευρίσκονται συχνότερα
σε απογόνους από το αναμενόμενο βάσει τη συχνό-
τητά τους στον γενικό πληθυσμό. Το φαινόμενο αυτό
ονομάζεται συσχέτιση αλληλομόρφων ή ανισορρο-
πία σύνδεσης (linkage disequilibrium) και έχει ως μέ-
τρο τη διαφορά (Δ) της παρατηρούμενης συχνότητας
μείον της αναμενόμενης συχνότητας ενός απλοτύπου.
Για παράδειγμα, τα γονίδια HLA-A1, B8, DR17 εμφανί-
ζονται στους απλότυπους ατόμων της Καυκάσιας φυ-
λής με συχνότητα της τάξης των 5%. Υπάρχουν διά-
φοροι λόγοι που συντελούν στην ανισορροπία αυτή,
όπως οι προσμίξεις πληθυσμών που μετακινούνται,
οι αιμομιξίες, η υπεροχή ορισμένων απλότυπων ή
απλώς τυχαίες παρεκκλίσεις του γονιδιώματος.1-3,8

Αντιγόνα του MHC (HLA αντιγόνα)
Ονοματολογία HLA αντιγόνων

Παλαιότερα η ονομασία των HLA αντιγόνων, των
οποίων η ταυτοποίηση βασιζόταν σε ορολογικές με-
θόδους, αποτελούταν από τα εξής τέσσερα στοιχεία
με τη σειρά που παρατίθενται (Πίνακας 2): 

1. Το χαρακτηριστικό του συστήματος, δηλαδή το
«MHC» ή το «HLA».

2. Ένα γράμμα που αντιστοιχούσε στη γονιδιακή
θέση από την οποία προερχόταν το αντιγόνο (δη-
λαδή Α, Β, DR κτλ.).

3. Έναν αριθμό που αναδείκνυε τη σειρά με την
οποία ανακαλύφθηκε το συγκεκριμένο αντιγόνο. 

4. Μερικά αντιγόνα μπροστά από τον αριθμό είχαν
το γράμμα «w» που δήλωνε πως το συγκεκριμένο
αντιγόνο δεν είχε ταυτοποιηθεί επίσημα από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.3,8

Σήμερα όμως, έχει καθιερωθεί ένα καινούργιο σύ-
στημα ονοματολογίας, που βασίζεται στην ανάλυση
των αντιγόνων με μοριακές τεχνικές και συμπληρώνει
τις ελλείψεις του παλιού (Πίνακας 3). Σύμφωνα με το
σύστημα αυτό, μετά από το γράμμα της γονιδιακής
θέσης ακολουθεί ένας τετραψήφιος αριθμός, ο
οποίος χωρίζεται από αυτό με ένα αστερίσκο, και αν-
τιπροσωπεύει τα αλληλόμορφα των γονιδίων του γε-
νετικού τόπου προέλευσης του αντιγόνου.3

MHC μόρια Τάξης Ι 

Τα HLA αντιγόνα της τάξης Ι είναι γλυκοπρωτεΐνες που
εμφανίζονται κατά την έκτη εβδομάδα της εμβρυϊκής
ζωής και εκφράζονται στην κυτταρική μεμβράνη σχεδόν
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όλων των εμπύρηνων κυττάρων του οργανισμού.1,2,3,7

Η έκφρασή τους ποικίλει ποσοτικά. Για παράδειγμα, τα
κλασικά μόρια (HLA-A, HLA-B, HLA-C), έχουν ελαττωμένη
έκφραση στο μυοκάρδιο και στους σκελετικούς μυς
και δεν εκφράζονται στο ΚΝΣ ενώ από τα μη κλασικά,
τα HLA-E αντιγόνα ανευρίσκονται σε μη ενεργοποιημένα
T-λεμφοκύτταρα και η κατανομή των HLA-F αντιγόνων
είναι άγνωστη. Γενικότερα τα HLA τάξης Ι εκφράζονται
περισσότερο στο σπλήνα και λιγότερο στα ηπατοκύτ-
ταρα. Η έκφρασή τους διεγείρεται από την ιντερφερόνη
γ (IFN-γ) και τις ιντερφερόνες τύπου 1 (IFN-α, IFN-β).3,2

Περιγραφή των HLA αντιγόνων τάξης Ι 
Τα HLA αντιγόνα της τάξης Ι αποτελούνται από δύο
κύριες αλυσίδες: μία βαριά και μία ελαφριά.6

• Η βαριά αλυσίδα είναι μια διαμεμβρανική γλυκο-
πρωτεΐνη υψηλού πολυμορφισμού και με μοριακό
βάρος 45 kDa. Κωδικοποιείται από τα γονίδια τάξης
Ι του συστήματος. Αποτελείται από ένα εξωκυττάριο
τμήμα (τα α1, α2 και α3, τα οποία συνδέονται με δι-
σουλφιδικούς δεσμούς) μήκους περίπου 270 αμι-
νοξέα, ένα διαμεμβρανικό τμήμα μήκους 40 περίπου
αμινοξέων και ένα ενδοκυττάριο, υδρόφιλο, καρ-
βοξυτελικό τμήμα μήκους περίπου 30 αμινοξέων.

• Η β2 μικροσφαιρίνη αποτελεί την ελαφριά αλυ-
σίδα. Η β2 μικροσφαιρίνη έχει μοριακό βάρος 12
kDa και δεν παρουσιάζει πολυμορφισμό. Η σύν-
θεση της κωδικοποιείται από γονίδιο που εδρά-
ζεται στο χρωμόσωμα 15.1-3

Η β2 μικροσφαιρίνη και το α3 εξωκυττάριο πεδίο

της βαριάς αλυσίδας διαμορφώνουν το  προσκείμενο
στην κυτταρική μεμβράνη τμήμα του μορίου, δηλαδή
τη στήριξη του MHC-μορίου. Τα πεδία α1 και α2 της
βαριάς αλυσίδας, από την άλλη, δημιουργούν τη θέση
στην οποία θα συνδεθεί το αντιγονικό πεπτίδιο, τη
σχισμοειδή θήκη.1,3,8

Η σχισμοειδής θήκη αποτελεί θέση σύνδεσης του
αντιγονικού πεπτιδίου τόσο στα μόρια τάξης Ι όσο και
σε αυτά της τάξης ΙΙ, με κάποιες δομικές και λειτουρ-
γικές διαφορές. Όσο αφορά τα MHC-αντιγόνα τάξης
Ι, η σχισμοειδής θήκη εντοπίζεται στην κορυφή του
μορίου (α1 και α2 πεδία) κι έχει μια μοναδική δομή.
Αποτελείται από δύο αντιπαράλληλες πεπτιδικές αλυ-
σίδες με δομή α έλικας (τοιχώματα θήκης) υποστηρι-
ζόμενες από οκτώ αντιπαράλληλες πεπτιδικές αλυσί-
δες με σχηματισμό β πτυχωτού φύλλου (δάπεδο
θήκης). Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται οι πολυ-
μορφικές εσοχές της θήκης στις οποίες θα συνδεθεί
το αντιγόνο.1,6,8

Στη σχισμοειδή θήκη των HLA τάξης Ι συνδέονται
ενδογενή αντιγόνα, δηλαδή πεπτίδια που συντίθεν-
ται στο εσωτερικό του κυττάρου, όπως νεοπλασμα-
τικά αντιγόνα ή προϊόντα ιών και βακτηρίων που
πολλαπλασιάζονται στο κυτοσόλιο. Τα ενδογενή αν-
τιγόνα έχουν μήκος 8-11 αμινοξέα και παρουσιάζον-
ται στα Τ-κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα.1-3,8

Μονοπάτι ενδογενών αντιγόνων των HLA μορίων
τάξης Ι 
Το μονοπάτι επεξεργασίας και παρουσίασης στην κυτ-
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                             ΤΑΞΗΣ Ι                                                             ΤΑΞΗΣ ΙΙ

Α                             Β                     C                    DR                   DQ                   DP

HLA-Aw19     HLA-Bw71      HLA-Cw1      HLA-DRw6    HLA-DQw2     HLA-DPw1

HLA-Aw43     HLA-Bw75      HLA-Cw3     HLA-DRw10    HLA-DQw3     HLA-DPw4

Παραδείγματα ονοματολογίας βάσει ορολογικών μεθόδων.Πίνακας 2

            Τόπος                           Τύπος αλληλόμορφου                     Υπότυπος
  (MHC) HLA – X*                                 00                                            00
                                                 (MHC) HLA – A * 0101
                                                 (MHC) HLA – B * 0801
                                             (MHC) HLA – DRB1 * 0101
                                             (MHC) HLA – DRB1 * 0102

Σύγχρονη ονοματολογία.Πίνακας 3



ταρική μεμβράνη ακολουθεί τα εξής γενικά βήματα:
1. Πρωτεολυτική διάσπαση του ενδογενούς αντιγό-

νου.
2. Μεταφορά αντιγόνου στο εσωτερικό του ενδο-

πλασματικού δικτύου.
3. Σύνδεση αντιγόνου με σχισμοειδή θήκη και πα-

ρουσίαση στα Τ-κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα.2-3

Πιο αναλυτικά, τα ενδογενή αντιγόνα διασπώνται
στο κυτταρόπλασμα σε πεπτίδια από ένα ευρείας πρω-
τεολυτικής δράσης ενζυμικό σύμπλεγμα, το πρωτεά-
σωμα (proteasome) και εισέρχονται στο ενδοπλασμα-
τικό δίκτυο διαμέσου ειδικής πρωτεΐνης-μεταφορέα,
της TAP (Transporter associated with Antigen Proces-
sing).8-10 Η πρωτεΐνη TAP κωδικοποιείται από γονίδια
τάξης ΙΙ του συστήματος MHC. Στο ενδοπλασματικό
δίκτυο επιτελούνται οι εξής διεργασίες: 

➢ Ο σχηματισμός των HLA αντιγόνων τάξης Ι με τη
βοήθεια ενός μεμβρανικού μορίου, της καλνεξί-
νης, η οποία διατηρεί τη διάταξή τους στο χώρο
μέχρι να συνδεθούν σε αυτά οι β2 μικροσφαιρί-
νες.8,10

➢ Η περαιτέρω διάσπαση των πρωτεϊνικών θραυ-
σμάτων, τα οποία εισήλθαν στο ενδοπλασματικό
δίκτυο μέσω της πρωτεΐνης TAP, από αμινοπε-
πτιδάσες.

➢ Η σύνδεση των πεπτιδίων με τα MHC μόρια
μέσω της σχισμοειδής θήκης τους και η πλήρη
ωρίμανση των μορίων.

Τα συμπλέγματα πεπτιδίων/HLA αντιγόνων μετα-
φέρονται μέσω κυστιδίου του συστήματος Golgi στην
επιφάνεια του κυττάρου, έτοιμα για παρουσίαση στα
Τ-κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα.8-9

Μερικές φορές, εξωγενείς πρωτεΐνες εισέρχονται με
φαγοκυττάρωση στο κυτταρόπλασμα και εκφράζον-
ται με τα μόρια της τάξης Ι. Αυτές οι πρωτεΐνες ακο-
λουθούν το μονοπάτι των ενδογενών αντιγόνων.2,10

Το σύμπλεγμα πεπτίδιο/HLA αντιγόνο, που έχει πα-
ρουσιαστεί στην επιφάνεια του εμπύρηνου κυττάρου
από το οποίο εκφράζεται, αναγνωρίζεται από τον ει-
δικό TCR υποδοχέα του CD8 λεμφοκυττάρου (Τ-κυτ-
ταροτοξικού λεμφοκυττάρου). Με αυτόν τον τρόπο το
λεμφοκύτταρο παραλαμβάνει το αντιγόνο-πεπτίδιο
για να το καταστρέψει.2-3,8

Επίσης, εκτός από τα Τ-κυτταροτοξικά λεμφοκύτ-
ταρα, το σύμπλεγμα πεπτίδιο/HLA αντιγόνο τάξης Ι
αναγνωρίζεται και από μια ακόμη υποομάδα λεμφο-
κυττάρων, τα κύτταρα φονείς (Natural Killers, NK). Τα
ΝΚs καταστρέφουν εκλεκτικά κύτταρα που φέρουν
χαμηλά ποσοστά HLA αντιγόνων τάξης Ι, χαρακτηρι-
στικό των μολυσμένων με ιούς και με ενδοκυττάρια
βακτήρια κυττάρων και μερικών νεοπλασματικών
κυττάρων. Τα ΝΚs δεν διαθέτουν TCR υποδοχέα, αλλά
εμφανίζουν δύο τύπων επιφανειακών υποδοχέων,
τους επαγωγικούς και τους ανασταλτικούς.3

MHC μόρια Τάξης ΙΙ

Τα HLA αντιγόνα τάξης ΙΙ είναι ετεροδιμερείς γλυκο-
πρωτεΐνες της κυτταρικής μεμβράνης που εκφράζον-
ται σε ορισμένες ομάδες κυττάρων, με κυριότερη
ομάδα τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, APCs.1-2,7

Γενικότερα παρουσιάζουν περιορισμένη έκφραση σε
σύγκριση με της τάξης Ι μόρια. Για παράδειγμα, εκ-
φράζονται σταθερά στα μονοκύτταρα, στα μακρο-
φάγα, στα Β-λεμφοκύτταρα, στα δενδριτικά κύτταρα,
στα κύτταρα του Langerhans, σε ενδοθηλιακά και επι-
θηλιακά κύτταρα ενώ εμφανίζουν επαγόμενη έκ-
φραση στα Τ-λεμφοκύτταρα, στο εντερικό επιθήλιο,
στα κύτταρα Kuppfer, στα μελανοκύτταρα και στο επι-
θήλιο του θυρεοειδούς. Η έκφρασή τους διεγείρεται
από την ιντερφερόνη γ (IFN-γ). Τα HLA τάξης ΙΙ αντι-
γόνα εμφανίζονται μεταξύ 20ής και 32ης εβδομάδας
της εμβρυικής ηλικίας.3,2

Περιγραφή των HLA αντιγόνων τάξης ΙΙ
Τα HLA αντιγόνα της τάξης ΙΙ αποτελούνται, όπως
αυτά της τάξης Ι, από δύο κύριες αλυσίδες, την α αλυ-
σίδα (33 kDa) και την β αλυσίδα (28 kDa). Στα μόρια
της τάξης ΙΙ όμως, σε αντίθεση αυτών της τάξης Ι, και
οι δύο αλυσίδες είναι διαμεμβρανικές με πανομοι-
ότυπη δομή. Έτσι κάθε αλυσίδα αποτελείται από ένα
εξωκυττάριο αμινοτελικό τμήμα μήκους περίπου 180
αμινοξέων, ένα διαμεμβρανικό μήκους περίπου 30
αμινοξέων και ένα ενδοκυττάριο τμήμα.2-3 

Το εξωκυττάριο τμήμα κάθε αλυσίδας διακρίνεται
σε δύο λειτουργικά πεδία α1, α2 και β1, β2 αντίστοιχα.
Τα πεδία α1 και β1, τα οποία είναι ιδιαίτερα πολυμορ-
φικά, σχηματίζουν τη σχισμοειδή θήκη των HLA τάξης
ΙΙ αντιγόνων. Τα πεδία α2 και β2 αποτελούν τη στήριξη
του μορίου πάνω στη μεμβράνη.6,8

Η σχισμοειδής θήκη των HLA αντιγόνων τάξης ΙΙ
έχει αρκετά διευρυμένα άκρα με αποτέλεσμα να δέ-
χεται μεγαλύτερα πεπτίδια, μήκους 10-12 αμινοξέων.
Τα πεπτίδια αυτά προέρχονται κατά κανόνα από εξω-
γενή αντιγόνα, δηλαδή από αλλοαντιγόνα, όπως βα-
κτηριακά αντιγόνα που εισέρχονται στο κύτταρο
μέσω φαγοκυττάρωσης ή ενδοκυττάρωσης. Τελικός
σκοπός είναι η παρουσίασή τους στην κυτταρική μεμ-
βράνη και η αναγνώρισή τους από τα Τ-βοηθητικά
λεμφοκύτταρα.2-3,8

Μονοπάτι εξωγενών αντιγόνων των HLA μορίων
τάξης ΙI 
Η οδός, μέσω της οποίας επιτελείται η παρουσίαση
των αντιγονικών πεπτιδίων στην επιφάνεια τον αντι-
γονοπαρουσιαστικών κυττάρων από τα HLA αντιγόνα
της τάξης ΙΙ, είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη. Τα εξωγενή αν-
τιγόνα εισέρχονται στο κύτταρο με φαγοκυττάρωση
και μεταφέρονται σε μια περιοχή του κυττάρου, που
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ονομάζεται όψιμο ενδόσωμα ή MIIC περιοχή (MHC class
II-containing compartment). Στο όψιμο ενδόσωμα επι-
τελείται η πρωτεολυτική διάσπασή τους και η σύνδεσή
τους με τα ετεροδιμερή HLA αντιγόνα της τάξης ΙΙ.2,11

Οι αλυσίδες α και β των μορίων βιοσυντίθενται στα
ριβοσώματα και στη συνέχεια μεταφέρονται στο εν-
δοπλασματικό δίκτυο. Σε αυτό σχηματίζονται τα ετε-
ροδιμερή μόρια της τάξης ΙΙ του συστήματος, τα οποία
είναι συνδεδεμένα με μια μη πολυμορφική αλυσίδα (in-
variant-chain «li», CD74), η οποία αποτελεί μια τύπου
ΙΙ διαμεμβρανική πρωτεΐνη.2-3,8,11

Η μη πολυμορφική αυτή αλυσίδα χρησιμεύει για
τον προσανατολισμό και τη διαδρομή των μορίων τά-
ξης ΙΙ μέσα στο κύτταρο. Ακόμη η μη πολυμορφική
αλυσίδα αποτρέπει την πρώιμη σύνδεση των αντιγο-
νικών πεπτιδίων στο HLA μόριο, μέσω μια ειδικής πε-
ριοχής της, το πεπτίδιο CLIP (class II-associated inva-
riant-chain peptide), που είναι θραύσμα της αλυσίδας
σχετιζόμενο με τα μόρια τάξης ΙΙ και το οποίο κατα-
λαμβάνει τη θέση σύνδεσης του μορίου με το αντι-
γόνο. Επίσης η αλυσίδα αυτή, με τη βοήθεια μηνυμά-
των-οδηγών που διαθέτει στην κυτταροπλασματική
της ουρά, καθοδηγεί το μόριο μέσω του συστήματος
Golgi στην περιοχή MIIC.2-3,11

Μόλις το μόριο φτάσει στο όψιμο ενδόσωμα, ειδι-
κές πρωτεάσες αποσυνθέτουν την αμετάβλητη αλυ-
σίδα αφήνοντας στο μόριο μόνο το θραύσμα CLIP της
αλυσίδας, το οποίο αποτρέπει τη σύνδεση των αντι-
γόνων στο μόριο. Για να απομακρυνθεί από τη θέση
σύνδεσης η περιοχή CLIP, απαιτούνται παράγοντες
όπως χαμηλό pH και πρωτεολυτικά ένζυμα, όμως το
βασικότερο στοιχείο είναι ένα μόριο, το οποίο μοιάζει
εκπληκτικά με τα HLA αντιγόνα της τάξης ΙΙ και το
οποίο ονομάζεται HLA-DM. Το HLA-DM είναι ένα συ-
νοδό μόριο το οποίο στοχεύει HLA αντιγόνα της τάξης
ΙΙ αποκλειστικά. Το HLA-DM σταθεροποιεί το ετεροδι-
μερές και συμβάλει στην αλλαγή του θραύσματος
CLIP με τα αντιγονικά πεπτίδια στη θέση σύνδεσης.2,11

Τέλος το σύμπλεγμα πεπτιδίου/ HLA αντιγόνου τάξης
ΙΙ μεταφέρεται για παρουσίαση στην επιφάνεια του
κυττάρου, έτοιμο για παρουσίαση στα Τ-βοηθητικά
λεμφοκύτταρα. 

Όπως και στην περίπτωση των ενδογενών αντιγό-
νων, το σύμπλεγμα πεπτιδίου/HLA αντιγόνου αναγνω-
ρίζεται από τον ειδικό TCR υποδοχέα των CD4
Τ-λεμφοκυττάρων.2-3,8,11

Βιολογικός ρόλος και κλινική σημασία
MHC περιορισμός και ο βιολογικός ρόλος

Μελετώντας τις βιολογικές οδούς των HLA αντιγόνων
συμπεραίνουμε ότι τα μόρια αυτά καθορίζουν τον
υποπληθυσμό των Τ-λεμφοκυττάρων που θα πρέπει

κάθε φορά να ενεργοποιηθεί. Πιο αναλυτικά, παρατη-
ρούμε ότι το σύμπλεγμα πεπτιδίου/HLA αντιγόνου
τάξης Ι αναγνωρίζεται από τα κυτταροτοξικά Τ-λεμφο-
κύτταρα, ενώ το σύμπλεγμα πεπτιδίου/HLA αντιγόνου
τάξης ΙΙ αναγνωρίζεται από τα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτ-
ταρα. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται MHC περιορι-
σμός (MHC restriction) ή συνεργική αναγνώριση2-4

(associative recognition). 
Το MHC είναι αποδεδειγμένα ένα από τα γενετικά

συστήματα που πρωταγωνιστούν στην ανοσολογία
των μεταμοσχεύσεων, δηλαδή στην απόρριψη ή στη
μη απόρριψη των μοσχευμάτων. Παλαιότερα, μάλιστα,
θεωρούταν ότι ο βιολογικός ρόλος του συστήματος
περιοριζόταν στη συμβολή του στις μεταμοσχεύσεις.
Σήμερα, όμως, γνωρίζοντας τον τρόπο που το MHC
καθορίζει τη διέγερση των Τ-λεμφοκυττάρων, είναι
κατανοητό ότι ο βιολογικός του ρόλος ξεπερνά τα
όρια των μεταμοσχεύσεων και εξισώνεται με τη ρύθ-
μιση της ανοσιακής απάντησης.3-4

Εφαρμογές του MHC στην κλινική πράξη και
σύγχρονα δεδομένα

Μερικοί από τους τομείς, με τους οποίους μπορούμε
με βεβαιότητα να συσχετίσουμε το μείζον σύστημα
ιστοσυμβατότητας είναι:

1. Οι μεταμοσχεύσεις και οι μεταγγίσεις.
Στην απόρριψη του μοσχεύματος μπορεί να συμ-

βάλλουν τόσο τα HLA αντιγόνα όσο και τα αντισώματα
έναντι των αντιγόνων αυτών (αντι-HLA αντισώματα).
Τα κύρια HLA αντιγόνα που διαδραματίζουν κάποιον
ρόλο στις μεταμοσχεύσεις είναι τα HLA-A, HLA-B και
HLA-DR. Επίσης, υποστηρίζεται ότι το αντιγόνο HLA-
C επηρεάζει τον τομέα αυτό, ενώ τα αντιγόνα HLA-
DQ και HLA-DP δε συσχετίζονται με τις μεταμοσχεύ-
σεις.1,12-13

2. Ο αποκλεισμός της πατρότητας, η ιατροδικα-
στική και η φυλογενετική ανάλυση των διαφό-
ρων πληθυσμών.

Τα γονίδια του συστήματος έχουν γνωστό τρόπο
κληρονόμησης, εμφανίζονται μετά τη γέννηση και πα-
ραμένουν δια βίου σταθερά, στοιχεία που τα καθι-
στούν κατάλληλα για τον αποκλεισμό πατρότητας και
την ιατροδικαστική. Όμως η ειδικότητά τους και η
αξιοπιστία τους ως τρόπος εξέτασης αποκλεισμού πα-
τρότητας μειώνεται μεταξύ των ατόμων ίδιας εθνικό-
τητας εξαιτίας της επαναλαμβανόμενης εμφάνισης
των ίδιων γονιδίων, με αποτέλεσμα το γονιδιακό αυτό
σύστημα να μην προτιμάται ιδιαίτερα.1,3 Επίσης, τα γο-
νίδια του συστήματος χρησιμοποιούνται στον καθο-
ρισμό των προσμείξεων.3

3. Οι ασθένειες.
Διάφορες έρευνες υπογραμμίζουν τη συσχέτιση γε-
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νετικής προδιάθεσης ή αντίστασης του οργανισμού
σε ασθένειες, ιδιαίτερα στα αυτοάνοσα νοσήματα, με
την παρουσία ή απουσία ενός HLA αντιγόνου ή απλό-
τυπου. Τα αίτια του φαινομένου αυτού δεν έχουν κα-
θοριστεί μέχρι στιγμής, το οποίο βρίσκεται υπό
συνεχή έρευνα.1,3-4

4. Η επιλογή συντρόφου στον άνθρωπο.
Ένας από τους τομείς που μελετάται συνεχώς,

χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί ακόμα η ακριβής σχέση
του με το μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας, είναι η
επιλογή ερωτικού συντρόφου, και μάλιστα κυρίως
από τις γυναίκες. 

Ο Wedekind και οι συνεργάτες του, μετά από έρευνα
υπέδειξαν πως οι γυναίκες τείνουν να προτιμούν άν-
δρες με διαφορετικά MHC-γονίδια από αυτές και ότι
μάλιστα η επιλογή αυτή γίνεται διαμέσου οσφρητικών
μηνυμάτων. Πιο συγκεκριμένα, υποστήριξαν ότι οι γυ-
ναίκες προτιμούν την οσμή σώματος ανδρών που φέ-
ρουν γενετικά ανόμοιο MHC από τις ίδιες και δεν θεω-
ρούν θελκτική τη σωματική οσμή των υπόλοιπων
αρρένων.14 Εν συνεχεία, ο ίδιος ερευνητής με συνερ-
γάτη την Furi, μελέτησαν αν η επιλογή αυτή στοχεύει
στην παραγωγή συγκεκριμένων αλληλίων του συστή-
ματος με σκοπό την ενίσχυση της αντοχής του οργα-
νισμού σε ασθένειες και κατέληξαν πως η προτίμηση
αυτή δε στοχεύει σε συγκεκριμένους συνδυασμούς.15

Άλλες έρευνες είχαν αντιφατικά αποτελέσματα,
υποδεικνύοντας έτσι ότι η εξαρτώμενη από το MHC
επιλογή συντρόφου δεν έχει ευρεία αποδοχή μεταξύ
των διαφόρων φυλών και κοινωνιών. Ο Ober και οι συ-
νεργάτες του, μελετώντας το γονιδίωμα παντρεμένων
ζευγαριών μιας απομονωμένης Αυστριογερμανικής
κοινότητας, βρήκαν άμεσες αποδείξεις ότι  η διαλογή
συντρόφου στηρίζεται στην ανομοιογένεια των γονι-
δίων του μείζονος συστήματος ιστοσυμβατότητας με-
ταξύ των συζύγων.16 Σε αντίθεση, οι Hedrick και Black,
σε αντίστοιχη μελέτη σε ζευγάρια Νοτιοαμερικάνων
ιθαγενών, δεν βρήκαν την παραμικρή συσχέτιση του
MHC με τον τρόπο επιλογής συντρόφου.17

Η ίδια αντίφαση εντοπίζεται και στην έρευνα των
Chaix, Cou και Donelly. Οι ερευνητές μελέτησαν το γο-
νιδίωμα αφρικάνικων και ευρωπαϊκών-αμερικάνικων
ζευγαριών, χρησιμοποιώντας μια παγκόσμια βάση γο-
νιδιακών δεδομένων (HapMapII). Στο αφρικάνικο
δείγμα η επιλογή συζύγου φαίνεται να γίνεται βάσει
δημογραφικών και κοινωνικών δεδομένων, χωρίς να
διαγράφεται κάποιος ρόλος του MHC. Σε αντίθεση
στους Ευρωπαίους-Αμερικάνους συντρόφους η πα-
ρέμβαση του συστήματος είναι αισθητή, με τους συ-
ζύγους να φέρουν διαφορετικά γονίδια μεταξύ τους.18

Από τη άλλη μεριά, ο Milinski και οι συνεργάτες του
πραγματοποίησαν μια παρόμοια μελέτη με αυτήν του
Wedekind. Ερεύνησαν κατά πόσο τα HLA μόρια, και
συγκεκριμένα τα πεπτίδιά τους, ενεργούν σαν ερεθί-

σματα των οσφρητικών νευρώνων, με αποτέλεσμα η
οσμή του σώματος να αποτελεί κριτήριο της επιλογής
συντρόφων για τις γυναίκες. Κατά την έρευνα χρησι-
μοποιήθηκαν δύο είδη μεθόδων: ένα ψυχομετρικό
τεστ και μια απεικονιστική μέθοδος (η Λειτουργική
Μαγνητική Τομογραφία-fMRI). Τα αποτελέσματα της
ψυχομετρικής μεθόδου, σε αντίθεση με αυτά της
έρευνας του Wedekind, υπέδειξαν πως οι εθελόντριες
ελκύονται περισσότερο από την οσμή που προάγεται
από παρόμοια πεπτίδια των HLA μορίων με αυτά που
φέρουν και οι ίδιες. Μάλιστα οι γυναίκες που έφεραν
κοινά HLA μόρια, μοιράζονταν και την ίδια προτίμηση
σε αρώματα, με συστατικά στοιχεία που μιμούνται δο-
μικά και λειτουργικά τα HLA μόρια τους. Η fMRI ενί-
σχυσε τα παραπάνω αποτελέσματα καθώς η οσμή
στην οποία έδειχνε προτίμηση η κάθε εθελόντρια,
ενεργοποιούσε και μια συγκεκριμένη περιοχή στο δεξί
μετωπιαίο φλοιό του εγκεφάλου της. Συνεπώς η
έρευνα αυτή υποστηρίζει πως οι γυναίκες διαλέγουν
συντρόφους με κοινά, και όχι τελείως διαφορετικά,
MHC γονίδια.19

Ανοσοπεπτιδίωμα (Immunopeptidome)
του MHC

Τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με την εξέλιξη της
πρωτεωμικής και των μεθόδων της, αναπτύχθηκε
ένας ακόμα κλάδος, η ανοσοπεπτιδιωμική (immu-
nopeptidomics), η οποία ασχολείται με τη μελέτη
των ανοσοπεπτιδίων και το ρόλο τους σε διάφορες
παθολογικές καταστάσεις. Ο όρος, λοιπόν, MHC-ανο-
σοπεπτιδίωμα (MHC-immunopeptidome) αναφέρεται
στο σύνολο των πεπτιδίων που επεξεργάζονται και
παρουσιάζονται από τα MHC μόρια. Η πολυπλοκότητα
και η ποικιλομορφία του MHC-ανοσοπεπτιδώματος
είναι συνυφασμένη με τον πολυμορφισμό του γονι-
διώματος του συστήματος, το οποίο κωδικοποιεί πλη-
θώρα μορίων.20-22 Στο μεγαλύτερο ποσοστό, τα συμ-
πλέγματα πεπτιδίων-HLA αντιγόνων βρίσκονται προ-
σκολλημένα στην κυτταρική επιφάνεια, με σκοπό την
αναγνώριση των ανοσοπεπτιδίων από τα Τ-λεμφο-
κύτταρα, με τον τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω.
Ένα, όμως, μέρος των συμπλεγμάτων αυτών απελευ-
θερώνεται στο πλάσμα, με αποτέλεσμα το σχηματισμό
του παράλληλου διαλυτού MHC-ανοσοπεπτιδώματος
(soluble MHC-immunopeptidome/sMHC-immunope-
ptidome).20

Τα ανοσοπεπτίδια, ανάλογα με την τάξη των MHC-
μορίων από τα οποία παρουσιάζονται, χωρίζονται στα
MHC-πεπτίδια τάξης Ι ή pMHC τάξης Ι (peptides MHC
class I) ή MIP και στα MHC-πεπτίδια τάξης ΙΙ ή pMHC
τάξης ΙΙ (peptides MHC class II) ή MΙIP.22-23 Μεταξύ των
δύο τάξεων υπάρχουν διαφορές στη δομή, στον
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τρόπο που παρουσιάζονται στην κυτταρική μεμ-
βράνη, στον τύπο των κυττάρων που εκφράζονται και
στον τύπο του Τ-λεμφοκυττάρου από τα οποία ανα-
γνωρίζονται, όπως περιεγράφηκε παραπάνω. Με λίγα
λόγια, τα MHC-πεπτίδια τάξης Ι προέρχονται από εν-
δογενή αντιγόνα, έχουν μήκος 9-12 αμινοξέα, παρου-
σιάζονται από τα HLA αντιγόνα τάξης Ι σε όλα τα
εμπύρηνα κύτταρα και αναγνωρίζονται από τα CD8 Τ-
λεμφοκύτταρα. Σε αντίθεση, τα MHC-πεπτίδια τάξης
ΙΙ προέρχονται από εξωγενή αντιγόνα έχουν μήκος 10-
25 αμινοξέα, παρουσιάζονται από τα HLA αντιγόνα
τάξης ΙΙ κυρίως στα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα
και αναγνωρίζονται από τα CD4 Τ-λεμφοκύτταρα.22

Ποιοτικές και ποσοτικές διαφορές φαίνεται να
υπάρχουν ακόμα και μεταξύ των MHC-πεπτιδίων της
ίδιας τάξης, με κάποια πεπτίδια να εμφανίζουν υπε-
ροχή έναντι των υπολοίπων. Με μια τέτοια περίπτωση
ασχολήθηκαν το 2015 ο Schellens και οι συνεργάτες
του,24 οι οποίοι μελέτησαν τις διαφορές μεταξύ του
ανοσοπεπτιδιώματος που παρουσιάζεται από τα HLA-
A αντιγόνα και αυτού που παρουσιάζεται από τα HLA-
Β αντιγόνα της τάξης Ι, χρησιμοποιώντας τέσσερις
διαφορετικές σειρές της Β-λεμφοβλάστης (BLCLs). Το
ανοσοπεπτιδίωμα των κυττάρων αναλύθηκε δύο
φορές: την πρώτη φορά αναλύθηκε χωρίς την ύπαρξη
παθολογικού παράγοντα, ενώ τη δεύτερη φορά προ-
ηγήθηκε μόλυνση των σειρών με τον ιό της ιλαράς
(MV-Measle Virus), για να εντοπιστούν τυχόν αλλαγές
του ανοσοπεπτιδιώματος μετά από κάποια μόλυνση.
Και στις δύο μετρήσεις, ο αριθμός των πεπτιδίων που
παρουσιάζεται από τα διαφορετικά αντιγόνα δεν είναι
ο ίδιος, ενώ η ποικιλομορφία και η αφθονία των αυτο-
πεπτιδίων (self-peptides) μειώνεται μετά από τη μό-
λυνση από τον ιό. Όμως το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι
τα HLA-B αντιγόνα εμφανίζουν μια ανοσοϋπεροχή
όσον αφορά στην παρουσίαση των πεπτιδίων και την
ανοσιακή απόκριση από τα κυτταροτοξικά λεμφοκύτ-
ταρα σε σχέση με τα HLA-A και HLA-C αντιγόνα. Η υπε-
ροχή αυτή δεν έχει κατανοηθεί πλήρως. Ίσως
οφείλεται σε ποιοτικές ή ποσοτικές διαφορές της πε-
ριορισμένης απόκρισης των CD8 λεμφοκυττάρων είτε
σε διαφορές κατά την παρουσίαση των πεπτιδίων.
Σαφώς το θέμα της ανοσοϋπεροχής επιβάλλει εκτετα-
μένη μελέτη στο μέλλον, που μάλιστα θα επεκτείνεται
και πέρα από τα πεπτίδια της τάξης Ι.24

Τα MHC πεπτίδια αποτελούν προϊόντα αποδόμησης
τόσο των πρωτεϊνών που συμμετέχουν φυσιολογικά
στις κυτταρικές λειτουργίες, όσο και των πρωτεϊνών
που συσχετίζονται με διαφόρων ειδών ασθένειες. Σα-
φώς, υψηλού ενδιαφέροντος πεπτίδια είναι αυτά που
είτε εκφράζονται αποκλειστικά από καρκινικά κύτ-
ταρα, είτε παράγονται από παθολογικές πρωτεΐνες ή
συμμετέχουν στην πρόκληση αυτοάνοσων αντιδρά-
σεων, διότι η μελέτη τους μπορεί να οδηγήσει σε νέες

διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους.22 Βασική
προϋπόθεση για να συνδεθούν τα πεπτίδια με τα HLA
αντιγόνα και να παρουσιαστούν στην κυτταρική μεμ-
βράνη είναι η αποικοδόμηση των πρωτεϊνών, με τις
οδούς των ενδογενών και εξωγενών αντιγόνων που
περιεγράφηκαν παραπάνω. Ως εκ τούτου, θεωρείται
πως το MHC-ανοσοπεπτιδίωμα εξαρτάται περισσό-
τερο από τον τρόπο αποδόμησης των πρωτεϊνών,
παρά από την καθαυτή σύστασή τους.21

Όπως προαναφέρθηκε, τα πεπτίδια της τάξης Ι του
συστήματος προέρχονται από τη διάσπαση πρωτεϊ-
νών που συντέθηκαν στο εσωτερικό του κυττάρου
(ενδογενή αντιγόνα) ενώ τα πεπτίδια της τάξης ΙΙ απο-
τελούν προϊόν αποικοδόμησης πρωτεϊνών που εισήλ-
θαν στο κύτταρο με ενδοκυττάρωση ή με φαγοκυτ-
τάρωση. Επειδή η βιολογική σύσταση και η προέλευση
των ενδογενών αντιγόνων δεν είναι τόσο ξεκάθαρη
όσο η προέλευση των εξωγενών αντιγόνων, η προ-
σοχή των επιστημονικών μελετών στρέφεται στο ανο-
σοπεπτιδίωμα της τάξης Ι.23 Όντως τα πεπτίδια της τά-
ξης Ι φαίνεται να εμπλέκονται σε πολλές διεργασίες οι
οποίες δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως, όπως είναι η
αυτοανοσία, η επιτήρηση των καρκινικών διεργασιών
σε ανοσιακό επίπεδο (tumor immmunosurveillance),
διάφορες νευρολογικές διεργασίες ακόμα και η επιλογή
συντρόφου. Γίνεται λοιπόν κατανοητό πως η μελέτη
του ανοσοπεπτιδιώματος της τάξης Ι, σε αντίθεση με
αυτό της τάξης ΙΙ, αποτελεί σημαντικό ζήτημα.21-22,25

MHC Τάξης Ι ανοσοπεπτιδίωμα

Ένα γενικό χαρακτηριστικό του MHC τάξης Ι ανοσο-
πεπτιδιώματος είναι η μεγάλη μεταβλητότητά του. Τα
πεπτίδια φαίνεται να επηρεάζονται από τις μεταβολι-
κές διεργασίες του κυττάρου. Το 2011, ο Caron και οι
συνεργάτες του, χρησιμοποιώντας ως πειραματόζωο
το ποντίκι, υπέδειξαν πως διαταράσσοντας ένα μόνο
ερέθισμα μιας μεταβολικής οδού, μπορεί να προκλη-
θούν σημαντικές αλλαγές στη σύνθεση των ανοσοπε-
πτιδίων της τάξης Ι. Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές
χρησιμοποίησαν ραπαμυσίνη για να παρέμβουν στον
κυτταρικό μεταβολισμό και αυτό που παρατήρησαν
ήταν ότι υπήρξε αλλαγή των πεπτιδίων της τάξης Ι
στην κυτταρική επιφάνεια μετά την έγχυση. Αυτή η
παρατήρηση είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου
ότι πολλά κύτταρα τα οποία αποτελούν στόχο για τα
Τ-κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα, είναι κύτταρα που
έχουν διαταραχθεί μεταβολικά από ενδοκυττάριους
μικροοργανισμούς (ιούς, παράσιτα κτλ) ή διάφορους
άλλους παράγοντες (π.χ. νεοπλασματικά κύτταρα).23

Προέλευση πεπτιδίων τάξης Ι
Οι πρωτεΐνες που παράγονται μέσα στα ευκαρυωτικά



κύτταρα ακολουθούν ένα συγκεκριμένο κύκλο ζωής,
με χαρακτηριστικό ρυθμό αποδόμησης. Η ταχύτητα
με την οποία αποσυντίθενται ονομάζεται χρόνος ημι-
ζωής. Ο μέσος χρόνος ημιζωής των πρωτεϊνών που
συντίθενται ενδοκυτταρικά είναι κατά κανόνα 2 ημέ-
ρες.3 Υπάρχουν όμως πρωτεΐνες που αποδομούνται
μέσα σε 10 λεπτά. Τέτοιου είδους πρωτεΐνες αποτε-
λούν τα ταχέως αποδομούμενα πολυπεπτίδια ή
RDPs (Rapidly Degrated Polypeptides). Τα ταχέως
αποδομούμενα πολυπεπτίδια, αν και αποτελούν λιγό-
τερο και από 1% των ενδοκυτταρικών πρωτεϊνών,
υποστηρίζεται πως παρέχουν σχεδόν όλα τα πεπτίδια
του MHC ανοσοπεπτιδιώματος τάξης Ι.21,25

Τα RDPs διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες:
τις βραχύβιες πρωτεΐνες ή SLiPs (Short Lived Pro-
teins) και τα δυσλειτουργικά ριβοσωμικά προϊόντα
ή DRiPs (Defective Ribosomal Products). Οι SLiPs απο-
τελούν πρωτεΐνες που παράγονται από το κύτταρο σε
φυσιολογικές καταστάσεις και είτε έχουν εκ φύσεως
μικρό χρόνο ημιζωής είτε εξαναγκάζονται για κάποιο
λόγο από το κύτταρο να αποδομηθούν ταχέως. Σε
αυτές για παράδειγμα, περιλαμβάνονται υποομάδες
πρωτεϊνικών συμπλεγμάτων που απέτυχαν να συνε-
νωθούν με το σύμπλεγμα.26

Από την άλλη πλευρά, τα DRiPs αποτελούν μη λει-
τουργικές μορφές γονιδιακών προϊόντων, συμπερι-
λαμβανομένων μορφών που δε δύναται να θεωρηθούν
πρωτεΐνες. Για αυτό το λόγο χαρακτηρίζονται ως προ-
ϊόντα (products) και όχι ως πρωτεΐνες (proteins).25 Η
θεωρία της ύπαρξής τους πυροδοτήθηκε από την πα-
ρατήρηση του ανεξήγητου ταχύ μηχανισμού παρου-
σίασης των ιικών πρωτεϊνών. Πιο συγκεκριμένα τα
DRiPs αποτέλεσαν, αρχικά, την εξήγηση για το πώς,
κατά τις ιικές μολύνσεις των κυττάρων, τα γονίδια των
ιών συνέχιζαν να παράγουν σταθερά και με αργούς
ρυθμούς τις ιικές του πρωτεΐνες (π.χ. τις καψιδιακές
πρωτεΐνες), ενώ παράλληλα τα ιικά ανοσοπεπτίδια πα-
ράγονταν με ταχείς ρυθμούς και παρουσιάζονταν, σε
λιγότερο από μία ώρα, στα Τ-κυτταροτοξικά λεμφο-
κύτταρα με σκοπό να καταστραφούν. Πράγματι, σή-
μερα, έχει εξακριβωθεί πως τα DRiPs αποτελούν το
μέσο της γρήγορης αναγνώρισης των ιικών αντιγό-
νων-πρωτεϊνών, καθώς η πλειοψηφία των πεπτιδίων
τους που παρουσιάζεται στην κυτταρική μεμβράνη
προέρχεται από την αποικοδόμηση των DRiPs.25,27

Πλέον ο ρόλος των δυσλειτουργικών αυτών προ-
ϊόντων έχει διευρυνθεί και συμπεριλαμβάνει την επι-
τήρηση των καρκινικών διεργασιών (tumor immmu-
nosurveillance). Υπάρχουν ενδείξεις πως κάποια
ανοσοπεπτίδια προέρχονται από ειδικά ριβοσώματα,
με σκοπό να οργανωθούν και να δημιουργήσουν ομοι-
ογενή αθροίσματα. Το αποτέλεσμα αυτής της οργά-
νωσης είναι η συχνότερη εμφάνιση των συγκεκριμέ-
νων ανοσοπεπτιδίων στην κυτταρική μεμβράνη από

τα υπόλοιπα ανοσοπεπτίδια (compartmentalized an-
tigen processing). Τα ειδικά αυτά ριβοσώματα ονο-
μάζονται ανοσοριβοσώματα (immunoribosomes).26

Υποστηρίζεται, λοιπόν, πως τα ανοσοριβοσώματα
προκαλούν εσκεμμένα λάθη κατά τη μετάφραση των
DRiPs, με σκοπό να παράγουν συγκεκριμένα πεπτίδια.
Αυτή η κατευθυνόμενη σύνθεση των DRiPs φαίνεται
να αποσκοπεί στην ανεύρεση γονιδιακών προϊόντων
που αψηφούν τις κυτταρικές οδηγίες, και κατά επέ-
κταση  τον εντοπισμό μεταλλαγμένων γονιδίων. Ως
εκ τούτου, δημιουργείται η υποψία ότι το ρεπερτόριο
των παρουσιαζόμενων πεπτιδίων δεν είναι τυχαίο,
αλλά ρυθμίζεται από το ίδιο το κύτταρο. Αν αυτή η
υποψία επιβεβαιωθεί θα δώσει μια διαφορετική προ-
οπτική στον τρόπο λειτουργίας του κυττάρου και θα
βοηθήσει σημαντικά στην κατανόησή της.25-27

Παρά ταύτα, αν και ο ρόλος των DRiPs είναι θεωρη-
τικά αρκετά φανερός, πρακτικά δεν μπορεί να τεκμη-
ριωθεί πλήρως. Αυτό συμβαίνει, κυρίως, εξαιτίας της
δυσκολίας να διευκρινιστεί η βιοχημική σύστασή
τους. Βέβαια μέχρι σήμερα έχουν γίνει σημαντικά βή-
ματα, με αποτέλεσμα να συμπεριλαμβάνονται στα
DRiPs οι παρακάτω μορφές:

➢ Πρωτεΐνες που έχουν υποστεί αποδιάταξη ή
ελαττωματική αναδίπλωση.

➢ Πρωτεΐνες με λάθη στην πρωτοταγή δομή τους.
➢ Πρωτεΐνες, στις οποίες υπήρξε λάθος κατά τη

μεταγραφή (λάθος κωδικόνιο έναρξης ή μετα-
γραφικό πλαίσιο κτλ). 

➢ Πρόσφατα συμπεριλαμβανόμενες μορφές, που
όμως δε αποτελούν πρωτεΐνες, όπως αλληλου-
χίες που κωδικοποιούνται από ιντρόνια.2,21,25

Εφαρμογές του ανοσοπεπτιδιώματος
στην κλινική πράξη

Στις μέρες μας, η εφαρμογή της ανοσοπεπτιδιωμικής
στους τομείς της πρόληψης, της διάγνωσης και της θε-
ραπείας μελετάται εκτενώς. Tα πεπτίδια του μείζονος
συστήματος ιστοσυμβατότητας είναι ένα άρτιο υλικό
για την παρασκευή εμβολίων. Επίσης, τα διαλυτά πε-
πτίδια αποτελούν χρήσιμους βιολογικούς δείκτες του
αίματος για ποικίλες παθολογικές καταστάσεις (καρ-
κίνο, ιώσεις, παρασιτικές και μικροβιακές λοιμώξεις,
φλεγμονές, αυτοάνοσα νοσήματα και αλλεργίες),
καθώς έχει παρατηρηθεί πως τα παθολογικά ή μολυ-
σμένα κύτταρα παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες
διαλυτού ανοσοπεπτιδώματος.20 Τέλος, όσον αφορά
στη θεραπεία, αναζητούνται MHC πεπτίδια που ενι-
σχύουν την καταπολέμηση των αυτάνοσων αντιδρά-
σεων, αλλά περισσότερο ερευνάται η χρήση, κυρίως
των πεπτιδίων της τάξης Ι, στην ανοσοθεραπεία του
καρκίνου.20,22

120

Α. ΚΑΒΒΑΔΑ, Μ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Σ. ΜΗΤΚΑ

VOL. 61 • ISSUE 2, April-June 2016



MHC ανοσοπεπτιδίωμα και ανοσοθεραπεία καρκίνου
Το 2013, το Journal Science ανακήρυξε την ανοσοθε-
ραπεία του καρκίνου ως την «ανακάλυψη της
χρονιάς».22 Η ανοσοθεραπεία στοχεύει στη δημιουργία
κατάλληλων εμβολίων, τα οποία οδηγούν το ανοσο-
ποιητικό να απορρίψει τα καρκινικά κύτταρα, επαυ-
ξάνοντας την υπάρχουσα αλλά αδύναμη ανοσιακή
απόκριση του οργανισμού έναντι του όγκου. Τα κύρια
αντιγόνα που προτιμώνται για την παρασκευή των
εμβολίων αυτών είναι τα ειδικά έναντι των όγκων αν-
τιγόνα ή TSA αντιγόνα (Tumor Specific Antigens). Τα
TSA αποτελούν πρωτεΐνες και πεπτίδια, τα οποία δεν
ανευρίσκονται ποτέ σε φυσιολογικά κύτταρα του σώ-
ματος (για παράδειγμα μεταλλαγμένες ή εμβρυικές
πρωτεΐνες). Επίσης, μια ακόμη ομάδα αντιγόνων, που
χρησιμοποιούνται όμως σε μικρότερο ποσοστό, είναι
τα σχετιζόμενα με τους όγκους αντιγόνα ή ΤΑΑ αντι-
γόνα (Tumor Associated Antigens), τα οποία δεν είναι
μοναδικά για τα καρκινικά κύτταρα και εκφράζονται
περισσότερο σε όγκους που φέρουν ομοιότητες με
τα φυσιολογικά κύτταρα. Τα MHC πεπτίδια πιθανολο-
γείται πως αποτελούν χρήσιμα ΤΑΑ για την ανοσοθε-
ραπεία.28-29 Εμβολιασμοί με συνδυασμό των MHC πε-
πτιδίων τάξης Ι και τάξης ΙΙ φαίνεται να είναι ωφέλιμοι,
καθώς δίνουν τη δυνατότητα να παραχθούν ειδικά Τ-
λεμφοκύτταρα που δρουν έναντι των καρκινικών κυτ-
τάρων.28

Ιδιαίτερη δράση στην ανοσοθεραπεία φαίνεται να
έχουν τα πεπτίδια της τάξης Ι. Χαρακτηριστική είναι η
έρευνα της Kumari και των συνεργατών της, οι οποίοι
χρησιμοποίησαν Τ-λεμφοκύτταρα ατόμων (δότες) οι
οποίοι δεν έφεραν το HLA-A2 μόριο, με σκοπό να
ενεργοποιήσουν την ανοσιακή απόκριση έναντι των
πεπτιδίων δύο αντιγόνων που χρησιμοποιούνται στη
διαφοροδιάγνωση των λευχαιμιών και παρουσιάζον-
ται από τα HLA-A2 μόρια στην επιφάνεια των κυττά-
ρων. Τα αντιγόνα αυτά ήταν η μυελοϋπεροξειδάση
που αποτελεί ένζυμο-δείκτη της κοκκιώδους σειράς
και ο δείκτης επιφανείας CD20 που ανευρίσκετε φυ-
σιολογικά στα ώριμα Β-λεμφοκύτταρα. Η έρευνα κα-
τέδειξε πως Τ-κυτταροτοξικά κύτταρα που δρουν
έναντι  αυτοαντιγόνων ΤΑΑ (σε αυτή την περίπτωση
αυτό τον ρόλο τον έπαιξαν τα πεπτίδια της μυελοϋπε-
ροξειδάσης και του CD20) μπορούν να παραχθούν
από έναν δότη αρνητικό ως προς τα HLA αντιγόνα
που τα παρουσιάζουν (σε αυτή την περίπτωση που δε
φέρει HLA-A2 μόρια) και να μεταφερθούν σε πολλούς
ασθενείς. Εναλλακτικά, μπορούν να μεταφερθούν οι
«ξένοι» TCR υποδοχείς στους ασθενείς, έτσι ώστε να
αναδιαμορφώσουν τα δικά τους Τ-κυτταροτοξικά με
σκοπό να δρουν έναντι των καρκινικών κυττάρων. Πιο
συγκεκριμένα, η έρευνα είχε ως αποτέλεσμα να πα-
ραχθούν Τ-κυτταροτοξικά κύτταρα έναντι 37 από τα
50 πεπτίδια που αναμένονταν να δεσμευτούν στα

HLA-A2 αντιγόνα. Το ενδιαφέρον όμως ήταν πως από
τα 37 αυτά πεπτίδια τα 36 δεν είχαν προσδιοριστεί
ξανά. Βέβαια εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι πλέον
υπάρχει μια ειδική μέθοδος, η φασματομετρία μάζας
SWATH, με την οποία ο εντοπισμός των απροσδιόρι-
στων πεπτιδίων έχει γίνει πολύ πιο εύκολος.29

MHC ανοσοπεπτιδίωμα και εμβόλια
Το ανοσοπεπτιδίωμα του μείζονος συστήματος ιστο-
συμβατότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την
παρασκευή αντιικών εμβολίων, τα οποία είναι ασφα-
λέστερα και οικονομικότερα σε σχέση με αυτά που
περιέχουν ανενεργούς ιούς. Η παρασκευή τους επι-
τυγχάνεται ex vivo, διαμέσου της μόλυνσης των κυτ-
τάρων με τον επιθυμητό ιό και στη συνέχεια την πα-
ρουσίαση των ιικών πεπτιδίων στην επιφάνεια των
κυττάρων από τα HLA αντιγόνα.22,28

MHC ανοσοπεπτιδίωμα και αυτοάνοσα νοσήματα
Όπως είναι ήδη γνωστό, πιθανολογείται η συσχέτιση
της εμφάνισης διαφόρων αυτοάνοσων με την παρου-
σία ή απουσία συγκεκριμένων MHC απλότυπων. Τα
ανοσοπεπτίδια, από την άλλη μεριά, θεωρούνται οι
διαμεσολαβητές των νόσων αυτών και ως εκ τούτου
δύναται να χρησιμοποιηθούν για τη σύνθεση ομοι-
ογενών πεπτιδίων που θα στοχεύουν στην απενεργο-
ποίηση των παθολογικά ενεργών Τ-λεμφοκυττάρων.28

Μέθοδος προσδιορισμού του MHC
ανοσοπεπτιδιώματος

Η ποιοτική ανάλυση και ο ποσοτικός προσδιορισμός
του ανοσοπεπτιδώματος στηρίζεται σε παρόμοιες τε-
χνικές που χρησιμοποιούνται στον κλάδο της πρωτε-
ωμικής. Πιο συγκεκριμένα, η φασματομετρία μάζας
ή MS (Mass Spectometry) αποτελεί τη μέθοδο που
έχει καθιερωθεί για τη μέτρηση και τη μελέτη των ανο-
σοπεπτιδίων.30-31

Η φασματομετρία μάζας είναι μια εξαιρετικά ευαί-
σθητη τεχνική. Στηρίζεται στο διαχωρισμό φορτισμέ-
νων σωματιδίων (κυρίως κατιόντων, τα οποία βρίσκον-
ται σε αέρια φάση), σύμφωνα με το λόγο της μάζας
τους προς το φορτίο τους (m/z). Πολλές φορές τα
ιόντα υπόκεινται σε κατακερματισμό, για παράδειγμα
όταν μελετώνται ενώσεις με το ίδιο μοριακό βάρος. Η
τεχνική αυτή στοχεύει στον ποσοτικό προσδιορισμό
των συστατικών ενός δείγματος και δίνει πληροφορίες
για τη χημική δομή τους, τα φυσικά χαρακτηριστικά
τους και τις ιδιότητές τους.30,32

Τρόπος λειτουργίας του φασματογράφου
Ο φασματογράφος αποτελεί το όργανο με το οποίο
πραγματοποιείται η μέθοδος αυτή. Κάθε φασματο-
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γράφος χωρίζεται στα εξής μέρη: τα συστήματα εισα-
γωγής του δείγματος (sample inlet systems), την πηγή
ή περιοχή ιονισμού (ion sources), τον αναλυτή μάζας
ή φίλτρο μαζών (mass analyzers), τον ανιχνευτή ιόν-
των (detector), το σύστημα υψηλού κενού και το σύ-
στημα ανάλυσης των δεδομένων.30,32

Ανάλογα με τη φυσική κατάσταση του δείγματος
και τη χημική του σύσταση, υπάρχουν διαφόρων
ειδών συστήματα εισαγωγής που συνδέονται με το
φασματογράφο. Τα πιο αντιπροσωπευτικά για τον
προσδιορισμό του MHC ανοσοπεπτιδιώματος είναι: 

➢ η υγρή χρωματογραφία (LC, Liquid Chromato-
graphy) 

➢ η υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης
(HPLC)

➢ η τριχοειδική ηλεκτροφόρηση (CE, Capillary
Electrophoresis)32

Στην πηγή ιονισμού πραγματοποιείται ο ιονισμός
των προς ανίχνευση ενώσεων, στη συγκεκριμένη πε-
ρίπτωση των πεπτιδίων. Ο ιονισμός με ηλεκτροψεκα-
σμό (Electrospray ionization, ESI) και ο ιονισμός
εκρόφησης με λέιζερ υποβοηθούμενος από υλικό μή-
τρας (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization,
MALDI) αποτελούν δύο από τις πιο σύγχρονες μεθό-
δους.30-31,33

Στη συνέχεια τα ιόντα των ανοσοπεπτιδίων διαχω-
ρίζονται βάσει το λόγο μάζας προς φορτίο (m/z) από
το φίλτρο μαζών. Φίλτρα μαζών μεγάλης ακρίβειας
είναι ο τετραπολικός αναλυτής μαζών (Quadrupole
Mass Analyser), η τετραπολική παγίδα ιόντων (Ion
Trap), ο αναλυτής του «Χρόνος πτήσης» (Time-of-Fli-
ght, TOF) κ.ά.30-32

Τέλος ο ανιχνευτής ιόντων λαμβάνει τα προσπί-
πτοντα ιόντα, ενισχύει το σήμα που παίρνει και το οδη-
γεί στο σύστημα δεδομένων, όπου και καταγράφεται
με μορφή φάσματος μαζών (mass spectrum). Το φά-
σμα μαζών αποτελεί μια γραφική απεικόνιση των ιόν-
των, με άξονα τεταγμένων το ποσοστό του κάθε ιόντος
και άξονα τετμημένων το λόγο μάζας προς το φορτίο
του (m/z σε amu ή Dalton). Οι κορυφές του φάσματος
ονομάζονται κορυφές μαζών (mass peaks).30

Απομόνωση ανοσοπεπτιδίων του MHC
Το δείγμα, πριν εισαχθεί στο φασματογράφο, πρέπει
να επεξεργαστεί κατάλληλα έτσι ώστε να απομονω-
θούν τα πεπτίδια του μείζονος συστήματος ιστοσυμ-
βατότητας. Η πρωτεολυτική διάσπαση με παπαΐνη
αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια απομόνωσης των
πεπτιδίων. Αλλά αυτή η τεχνική δεν εφαρμόστηκε ευ-
ρέως εξαιτίας των μεγάλων ποσοτήτων βασικών υλι-
κών (κυτταρικών σειρών θηλαστικών) που απαιτούν-
ταν για την εφαρμογή της.

Στις αρχές του ’90 αναπτύχθηκαν τρεις βασικές τε-
χνικές:

1. Η έκλουση με ισχυρό οξύ ή SAE (Strong Acid
Elution), η οποία πραγματοποιείται με τη χρήση
τριφθοροξικού οξέος με σκοπό την απομόνωση
MHC πεπτιδίων και των δύο τάξεων από ολό-
κληρο το αποπτωτικό κύτταρο (cell lysate).

2. Η ήπια έκλουση με οξύ ή ΜΑΕ (Mild acid elution)
για την απομόνωση μόνο της τάξης Ι ανοσοπε-
πτιδίων από την κυτταρική μεμβράνη.22

3. Ο καθαρισμός ανοσοσυγγένειας ή IP (Immuno-
affinity Purification), ο οποίος πραγματοποιείται
με τη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων, ειδι-
κών για τα προσδιοριζόμενα πεπτίδια, με σκοπό
την απομόνωση πεπτιδίων τάξης Ι και τάξης ΙΙ
από τα διαλυτοποιημένα αποπτωτικά κύτ-
ταρα.20,22

Στις μέρες μας η MAE και η IP είναι οι πιο διαδεδο-
μένες τεχνικές, όμως και οι δύο απαιτούν μεγάλες πο-
σότητες βασικών υλικών (από 2x108 έως 1x1010

κύτταρα). Η ΜΑΕ χρησιμοποιήθηκε πολύ για την απο-
μόνωση των ανοσοπεπτιδίων τάξης Ι. Όμως, τελικώς
αποδείχθηκε πως δεν είναι ειδική, καθώς ένα μεγάλο
μέρος πεπτιδίων που απομονώνει δεν ανήκει στα πε-
πτίδια του μείζονος συστήματος. Σε αντίθεση, η IP έχει
δύο βασικά προτερήματα. Αφενός, είναι ειδική για τα
ανοσοπεπτίδια του μείζονος συστήματος ιστοσυμβα-
τότητας. Αφετέρου, απομονώνει και τις δύο τάξεις των
πεπτιδίων.

Τόσο η ΜΑΕ όσο και η IP συνήθως ακολουθούνται
από την υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης
(HPLC) με σκοπό τον κατακερματισμό των ιόντων
τους και το διαχωρισμό των πεπτιδίων από τα συστα-
τικά μεγαλυτέρων συμπλεγμάτων.22

Τύποι φασματομετρίας μάζας
στην ανοσοπεπτιδιωμική 
Τρεις τύποι φασματομετρίας μάζας με βάση τον
τρόπο απόκτησης δεδομένων είναι διαθέσιμοι για τη
μέτρηση των MHC πεπτιδίων. Οι τύποι αυτοί διαφέ-
ρουν μεταξύ τους ως προς τον τρόπο ιονισμού, συλ-
λογής των ιοντικών θραυσμάτων και ανάλυσης των
δεδομένων και είναι οι εξής: 

1. Data Dependent Acquisition (DDA)
2. Targeted data acquisition, με κύριο αντιπρό-

σωπο την τεχνική S/MRM (selected/multiple re-
action monitoring). 

3. Data Independent Acquisition ή (DIA)22

Ο τύπος της DIA χρησιμοποιήθηκε πολύ τα τελευ-
ταία χρόνια. Όντως, είναι μια ικανή μέθοδος για τη με-
λέτη του ανοσοπεπτιδιώματος ποικίλων κύτταρων και
τύπων ιστού. Όμως πλέον, είναι προφανές πως αποτε-
λεί αναξιόπιστη μέθοδος όσον αφορά την ποσοτική
και ποιοτική σύγκριση δεδομένων και την επαναληψι-
μότητα, όταν οι συνθήκες και τα δείγματα ποικίλουν. 

Ο τύπος Targeted data acquisition συμπεριλαμβά-
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νει τεχνικές μεγάλης ακρίβειας, ευαισθησίας και επα-
ναληψιμότητας. Το μειονέκτημά του είναι, όμως, η πε-
ριορισμένη ικανότητά του στον ποσοτικό εντοπισμό
των πεπτιδίων (από δεκάδες έως εκατοντάδες πεπτί-
δια ανά δείγμα). Οι τεχνικές αυτού του τύπου χρησι-
μοποιούνται κυρίως στην πρωτεωμική.34

Από το 2012 και έπειτα άρχισε να αναπτύσσεται μια
καινούργια τεχνική φασματομετρίας μάζας, η οποία
ονομάζεται SWATH-MS (Sequential Window Acquisi-
tion of all TΗeoretical Mass Spectra). Αποτελεί μια τε-
χνική DIA, κατά τον οποίο όλα τα πεπτίδια σε ένα
δείγμα κατακερματίζονται και το φάσμα των ιοντικών
θραυσμάτων λαμβάνεται και καταγράφεται ψηφιακά,
συνδυάζοντας παράλληλα τα πλεονεκτήματα και τη
στρατηγική του τύπου targeted data acquisition. Η
SWATH-MS είναι μια ανεπηρέαστη τεχνική και ως εκ
τούτου οι μετρήσεις της χαρακτηρίζονται από μεγάλη
επαναληψιμότητα και ακρίβεια, ακόμα και μεταξύ
πολλαπλών δειγμάτων.22,34

Βάσεις δεδομένων της SWATH-MS
Για να εξάγουμε ποσοτικές πληροφορίες από τα ψη-

φιακά δεδομένα της SWATH-MS απαιτούνται υψηλής
ποιότητας βάσεις δεδομένων, οι οποίες φέρουν πλη-
ροφορίες για ποσοτικές μετρήσεις του MHC ανοσοπε-
πτιδιώματος διαφόρων εργαστηρίων ανά τον
κόσμο.22,34

Οι Caron και οι συνεργάτες δημιούργησαν για
πρώτη φορά τυποποιημένα και ειδικά για συγκεκρι-
μένο MHC αλλήλιο φάσματα και βάσεις δεδομένων.
Για τη δημιουργία τους χρησιμοποίησαν φυσικά ή/και
συνθετικά πεπτίδια και ένα μαζικό φασματογράφο
τύπου DDA συμβατό για τη SWATH-MS.Τα φάσματα
αυτά και οι βάσεις δεδομένων αποθηκεύτηκαν, ανά-
λογα με την τάξη και το αλλήλιο, στη SWATH ATLAS
βάση δεδομένων (http://www.swathatlas.org), προ-
σφέροντας έτσι ένα βασικό κορμό για τη συλλογή, την
οργάνωση και την κοινή χρήση δεδομένων ανοσοπε-
πτιδωμικής.3

Σύγκρουση συμφερόντων
Η ανασκόπηση δεν ενέχει κίνδυνο σύγκρουσης συμ-
φερόντων με καμία προϋπάρχουσα έρευνα, ανασκό-
πηση, άρθρο ή μελέτη οποιουδήποτε είδους.
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Summary

Major Histocompatibility Complex – Immunopeptidome
current data

Asimoula Kavvada, Maria Chatzidimitriou, Stella Mitka
Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki (ATEITH), Thessaloniki, Greece

Major Histocompatibility Complex (MHC) is a highly polymorphic and polygenic system that is re-
sponsible for the encoding of HLA antigens. The genes of MHC are organized in three clusters:
class I and class II regions, which encode HLA antigens, and class III region. They are inherited ac-
cording to Mendel’s laws as a whole. HLA antigens are consisted of two heavy and two light chains.
Also, they have a binding groove, which binds the peptide of foreign antigens. Class I HLA mole-
cules are located to the membrane of all nucleated cells. In contrast, class II HLA molecules are lo-
cated to some antigen presenting cells (APCs). The binding groove of HLA class I molecules binds
endogenous antigens and presents them to CD8 cells, while HLA class II molecules present ex-
ogenous antigens to CD4 cells. This phenomenon is called MHC restriction. The major biological
role of this system is the control of the immune response. MHC function is applied to many medical
fields, such as transplantations, immune resistance to some diseases and mate choice.
Nowadays, a new area, which is called MHC-immunopeptidomic, is being researched. MHC-im-
munopeptidomic studies the countless peptides presented to the cell surface by MHC molecules,



124

Α. ΚΑΒΒΑΔΑ, Μ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Σ. ΜΗΤΚΑ

VOL. 61 • ISSUE 2, April-June 2016

which consist the immunopeptidome. The immunopeptides are derived to two clusters: class I
peptides and class II peptides. These peptides are products of protein degradation. Class I peptides
are the most interesting, since they derive from endogenous proteins. Endogenous proteins of
great importance are the rapidly degraded polypeptides (RDPs). RDPs are derived to Short Lived
Proteins (SLiPs) and Defective Ribosomal Products (DRiPs). Although the structure of DRiPs is not
entirely defined, it is supported that DRiPs are responsible for the rapid recognition of the viral
antigens and they are connected to tumor immunosurveillance. MHC-immunopeptidome could
offer new aspects to cancer immunotherapy, vaccines and autoimmunity. A newborn mass spec-
trometry method, which is called SWATH-MS, consists a new tool for studying MHC-immunopep-
tidome.

Key words
Major Histocompatibility Complex,
immunopetidome, mass spectrometry
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Summary

Macrolides are widely used for the treatment of ureaplasma infections. The aim of this study was
to investigate possible genetic resistance determinants in Ureaplasma parvum isolates with ery-
thromycin elevated MICs. Nine U. parvum isolates (four isolates with MIC ≥ 8 μg/ml and five isolates
with MIC ≤ 8 μg/ml) from urogenital specimens were studied for genetic mechanisms of macrolide
resistance. 23S rRNA operons, L4 and L22 ribosomal protein genes were amplified and sequenced.
The obtained sequences were compared with the respective genotype specific-reference strains. 
In total 15 point mutations were revealed. Isolates with elevated erythromycin MICs presented
point mutations at more than one genes of Operon 1 23S-rRNΑ, of Operon 2 23S-rRNΑ, L4 and L22
protein genes. The point mutation A196G at the L22 protein gene was reported for the first time
and corresponded to a change (N66D) into the amino acid sequence of the deriving protein.
In conclusion, both previously recognized and novel point mutations were detected in strains with
altered susceptibility to macrolides, revealing a possible correlation with resistance to macrolides.

Genetic variations in Ureaplasma parvum macrolide resistance
associated genes

Tzimoula Kotrotsiou, Maria Exindari, Eudoxia Diza, Georgia Gioula, Angeliki Melidou,
Nicolaos Malisiovas
Microbiology Department, School of Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
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Introduction

Ureaplasma spp including U. parvum (previously U.
urealyticum biovar 1). and U. urealyticum (previously
U. urealyticum biovar 2), have been reported to cause
non-gonococcal urethritis and prostatitis in males and
cervicitis, intrauterine infection, chorioamnionitis and
premature birth in women.1-7 The lack of cell wall leads
to their resistance to β-lactams. Therefore the antibio-
tics of choice are bacteriostatic, such as tetracyclines
and macrolides or bactericidal agents, such as quino-
lones.8

Macrolides such as azithromycin, erythromycin and
clarithromycin are widely used in the treatment of
Ureaplasma infections. Erythromycin, a first genera-
tion macrolide, is widely used for over 50 years against
neonatal infections and clarithromycin is administe-
red after the first trimester pregnancy, due to the to-
xicity of quinolones and tetracyclines to these groups
of patients.8

Macrolides inhibit bacterial protein biosynthesis by
preventing peptidyl-transferase from adding the
tRNA-attached peptide to the next amino acid as well
as by inhibiting ribosomal translocation.9 Another po-
tential mechanism of its bacteriostatic action is the
dissociation of the peptidyl-tRNA from the ribosome.9

Erythromycin is fastened to the entrance of the tun-
nel exit of the bacterial 50S subunit. Similarly to other
macrolides, it binds to the center of the peptidyl-tran-
sferase (PTC) preventing the entrance of the nascent
chain to the exit tunnel. Due to the presence of the
antibiotic, the peptide chain production is continued
only up to 6-8 amino acids, as the space left between
macrolide and PTC is limited.10

The first description of resistance to macrolides was
made by Palu et al. in 1989, who described the redu-
ced input, concentration and binding of macrolides
to the ribosomes of phenotypically resistant U. urea-
lyticum species.11 Due to the limited technical capabi-
lities of that era, there was no further molecular
analysis of the resistance.

Later molecular studies on the resistance of U. ure-
alyticum species  to macrolides indicated that the
gene locus implicated are domain V of 23S-rRNA and
L4 and L22 proteins of the bacterial ribosome.12-16 Mu-
tations in L4 and L22 proteins’ genes of 50S ribosomal
subunit inhibit the binding of erythromycin, reducing
its effectiveness.10 Active efflux mechanisms and me-
thylation targets were also correlated with resistance
to macrolides.17

This work aims to contribute to the study of resi-
stance to macrolides in greek U. parvum strains.

Materials and methods

The sensitivity of 100 Ureaplasma clinical isolates was
phenotypically tested with the new MYCOFAST® Re-
volutioN kit (ELITechGroup Solutions, ELITECH Group
Puteaux, France), which is a commercially available
assay that allows for detection, identification and an-
timicrobial-susceptibility testing of genital mycopla-
smas within 48 hours. This assay, in accordance with
the CLSI guidelines, determines MIC <8 μg/ml for sen-
sitive strains and MIC >16 μg/ml for resistant ones.
Out of the 100 tested isolates, four presented MICs ≥8
μg/ml. This study used nine clinical strains of U. par-
vum including the aforementioned non-sensitive
ones, well characterized at serovar level, isolated from
the urogenital tract of symptomatic or asymptomatic
adults, that belonged to genotype 3 (five strains), 1
(three strains) and 6 (one strain) (Table 1). Patients en-
rolled in the study were 20 to 70 years old, residents
of Northern Greece, with no restriction on race or na-
tionality. During the collection of samples, patients
questioned for symptoms of the urogenital tract, re-
porting no antimicrobial treatment during the last
month for any reason.

In all nine isolates of U. parvum the distinction at
serovar level was achieved by amplifying the Multiple
Banded Antigen protein gene, using primers that am-
plified specific MBA protein genes of genotypes 1, 3,
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6 and 14 of U. parvum.18 The distinction at serovar
level was used for the comparison of the sequences
with the corresponding reference strains in order to
detect polymorphisms.

In order to detect the mentioned molecular mech-
anisms of the midrange resistance to macrolides, after
the DNA extraction (Qiagen DNA mini ki, Hilden,Ger-
many) from broth inocula, a previously described PCR
assay targeting the domain V of 23S-rRNA, as well as
the genes encoding the L22 and L4 ribosomal proteins
of the four strains was used. Published primers were
used to amplify conserved portions of ribosomal
protein L4 and L22 genes and two 23S rRNA operons
(UPL4-U/UPL4-R, UPL22-R/UPL22-U, MH23S-11/UP23S-
OP1, MH23S-11/UP23S-OP2R2 designed by Beeton
et al).15 PCR was performed on a Peltier Thermal Cycle
PTC-0200 (Biorad, Germany). PCR products were
purified using Chargeswitch PCR purification kit (In-
vitrogen, Paisley, UK) according to the manufacturer's
instructions and then sequenced (ABI 3730 Genetic
Analyzer, CEMIA, Larissa, Greece). The comparison of
the sequences was made with the respective reference
strains, ATCC 27813 serovar 1 ABES01000001, ATCC
700970 serovar 3 AF222894.1 and ATCC 27818 serovar
6 AA2Q010000011.

The statistical method x2 and its variants were used.
Statistics was performed with the statistical program
SPSS 13.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA).

Results

Fourteen point mutations were revealed. Isolates with
elevated erythromycin MICs presented ten point mu-
tations, at more than one genes of Operon 1 23S-
rRNΑ, of Operon 2 23S-rRNΑ, L4 and L22 protein
genes. The point mutation A196G at the L22 protein

gene corresponded to a change (N66D) into the
amino acid sequence of the deriving protein. Sensitive
U. parvum isolates possessed five point mutations in
L4 and L22 protein genes. Out of the detected point
mutations one was common for sensitive and non se-
nitive strains.

All the genetic alterations involving ribosomal pro-
teins L4 and L22 as well as 23S rRNA detected in the four
U. parvum isolates with elevated erythromycin MICs
and in the five sensitive isolates are shown on Table 2.

Furthermore, no correlation was observed between
the presence of point mutations and clinical features
(symptomatic or asymptomatic individuals).

Discussion

The first attempts correlating polymorphisms with
ureaplasma resistance in macrolides include the rese-
arch of Pereyre et al. in France.13 They converted su-
sceptible strains of U. parvum to resistant by
cultivating the selected strains in media containing
subinhibitory concentrations of macrolides. The mu-
tations found at the region II and V of the 23S-rRNA
(G2056U, G2057U, A2058G), at L4 protein gene (at
amino acid level: W65R, T70K, G71V) and L22 protein
gene (at amino acid level: K91N, A94D) of bacterial ri-
bosome can be prospectively detected in clinical iso-
lates as well.

The present study reffers to clinical isolates and not
in vitro converted Ureaplasma strains. U. parvum iso-
lates with altered susceptibility to macrolides were
found to possess several point mutations on the ribo-
somal complex operons and the deriving proteins.
Concerning L22 gene, two isolates with elevated MICs
presented aspartic acid (D) in position 66. In the US, 6
strains out of 370 clinical isolates tested were found
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         Non-sensitive ureaplasma strains                        Sensitive ureaplasma strains
GT3/1         U. parvum                    ♀                     GT3/3        U. parvum                  ♀
                   genotype 3           symptomatic                              genotype 3        asymptomatic
GT3/2         U. parvum                   ♀                     GT3/4        U. parvum                 ♀
                   genotype 3          asymptomatic                             genotype 3         symptomatic
GT1/1         U. parvum                    ♀                     GT3/5        U. parvum                 ♀
                   genotype 1           symptomatic                              genotype 3        asymptomatic
GT1/1         U. parvum                    ♀                     GT1/3        U. parvum                 ♀
                   genotype 1          asymptomatic                             genotype 1        asymptomatic
                                                                                 GT6/1        U. parvum                  ♀
                                                                                                  genotype 6         symptomatic

Ureaplasma strains tested for genes associated with macrolide resistanceTable 1



resistant to macrolides and one of these strains (MIC
8 μg/ml) presented asparagine (N) in the same posi-
tion.16 The same research pointed out two point mu-
tations in one resistant strain (A121S and T141I) which
were only found among our sensitive strains, thus
confirming the belief that they may not contribute to
macrolide resistance. A more recent study by Goven-
der et al., presented fifteen different point mutations
in macrolide resistant U. parvum strains not including
the above-mentioned N66D.19

One strain with moderate susceptibility to erythro-
mycin was found to possess four unusual point muta-
tions in L4, A276G, T348C, G94C and C95G, however
not resulting to any amino acid replacement. In the
UK, Beeton et al. amplified and sequenced the same
genes in a strain resistant to erythromycin (MIC >64
mg/L), in five strains with MIC 8 mg/L to erythromycin
and in a sensitive one. No mutations were found at
the 23S-rRNA operons and at L22 protein genes.15 A 6
base deletion was only detected at the L4 protein
gene in the resistant strain. This deletion resulted to

the loss of the amino acids arginine and glutamine
from positions 66 and 67 respectively (63KPW - KHT70
or ΔR66Q67). In the contrary, a 15bp insertion resul-
ting in a 5-amino acid insertion in the L4 protein bet-
ween positions 69 and 70 (69TGKAR70) and to a
position 70 mutation (T70R) as well. None of the
genes related to the binding ability and efflux mech-
anisms of the macrolide agents were identified in Ure-
aplasma strains.16 The present research indicates the
point mutation A81G in the L4 protein gene was ob-
served in 20% of the sensitive and in 50% of the non-
sensitive strains, therefore this polymorphism does
not seem to be correlated with Ureaplasma resistance
to macrolides. As a different nucleotide is observed in
the same position (81A/G) depending on the geno-
type, this highlights the importance of using the ap-
propriate reference strain when comparing sequence
data because of the existing variant polymorphisms.

In the present study all strains with elevated MICs
to macrolides possessed the same point mutations
(A2942G, G3079A) in operon 1 of 23S rRNA. Although
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  Strains                                               P o l y m o r p h i s m s
                         L4 gene        L22 gene      Operon 1 23S-rRNΑ     Operon 2 23S-rRNA
U. parvum          A81G                –                     A2942G*                              –
GT3/1 NS                                                            G3079A*
U. parvum          A81G                –                     A2942G*                              –
GT3/2 NS                                                            G3079A*
U. parvum          A276G          A196G                A2942G*                        G2414T
GT1/1 NS          T348C          (N66D)                G3079A*                       G2942A*
                           G94C
                           C95G                                               
U. parvum              –               A196G                A2942G*                              –
GT1/2 NS                               (N66D)                G3079A*                               
U. parvum          G287C               –                            –                                     –
GT3/3 S             (R96P)
U. parvum               –               G361T                       –                                     –
GT6/1 S                                  (A121S)
                                                A406G
                                               (I136V)
                                                C422T
                                               (T141I)
U. parvum              –                    –                            –                                     –
GT3/4 S                   
U. parvum              –                    –                            –                                     –
GT1/3 S                   
U. parvum          A81G                –                            –                                     –
GT3/5 S

Polymorphisms of Ureaplasma parvum isolatesTable 2



these mutations were located in the vicinity of the
operon 1 nucleotide sequence of the 23S rRNA region,
they were detected in all four non-sensitive strains and
in none of the sensitive ones. Only one strain, U. par-
vum GT1/1, possessed two point mutations (G2414T,
G2942A) in the operon 2 of 23S rRNA, which was not
detected in any sensitive one. Resistance to macrolides
has been associated with point mutations in the 23S
rRNA.14 They studied 18 strains of U. urealyticum with
different profiles of resistance to macrolides. Five of
them presented a C2243N mutation (T or C) in the 23S
rRNA, associated with azithromycin and roxithromycin
resistance. Nine strains resistant to roxithromycin and
moderately susceptible to azithromycin were found to
harbour two point mutations, A2149C and A2181T.
These polymorphisms were also detected in strains su-
sceptible to macrolides (clarithromycin, azithromycin,
roxithromycin, josamycin). This verifies the theory of
phenotypic and genotypic diversity of strains. Furth-
ermore, according to Xiao et al., a high level macrolide
resistance is linked to a point mutation A2066G in do-
main V of both of the 23S-rRNA operons.16

Different results in the above mentioned studies
may be due to methodological differences and geo-
graphical localization. The importance of lower pH of
the culture media susceptibility to erythromycin was
pointed out by several researchers.1,20 The pH increase
from 6.0 to 6.7 increased the antibiotic susceptibility
4-8 times.

The use of a commercial, standardized kit was re-
garded as the most appropriate for the present study.
The use of a commercial kit is solely used for antimi-

crobial testing before the treatment of clinical cases.21

Therefore the commercial kit was preferred than the
MICs accurate measurement, in order to meet the
needs of clinical practice. The use of more accurate te-
chniques for the estimation of MICs and the evaluation
of polymorphisms of intermediately resistant and sen-
sitive strains in parallel with their MICs will be an inte-
resting target for a future study.

Furthermore, according to the results of the present
study, there is no correlation between the clinical sym-
ptoms and the existence of phenotypic resistance or
mutations in the drug target, since strains isolated
from both asymptomatic and asymptomatic patients
were moderately susceptible to macrolides, posses-
sing mutations in their chromosome as well.

The present research did not include the investiga-
tion of methylases, esterases or efflux pumps. All these
pendencies, together with the study of any possible
relation of the polymorphisms to resistance to non-
macrolide antibiotics, inspire future additional rese-
arch plans.

In conclusion, in four strains with elevated MICs to
macrolides new polymorphisms were detected. The
identified polymorphisms can be proposed as poten-
tial negative co-modulators of susceptibility to macro-
lides.
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Περίληψη

Γενετικές παραλλαγές των γονιδίων του Ureaplasma parvum
των σχετιζόμενων με αντοχή στις μακρολίδες

Τζιμούλα Κοτρώτσιου, Μαρία Εξηντάρη, Ευδοξία Δίζα, Γεωργία Γκιούλα, Αγγελική Μελίδου,
Νικόλαος Μαλισιόβας
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα

Οι μακρολίδες χρησιμοποιούνται ευρέως στη θεραπεία λοιμώξεων από Ureaplasma. 
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση γενετικών παραλλαγών σε γονίδια στελεχών



132

T. KOTROTSIOU, M. EXINTARI, E. DIZA, G. GIOULA, A. MELIDOU, N. MASILIOVAS

VOL. 61 • ISSUE 2, April-June 2016

Ureaplasma parvum με αυξημένες τιμές MIC στην ερυθρομυκίνη. Εννέα στελέχη U. parvum (τέσ-
σερα στελέχη με MIC≥8μg/ml και πέντε στελέχη με MIC≤8μg/ml) μελετήθηκαν μοριακά για αν-
θεκτικότητα στις μακρολίδες. Το οπερόνιο 23S rRNA, τα γονίδια των ριβοσωματικών πρωτεϊνών
L4 και L22 των υπό μελέτη στελεχών ενισχύθηκαν και οι αλληλουχίες τους συγκρίθηκαν με στε-
λέχη αναφοράς αντίστοιχου γενοτύπου. 
Συνολικά, 15 σημειακές μεταλλάξεις αναγνωρίσθηκαν. Τα στελέχη με υψηλές MIC στην ερυθρο-
μυκίνη διέθεταν περισσότερες της μία σημειακές μεταλλάξεις στα γονίδια στόχους. Η σημειακή
μετάλλαξη A196G στο γονίδιο της πρωτείνης L22 και η αντίστοιχη αμινοξική αλλαγή (N66D) στην
πρωτεΐνη αναφέρονται για πρώτη φορά βιβλιογραφικά.
Συμπερασματικά, σε στελέχη U.parvum με μειωμένη ευαισθησία στις μακρολίδες ανιχνεύθηκαν
γενετικές παραλλαγές γονιδίων ήδη γνωστές αλλά και νέες, που καταδεικνύουν πιθανή συσχέτιση
με ανθεκτικότητα στην συγκεκριμένη ομάδα αντιβιοτικών.
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Περίληψη

Στις μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων η εφαρμογή διαφόρων ανοσοκατασταλτικών σχημάτων
σχετίζεται με διαταραχές στην αιματολογική εικόνα, αυξημένη επίπτωση λοιμώξεων και κακοη-
θειών. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η καταγραφή και σύγκριση της αιματολογικής εικόνας
και των λοιμώξεων ασθενών με νεφρική μεταμόσχευση που ελάμβαναν είτε αναστολέα του συμ-
πλέγματος στόχου της ραπαμυκίνης των θηλαστικών - mTOR αναστολέα (mammalian target of
rapamycin inhibitor) ή παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος (MPAs) σε συνδυασμό με αναστολείς
της καλσινευρίνης (CNIs) και κορτικοειδή (M). Μελετήθηκαν 25 ασθενείς με νεφρική μεταμόσχευση
οι οποίοι χωρίσθηκαν σε 2 ομάδες ανάλογα με το αν ελάμβαναν mTOR αναστολείς ή όχι. Οι δύο

Συγκριτική μελέτη της επίπτωσης του ανοσοκατασταλτικού σχήματος
με ή χωρίς αναστολέα του συμπλέγματος-στόχου της ραπαμυκίνης των
θηλαστικών στην αιματολογική εικόνα, στο προφίλ των λοιμώξεων και
στην ιαιμία από κυτταρομεγαλοϊό σε ασθενείς με νεφρική μεταμόσχευση

Ευαγγελία Μυσερλή1, Μαγδαληνή Παγάνα1, Ευαγγελία Δάφα1, Γρηγόριος Μυσερλής2,
Αγγελική Καρυώτη1, Άννα Διαμαντοπούλου1, Αικατερίνη Καραντάνη1, Ελένη Βαγδατλή1,
Βασίλειος Παπανικολάου2, Σοφία Διονυσοπούλου3, Ελένη Σιδηροπούλου3
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Εισαγωγή

Η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η πολυκυστική
νόσος των νεφρών, η χρόνια σπειραματονεφρίτιδα
και η χρόνια διάμεση νεφρίτιδα αποτελούν κύρια
αίτια χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου.
Η μεταμόσχευση νεφρού αποτελεί ουσιαστικά την
θεραπεία εκλογής των ασθενών με χρόνια νεφρική
νόσο τελικού σταδίου. Η πρόοδος που έχει συντελεστεί
στον τομέα της ανοσοκατασταλτικής αγωγής η οποία
χορηγείται στους μεταμοσχευμένους ασθενείς έχει
οδηγήσει σε αυξημένα ποσοστά επιβίωσης του μο-
σχεύματος και σημαντική βελτίωση της ποιότητας
ζωής σε αυτούς τους ασθενείς.1 Συγκεκριμένα, η τριπλή
ανοσοκατασταλτική αγωγή ως θεραπεία συντήρησης
του μοσχεύματος η οποία περιλαμβάνει έναν αναστολέα
καλσινευρίνης (κυκλοσπορίνη ή tacrolimus), έναν αν-
τιμεταβολίτη [μυκοφενολική μοφετίλη (MMF) ή μυ-

κοφενολικό νάτριο ή αζαθειοπρίνη)] μαζί με κορτικοειδή
(μεθυλπρεδνιζολόνη ή πρεδνιζολόνη) έχει οδηγήσει
σε επιβίωση του μοσχεύματος που φθάνει το 95%
τον πρώτο χρόνο και σε ποσοστά οξείας απόρριψης
περί το 15%. Επιπλέον, στις θεραπευτικές επιλογές
έχει προστεθεί και η κατηγορία των αναστολέων του
συμπλέγματος στόχου της ραπαμυκίνης των θηλα-
στικών – mTOR αναστολείς (mammalian target of ra-
pamycin inhibitors) που μπορούν να χορηγηθούν
εναλλακτικά, οδηγώντας σε μείωση της δόσης των
αναστολέων της καλσινευρίνης ή και πλήρη διακοπή
τους, συμβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση της νεφρο-
τοξικότητάς τους και της χρόνιας βλάβης του μοσχεύ-
ματος. Ο μηχανισμός δράσης των διαφόρων ανοσο-
κατασταλτικών φαρμάκων στοχεύει στην παρεμπόδιση
της ενεργοποίησης του T λεμφοκυττάρου σε διάφορα
επίπεδα.2 Ωστόσο, οι ανεπιθύμητες ενέργειες της ανο-
σοκαταστολής στις μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων
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ομάδες δεν διέφεραν  μεταξύ τους στην CMV οροθετικότητα μεταξύ δότη και λήπτη. Η νεφρική
λειτουργία των ασθενών ήταν σταθερή και στις δύο ομάδες κατά την διάρκεια της μελέτης. Κατα-
γράφηκαν και συγκρίθηκαν ανά δύο μήνες μεταξύ των δύο ομάδων ο συνολικός αριθμός των λευ-
κών, ο αιματοκρίτης και τα αιμοπετάλια, καθώς επίσης και τα επίπεδα του ινωδογόνου στο τέλος
του έτους. Επίσης, μελετήθηκαν ο αριθμός και το είδος των λοιμώξεων (ουρολοιμώξεις, λοιμώξεις
αναπνευστικού συστήματος, γαστρεντερικού συστήματος, CMV λοιμώξεις /και ιαιμία, λοιμώξεις
από HSV, λοιμώξεις τραύματος). Η στατιστική ανάλυση έγινε με τη μέθοδο του Student T-test και
του χ2 (Chi-square) με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS.20 για Windows. Μεταξύ των δύο ομάδων
δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο συνολικό αριθμό των λευκών, του αι-
ματοκρίτη, των αιμοπεταλίων και του ινωδογόνου στα μεσοδιαστήματα της μελέτης. Στατιστικά
σημαντικά μικρότερο ποσοστό ασθενών που ελάμβαναν mTOR αναστολείς εμφάνισαν CMV λοί-
μωξη /και ιαιμία και λοιμώξεις αναπνευστικού. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά
μεταξύ των δύο ομάδων όσον αφορά τις καταγραφόμενες λοιμώξεις ουροποιητικού, γαστρεντε-
ρικού, τραύματος και την λοίμωξη από την ομάδα των HSV ιών.
Συμπερασματικά σε ασθενείς με νεφρική μεταμόσχευση, η ανοσοκαταστολή με mTOR αναστολείς,
δεν επηρεάζει την αιματολογική εικόνα και σχετίζεται με μειωμένη συχνότητα CMV λοίμωξης ή
και ιαιμίας, σε σύγκριση με ανοσοκαταστολή που περιλαμβάνει παράγωγα του μυκοφαινολικού
οξέος.

Λέξεις κλειδιά
mTOR αναστολείς, ανοσοκαταστολή, CMV λοίμωξη,
νεφρική μεταμόσχευση

Υπεύθυνος αλληλογραφίας
Ευαγγελία Μυσερλή

Ηροδότου 33Α, Άνω Πόλη
546 34  Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 6944 871601
e-mail: emyserli@yahoo.gr



συσχετίζονται με αυξημένη επίπτωση λοιμώξεων, δια-
ταραχή της αιματολογικής εικόνας και εμφάνιση κα-
κοηθειών.

Οι λοιμώξεις των ασθενών με νεφρική μεταμό-
σχευση είναι η συχνότερη αίτια εισαγωγής τους στο
νοσοκομείο. Οι ουρολοιμώξεις και οι αναπνευστικές
λοιμώξεις είναι οι πιο συχνοί τύποι λοιμώξεων σε αυ-
τούς τους ασθενείς. Η αυξημένη επίπτωση των μικρο-
βιακών λοιμώξεων στους λήπτες νεφρικού μοσχεύ-
ματος φαίνεται ότι σχετίζεται με διαταραχή στην
παραγωγή αντισωμάτων που οφείλεται στην χορή-
γηση των διαφόρων ανοσοκατασταλτικών σκευασμά-
των, ενώ τα κορτικοειδή φαίνεται ότι επιδρούν άμεσα
στον αριθμό και την λειτουργικότητα των φαγοκυτ-
τάρων και των μακροφάγων.3

Η λοίμωξη από τον κυτταρομεγαλοϊό (CMV) είναι
μια από τις πιο συχνές λοιμώξεις στους λήπτες νεφρι-
κού μοσχεύματος και οι επιπτώσεις της μπορεί να είναι
άμεσες με την εκδήλωση της νόσου ή έμμεσες και να
σχετίζονται με αύξηση του κινδύνου οξείας απόρρι-
ψης ή της χρόνιας δυσλειτουργίας του μοσχεύματος.4
Η εισαγωγή των mTOR αναστολέων στα ανοσοκατα-
σταλτικά σχήματα συσχετίζεται με χαμηλότερη συ-
χνότητα CMV λοίμωξης ή και ιαιμίας στους μεταμο-
σχευμένους ασθενείς, καθώς οι mTOR υποδοχείς
φαίνεται ότι συμμετέχουν στην αναπαραγωγή του ιού
μέσα στα κύτταρα του ξενιστή διαμεσολαβώντας στην
διαδικασία της μεταγραφής και της μετάφρασης του
ιικού γονιδιώματος.5

Αναφορικά με την επίδραση που έχει η ανοσοκα-
τασταλτική αγωγή στην αιματολογική εικόνα αυτών
των ασθενών θα πρέπει να αναφέρουμε ότι μπορεί να
παρατηρηθεί λευκοπενία, θρομβοπενία και αναιμία
λόγω καταστολής του μυελού των οστών. Η αναιμία
σε αυτούς τους ασθενείς μπορεί να είναι και περιφε-
ρικού τύπου λόγω αιμολύσεως που προκαλείται από

ορισμένα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.6-7 Συγκεκρι-
μένα η χορήγηση αζαθειοπρίνης ή παραγώγων μυκο-
φενολικού οξέος έχει συσχετισθεί με καταστολή του
μυελού των οστών, ενώ οι αναστολείς της καλσινευ-
ρίνης (κυκλοσπορίνη, tacrolimus) έχουν συσχετισθεί
με την συχνότερη εμφάνιση ουραιμικού αιμολυτικού
συνδρόμου.6-8 Επίσης, η μικροαγγειοπαθητική αιμο-
λυτική αναιμία και η θρομβοπενία είναι σπάνιες, αλλά
σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες της κυκλοσπορίνης.9

Η ανάπτυξη κακοηθειών είναι η τρίτη σε σειρά συ-
χνότητας αιτία νοσηρότητας και θνητότητας μετά την
καρδιαγγειακή νόσο και τις λοιμώξεις στους λήπτες
νεφρικού μοσχεύματος. Η συνολική επίπτωση ανά-
πτυξης καρκίνου είναι 3 έως 5 φορές μεγαλύτερη σε
αυτούς τους ασθενείς σε σχέση με τον γενικό πληθυ-
σμό.10 Οι mTOR αναστολείς εκτός από την πρόληψη
της απόρριψης στις μεταμοσχεύσεις συμπαγών ορ-
γάνων φαίνεται ότι παρουσιάζουν μια πλειότροπη
δράση, συνδυάζοντας αντι-πολλαπλασιαστικά και
αντι- νεοαγγειογενετικά αποτελέσματα συμβάλλοντας
θετικά στη μείωσης της επίπτωσης του καρκίνου σε
αυτήν την ομάδα ασθενών.5,10

Σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή και σύγ-
κριση της αιματολογικής εικόνας, του είδους και της
συχνότητας των λοιμώξεων ασθενών με νεφρική με-
ταμόσχευση που ελάμβαναν είτε mTOR αναστολέα ή
παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος (MPAs) σε συν-
δυασμό με αναστολείς της καλσινευρίνης (CNIs) και
κορτικοειδή (M).

Υλικό και μέθοδοι

Μελετήθηκαν 25 ασθενείς (19 άνδρες, 6 γυναίκες) με
νεφρική μεταμόσχευση στην διάρκεια ενός έτους. Οι
ασθενείς χωρίσθηκαν σε 2 ομάδες. Η ομάδα Α

(M+mTORs αναστολείς+CNIs) πε-
ριλάμβανε 11 ασθενείς (8 άνδρες,
3 γυναίκες) με μέση ηλικία (±SD):
43,2 ± 4,2 έτη που έλαβαν νεφρικό
μόσχευμα: 4 από ζώντα δότη και
7 από πτωματικό δότη. Η ομάδα Β
(M+MPAs+CNIs) περιλάμβανε 14
ασθενείς (11 άνδρες, 3 γυναίκες)
με μέση ηλικία (±SD): 48,5 ± 3,2
έτη που έλαβαν νεφρικό μό-
σχευμα: 4 από ζώντα δότη και 10
από πτωματικό δότη. 

Οι δύο ομάδες δεν διέφεραν
μεταξύ τους στην CMV οροθετι-
κότητα (ανοσοδοκιμασία χημει-
οφωταύγειας – CLIA, LIAISON®
DiaSorin) μεταξύ δότη και λήπτη
(Πίνακας 1). Η νεφρική λειτουργία
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                                                                  Ομάδα Α                       Ομάδα Β
                                                         M+mTORs+CNIsβ         M+MPAs+CNIsγ

                                                                    (n=11)                            (n=14)
Άνδρες/ Γυναίκες                                          8/3                                 11/3
Μέση ηλικία έτη (±SD)                         43,2 (±4,2)                     48,5 (±3,2)
Είδος μεταμόσχευσης ΖΔ/ΠΔα                    4/7                                 4/10
CMV δότη και λήπτη                        IgM (-) / IgG (+)            IgM (-) / IgG (+)
αΖΔ, ζωντανός δότης, ΠΔ, πτωματικός δότης.
βM+mTORs+CNIs, κορτικοειδή και αναστολείς του συμπλέγματος στόχου της ραπαμυκίνης
των θηλαστικών και αναστολείς καλσινευρίνης.
γM+MPAs+CNIs, κορτικοειδή και παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος και αναστολείς καλ-
σινευρίνης.

Δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών της μελέτηςΠίνακας 1



των ασθενών ήταν σταθερή και στις δύο ομάδες κατά
την διάρκεια της μελέτης (Πίνακας 2 και Γράφημα 1)
και εκτιμήθηκε με την μέτρηση των επιπέδων κρεατι-
νίνης ορού στην αρχή και στο τέλος της μελέτης μας. 

Στην διάρκεια ενός έτους με σταθερό το ανοσοκα-
τασταλτικό σχήμα (Πίνακας 3), καταγράφηκαν ανά
δύο μήνες και συγκρίθηκαν μεταξύ των δύο ομάδων
ο συνολικός αριθμός των λευκών, ο αιματοκρίτης και
τα αιμοπετάλια (Beckman® Coulter LH 780), καθώς επί-
σης και τα επίπεδα του ινωδογόνου (BCS®XP, SIEMENS)
στο τέλος του έτους. Επίσης, μελετήθηκαν ο αριθμός
και το είδος των λοιμώξεων (ουρολοιμώξεις, λοιμώ-
ξεις αναπνευστικού, γαστρεντερικού συστήματος,
CMV λοιμώξεις /και ιαιμία, λοίμωξη από ιό του απλού
έρπητα 1/2 – HSV-1/2, λοιμώξεις τραύματος). Η μέθο-
δος που ακολουθήσαμε για τον έλεγχο της λοίμωξης
του ουροποιητικού, αναπνευστικού και του τραύμα-
τος ήταν η καλλιέργεια των αντιστοίχων βιολογικών
υλικών σε συμβατικά στερεά θρεπτικά υποστρώματα,

ενώ η τυποποίηση των παθογόνων μικροβιακών στε-
λεχών που απομονώθηκαν έγινε με το αυτοματοποι-
ημένο σύστημα Vitek 2® (Biomerieux). Επιπλέον, η
διάγνωση της λοιμώξεως αναπνευστικού βασίστηκε
σε κλινικά και ακτινολογικά ευρήματα συμβατά με λοί-
μωξη κατώτερου αναπνευστικού. Η διάγνωση της λοί-
μωξης γαστρεντερικού τέθηκε με βάση την κλινική
εικόνα. Η διάγνωση της λοίμωξης ή και ιαιμίας από
κυτταρομεγαλοϊό έγινε με μοριακή μέθοδο η οποία
βασίζεται στην αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμερά-
σης πραγματικού χρόνου (LightMix® Kit CMV, TIB
MOLBIOL) σε θερμοκυκλοποιητή πραγματικού χρό-
νου (LightCycler 2.0® Roche). Η διάγνωση της HSV-1/2
λοίμωξης έγινε ορολογικά με την ανίχνευση στον ορό
του τίτλου των ειδικών IgG και IgM ανοσοσφαιρινών
(ανοσοδοκιμασία χημειοφωταύγειας – CLIA, LIAISON®
DiaSorin). Η στατιστική ανάλυση έγινε με τη μέθοδο
του Student T-test και του χ2 (Chi-square) με το στατι-
στικό πρόγραμμα SPSS.20 για Windows.
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Γράφημα 1

Νεφρική λειτουργία ασθενών
ομάδας Α και Β. Σύγκριση τιμών
κρεατινίνης ορού στην αρχή
και στο τέλος της μελέτης.

M+mTORs+CNIs, κορτικοειδή και
αναστολείς του συμπλέγματος στόχου
της ραπαμυκίνης των θηλαστικών
και αναστολείς καλσινευρίνης.
M+MPAs+CNIs, κορτικοειδή και
παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος
και αναστολείς καλσινευρίνης.

                                                ΑΡΧΙΚΗ                               ΤΕΛΙΚΗ
                                     Κρεατινίνη ορού (mg/dl)     Κρεατινίνη ορού (mg/dl)      p
Ομάδα Α
M+mTORs+CNIsα                1,22 ±0,24                            1,23 ±0,30                NS
Ομάδα Β
M+MPAs+CNIsβ                   1,37 ±0,38                            1,36 ±0,39                NS
αM+mTORs+CNIs, κορτικοειδή και αναστολείς του συμπλέγματος στόχου της ραπαμυκίνης των
θηλαστικών και αναστολείς καλσινευρίνης.
βM+MPAs+CNIs, κορτικοειδή και παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος και αναστολείς καλσι-
νευρίνης.

Νεφρική λειτουργία ασθενών ομάδας Α και Β. Τιμή κρεατινίνης ορού στην
αρχή και στο τέλος της μελέτης μας και στις δύο ομάδες ασθενών.Πίνακας 2



Αποτελέσματα

Μεταξύ των δύο ομάδων δεν παρατηρήθηκαν στατι-
στικά σημαντικές διαφορές στο συνολικό αριθμό των
λευκών, του αιματοκρίτη, των αιμοπεταλίων και του
ινωδογόνου στα μεσοδιαστήματα της μελέτης (Πίνα-
κας 4, 5, 6 και 7). Στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο

ποσοστό ασθενών της ομάδας Β εμφάνισαν CMV λοί-
μωξη /και ιαιμία και λοιμώξεις αναπνευστικού (Πίνα-
κας 8, Γράφημα 2 και 3). Δεν παρατηρήθηκε στατι-
στικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων
όσον αφορά τις καταγραφείσες λοιμώξεις ουροποι-
ητικού,  γαστρεντερικού, τραύματος και την λοίμωξη
από την ομάδα των HSV ιών (Πίνακας 9).
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                                          ΑΡΧΙΚΗ ΔΟΣΗ                 ΤΕΛΙΚΗ ΔΟΣΗ
                                                (mg/24h)                             (mg/24h)                   p
mTORsα                                 1,56 ±0,65                            1,25 ±0,43                NS
MPAsβ                                   1100 ±297,5                         1092 ±283,8               NS
αmTORs: αναστολείς του συμπλέγματος στόχου της ραπαμυκίνης των θηλαστικών
βMPAs: παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος και αναστολείς καλσινευρίνης.

Δοσολογία ανοσοκατασταλτικού σχήματος στις δύο ομάδες ασθενών κατά
την διάρκεια της μελέτης μας (mTOR και MPAs).Πίνακας 3

WBC (κκχ) ανά δίμηνο
(mean± SD)                            1ο                2ο               3ο            4ο            5ο           6ο
Ομάδα Α                               7313            8028           7910       8015        7561       7871
M+mTORs+CNIsα             ±1600          ±2260         ±1686     ±1476      ±1805     ±2014
Ομάδα Β                               9306            8387           7365       8359        7998       7768
M+MPAs+CNIsβ                 ±2760          ±2620         ±2020     ±2380      ±2150     ±2090
p                                                                                           NSγ

αM+mTORs+CNIs, κορτικοειδή και αναστολείς του συμπλέγματος στόχου της ραπαμυκίνης των θηλα-
στικών και αναστολείς καλσινευρίνης.
βM+MPAs+CNIs, κορτικοειδή και παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος και αναστολείς καλσινευρίνης.
γNS, μη στατιστικά σημαντικό.

Σύγκριση απόλυτου αριθμού λευκών – WBC (κκχ) μεταξύ των δύο ομάδων ασθε-
νών, Α και Β.Πίνακας 4

Hct (%) ανά δίμηνο
(mean± SD)                            1ο                2ο               3ο            4ο            5ο           6ο
Ομάδα Α                               39,9             41,1            40,9         40,3         40,5        41,8
M+mTORs+CNIsα               ±6,1             ±5,6            ±3,7        ±3,8         ±4,1        ±4,5
Ομάδα Β                               42,8             42,1            43,2         41,5         41,7        43,6
M+MPAs+CNIsβ                  ±5,5             ±4,7            ±5,2        ±3,9         ±5,2        ±5,8
p                                                                                           NSγ

αM+mTORs+CNIs, κορτικοειδή και αναστολείς του συμπλέγματος στόχου της ραπαμυκίνης των θηλα-
στικών και αναστολείς καλσινευρίνης.
βM+MPAs+CNIs, κορτικοειδή και παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος και αναστολείς καλσινευρίνης.
γNS, μη στατιστικά σημαντικό.

Σύγκριση αιματοκρίτη – Hct (%)μεταξύ των δύο ομάδων ασθενών, Α και Β.Πίνακας 5
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PLTs(x103/μL) ανά 
δίμηνο (mean± SD)                1ο               2ο              3ο             4ο             5ο            6ο
Ομάδα Α                             212,454       212,363     223,363    217,454    207,545    215,727
M+mTORs+CNIsα            ±68,253       ±80,246     ±74,964    ±53,258    ±60,637    ±57,884
Ομάδα Β                             234,357       227,714     206,714    201,000    198,571    205,000
M+MPAs+CNIsβ               ±61,846       ±58,440     ±53,341    ±40,409    ±40,431    ±40,561
p                                                                                           NSγ

αM+mTORs+CNIs, κορτικοειδή και αναστολείς του συμπλέγματος στόχου της ραπαμυκίνης των θηλα-
στικών και αναστολείς καλσινευρίνης.
βM+MPAs+CNIs, κορτικοειδή και παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος και αναστολείς καλσινευρίνης.
γNS, μη στατιστικά σημαντικό.

Σύγκριση αριθμού αιμοπεταλίων PLTs (x103/μL) μεταξύ των δύο ομάδων ασθενών,
Α και Β.Πίνακας 6

                                              Ινωδογόνο (mg/dL)
                                                       (mean± SD)
Ομάδα Α                                      370,1 ± 115,8
M+mTORs+CNIsα                                
Ομάδα Β                                     

331,9 ± 78,3
M+MPAs+CNIsβ

P                                                                                               NSγ

αM+mTORs+CNIs, κορτικοειδή και αναστολείς του συμ-
πλέγματος στόχου της ραπαμυκίνης των θηλαστικών και
αναστολείς καλσινευρίνης.
βM+MPAs+CNIs, κορτικοειδή και παράγωγα του μυκοφαι-
νολικού οξέος και αναστολείς καλσινευρίνης.
γNS, μη στατιστικά σημαντικό.

Σύγκριση τιμών ινωδογόνου (mg/dL) με-
ταξύ των δύο ομάδων ασθενών Α και Β.Πίνακας 7

                                      CMV ΛΟΙΜΩΞΗ                  ΛΟΙΜΩΞΗ
                                         / ΚΑΙ ΙΑΙΜΙΑ            ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ
Ομάδα Α
M+mTORs+CNIsα                  1/11                                    4/11
(ασθενείς/σύνολο)                        
Ομάδα Β
M+MPAs+CNIsβ                    10/14                                  12/14
(ασθενείς/σύνολο)                        
p                                               0.001                                  <0.05
αM+mTORs+CNIs, κορτικοειδή και αναστολείς του συμπλέγματος στόχου της ρα-
παμυκίνης των θηλαστικών και αναστολείς καλσινευρίνης.
βM+MPAs+CNIs, κορτικοειδή και παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος και ανα-
στολείς καλσινευρίνης.

Σύγκριση λοιμώξεων αναπνευστικού συστήματος και CMV ιαι-
μίας ή και λοίμωξης μεταξύ των ασθενών της ομάδας Α και Β.Πίνακας 8

Κατηγορία Λοίμωξης      Ουροπ/κού        Γαστρεν/κού         Τραύμα              HSV
Ομάδα Α
M+mTORs+CNIsα                            6/11                      1/11                   1/11                  1/11
(ασθενείς/σύνολο)                      
Ομάδα Β
M+MPAs+CNIsβ                    8/14                     5/14                   3/14                  3/14
(ασθενείς/σύνολο)                      
p                                               NSγ                       NS                     NS                    NS
αM+mTORs+CNIs, κορτικοειδή και αναστολείς του συμπλέγματος στόχου της ραπαμυκίνης των θηλα-
στικών και αναστολείς καλσινευρίνης.
βM+MPAs+CNIs, κορτικοειδή και παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος και αναστολείς καλσινευρίνης.
γNS, μη στατιστικά σημαντικό.

Σύγκριση λοιμώξεων ουροποιητικού συστήματος, γαστρεντερικού συστήματος,
τραύματος και HSV λοίμωξη ασθενών ομάδας Α και Β.Πίνακας 9



Συζήτηση

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας το
τριπλό ανοσοκατασταλτικό σχήμα το οποίο περιλαμ-
βάνει αναστολείς της καλσινευρίνης, κορτικοστεροειδή
και παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος ή mTOR ανα-
στολείς δεν φαίνεται να επηρεάζει την αιματολογική
εικόνα των ασθενών, καθώς οι τιμές του αιματοκρίτη,
των λευκών αιμοσφαιρίων και των αιμοπεταλίων κυ-
μάνθηκαν σε φυσιολογικά επίπεδα και δεν παρουσίασαν
σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο διαφορετικών
ανοσοκατασταλτικών σχημάτων της μελέτης μας. Η
τακτική (ανά δίμηνο) παρακολούθηση των ασθενών
μετά την νεφρική μεταμόσχευση καθώς και η κατάλληλη
ρύθμιση της δόσης των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων
με βάση τα επίπεδα τους στο αίμα, συμβάλλει στην

αποφυγή της πρώιμης εκδήλωσης των ανεπιθύμητων
ενεργειών τους από το περιφερικό αίμα Τα αποτελέσματά
μας για τον αιματοκρίτη έρχονται σε συμφωνία και με
την μετα-ανάλυση των Xie X. και συν.11 Ωστόσο, σε αν-
τίθεση με τα αποτελέσματά μας για τον αριθμό των αι-
μοπεταλίων, η παραπάνω ανάλυση έδειξε στατιστικά
μεγαλύτερο κίνδυνο για θρομβοκυτταροπενία στους
ασθενείς που ελάμβαναν mTOR αναστολείς.

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνάς μας το ανο-
σοκατασταλτικό σχήμα το οποίο περιλαμβάνει mTOR
αναστολείς συσχετίζεται με στατιστικά σημαντικά χα-
μηλότερη συχνότητα CMV λοίμωξης ή CMV ιαιμίας και
ουσιαστικά φαίνεται ότι προσφέρει προστασία έναντι
της λοίμωξης από τον κυτταρομεγαλοϊό. Τα αποτελέ-
σματά μας έρχονται σε συμφωνία με μια πρόσφατη
έρευνα των Ratke J και συν.,12 οι οποίοι έδειξαν ότι λή-
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Γράφημα 2

CMV λοίμωξη ή και ιαιμία ομά-
δας Α και Β.

M+mTORs+CNIs, κορτικοειδή και
αναστολείς του συμπλέγματος στόχου
της ραπαμυκίνης των θηλαστικών
και αναστολείς καλσινευρίνης.
M+MPAs+CNIs, κορτικοειδή και
παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος
και αναστολείς καλσινευρίνης.

Γράφημα 3

Λοιμώξεις αναπνευστικού ομά-
δας Α και Β

M+mTORs+CNIs, κορτικοειδή και
αναστολείς του συμπλέγματος στόχου
της ραπαμυκίνης των θηλαστικών
και αναστολείς καλσινευρίνης.
M+MPAs+CNIs, κορτικοειδή και
παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος
και αναστολείς καλσινευρίνης.



πτες νεφρικού μοσχεύματος των οποίων το ανοσοκα-
τασταλτικό σχήμα περιελάμβανε mTOR αναστολείς
εμφάνισαν λιγότερες επιπλοκές από CMV λοίμωξη σε
αντίθεση με αυτούς των οποίων το ανοσοκατασταλ-
τικό σχήμα περιελάμβανε παράγωγα του μυκοφαινο-
λικού οξέος. Επιπλέον, οι Tedesco και συν.13 σε μια
μελέτη τους η οποία περιελάμβανε 288 de novo λή-
πτες νεφρικού μοσχεύματος μελέτησαν την επίπτωση
της χρήσης ή μη των mTOR αναστολέων στην συχνό-
τητα της λοίμωξης από κυτταρομεγαλοϊό και έδειξαν
στατιστικά σημαντική ελάττωση της τελευταίας σε
ασθενείς που ελάμβαναν μειωμένη δόση αναστολέων
της καλσινευρίνης σε συνδυασμό με mTOR αναστο-
λείς χωρίς μάλιστα ταυτόχρονη χορήγηση CMV προ-
φύλαξης. Η λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό αποτελεί
μια συχνή επιπλοκή της ανοσοκαταστολής στις μετα-
μοσχεύσεις συμπαγών οργάνων, ειδικά στους οροαρ-
νητικούς ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν μόσχευμα
από οροθετικό δότη.14-15

H κλινικά έκδηλη CMV λοίμωξη μπορεί να συνο-
δεύεται από επιπλοκές, όπως η πνευμονία. Το γεγονός
αυτό μπορεί να ερμηνεύσει και την στατιστικά σημαν-
τικά μικρότερη συχνότητα λοιμώξεων αναπνευστικού
στους ασθενείς της μελέτης μας που ελάμβαναν ανα-
στολείς των mTOR. Όμως ακόμα και στην περίπτωση
που παραμένει ασυμπτωματική, η λοίμωξη από τον
κυτταρομεγαλοϊό συσχετίζεται με αυξημένη επίπτωση
ευκαριακών λοιμώξεων σε αυτούς τους ασθενείς.16

Επιπλέον, η CMV λοίμωξη ή και ιαιμία συσχετίζεται
με αυξημένη συχνότητα οξείας ή και χρόνιας απόρρι-
ψης μοσχεύματος λόγω της αύξησης της έκκρισης των
κυτοκινών, και αυξητικών παραγόντων που αυτή επι-
φέρει.17-19 Για τους παραπάνω λόγους ένα ανοσοκατα-
σταλτικό σχήμα το οποίο παρουσιάζει διπλό ρόλο,
ούτως ώστε εκτός από τον έλεγχο της απόρριψης να
μπορεί ταυτόχρονα να παρέχει και προστασία από την
CMV λοίμωξη φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό. 

Όταν ο κυτταρομεγαλοϊός εισέρχεται στα κύτταρα
στόχους του ξενιστή συνδέεται με τον υποδοχέα του
αυξητικού επιδερμικού παράγοντα (epidermal gro-
wth factor receptor) - EGRFR και ενεργοποιεί ενδοκυτ-
τάρια μονοπάτια που έχουν ως στόχο τον κυτταρικό
πολλαπλασιασμό και την παράκαμψη του κυτταρικού
στρες, το οποίο μπορεί να προκληθεί κατά τον πολλα-
πλασιασμό του. Συγκεκριμένα, η ενεργοποίηση της
ενδοκυττάριας οδού που διαμεσολαβείται από την
PI3k/Akt κινάση οδηγεί σε αύξηση της μεταγραφής
και της μετάφρασης, ενώ παράλληλα ευνοεί την μετα-
νάστευση των μονοκυττάρων διαμέσου του ενδοθη-
λίου συμβάλλοντας στον πολλαπλασιασμό και την
διασπορά του ιού μέσα στον ξενιστή. Κατά την διαδι-
κασία αυτή ενεργοποιείται τόσο το mTORc1 (mamma-
lian target of rapamycin complex -1) όσο και το
mTORc2 (mammalian target of rapamycin complex -

2) σύμπλεγμα.20-21 Έχει δειχθεί ότι η διατήρηση της λει-
τουργικότητας και των δύο αυτών συμπλεγμάτων
είναι αποφασιστικής σημασίας για την αναπαραγωγή
του ιού μέσα στα κύτταρα.22-23 Παράλληλα, η ενεργο-
ποημένη Akt κινάση φωσφορυλιώνει και απενεργο-
ποιεί το σύμπλεγμα οζώδους σκλήρυνσης (tuberous
sclerosis complex, TSC) και με αυτόν τον τρόπο απο-
τρέπει την απενεργοποίηση του mTORc1, την οποία
εξυπηρετεί ο τελευταίος κάτω από συνθήκες κυτταρι-
κού στρες.24 Οι αναστολείς mTOR αναστέλλουν κυ-
ρίως το mTORc1, και σε μικρότερο βαθμό το mTORc2
συμβάλλοντας έτσι στην αναστολή του πολλαπλασια-
σμού του ιού μέσα στα κύτταρα του ξενιστή. 

Σε μια έρευνα που έγινε από τους Srivastava A. και
συν.25 φάνηκε ότι η χορήγηση των mTOR αναστολέων
συσχετίζεται με στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη συ-
χνότητα λοίμωξης του χειρουργικού τραύματος. Σε
αντίθεση με το παραπάνω συμπέρασμα, η δική μας
έρευνα δεν έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά
αναφορικά με την λοίμωξη του χειρουργικού τραύμα-
τος ανάμεσα στις δύο ομάδες ασθενών. Αυτό πιθανόν
να οφείλεται στην διαφορά της δόσης του mTOR ανα-
στολέα ανάμεσα στις δύο μελέτες. Στο ίδιο συμπέρα-
σμα οδηγηθήκαμε και για την συχνότητα των
ουρολοιμώξεων, των λοιμώξεων γαστρεντερικού και
των λοιμώξεων από ιούς του απλού έρπητα 1/2 (Her-
pes simplex virus 1/2, HSV 1/2). Αναφορικά με τις ου-
ρολοιμώξεις το αποτέλεσμα της έρευνάς έρχεται σε
συμφωνία και τα συμπεράσματα της μετα-ανάλυσης
των Xie X. και συν.11

Συμπερασματικά, η μελέτη μας έδειξε ότι οι ασθε-
νείς με νεφρική μεταμόσχευση οι οποίοι λαμβάνουν
ανοσοκαταστολή με mTOR αναστολείς, δεν παρου-
σιάζουν επηρεασμένη αιματολογική εικόνα και εμφα-
νίζουν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερη συχνότητα
CMV λοίμωξης ή και CMV ιαιμίας καθώς επίσης και λοι-
μώξεων αναπνευστικού, σε σύγκριση με ασθενείς των
οποίων η ανοσοκατασταλτική αγωγή περιλαμβάνει
παράγωγα του μυκοφαινολικού οξέος. Τα παραπάνω
συμπεράσματα καταδεικνύουν την ανάγκη σχεδια-
σμού προοπτικής έρευνας μας σε μεγαλύτερο δείγμα
ασθενών με ταυτόχρονη καταγραφή του αιματολογι-
κού τους προφίλ και των λοιμώξεων για μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα. 

Δήλωση Σύγκρουσης Συμφερόντων
Με την παρούσα επιστολή-δήλωση θα ήθελα να

σας βεβαιώσω ότι δεν υπάρχει καμία σύγκρουση συμ-
φερόντων από τους συγγραφείς Ευαγγελία Μυσερλή,
Μαγδαληνή Παγάνα, Ευαγγελία Δάφα, Γρηγόριο Μυ-
σερλή, Αγγελική Καρυώτη, Άννα Διαμαντοπούλου, Αι-
κατερίνη Καραντάνη, Ελένη Βαγδατλή, Βασίλειο
Παπανικολάου, Σοφία Διονυσοπούλου και Ελένη Σι-
δηροπούλου.
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Summary

A comparative study of the impact of the immunosupression with or
without mammalian target of rapamycin inhibitors on the hematology
parameters, infections’ profile and cytomegalovirus viremia in kidney
allograft recipients

Evangelia Myserli1, Magdalini Pagana1, Evangelia Dafa1, Gregorios Myserlis2, Angeliki Karyoti1,
Anna Diamantopoulou1, Aikaterini Karantani1, Eleni Vagdatli1, Vasileios Papanikolaou2,
Dionysopoulou Sofia3, Eleni Sidiropoulou3

1Biopathology Laboratory, Hippokration General Hospital of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
2Organ Transplantation Unit, Aristotle University of Thessaloniki, Hippokration General Hospital
of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
3Biopathology Laboratory, University General Hospital of Thessaloniki AHEPA, Thessaloniki, Greece

In solid organ transplantation immunosuppression is associated with hematology parameters
disorders, increased incidence of infections and malignasies. The purpose of this study was to
record and compare hematological parameters and infections’ profile among kidney allograft
recipients receiving either mammalian target of rapamycin inhibitors (mTOR inhibitors) or deriv-
atives of mycophenolic acid (MPAs) in combination with calcineurin inhibitors (CNIs) and corti-
costeroids (M). We studied 25 kidney transplant recipients (19 men, 6 women) during one year.
The patients were divided into 2 groups depending on whether they were receiving mTOR in-
hibitors or not. The two groups did not differ in CMV seropositivity between donor and recipient.
We recorded and compared during the course of a year and every two months White Blood Cell
count (WBC), hematocrit, number of platelets and fibrinogen levels between the two groups.
During the same period of time we recorded and compared the number and the type of infec-
tions [urinary tract infections, respiratory infections, gastrointestinal, CMV infections and / or
viremia (CMV Real Time PCR), HSV infections, wound infections] during one year with stable im-
munosuppressive regimen. Statistical analysis was performed by the method of Student T-test
and the X2 (Chi-square) with the statistical program SPSS.20 for Windows. There was not any sta-
tistically significant difference of WBC count, hematocrit, number of platelets and fibrinogen lev-
els between the two groups. A statistically significant lower proportion of patients who were
receiving mTOR inhibitors showed CMV infection and / or viremia and respiratory infections.
There was not any statistically significant difference of the incidence of other types of infections
between the two groups.
In conclusion, Immunosuppression with mTOR inhibitors in patients with renal transplantation
is associated with reduced incidence of CMV infection or viremia and respiratory infections com-
pared with immunosuppression including mycophenolic acid derivatives.

Key words
mTOR inhibitors, immunosuppression, CMV infec-
tion, renal transplantation
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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

Αντικείμενο της εργασίας είναι η παρουσίαση της εξέλιξης της Μικροβιολογίας και του νοσολογι-
κού φάσματος της Ελλάδας κατά το Μεσοπόλεμο. Πηγή πληροφόρησης αποτέλεσαν οι διαλέξεις
στην Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, κατά την περίοδο 1900-1935 που αφορούσαν θέματα μικροβιο-
λογικού ενδιαφέροντος, διαφόρων ιατρικών πεδίων. Η θεματολογία των ανακοινώσεων στην Ια-
τρική Εταιρεία Αθηνών αφορούσε τη μορφολογία των μικροοργανισμών, τη διάγνωση και τη
θεραπεία λοιμωδών νοσημάτων και μικρές ή μεγαλύτερες επιδημίες. Από την ανάλυση των ανα-
κοινώσεων φαίνεται, ότι τα κύρια λοιμώδη νοσήματα στην Ελλάδα, την περίοδο της μελέτης μας,
ήταν η ελονοσία, ο τύφος και η φυματίωση. Επίσης, η περίοδος χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη
επιδημία του δάγκειου πυρετού (1927). Τα άλλα νοσήματα, όπως η πανώλης, η ευλογιά, η χολέρα,
εμφανίζονται ως επιδημικές εξάρσεις, με χαμηλή θνητότητα. Επίσης, φαίνεται ότι κατά το Μεσο-
πόλεμο, οι διαλέξεις στην Ιατρική Εταιρεία Αθηνών ακολουθούσαν την επικαιρότητα της εποχής

Η διαχρονική εξέλιξη των λοιμωδών νοσημάτων και της Μικροβιολογίας
στην Ελλάδα τον 20ό αιώνα, μέσα από τις επιστημονικές ανακοινώσεις
στην Ιατρική Εταιρεία Αθηνών (1900-1935)

Κωνσταντίνος Τσιάμης1, Γεωργία Βρυώνη1, Ευάγγελος Βογιατζάκης2, Αθανάσιος Τσακρής1
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Εισαγωγή

Η έλευση του 20ού αιώνα βρήκε την Ελλάδα σε μεγάλη
πολιτική, κοινωνική και οικονομική αναταραχή. Η χώρα
πασχίζει να σταθεί όρθια και να αντιμετωπίσει τις προ-
κλήσεις του νέου αιώνα ύστερα από την ήττα στον Ελ-
ληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, την πτώχευση και την
έλευση του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου. Στα τέλη
της πρώτης δεκαετίας του 20ού αιώνα, η Ελλάδα είναι
και πάλι έτοιμη να διεκδικήσει μια θέση στην πολιτική
σκηνή της Ευρώπης και η ευκαιρία δίνεται με τους νι-
κηφόρους απελευθερωτικούς Βαλκανικούς πολέμους.
Όλο αυτό το διάστημα, το Ελληνικό κράτος θα διοχε-
τεύσει την ενέργειά του περισσότερο στις διπλωματικές
και στρατιωτικές προετοιμασίες, δίνοντας λιγότερο
βάρος σε άλλα θέματα, όπως αυτό της Δημόσιας
Υγείας. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι έως το 1914 δεν
είχαν γίνει αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, αρμοδιο-
τήτων και λειτουργίας, του τότε υπουργείου Υγιεινής. 

Στον αντίποδα, η πνευματική και επιστημονική κοι-
νότητα της χώρας προοδεύει και ακολουθεί τις διε-
θνείς εξελίξεις. Η Ιατρική επιστήμη στην Ελλάδα με τα
δεδομένα των γνώσεων εποχής, προσπαθεί να αντε-
πεξέλθει στις ανάγκες του πληθυσμού και να αντιμε-
τωπίσει τα θανατηφόρα λοιμώδη νοσήματα. Η Ιατρική
Εταιρεία Αθηνών, πιστή στην παράδοσή της, συνέχισε
τις εβδομαδιαίες επιστημονικές συγκεντρώσεις και τις
ανακοινώσεις των επιφανών μελών της, από τις οποίες
και η εργασία άντλησε το υλικό της, εστιάζοντας στις
εισηγήσει μικροβιολογικού ενδιαφέροντος, της περιό-
δου 1900-1935. Το υλικό προήλθε από το ιστορικό αρ-
χείο του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας της Ιατρικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών και αφορά τόμους πεπραγμένων της Ια-
τρικής Εταιρείας Αθηνών. Ακολουθήθηκε η διαδικασία

εντόπισης λέξεων-κλειδιών, που σχετίζονται με νοσο-
λογικές οντότητες λοιμώδους φύσεως. 

Η νομοθεσία της Δημόσιας Υγείας κατά το
Μεσοπόλεμο

Όπως αναφέρθηκε, έως το 1914, η Δημόσια Υγεία δεν
αποτελούσε άμεση προτεραιότητα του Ελληνικού
κράτους. Το φαινόμενο αυτό δεν αποτελεί ελληνική
πρωτοτυπία, αλλά ήταν προϊόν μιας ευρύτερης δια-
στρεβλωμένης διεθνούς πολιτικής φιλοσοφίας, σύμ-
φωνα με την οποία ένα κράτος ασκούσε περισσότερο
φιλανθρωπικό έργο προς τους πολίτες, παρά μια ορ-
γανωμένη υγειονομική πολιτική. Μετά τον Α΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο η Ελληνική Πολιτεία θα αρχίσει να ασχο-
λείται με το νομοθετικό πλαίσιο διαφύλαξης της
Δημόσιας Υγείας. Η ελληνική νομοθεσία κατά το Με-
σοπόλεμο κινήθηκε προς την κατεύθυνση της οργά-
νωσης των Υπηρεσιών Υγείας, την πρόληψη και κα-
ταπολέμηση των οξέων και χρόνιων νοσημάτων, την
Κοινωνική Ιατρική και τη Θεραπευτική Ιατρική. Οι ση-
μαντικότεροι νόμοι και διατάγματα που εκδόθηκαν
κατά την περίοδο 1924-1931 ήταν οι ακόλουθοι:1

• Νομοθετικό διάταγμα της 29ης Απριλίου 1924
«Περί αποσπάσεως του τμήματος Υγιεινής του Υπουρ-
γείου Συγκοινωνίας και υπαγωγής αυτού εις το
Υπουργείον Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως»

• Νομοθετικό διάταγμα της 13ης Ιουνίου 1924 «Περί
μεταρρυθμίσεων εις το ισχύον σύστημα υγειονομι-
κών μέτρων επί των κατάπλων εις τους λιμένας του
Κράτους»

• Νομοθετικό διάταγμα της 20ής Απριλίου 1925
«Περί Ιδρύσεως εν Αθήναις σχολής υπό την επωνυ-
μίαν Σχολή Υγειονομικών Ιατρών»
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για τα σοβαρά λοιμώδη νοσήματα στη χώρα. Εξαίρεση αποτελεί η έλλειψη διαλέξεων για την Ισπα-
νική γρίπη (1918), τη σύφιλη και τα λοιμώδη νοσήματα στους προσφυγικούς πληθυσμούς των Ελ-
λήνων της Μικράς Ασίας.
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• Νομοθετικό διάταγμα της 27ης Μαΐου 1925 «Περί
οργανώσεως υπηρεσιών Υπουργείου Υγιεινής, Προ-
νοίας και Αντιλήψεως»

• Νομοθετικό διάταγμα της 28ης Αυγούστου 1926
«Περί ανασυστάσεως Υπουργείου Υγιεινής, Προ-
νοίας και Αντιλήψεως»

• Νομοθετικό διάταγμα της 28ης Οκτωβρίου 1926
«Περί αντιαφροδισιακών ιατρείων των λιμένων»

• Νομοθετικό διάταγμα της 13ης Νοεμβρίου 1926
«Περί Λαϊκών αντιαφροδισιακών ιατρείων»

• Νομοθετικό διάταγμα της 19ης Οκτωβρίου 1928
«Περί υγειονομικών διατάξεων προς πρόληψιν και
καταπολέμησιν επιδημικών νόσων»

• Νόμος 3926 της 13ης Φεβρουαρίου 1929 «Κύ-
ρωση της Διεθνούς Υγειονομικής Συμβάσεως των
Παρισίων της 21ης Ιουνίου 1926»

• Νόμος 4172 της 15ης Ιουνίου 1929 «Περί συστά-
σεως αυτοτελούς Υπουργείου Υγιεινής»

• Νόμος 4333 της 9ης Αυγούστου 1929 «Περί ιδρύ-
σεως Υγειονομικού Κέντρου Αθηνών»

• Νόμος 4555 της 18ης Απριλίου 1930 «Περί καταρ-
τισμού μονίμου επιτροπής προς κατεύθυνσιν του
αντιελονοσιακού αγώνος»

• Νόμος 4739 της 3ης Μαΐου 1930 «Περί ιδρύσεως
αντιλυσσικών σταθμών»

• Νομοθετικό διάταγμα της 18ης Αυγούστου 1930
«Περί μέτρων προς περιστολήν των μολυσματικών
νόσων των ανθρώπων και υποχρεωτικής δηλώσεως
της νόσου της πολιομυελίτιδος»

• Νόμος 5043 της 20ής Ιουνίου 1931 «Περί Μονο-
πωλίου της εισαγωγής, συσκευασίας, πωλήσεως και
εν γένει της κυκλοφορίας της κινίνης».

Στα τέλη του 1932, αποφασίστηκε η ενοποίηση του
«Υπουργείου Υγιεινής» με το «Υπουργείο Κρατικής Αν-
τιλήψεως», υπό την ονομασία «Υπουργείον Κρατικής
Υγιεινής και Αντιλήψεως». Το 1935, το «Υπουργείον
Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως» μετονομάστηκε σε
«Υπουργείον Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως» και
τον επόμενο χρόνο σε «Υπουργείον Κρατικής Υγιεινής
και Αντιλήψεως».2

Το διεθνές φάσμα των λοιμωδών νόσων
του Μεσοπολέμου

Τα νοσήματα που απασχολούσαν κυρίως τις υγειονο-
μικές υπηρεσίες σε όλη την υφήλιο,την περίοδο της
μελέτης, ήταν η πανώλη, η ευλογιά, η χολέρα, ο εξαν-
θηματικός τύφος και ο κίτρινος πυρετός. Αναλυτικό-
τερα, η πανώλη εξακολουθούσε να ταλαιπωρεί
πολλές χώρες, σε όλο τον κόσμο, με την Ασία να κρατά
τα πρωτεία στη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα. Η
μεγάλη μάστιγα της εποχής, η ευλογιά, πλήττει κυρίως
την Ασία, την Αμερική, την Ευρώπη και σε μικρότερο

ποσοστό τις άλλες ηπείρους. Ο εξανθηματικός τύφος
αποτελούσε επίσης σοβαρή απειλή, κατά περιόδους,
για τη Δημόσια Υγεία και σε πολλές χώρες η νόσος
ήταν ενδημική.3 Δεν πρέπει επίσης να λησμονούμε και
άλλα σοβαρά νοσήματα, όπως η ελονοσία και η φυ-
ματίωση και βέβαια τη φοβερή πανδημία της Ισπανι-
κής γρίπης του 1918.

Η Ελλάδα λόγω γεωγραφικής θέσης, βρέθηκε στο
σταυροδρόμι των διεθνών εμπορικών οδών, ανάμεσα
στη δύση και την ανατολή. Την περίοδο αυτή, η βα-
σική υγειονομική μέριμνα των Ελληνικών Αρχών αφο-
ρούσε τις χερσαίες, θαλάσσιες και αεροπορικές
συγκοινωνίες. Το θέμα των κινδύνων μεταφοράς λοι-
μωδών νοσημάτων μέσω των μετακινήσεων και του
εμπορίου, αποτέλεσαν αντικείμενο και ειδικό θέμα συ-
ζήτησης στις συνεδριάσεις της Μόνιμης Επιτροπής
του Διεθνούς Γραφείου Υγιεινής, στο Παρίσι του Με-
σοπολέμου. Οι πρώτες ανησυχίες για την ιατρική κοι-
νότητα της εποχής, εκτός των κλασσικών επιδημικών
νοσημάτων, προήλθαν και από τα δεδομένα και τις
παρατηρήσεις ότι η στεγόμυγα, ως φορέας του κίτρι-
νου πυρετού, μπορούσε να επιβιώσει ενός εναέριου
ταξιδιού.1

Αντικείμενο των αρμοδιοτήτων της συσταθείσας
Υγειονομικής Υπηρεσίας το 1936, ήταν «ο υγειονομι-
κός έλεγχος παντός εισερχομένου δια θαλάσσης, ξηράς
και αέρος εις την Ελληνικήν Επικράτειαν και η λήψης των
ενδεικνυομένων υγειονομικών μέτρων ιδίως όσον
αφόρα: α) εις τους ταξιδιώτας, πληρώματα, ή προσωπι-
κόν μεταφορικών μέσων, β) εις τα εισαγώμενα ζώα, γ) εις
τα εισαγώμενα ζωϊκά προϊόντα ή τρόφιμα ζωϊκής προ-
ελεύσεως, δ) εις τα εισαγώμενα εμπορεύματα».4

Οι υγειονομικές υπηρεσίες, όλου του κόσμου, ήταν
σε επαγρύπνηση για πολίτες ασιατικών και αφρικανι-
κών εθνικοτήτων. Η Συρία, το Ιράκ, η Περσία, η Ινδία,
η Γαλλική Ινδοκίνα, η Κίνα, η Αίγυπτος, η Αλγερία και
η Τυνησία κρίνονταν από τις πλέον επικίνδυνες χώρες
του κόσμου λόγω της ύπαρξης ενδημικών και επιδη-
μικών εστιών. Στην Ευρωπαϊκή ήπειρο, σημαντικό
πρόβλημα εντοπιζόταν στα κρούσματα της φυματίω-
σης, της ελονοσίας και σπανιότερα της πανώλους.
Αναφορικά με το πρόβλημα της ευλογιάς, οι χώρες με
γνωστό πρόβλημα ενδημικότητας, ήταν το Ηνωμένο
Βασίλειο, η Γιουγκοσλαβία, η Ιταλία, η Ελβετία, η Πο-
λωνία και η Ευρωπαϊκή Ρωσία. Τέλος, σχετικά με τον
εξανθηματικό τύφος, ενδημικότητα καταγραφόταν
στην Ελλάδα, την Βουλγαρία, την Γιουγκοσλαβία, την
Λιθουανία, την Πολωνία και την Ρωσία.1

Οι ανακοινώσεις στην Ιατρική Εταιρεία
Αθηνών

Οι εισηγήσεις της υπό μελέτης περιόδου, διαφέρουν
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πλέον αισθητά από τις αντίστοιχες του προηγουμένου
αιώνα.5 Οι εισηγήσεις του 19ου αιώνα στην Ιατρική
Εταιρεία Αθηνών αφορούσαν ελάχιστα τα θέματα ερ-
γαστηριακής διάγνωσης και επικεντρώνονταν κυρίως
στην επιδημιολογία, την πορεία της νόσου και σε αμ-
φιλεγόμενες –με τα σημερινά δεδομένα– θεραπευτι-
κές προσεγγίσεις. Οι εισηγήσεις εργαστηριακού
ενδιαφέροντος εμφανίζονται ουσιαστικά στα τέλη της
δεκαετίας του 1860.

Η επανάσταση της Μικροβιολογίας και η σωρεία
των ανακαλύψεων δεν άφησε ανεπηρέαστη την Ιατρική
Εταιρεία Αθηνών. Όμως, αν και οι ανακαλύψεις των μι-
κροβίων διαδέχονταν η μια την άλλη, χρειαζόταν πολύ
δρόμος ακόμα για τις τυποποιημένες και παγκοσμίως
αποδεκτές καλλιεργητικές μεθόδους. Στο πλαίσιο αυτό,
οι ανακοινώσεις εργαστηριακού ενδιαφέροντος του
19ου αιώνα μπορούν να χαρακτηρισθούν ως «πρωτό-
λειες», αφού επί της ουσίας αναπαρήγαγαν τις ήδη συγ-
κεχυμένες απόψεις της διεθνούς μικροβιολογικής κοι-
νότητας. Κατά τον 20ό αιώνα, οι εργαστηριακές
μέθοδοι αναζήτησης των βακτηριδίων αρχίζουν να πα-
γιώνονται και η γνώση διαχέεται με περισσότερη ασφά-
λεια. Το θέμα των εμβολιασμών και της θεραπείας θα
αποτελέσει πεδίο έντονης διεθνούς ερευνητικής δρα-
στηριότητας, τα αποτελέσματα της οποίας μεταφέρουν
οι Έλληνες ιατροί, μέσω των ανακοινώσεων στην Ια-
τρική Εταιρεία Αθηνών. Το σύνολο των ανακοινώσεων
της περιόδου μπορεί να χωριστεί αδρά σε τρεις κατη-
γορίες: α) τις επιδημίες που ενέσκηψαν, β) την περι-
γραφή των μικροοργανισμών, γ) τη διάγνωση/προφύ-
λαξη/θεραπεία των λοιμωδών νοσημάτων.

Α) Επιδημίες
Μια από τις θεματολογίες των ανακοινώσεων ήταν οι
επιδημίες που ενέσκηψαν στην Ελλάδα. Οι ανακοινώ-
σεις αυτές αφορούσαν είτε επιδημικές εκρήξεις γνω-
στών ενδημικών νοσημάτων, είτε επιδημίες που πυρο-
δοτήθηκαν από άλλες αιτίες όπως π.χ. οι ανακοινώσεις
για τις επιδημίες χολέρας στην Μακεδονία (1914) και
την Κέρκυρα (1916) ή την πνευμονική πανώλη της Σύ-
ρου (1916). (Πίνακας 1) Ειδικότερα οι ανακοινώσεις
αφορούσαν κυρίως την ελονοσία, τον εξανθηματικό
τύφο και το δάγκειο πυρετό, κατά την διάρκεια, αλλά
και μετά το τέλος της επιδημίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζει η απουσία ανακοινώσεων την περίοδο
της φοβερής Ισπανικής γρίπης του 1918.

Β) Περιγραφή μικροοργανισμών
Αναφορικά με τις εισηγήσεις που σχετίζονται με τη
μορφολογική περιγραφή και τις ιδιότητες των μικρο-
οργανισμών, δε διακρίνεται κάποια ιδιαίτερη «προτί-
μηση» σε κάποιους εξ αυτών, αφού από την ανάγνωση
των τίτλων καθίσταται σαφές ότι το φάσμα του ενδια-
φέροντος είναι διευρυμένο. (Πίνακας 2)

Γ) Διάγνωση, προφύλαξη και θεραπεία
Η ομάδα αυτών των ανακοινώσεων παρουσιάζει ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον, αφού πλέον η ιατρική εξέλιξη του
20ού αιώνα δίνει τη δυνατότητα της πρόληψης και της
διάγνωσης των νοσημάτων. Βέβαια, η ενδεδειγμένη
αντιβιοτική θεραπεία είναι ανύπαρκτη, έως και το
τέλος της δεκαετίας του 1940, αλλά αυτό ουδόλως
απογοητεύει τους ιατρούς. Αντιθέτως, δίνεται ιδιαί-
τερη σημασία στους εμβολιασμούς και την ανοσία. Σε
διαγνωστικό επίπεδο συνεχίζεται η παγκόσμια «φρε-
νίτιδα» της οροδιάγνωσης, η οποία αποτυπώνεται και
στις ανακοινώσεις των Ελλήνων ιατρών. (Πίνακας 3).

Οι ανακοινώσεις καλύπτουν κατά το σύνηθες, ευρύ
φάσμα λοιμωδών παραγόντων. Αν έπρεπε να επιλέ-
ξουμε κάποιες ανακοινώσεις, από την περίοδο αυτή,
πολύ πιθανόν η επιλογή να κατέληγε σε δύο ιδιαίτερες
περιπτώσεις, που συμπτωματικά σημειώθηκαν το ίδιο
έτος. Το 1928, ο Γ. Οικονόμου παρουσίασε τη διαγνω-
στική αξία της εξέτασης νωπού αίματος, από ασθενείς
με ελονοσία, προς ανεύρεση πλασμωδίων, σύμφωνα
με την διεθνή πρακτική, και η οποία αποτελεί έως τις
μέρες μας βασική διαγνωστική τεχνική.6-7 Το ίδιο έτος,
ο Ε. Μανουσάκης ανέδειξε μια άλλη ιατρική ανακά-
λυψη της εποχής, που είχε σκορπίσει ενθουσιασμό
στον ιατρικό κόσμο, αυτή των βακτηριοφάγων, μιλών-
τας για τον αντιδυσεντερικό βακτηριοφάγο.8-10

Ανάδειξη νοσολογικού φάσματος

Γίνεται αντιληπτό ότι στο νοσολογικό φάσμα της επο-
χής κυριαρχούν τα λοιμώδη νοσήματα. Από τις λέξεις-
κλειδιά των ανακοινώσεων στην Ιατρική Εταιρεία
Αθηνών αναδύονται και οι επιμέρους νοσολογικές ον-
τότητες. (Εικόνα 1). Σύμφωνα με την έρευνα, η ελονο-
σία, ο εξανθηματικός τύφος, ο δάγκειος πυρετός και
η φυματίωση συγκεντρώνουν τις περισσότερες ανα-
φορές. Η επιλογή αυτών των λοιμωδών νοσημάτων,
εκ μέρους των ομιλητών, έρχεται να επιβεβαιώσει το
επιδημιολογικό προφίλ της Ελλάδας του Μεσοπολέ-
μου. Η εισαγωγή των εμβολίων, ο έλεγχος των νοση-
μάτων, όπως η πανώλη, η χολέρα και η ευλογιά,
κατάφεραν να μετατοπίσουν, έως ένα βαθμό, το εν-
διαφέρον των υγειονομικών υπηρεσιών της χώρας
προς την ελονοσία και τη φυματίωση. Έκτακτες όμως
καταστάσεις, όπως η επιδημία του δάγκειου πυρετού
το 1927, ανέδειξαν την ένδεια σε επίπεδο επιδημιολο-
γικής επιτήρησης και την έλλειψη συντονισμού των
αρμόδιων υπηρεσιών υγείας.11

Οι πηγές όντως πιστοποιούν το μεγάλο πρόβλημα
της ελονοσίας και της φυματίωσης στην Ελλάδα. Ανα-
φορικά με την ελονοσία αξίζει να αναφερθεί ότι στις
αρχές του 20ού αιώνα, η Αθήνα υπέφερε από 14 μεγά-
λες επιδημίες ελονοσίας, με τη νόσο να παραμένει εν-
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δημική σε πολλές συνοικίες της πρωτεύουσας, και τη
νοσηρότητα να αγγίζει το 95%.12 Καταλυτικό ρόλο
στην πρόσκαιρη περιστολή της νόσου έως το 1924 θα
διαδραματίσει ο Σύλλογος προς Περιστολήν των Ελω-
δών Νοσημάτων που είχε ιδρυθεί το 1905 από τον Κα-
θηγητή Μικροβιολογίας και Υγιεινής της Ιατρικής
Σχολής Αθηνών, Κωνσταντίνο Σάββα, και τον παιδία-
τρο, και μετέπειτα Καθηγητή Τροπικών Νοσημάτων,

Ιωάννη Καρδαμάτη.13 Από τις αρχές του 20ού αιώνα,
το 1907, ο Σύλλογος θα εισάγει ένα πρόγραμμα μαζι-
κής προφυλακτικής χορήγησης κινίνης. Ο Καρδαμά-
της, θα διεξάγει σειρά επιδημιολογικών μελετών για
την σχέση του επιπολασμού της ελονοσίας με τη μα-
ζική χορήγηση κινίνης στα χωριά της Αττικής, αλλά και
στην πρωτεύουσα. Η ετήσια μείωση ήταν εντυπω-
σιακή και η νοσηρότητα της ελονοσίας μειώθηκε στα-
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Έτος      Εισηγητής                      Θέμα

1903       Κ. Μαυράκης                «Περί των αιτίων των εν Αθήναι επιπολαζόντων ελειογενών πυρετών,
                                                     ήτοι των ανωφελών κωνώπων»
1905       Γ. Παπαβασιλείου          «Περί της εν Κορωπί ενσκηψάσις επιδημίας εξανθηματικού τύφου»
1909       Σπ. Γαβαλάς                  «Παρατηρήσεις επί της εσχάτως επικρατησάσης εν Σύρω επιδημίας»
1914       Μ. Αξελός                     «Επί 103 περιπτώσεων χολέρας εν Δεμίρ Ισσάρ (Μακεδονίας)
                                                     εν τω Στρατιωτικώ Νοσοκομείω»
1916       Κ. Κυριαζίδης               «Περί πνευμονικής πανώλους εμφανισθείσης εν Σύρω»
              Αν. Αραβαντινός           «Περί επιδημίας τριημέρου πυρετού εν Αθήναις»
              Α. Τσακαλώτος             «Περί χολέρας εν Κερκύρα»
1919       Κ. Κυριαζίδης               «Επιδημιολογία του εξανθηματικού τύφου εν Ανατολική Μακεδονία»
              Αγγ. Πετρόπουλος         «Μικρά επιδημία εξανθηματικού τύφου εν Πειραιεί του Μαρτίου 1919»
1923       Κ. Μουτούσης               «Επιδημιολογία και προφύλαξις από του εξανθηματικού τύφου»
1925       Γ. Ιωαννίδης                  «Παρατηρήσεις επί των τελευταίων εν Μεσσήνη (Καλαμών)
                                                     και Ερμουπόλει επιδημιών πανώλους»
1927       Κ. Μέρμηγκας               «Επί της ενεστώσης επιδημίας γρίππης»
              Φ. Κοπονάρης               «Επί της ενεστώσης επιδημίας γρίππης»
              Κ. Κυριαζίδης               «Επί της ενεστώσης επιδημίας γρίππης»
              Κ. Μουτούσης               «Επί της ενεστώσης επιδημίας γρίππης»
              Φ. Κοπανάρης               «Επί της κρατούσης επιδημίας δαγκείου πυρετού»
              Ν. Λοράνδος                  «Επί της κρατούσης επιδημίας δαγκείου πυρετού»
1928       Γ. Οικονόμου                 «Η ελονοσία εν Αθήναις και η γενομένη εξυγίανσις κατά το θέρος 1927»
              Φ. Κοπανάρης               «Η επιδημία του δαγκείου εν Ελλάδι κατά το θέρος 1928»
              Κ. Μουτούσης               «Έρευναι επί της επιδημιολογίας και αιτιολογίας του δαγκείου»
1929       Γ. Οικονόμου                 «Παρατηρήσεις επί της κατά το 1928 γενομένης εξυγιάνσεως
                                                     των Αθηνών από της ελονοσίας»
              Κ. Μουτούσης               «Έρευναι επί της επιδημιολογίας και αιτιολογίας του δαγκείου»
              Γ. Πάγκαλος                  «Η νοσηρότης των εργατών της υπογείου σήραγγος κατά την επιδημίαν
                                                     του δαγκείου»
              Ι. Καμινόπετρος            «Διδάγματα εκ πειραματικών ερευνών και επιδημιολογικών παρατηρή-
                                                     σεων επί του δαγκείου. Εξέτασις των προταθέντων μέτρων προς
                                                     καταπολέμησιν αυτού»
              Ι. Κυριακός και              «Επί μιάς επιδημίας εκ κοκκοβακτηριδίου του Pfeiffer κλινικαί
              Εμμ. Μανουσάκης        και επιδημιολογικαί παρατηρήσεις»
1931       Δ. Κομνηνός                  «Παρατηρήσεις επί περιπτώσεων της επιδημίας Σύρου (περίληψις)»
1932       Μ. Πετζετάκης              «Η κατ’ Αύγουστον 1931 επιδημία της Σύρου ήτο ικτεροαιμορραγική
                                                     σπειροχαιτίασις»

Ανακοινώσεις σχετικές με επιδημικές εκρήξειςΠίνακας 1



διακά από 95-100%, το 1901, σε 47% το 1907, 13% το
1908 και σε 2% το 1909.14 Το 1901, η νοσηρότητα της
ελονοσίας άγγιζε το 93% του παιδικού πληθυσμού,
αλλά ύστερα από το πρόγραμμα της μαζικής χορήγη-
σης κινίνης αυτή μηδενίστηκε το 1910.15 Όμως, το
1915, μόνο 29 δήμοι από το σύνολο των 476 σε όλη τη

χώρα, χαρακτηρίζονταν ελεύθεροι από τη νόσο. Από
τους υπόλοιπους 445, στους 76 ο επιπολασμός κυμαί-
νονταν μεταξύ 51-100%, σε 254 δήμους μεταξύ 11-
50%, και στους υπόλοιπους 115 ήταν κάτω από 10%.13

Η Μικρασιατική Καταστροφή και η έλευση των
προσφύγων θα αλλάξουν σταδιακά τον επιδημιολο-
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Έτος      Εισηγητής                             Θέμα

1907       Ι. Παπασωτηρίου                    «Περί του μηνιγγιτιδοκόκκου του Weichselbaum»
1911       Ι. Καρδαμάτης                       «Του πλήν του ανθρωπίνου οργανισμού και του κυνός απαντώσι
              και Απολλόδ. Μελισσείδης    Lishmania Donovani»
1912       Φωκ. Κοπανάρης                   «Περί τινός παρασίτου, το πρώτον πιθανώς απαντωμένου εν τω
                                                              αίματι του ανθρώπου»
1915       Μ. Τζουμάρας                        «Περί μεταδόδεως της διφθερίτιδος»
1924       Κ. Μουτούσης                       «Επίδειξις του μικροοργανισμού του Di Christina
              και Α. Μουτούση                   ως αιτίου της οστρακιάς»
1928       Κ. Μουτούσης                       «Παρασκευάσματα μολυνθεισών στεγομυιών δι’ ιού δαγκείου»
1929       Ν. Μιχαηλίδης                       «Η λεϊσμανίασις των κυνών εν Ελλάδι»
              και Ι. Διαμαντόπουλος
              Κ. Δήμησσας                          «Επί της βιολογίας της στεγομυίας παρ’ ημίν»
1932       Ι. Καμινόπετρος                     «Περί της μεταδόσεως του κηλιδο- βλατιδώδους πυρετού
                                                              (εξανθηματικού πυρετού της Μασσαλίας) εις τον ινδόχοιρον»
1933       Γ. Πάγκαλος                           «Περί βρουκελλών και βρουκελλώσεων»

Ανακοινώσεις περιγραφής των μικροοργανισμώνΠίνακας 2

Εικόνα 1 Αριθμός αναφορών, ανά λοιμώδες νόσημα, κατά την περίοδο 1900-1935.
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Έτος     Εισηγητής                      Θέμα
1904         Σπ. Αθανασόπουλος                 «Περί της ανοσίας του οργανισμού εν τη λύσση δι’ ιδίου αντιλυσσικού ορού»
1905         Ι. Παπασωτηρίου                      Περί της οροδιαγνωστικής του τύφου δια του τυφοδιαγνωστικού του Ficker
1911         Γ. Μακκάς                                 «Περί νέας διαγνωστικής μεθόδου του Καλά Αζάρ»
                και Ι. Παπασωτηρίου
1915         Μ. Πετζετάκης                          Περί της αντιδράσεως του Moriz- Weiss και της προγνωστικής αυτής αξίας εν τη φυματιώσει
                Γ. Κοντέας                                «Περί της αντιδράσεως του Moriz- Weiss»
1917         Κ. Κυριαζίδης                           «Καλλιέργειαι αίματος ασθενούς πάσχοντος μικροβιαιμίαν». Επίδειξις των καλλιεργειών.
                Κ. Μουτούσης                          «Σκέψεις τινές επί της οροδιαγνωστικής της δυσεντερίας Shiga- Kruse»
                Κ. Κυριαζίδης                           «Περί μαλεϊνης παρασκευασθείσης εν τω μικροβιολογικώ εργαστηρίων του Πανεπιστημίου»
                Κ. Μουτούσης                          «Εμβολιοθεραπεία της οζαίνης»
1921         Κ. Κυριαζίδης                           «Περί θεραπείας και προφυλάξεως από της γρίππης δι’ αντιγριππικού εμβολίου»
1923         Κ. Μουτούσης                          «Παρατηρήσεις επί της συγκολλητικής αντιδράσεως Weil- Felix προς διάγνωσιν του εξανθηματικού τύφου»
                Κ.Κυριαζίδης                            «Περί των αποτελεσμάτων του εμβολιασμού δι’ αντιδυσεντερικού εμβολίου»
                Γ. Ιωαννίδης                              «Πειραματικαί έρευναι του φαινομένου Neisser- Wechsberg»
1924         Γ. Ιωαννίδης                              «Πειραματικαί έρευναι επί των συγκολητικών ορών και της μικροβιακής
                και Φ. Παπαδοπούλου              συγκολλήσεως
                Γ. Ιωαννίδης                             «Πειραματικαί έρευναι επί του φαινομένου Sachs και Friedberger»
                και Φ. Παπαδοπούλου
1925         Α. Κρητικός                              «Συμβολή εις την μελέτην της προφυλάξεως από της ιλαράς»
                Γ. Πάγκαλος                              «Συμβολή εις την πειραματικήν παθολογίαν της οζαίνης»
1926         Γ. Αλιβιζάτος                             «Ο προφυλακτικός εμβολιασμός εναντίον της λύσσης δια του δι’ αιθέρος εξασθενισθέντος σταθερού ιού»
1927         Γ. Αλιβιζάτος                             «Επί του τρόπου της εκτελέσεως της αντιδράσεως κατά Wassermann προς αποφυγήν πλανών»
                Ν. Μιχαηλίδης                          Η χολή ως αντιγόνον εν τη αντιδράσει Wassermann
                Ε. Μανουσάκης                        «Αι εκδηλώσεις της διφθεριτικής λοιμώξεως εις άτομα άνοσα. Η πειραματική εξήγησις τούτων»
                Α. Κρητικός                              «Εφαρμογαί τινές της αντιδράσεως Schick»
                Κ. Μουτούσης                          «Η αντίδρασις Wassermann και αι διά κροκιδισμού αντιδράσεις»
                Γ. Πάγκαλος                              «Περί αντιτυφικού προφυλακτικού εμβολίου»
                Ε. Μανουσάκης                        «Το πρόβλημα της επικαίρου παύσεως της ενδορραχιαίας αντιμηνιγγιτικής οροθεραπείας
                                                                  και η μέθοδος της τμηματικής λήψεως και εξετάσεως του εγκεφαλονωτιαίου υγρού»
                Ν. Μιχαηλίδης                          «Επίδρασις της οροθεραπείας επί της αντιδράσεως Wassermann»
                και Ν. Κλεισιούνης
                Γ. Πάγκαλος                              «Επί 3500 αντιτυφικών εμβολιασμών δια του φορμολούχου χολεμβολίου»
1928         Γ. Οικονόμου                            «Διαγνωστική αξία της μικροσκοπικής εξετάσεως νωπού του αίματος των ελονοσούντων»
                Εμμ. Μανουσάκης                    « Ο αντιδυσεντερικός βακτηριοφάγος. Παρακολούθησις του εν τω οργανισμώ»
                Α. Κόμης                                  «Η επίδρασις ζυμών τινών επί της τοξινογόνου δυνάμεως των μικροβίων
                                                                  και των τοξινών και δια της ζυμώσεως αυτών επίτευξης ανοσοποιϊας»
1929         Γ. Πάγκαλος                              «Επίδειξις χρωμογόνου βακτηριδίου απομονωθέντος εξ αιματοκαλλιεργείας»
                Α. Κόμης                                  «Η δερματοαντίδρασις δια της ζυμοθείσης φυματίνης»
                Α. Κόμης                                  « Η χρήσις της ζυμοθείσις φυματίνης ενδοφλεβίως»
                Α. Κόμης                                  « Το δυνατόν της παρασκευής ορών ανόσων δια των ζυμοθεισών τοξινών»
                Α. Κόμης                                  «Αρχικά πειράματα επί του ζητήματος της ανοσοποιήσεως και ανοσίας δια της ζυμωθείσης φυματίνης»
1930         Α. Κόμης                                  «Τίτλος αντιγόνου και αντιγονική ισχύς ζυμοθείσης φυματίνης»
1931         Ε. Μανουσάκης                        «Παράγοντες επηρεάζοντες την αντιγονικήν αξίαν των εμβολίων. Αντιτυφοπαρατυφική εμβολιοθεραπεία
                                                                  και εμβολιοπροφύλαξις» 
                Ν. Β. Οικονομόπουλος,            «Έρευνα επί της καλλιεργείας των βακτηριδίων Κώχ εκ του αίματος πασχόντων εκ πνευμονικής
                Β. Παπανικολάου                     φυματιώσεως κατά την μέθοδον Lowenstein»
                και Γ. Ιωαννίδης
                Ν. Λούρος                                 «Περί της σημασίας εξεταστικών τινών μεθόδων του αίματος δια την διάγνωσιν και πρόγνωσιν
                                                                  των σηπτικών λοιμώξεων»
1933         Ε. Μανουσάκης                        «Το αντιδυσεντερικόν εμβόλιον «ΤΑΣ». Η αντιδυσεντερική κρυπτοτοξίνη»
                Βλ. Μπένσης, Κ. Μουτούσης    « Έρευναι επί της κατά Lowenstein καλλιεργείας των βακτηριδίων φυματιώσεως εκ του αίματος»
                και Α. Γούττας
                Ι. Καμινόπετρος                        «Περί ειδικής και ευαισθήτου οροδιαγνωστικής μεθόδου δια την σπλαγχνικήν Λεϊσμανίασιν (Καλά- Αζάρ).
                                                                  Οροκροκίδωσις δια σουλφαρσενόλης)»
                Γ. Πάγκαλος                              «Η μικροβιολογική εξέτασις του ποσίμου ύδατος. Ο κολοβακτηριακός δείκτης των ποσίμων υδάτων
                                                                  της Ελλάδος»

Ανακοινώσεις διαγνωστικού, προφυλακτικού και θεραπευτικού περιεχομένουΠίνακας 3
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γικό χάρτη της ελονοσίας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με
τις εκθέσεις της Διεύθυνσης Υγείας της Κοινωνίας των
Εθνών η ετήσια θνησιμότητα από ελονοσία στην Ελ-
λάδα αυξήθηκε από 7,94 (ανά 10.000 κατοίκους) το
1925 σε 10,24 το 1930.1 Σύμφωνα με τα στοιχεία των
Σάββα-Καρδαμάτη, κατά τη διάρκεια του 1924, η
μέση συχνότητα της ελονοσίας στην Ελλάδα ήταν
23% (Παλαιά Ελλάδα 26%, Νέα Ελλάδα 20%). Μόνο 17
δήμοι και 617 χωριά σε παλαιά και νέα Ελλάδα, δη-
λαδή τις απελευθερωμένες περιοχές από τους Βαλκα-
νικούς πολέμους, ήταν απαλλαγμένες από τη νόσο.
Πρακτικά αυτό αντιστοιχούσε μόλις σε 348.722 άτομα,
δηλαδή 1/16 του συνολικού πληθυσμού.16

Όπως αναφέρθηκε, η περίπτωση του δάγκειου πυ-
ρετού αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση της ιστορίας
της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα. Πριν την μεγάλη
επιδημία του 1927/1928, ο δάγκειος ήταν ήδη γνω-
στός στους Έλληνες ιατρούς, από το 1881. Κατά το
1927-1928, παρατηρήθηκε στην Ελλάδα επιδημία
δάγκειου με υψηλή νοσηρότητα (1.419.800 κρού-
σματα) και θνησιμότητα (3.000 νεκροί). Η Αθήνα και η
Θεσσαλονίκη εμφάνισαν μια νοσηρότητα της τάξεως
του 80-90% του συνολικού τους πληθυσμού.11 Τριάντα
χρόνια αργότερα, η έρευνα για την ύπαρξη ιών ARBO
στην Ελλάδα είχε ως μοντέλο την παλαιά επιδημία.
Ορολογικές μελέτες επί του Ελληνικού πληθυσμού
απέδειξαν την ύπαρξη αντισωμάτων εναντίον του
δάγκειου ιού (τύπου 1) μετά από 30 χρόνια, σε άτομα
γεννημένα πριν το 1928. Τα στοιχεία κατέδειξαν όχι
μόνο την ύπαρξη του ιού του δάγκειου αλλά και την
ύπαρξη και άλλων ιών της ομάδας Β, σε διάφορες πε-
ριοχές της Ελλάδας.17-18

Η φυματίωση αποδείχθηκε μία από τις μεγαλύτερες
προκλήσεις για τις υγειονομικές υπηρεσίες της εποχής.
Μία από τις πρώτες επιδημιολογικές μελέτες, καθώς
και η επίσημη στατιστική του 1922, κατέγραψαν πα-
νελλαδικά ποσοστό θνησιμότητας της τάξης του
15,46% επί 10.000 κατοίκων. Τα ιατρικά πονήματα της
εποχής έδιναν βαρύτητα κυρίως στην προληπτική υγι-
εινή και την προφύλαξη από τη νόσο. Δυστυχώς, η
μελέτη των αρχείων των Ελληνικών σανατορίων ανα-
δεικνύει την λαθεμένη διαχείριση των ασθενών, κατά
τα διεθνή πρότυπα,  σε μια εποχή χωρίς ενδεδειγμένη
θεραπεία. Στα στοιχεία που αφορούν την έκβαση της
υγείας των νοσηλευομένων συναντούμε τις κατηγο-
ρίες των φαινομενικώς ιαθέντων και των ουσιωδώς
βελτιωθέντων.19 Κατά τους φυματιολόγους της εποχής,
ως φαινομενικώς ιαθέντες ορίζονταν «οι εξελθόντες
και μη παρουσιάζοντες πλέον εις επανειλημμένας εξε-
τάσεις μικρόβια Koch εις τα πτύελά των, ακροαστικώς
δε, εκτός ανωμαλιών τινών της αναπνοής, ουδέν παθο-
λογικόν ευρίσκετο». Αντίστοιχα, ως ουσιωδώς βελτιω-
θέντες ορίζονταν οι ασθενείς στους οποίους «παρου-
σιάζοντο ενίοτε εις τα πτύελα αυτών ελάχιστοι βάκιλοι,

αλλά η γενική κατάστασις αυτών και η τοπική ακρόασις
δεν παρείχον ανησυχίας περί φυματιώσεως διατελούσης
εν ενεργεία». Γίνεται αντιληπτό ότι υπό εκείνες τις συν-
θήκες ήταν αρκετά δύσκολο να αντιμετωπιστεί η νό-
σος, και τα ονόματα των φαινομενικώς ιαθέντων και
των ουσιωδώς βελτιωθέντων στις επαναεισαγωγές
των αρχείων αποδεικνύουν τις λαθεμένες εκτιμήσεις
της εποχής. 

Τέλος, σημειώνεται και η περίπτωση της δυσεντε-
ρίας. Εξέχουσα μορφή των δυσεντεριών στην Ελλάδα
ήταν η μικροβιακή (βάκιλος του Flexner) ενώ οι αμοι-
βαδικές δυσεντερίες από την Entamoeba histolytica
έρχονταν σε δεύτερη θέση. Αναφορικά με την αμοι-
βαδική δυσεντερία στην Ελλάδα, την περίοδο του Α΄
Παγκοσμίου Πολέμου επλήγησαν τα συμμαχικά στρα-
τεύματα στη Μακεδονία, όπως επίσης οι Έλληνες
στρατιώτες αλλά και ο αγροτικός πληθυσμός. Το 1929,
θα σημειωθεί επιδημική έκρηξη αμοιβαδικής δυσεν-
τερίας στα Μέγαρα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να συγκριθεί με τις μεγάλες επιδημίες της Πά-
τρας, κατά τις περιόδους 1925-1927 και 1929-1930.20

Την περίοδο 1928-1930 είχαν σημειωθεί πανελλαδικά
5.497 θάνατοι από δυσεντερία. Οι περιοχές οι οποίες
παρουσίαζαν τη μεγαλύτερη θνησιμότητα ήταν η
Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Λάρισα και τα Τρίκαλα.21

Με δεδομένη την έλλειψη νοσοκομειακών αρχείων
ανά την Ελλάδα, ο περιορισμός των πηγών στα αρχεία
των Αθηναϊκών νοσοκομείων αναδεικνύουν όχι μόνο
την κατάσταση στην πρωτεύουσα αλλά και στην υπό-
λοιπη χώρα, και επιβεβαιώνουν τη θεματική των ανα-
κοινώσεων στην Ιατρική Εταιρεία Αθηνών. Ενδεικτικός
είναι ο τοπογραφικός χάρτης του Εργαστηρίου Μικρο-
βιολογίας  του Νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός» κατά
τον Μεσοπόλεμο, με τα κρούσματα ελονοσίας και εξαν-
θηματικού τύφου στο κέντρο της Αθήνας.22 (Εικόνα 2)

Συμπεράσματα

Σε μια προσπάθεια χρονικής αντιστοίχησης των κατα-
γεγραμμένων επιδημικών εκρήξεων με τον αριθμό
των ανακοινώσεων ανά νόσο στην Ιατρική Εταιρεία
Αθηνών, διακρίνουμε περιόδους αλληλοεπικάλυψης,
αλλά και περιόδους πλήρους σιγής των ανακοινώ-
σεων. (Εικόνα 3)

Ανασυνθέτοντας τις πρωτογενείς πηγές των ανα-
κοινώσεων στην Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, αναδύεται
μια μετατόπιση του λοιμώδους φάσματος στην Ελλάδα
σε σχέση με αυτό του 19ου αιώνα. Πλέον η χώρα δεν
έχει να αντιμετωπίσει τις φοβερές μάστιγες των προ-
ηγούμενων αιώνων, όπως η πανώλη, η ευλογιά, και η
χολέρα. Οι όποιες επιδημικές εκρήξεις αυτών των νο-
σημάτων είναι τοπικές, μικρής διάρκειας και σχεδόν
με μηδενική θνητότητα. Το λοιμώδες φάσμα όμως
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Εικόνα 3 Χρονολογική αντιστοίχιση θεματολογίας ανακοινώσεων και βιβλιογραφικών αναφορών επιδημιών.

Θεματολογία ανακοινώσεων
Βιβλιογραφικές αναφορές

Εικόνα 2

Χάρτης του κέντρου των
Αθηνών με επιβεβαιωμένα
κρούσματα εξανθηματικού
τύφου (μπλε αστέρια) και
ελονοσίας (κόκκινα αστέρια).
(Πεπραγμένα Μικροβιολογι-
κού Εργαστηρίου του Νοσο-
κομείου «Ο Ευαγγελισμός»
Έτους 1933).



παγιώνεται και επικεντρώνεται σε άλλες παγκόσμιες
μάστιγες, όπως η ελονοσία και η φυματίωση. Γενικά
μπορεί να λεχθεί ότι οι ανακοινώσεις ακολουθούν
την «ιατρική επικαιρότητα», ενώ ιδιαίτερη θέση κατέχει
η διαγνωστική προσέγγιση των λοιμωδών παραγόντων.
Πάντως πρέπει να αναφερθεί ότι από τη μελέτη των
ανακοινώσεων αναδύθηκαν τρεις προβληματισμοί.
Απορία προκαλεί η απουσία μεγαλύτερου αριθμού
ανακοινώσεων, για ένα ιδιαίτερο υγειονομικό πρόβλημα
του Μεσοπολέμου που είχε λάβει εκρηκτικές διαστάσεις,
αυτό των «Αφροδισίων Νόσων» κατά την ορολογία
της εποχής. Προβληματισμό δημιουργεί επίσης και η
έλλειψη ανακοινώσεων για την πανδημία της Ισπανικής
γρίπης το 1918. Τέλος, απορία προκαλεί και η έλλειψη
εξειδικευμένων ανακοινώσεων για τα υγειονομικά
προβλήματα λοιμώδους φύσεως των Ελλήνων προ-
σφύγων. Μια πιθανή εξήγηση στον τελευταίο προ-
βληματισμό μπορεί να είναι βέβαια το γεγονός ότι η
θνησιμότητα των προσφύγων δεν αποτυπωνόταν δη-
μογραφικά ως ξεχωριστό σώμα, αλλά στο πλαίσιο
της ετήσιας φυσικής κίνησης του συνολικού Ελληνικού

πληθυσμού. Ίσως για το λόγο αυτό και η προσέγγιση
των νοσολογικών οντοτήτων ακολουθούσε αυτό το
πρότυπο ομαδοποίησης και όχι διαχωρισμού των
πληθυσμιακών ομάδων. 

Οι σκληρές προσπάθειες σε επιστημονικό επίπεδο
και χάραξης πολιτικών υγείας για την βελτίωση του
επιπέδου της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα δυστυχώς
θα ανατραπούν με την έλευση του Β΄ Παγκοσμίου Πο-
λέμου. Η συνεισφορά της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
και των μελών της, αποτελεί κομμάτι της ιστορίας της
Δημόσιας Υγείας. Αξίζει να αναφερθεί ότι συναντήσεις
των μελών σημειώθηκαν και εν μέσω της Κατοχής, και
η μελέτη αυτών των πεπραγμένων αποτελεί πολύτιμη
πηγή πληροφόρησης για την υγειονομική κατάσταση
της πρωτεύουσας. 

Οι συναντήσεις της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
μπορεί να έχουν παύσει εδώ και δεκαετίες, αλλά η
πολυσχιδής προσφορά της στην Ελληνική Ιατρική
συνεχίζεται πλέον με την αδιάλειπτη οργάνωση των
Πανελληνίων Ιατρικών Συνεδρίων και την εκδοτική
της δραστηριότητα.
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Summary

The evolution of infectious diseases and Microbiology in Greece during
20th century through the lectures of Athens Medical Society (1900-
1935)

Constantinos Tsiamis1, Georgia Vrioni1, Evangelos Vogiatzakis2, Athanassios Tsakris1

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

The aim of this study is to present the nosological spectrum of Greece during the Interwar. The
source of information for the study have been the lectures of the Athens Medical Society during
the period 1900-1935, which include microbiology-related issues that cut across various medical
topics. The lectures of Athens Medical Society contain data of the epidemic outbreaks, the mor-
phology of microorganisms, diagnosis and treatment. The analysis of these communications re-
veals that Greece was affected by malaria, typhus and tuberculosis. Also, this period is
characterized by the great epidemic of dengue fever in Greece (1927). Other diseases, such as
plague, smallpox, and cholera, often appear as epidemic outbreaks with minimal mortality. Also,
it seems that the lectures of Athens Medical Society follows the scientific timeliness and the se-
rious infectious diseases of the country. Only exceptions are the lack of lectures concerning the
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Spanish flu pandemic (1918), syphilis and the infectious diseases of the Greek refugees from Asia
Minor (1923-24).

1. Κοπανάρης Φ. Η Δημόσια Υγεία εν Ελλάδι. Τύποις Χρο-
νόπουλου Χρ., Αθήνα 1933: 181-199, 210-230, 317-
320,486-496.

2. Δαρδαβέσης Θ. Η ιστορική πορεία του Υπουργείου Υγείας
στην Ελλάδα (1833-1981). Ιατρικό βήμα 2008 (Οκτ.-
Νοεμβ.):50-61.

3. Τσιάμης Κ, Βρυώνη Γ, Πουλάκου-Ρεμπελάκου Ε, Ανδρού-
τσος Γ, Τσακρής Α. Έλεγχος εισαγόμενων λοιμωδών νο-
σημάτων στην Ελλάδα: από τον μεσοπόλεμο στην
μεταπολεμική Ευρώπη. Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογι-
κής Εταιρείας 2014;59(2):43-56.

4. Αναγκαστικός Νόμος 340/1936 «Περί των Υγειονομικών
διατάξεων της δια θαλάσσης, δια ξηράς  και δια του αέρος
επικοινωνίας και της οργανώσεως της οικείας Υγειονομικής
Υπηρεσίας» 20 Νοεμβρίου 1936. Εφημερίς της Κυβερνή-
σεως Τεύχος 1, Φύλλο 512, σελ. 2817-2821.

5. Τσιάμης Κ, Βρυώνη Γ, Βογιατζάκης Ε, Τσακρής Α. Η δια-
χρονική εξέλιξη των λοιμωδών νοσημάτων και της Μικρο-
βιολογίας στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα μέσα από τις
επιστημονικές ανακοινώσεις της Ιατρικής Εταιρείας Αθη-
νών (1835-1900) Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εται-
ρείας 2016;61:51-63.

6. Von Ezdorf R. Malaria Index Work: methods used in ob-
taining blood, making blood smears and staining. Public
Health Rep 1913; 28: 2830-2833.

7. Wongsrichanalai C, Barcus M, Muth S, Sutamihardja A,
Wernsdorfer W. A review of malaria diagnostic tools: mi-
croscopy and rapid diagnostic test (RDT). Am J Trop Med
Hyg 2007; 77 (Suppl.6): 119-127. 

8. Wittebole X, De Roock S, Opal S. A historical overview
of bacteriophage therapy as an alternative to antibiotics
for the treatment of bacterial pathogens. Virulence
2014;5: 226-235.

9. D’Herelle F. Sur un microbe invisible antagoniste des ba-
cillus dysentériques. C R Acad Sci Paris 1917; 165:173-
75.

10. Burnet F. The serological classification of Coli-Dysentery
phages. J Pathol Bacteriol 1933; 36: 307-18.

11. Τσιάμης Κ, Βρυώνη Γ. Η επιδημία του δάγκειου πυρετού
στην Ελλάδα (1927-1928) ως μοντέλο για τη μελέτη της
ανοσίας λοιμώξεων από αρμποϊούς. Δελτίον Ελληνικής
Μικροβιολογικής Εταιρείας 2010;55:413-419.  

12. Βλαδίμηρος Λ. Ιωάννης Καρδαμάτης, Ο Πρωτεργάτης του
Ανθελονοσιακού Αγώνα. Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνας
2006:46, 93-110.

13. Σάββας Κ, Καρδαμάτης Ι. Η ελονοσία εν Ελλάδι και τα
Πεπραγμένα του Συλλόγου (1914-1928). Σύλλογος Προς
Περιστολήν των Ελωδών Νοσημάτων. Τυπογραφείον Λε-
ώνη Π. Εν Αθήναις 1928:17, 12-15, 731-765, 489-496,
413-414.

14. .Cardamatis Ι. La malaria enfantile, La Grèce Médicale
1909;11; 11-23.

15. Καρδαμάτης Ι. Σύλλογος προς Περιστολήν των Ελωδών
νόσων. Λογοδοσία των ετών 1912 και 1913. Ιατρική Πρό-
οδος 1914;19:15-17. 

16. Τσιάμης Κ., Πιπεράκη Ε., Τσακρής Α. Σταθμοί στην
ιστορία του ανθελονοσιακού αγώνα στην Ελλάδα (1905-
1940). Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας
2013;58:57-65.  

17. Pavlatos M, Smith C. Antibodies to Arthropod-Borne
viruses in Greece. Trans Royal Soc Trop Med Hyg 1964;
58:422-424.

18. Μαρίνης Ε. Ορολογικαί έρευναι επί ανθρώπων και ζώων
προς διαπίστωσιν αντισωμάτων έναντι των ιών ARBO εν
Ελλάδι. Διατριβή επί Διδακτορία. Αθήνα 1967:19-47. 

19. Δημοπούλου Χ, Τσιάμης Κ, Μάνδυλα-Κουσουνή Μ,Που-
λάκου-Ρεμπελάκου Ε, Ανωγιάτης-Pelé Α. Τα πεπραγμένα
του Σανατορίου Πάρνηθας «Νοσοκομείο Γεωργίου Σταύ-
ρου και Γεωργίου Φούγκ» ως πηγή ιατρικής και δημογρα-
φικής προσέγγισης της φυματίωσης κατά το Μεσοπόλεμο.
Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2013;30:480-490. 

20. Παναγιωτάτου Α. «Τροπικών Χωρών Δυσεντερίαι και Εν-
τερίτιδες». Εκδ. Γράμματα, Αλεξάνδρεια 1932: 5-16, 27-
29, 33-37, 60-69.

21. Τσιάμης Κ, Τσακρής Α. Η δυσεντερία στην Ελλάδα του
μεσοπολέμου: ανάλυση των δεδομένων βασισμένη στο βι-
βλίο της πρώτης Ελληνίδας μικροβιολόγου, Αγγελικής Πα-
ναγιωτάτου, με τίτλο «Τροπικών Χωρών Δυσεντερίαι και
Εντερίτιδες». Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εται-
ρείας 2010;55:331-337.

22. Έκθεσις των Πεπραγμένων του έτους 1933 του Θεραπευ-
τηρίου ο «Ευαγγελισμός», του Νοσοκομείου Γ. Σταύρου
και Γ. Φουγκ και του Ταμείου Συντάξεων του Προσωπικού.
Τύποις Ι. & Α. Παπανικολάου, Εν Αθήναις 1934.

Βιβλιογραφία



Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α

8
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Αθήνα, Divani Palace Acropolis, 9-11 Μαρτίου 2017

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:  ASCENT Ε.Π.Ε.
Μιχαλακοπούλου 29,  Αθήνα 115 28 • Τ. 210-7213225 • F. 210-7246180 • sioran@ascentltd.gr • www.ascentltd.gr

ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (C.M.E. CREDITS)

o



157

ΤΟΜΟΣ 61 • ΤΕΥΧΟΣ 2, Απρίλιος-Ιούνιος 2016

Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς
1. Ποιος από τους παρακάτω ιούς είναι το συχνότερο
αίτιο λαρυγγοτραχειοβρογχίτιδας (croup); 

α)  Rhinovirus
β)  Parainfluenza virus
γ)  Enterovirus
δ)  RSV 
ε)  Coronavirus

2. Ποιο από τα παρακάτω είναι ΣΩΣΤΟ για τους κε-
στώδεις σκώληκες;

α)  Έχουν καλά διαφοροποιημένο πεπτικό σύστημα
β)  Το θηλυκό είναι μεγαλύτερο σε μέγεθος από το αρ-

σενικό 
γ)  Είναι ερμαφρόδιτοι
δ)  Παρασιτούν στο αίμα και τους ιστούς του ανθρώ-

που 
ε)  Το σώμα τους είναι απιοειδές και μονοκόμματο

3. Ποιος από τους παρακάτω είναι δείκτης οστικής
απορρόφησης;

α)  Αμινοτελικό πεπτίδιο (PINP) προκολλαγόνου ούρων 
β)  Οστεοκαλσίνη ορού
γ)  Αλκαλική φωσφατάση ορού 
δ)  Διασταυρούμενα τελοπεπτίδια (NTX) ούρων 
ε)  Όλοι οι παραπάνω

4. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για την καλ-
σιτονίνη;

α)  Μειώνει τα επίπεδα του ασβεστίου στο αίμα
β)  Παράγεται από τα C κύτταρα του θυρεοειδούς 
γ)  Είναι δείκτης παρακολούθησης θεραπείας μυελο-

ειδούς καρκινώματος θυρεοειδούς
δ)  Αναστέλλει την οστεοκλαστική δραστηριότητα
ε)  Όλα τα παραπάνω

5. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για την ιδιο-
παθή ερυθροκυττάρωση;

α)  Αντιμετωπίζεται επιτυχώς με σπληνεκτομή
β)  Η ΤΚΕ είναι αυξημένη
γ)  Συνδέεται συχνά με αύξηση λευκών αιμοσφαιρίων

και θρομβοκυττάρωση 
δ)  Οφείλεται σε υπερπαραγωγή ερυθροποιητίνης
ε)  Όλα τα παραπάνω είναι σωστά

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του προηγούμε-
νου τεύχους (61-1, Ιανουάριος-Μάρτιος 2016)

1. δ
2. β
3. γ
4. β
5. δ

Επιμέλεια-Αλληλογραφία
Γεώργιος Αρσένης

Εργαστήριο Μικροβιολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Μ. Ασίας 75, 115 27 Αθήνα,
τηλ.: 210-7462132

e-mail: garsenis@med.uoa.gr



Candida και καντιντιάσεις:
Εξελίξεις σε επιδηµιολογία, διάγνωση και θεραπεία
19 Νοεµβρίου 2016, Ξενοδοχείο DIVANI PALACE ACROPOLIS – Αθήνα

7ο ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑΣ7ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ
ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑΣ
www.hsοmm.gr

• ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ∆ΩΡΕΑΝ •

ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (C.M.E. CREDITS)
  ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΩΝ:

  ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  EUROPEAN CONFEDERATION OF MEDICAL MYCOLOCY
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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 εκπαί-
δευση των Βιοπαθολόγων, Κλινικών Μικροβιολό-
γων, αλλά και κάθε επιστήμονα που ασχολείται με
την εργαστηριακή και κλινική ιατρική.

Κύρια επιδίωξη είναι η δημοσίευση μελετών στην
Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα που αφορούν
όλους τους τομείς της Κλινικής Μικροβιολογίας (Βα-
κτηριολογία, Παρασιτολογία, Μυκητολογία, Ιολο-
γία), αλλά και τις λοιπές εξειδικεύσεις της Ιατρικής
Βιοπαθολογίας (Εργαστηριακή Αιματολογία-Αιμο-
δοσία, Ιατρική Βιοχημεία και Ανοσολογία).

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

Διαδικασία υποβολής προς δημοσίευση
Τα άρθρα που υποβάλλονται για δημοσίευση απο-
στέλλονται αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική
μορφή στην διεύθυνση magazine@hms.org.gr υπ’
όψιν: «Συντακτική Επιτροπή, Δελτίον Ελληνικής Μι-
κροβιολογικής Εταιρείας, ASCENT ΕΠΕ, Μιχαλακο-
πούλου 29, 115 28, Αθήνα». Χειρόγραφα που
παραλαμβάνονται με το ταχυδρομείο, ανεξάρτητα
της ύπαρξης ή όχι ηλεκτρονικού αρχείου, δεν θα λαμ-
βάνονται υπ’ όψιν. Το υποβαλλόμενο άρθρο θα πρέ-
πει 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 υπο-
βληθεί για δημοσίευση κάπου αλλού. Επίσης θα πρέ-
πει να αναφέρεται κάθε σύγκρουση συμφερόντων
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 μελε-
τών προοπτικού ή αναδρομικού χαρακτήρα που
δημοσιεύονται για πρώτη φορά. Η έκταση του κει-
μένου 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 δημοσιεύσεων.

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Αποτελούν νέες ή
πολύ σπάνιες περιπτώσεις νοσημάτων, σπάνιες εκ-
δηλώσεις, εφαρμογή νέων διαγνωστικών κριτη-
ρίων ή νέων θεραπευτικών μεθόδων. Η έκταση του
κυρίως κειμένου να μην υπερβαίνει τις 1.500 λέξεις
και η βιβλιογραφία να μην υπερβαίνει τις 15 παρα-
πομπές.

Ανασκοπήσεις: Αναλύονται σύγχρονα ιατρικά
θέματα, στα οποία παρουσιάζονται οι πρόσφατες
εξελίξεις ή αναφέρονται τα συμπεράσματα σειράς
ερευνητικών μελετών των συγγραφέων. Οι ανασκο-
πήσεις γράφονται από έναν ή περισσότερους συγ-
γραφείς, ανάλογα με τη θεματολογία τους Η έκταση
του κυρίως κειμένου καλόν είναι να μην είναι μεγα-
λύτερη 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
βιβλιογραφία τις 5 αναφορές.

Άρθρα της Σύνταξης: Σύντομα άρθρα σχολια-
σμού ή κρίσης επίκαιρων θεμάτων, τα οποία γρά-
φονται μετά από πρόσκληση της συντακτικής
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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 εκτέ-
λεση της συγκεκριμένης έρευνας που παρουσιάζει
το άρθρο, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεθνούς
Επιτροπής Συντακτών Ιατρικών Περιοδικών (ICMJE):
[http://www.icmje.org/ethical_1author.html]. Το πε-
ριοδικό θεωρεί όλους τους συγγραφείς, ανεξάρτητα
της σειράς τους, ως φέροντες εξίσου την πλήρη ευ-
θύνη 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 στε-
λέχη, αναλώσιμα ή αντιδραστήρια, έδωσαν οικο-
νομική βοήθεια μέσω δημόσιας ή ιδιωτικής χρημα-
τοδότησης, ή συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια, δεν
μπορούν να θεωρηθούν ότι πληρούν τα κριτήρια
του συγγραφέα. Επίσης τα κριτήρια αυτά δεν πλη-
ρούν άτομα που σχολίασαν, ή διόρθωσαν ή παρεί-
χαν συμβουλές κατά τη διαδικασία της συγγραφής
μέρους ή όλου του άρθρου. Αυτά τα άτομα μπο-
ρούν 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
συγγραφέα δεν μπορεί να αποδοθεί «τιμής ένεκεν»
λόγω θέσης. Τυχόν διαφωνίες που ανακύψουν σχε-
τικά με την απονομή του τίτλου του συγγραφέα ή
την σειρά των συγγραφέων σε ένα άρθρο, θα ση-
μαίνουν αυτόματα την αναστολή της διαδικασίας
κρίσης, έως ότου αυτά λυθούν, είτε από το σύνολο
των συγγραφέων, ή από την αρμόδια επιτροπή βι-
οηθικής και δεοντολογίας του ιδρύματος προέλευ-
σης 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 αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο
αυτό αποκτήθηκε και πως δόθηκε η άδεια. Κάθε οι-
κονομική 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 Ια-
τρικών Περιοδικών (ICMJE):
[http://www.icmje.org/ethical_4conflicts.html]. Θα
πρέπει να αναφέρεται κάθε χρηματοδότηση που θα
μπορούσε να οδηγήσει ή να υπονοήσει κατευθυνό-
μενη εξαγωγή συμπερασμάτων, όπως επίσης κάθε
οικονομική δραστηριότητα που μπορεί να έχει
σχέση με την μελέτη (π.χ. και όχι περιοριστικά, προ-
ηγούμενη κατοχή μετοχών ή συμμετοχή σε Διοικη-
τικά Συμβούλια ή λήψη χρηματοδότησης για
ομιλίες από εταιρία της οποίας τα προϊόντα ελέγ-
χονται στην συγκεκριμένη μελέτη, κ.λπ.). Η μη
ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων θα πρέπει επί-
σης να αναφέρεται. Εδώ σημειώνεται ότι οι λεπτο-
μέρειες της σύγκρουσης συμφερόντων δεν
δημοσιεύονται μαζί με το άρθρο, αλλά παραμένουν
στην Συντακτική Επιτροπή υπό αυστηρή εχεμύθεια.
Στο άρθρο δημοσιεύεται μια γενικόλογη φράση,
π.χ. «Ο συγγραφέας Χ.Χ έλαβε ενίσχυση από την εται-
ρία Ψ.Ψ. για ερευνητικούς σκοπούς, ή για ομιλίες σε συ-
νέδρια κ.λπ.». Αποτυχία της συμμόρφωσης με αυτή
την οδηγία θα οδηγεί σε επιστροφή του άρθρου για
συμπλήρωση, πριν την επιστημονική κρίση. Σε πε-
ρίπτωση που εκ των υστέρων αποκαλυφθεί σύγ-
κρουση συμφερόντων που δεν δηλώθηκε, η
συντακτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να το
αναφέρει σε επόμενο τεύχος με την μορφή «Ο συγ-
γραφέας Χ.Χ. δεν δήλωσε πιθανή σύγκρουση συμφε-
ρόντων, σχετικά με το άρθρο Ζ.Ζ. και την εταιρία Ψ.Ψ.».

Οδηγίες σύνταξης άρθρων
Για τη σύνταξη των άρθρων το περιοδικό ακολου-
θεί τις υποδείξεις της Διεθνούς Επιτροπής Συντα-
κτών Ιατρικών 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 υπολογι-
στή και λογισμικού επεξεργασίας κειμένου, δακτυ-
λογραφείται σε μορφοποίηση μεγέθους σελίδας Α4
(212 x 297 mm) με περιθώρια εκατέρωθεν τουλά-
χιστον 2,5 cm, σε διπλό διάστημα και με συνεχή
αρίθμηση σειρών στο αριστερό περιθώριο (Μενού:
Διάταξη σελίδας/Αρίθμηση γραμμών/Συνεχόμενη
αρίθμηση).
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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 περί-
ληψη με τις λέξεις κλειδιά στα αγγλικά, το κυρίως
κείμενο, τις ευχαριστίες, τη δήλωση σύγκρουσης
συμφερόντων, τη δήλωση άδειας από την αρμόδια
Επιτροπή Βιοηθικής ή/και τον ΕΟΦ (εφόσον απαι-
τείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για
ερευνητικές εργασίες παρεμβατικού τύπου), τη βι-
βλιογραφία, τους πίνακες και τις λεζάντες των εικό-
νων. Οι εικόνες θα πρέπει να υποβάλλονται σε
ξεχωριστά αρχεία, σύμφωνα με τις οδηγίες 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
επώνυμο), (γ) το εργαστήριο ή την κλινική και το νο-
σοκομείο ή το ίδρυμα από το οποίο προέρχεται η
εργασία, (δ) την πλήρη διεύθυνση του υπεύθυνου
για την αλληλογραφία συγγραφέα, συμπεριλαμβα-
νομένου ενός αριθμού τηλεφώνου και μιας ενερ-
γούς διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
(e-mail) και (ε) βραχύ τίτλο όχι μεγαλύτερο από 40
γράμματα με τα διαστήματα. Όλες οι παραπάνω
πληροφορίες θα πρέπει να αναφέρονται στην Ελ-
ληνική γλώσσα και στη συνέχεια και στην Αγγλική
γλώσσα.

Η περίληψη θα πρέπει να έχει έκταση 250–400
λέξεις (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 παραγράφους (Σκοπός, Υλικό-Μέθοδος, Απο-
τελέσματα, Συμπεράσματα). Κάτω από την περί-
ληψη 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 αποδίδονται στα Ελληνικά
σύμφωνα με το ΙΑΤΡΟΤΕΚ (MeSH-Hellas-Βιοϊατρική
Ορολογία).

Το κυρίως κείμενο θα πρέπει να χωρίζεται στα
τμήματα: Εισαγωγή, Υλικό και μέθοδοι, Αποτελέ-
σματα, Συζήτηση, εκτός από τις ενδιαφέρουσες πε-
ριπτώσεις που θα πρέπει να αποτελούνται από τα
τμήματα: Εισαγωγή, Περιγραφή περίπτωσης, Σχό-

λιο ή Συζήτηση. Στο Υλικό και Μέθοδοι περιγρά-
φεται λεπτομερώς ο τρόπος επιλογής του υλικού ή
των ασθενών, καθώς και οι μέθοδοι που εφαρμό-
σθηκαν, ώστε η έρευνα να μπορεί να αναπαραχθεί
από ερευνητές που επιθυμούν την εφαρμογή της.
Σε περιπτώσεις ερευνών που αφορούν σε ανθρώ-
πους, πρέπει να διευκρινίζεται ότι τηρήθηκε η Δια-
κήρυξη του Ελσίνκι (1975) και θα πρέπει να αναφέ-
ρεται εάν η μελέτη έχει λάβει έγκριση από την
αντίστοιχη Επιτροπή Βιοηθικής και Δεοντολογίας.
Στα αποτελέσματα θα πρέπει να αναφέρονται ανα-
λυτικά τα αποτελέσματα με μορφή κειμένου ή πι-
νάκων (όσο πιο συνοπτικά γίνεται, χωρίς επαναλή-
ψεις). Στη συζήτηση μπορεί να γίνει σύγκριση με
τα αποτελέσματα άλλων εργασιών και να αναφέ-
ρονται τα συμπεράσματα, τα οποία προκύπτουν
από τα αποτελέσματα 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 πραγματοποί-
ηση της έρευνας, όπως προαναφέρθηκε πιο πάνω.

Η δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων θα πρέ-
πει να είναι αναλυτική για όλους τους συγγραφείς.

Η δήλωση έγκρισης από την αρμόδια Επιτροπή
Βιοηθικής ή τον ΕΟΦ (για μελέτες που αυτό απαι-
τείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, π.χ. με-
λέτες παρεμβατικού τύπου, με ασθενείς, μελέτες
ασθενών-μαρτύρων, κ.λπ.) θα πρέπει να περιλαμ-
βάνει τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία
έγκρισης. Καθίσταται σαφές ότι δεν μπορεί να δη-
μοσιευθεί μελέτη για την οποία οι συγγραφείς ζή-
τησαν αναδρομικά έγκριση για εργασίες που ήδη
είχαν γίνει. Οι επιδημιολογικές μελέτες, οι εργασίες
ελέγχου της μικροβιακής αντοχής, οι συγκρίσεις ερ-
γαστηριακής μεθοδολογίας και οι παρουσιάσεις πε-
ριστατικών αποτελούν είδη ερευνητικών εργασιών
που δεν απαιτούν παρόμοια 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 ανα-
τρέχουν στο τυπωμένο κείμενο, είτε σε έντυπη, είτε
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σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία .pdf). Όλοι οι συγ-
γραφείς ενός άρθρου θεωρούνται από κοινού υπεύ-
θυνοι για την σωστή αναπαραγωγή των βιβλιογρα-
φικών αναφορών του άρθρου και η συντακτική
ομάδα του περιοδικού δεν ελέγχει την τυπογραφική
ακρίβειά τους. Κόστος διόρθωσης λάθους αναφο-
ράς που τυχόν ζητηθεί από τρίτο άτομο μετά την
τελική εκτύπωση του τεύχους του περιοδικού, επι-
βαρύνει εξ ολοκλήρου τους συγγραφείς. Η αρίθ-
μηση των αναφορών στο κείμενο γίνεται με την
σειρά που αναφέρονται στο κείμενο, με αραβικούς
αριθμούς, ως εκθέτες, μετά τα σημεία 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 ονό-
ματος χωρίς τελείες, στην συνέχεια το περιοδικό
στην συντετμημένη του μορφή με πλάγια γράμ-
ματα, στην συνέχεια το έτος, ο αριθμός τόμου
(χωρίς τον αριθμό τεύχους σε παρένθεση) και οι σε-
λίδες (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 συγγρα-
φείς είναι περισσότεροι από έξι, αναγράφονται τα
πρώτα έξι ονόματα και ακολουθεί η λέξη “et al.” με
πλάγια γράμματα, ή «και συν.» για ελληνικό άρθρο
(π.χ. Garcia HH, Herrera G, Gilman RH, Tsang VC, Pil-
cher JB, Diaz JF et al. Discrepancies between cere-
bral computed tomography and western blot in the
diagnosis of neurocysticercosis. Am J Trop Med Ηyg
1994; 50:152-157). Σε περίπτωση αναφοράς ονομά-
των συγγραφέων στο κείμενο, αναγράφεται μόνο
το επώνυμό τους. Εάν οι συγγραφείς είναι δύο, με-
ταξύ 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
(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/ dkr 138).

Άρθρα περιοδικών υπό δημοσίευση: Αφορά
άρθρα που έχουν γίνει αποδεκτά και εκκρεμεί η τε-
λική δημοσίευσή τους. Ακολουθείται η προηγού-
μενη οδηγία και μετά την συντομογραφία του
περιοδικού αναγράφεται “in press” ή «υπό δημοσί-

ευση». Εάν κατά την διάρκεια της διαδικασίας κρί-
σης το άρθρο τελικά δημοσιευθεί, οι συγγραφείς
είναι υπεύθυνοι για την ανανέωση της αναφοράς με
τα στοιχεία του περιοδικού (τεύχος, σελίδες ή νού-
μερο DOI).

Σύγγραμμα: αναφέρονται το όνομα του συγγρα-
φέα, ο τίτλος, ο αριθμός της έκδοσης (αν υπάρχουν
περισσότερες από μία), ο εκδότης, ο τόπος έκδο-
σης, το έτος και οι σελίδες της αναφοράς. Για τα κε-
φάλαια βιβλίων αναφέρεται επιπλέον μετά το
όνομα του εκδότη και ο τίτλος του βιβλίου (π.χ. Grif-
fiths WD. Old world cutaneous leishmaniasis. In: Pe-
ters W, Killick-Kendrick R (eds). The leishmaniases in
biology and medicine. Vol. II. London, 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 πα-
ρέλθει πάνω από δύο έτη από την παρουσίασή
τους, αναφέροντας το όνομα του πρώτου συγγρα-
φέα, το συνέδριο και την σελίδα του τόμου πρακτι-
κών (π.χ. Juncosa B et al, XVII Lancefield Internatio-
nal Symposium on Streptococci & Streptococcal
Diseases, Porto Heli, Greece, 2008, pp63 ). Με πα-
ρόμοιο τρόπο θα πρέπει να αναγράφονται και οι
αναφορές σε ιστοσελίδες, όπου επιπλέον θα πρέπει
να αναφέρεται και η ημερομηνία της τελευταίας
επίσκεψης και ελέγχου από τους συγγραφείς (π.χ.
http://www.mednet.gr/whonet, τελευταία επί-
σκεψη, 1η Μαΐου 2013).

Οι φωτογραφίες, τα σχήματα, τα διαγράμματα
κ.λπ. ονομάζονται ως εικόνες (εφόσον είναι φωτο-
γραφίες) ή γραφήματα (εφόσον είναι σχέδια), ανα-
φέρονται στα σημεία του κειμένου όπου αντιστοι-
χούν και αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς
(εικόνα 1, εικόνα 2, κ.ο.κ.). Υποβάλλονται ηλεκτρο-
νικά ως ανεξάρτητα αρχεία εικόνων (JPEG, TIFF, EPS,
κλπ.) στην υψηλότερη δυνατή ανάλυση (το λιγότερο
300 dpi για ασπρόμαυρες ή έγχρωμες φωτογραφίες
και 600 dpi για γραφήματα που περιέχουν σχέδια
και γράμματα) και όχι ενσωματωμένα στο αρχείο
κειμένου του άρθρου. Η τελική αποδοχή προϋπο-
θέτει τον έλεγχό τους από τεχνική άποψη. Για εικό-
νες που δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές ζη-
τείται η εκ νέου υποβολή τους από τους συγγραφείς,
. Οι λεζάντες των εικόνων θα πρέπει να γράφονται
όλες μαζί σε ξεχωριστή σελίδα στο κείμενο του άρ-
θρου.
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Όλοι οι πίνακες αναφέρονται στα σημεία του κει-
μένου όπου αντιστοιχούν και αριθμούνται με συνε-
χόμενους αραβικούς αριθμούς (πίνακας 1, πίνακας
2, κ.ο.κ.). Οι πίνακες δακτυλογραφούνται σε διπλό
διάστημα και σε ξεχωριστή σελίδα ο καθένας. Η
έκταση κάθε πίνακα καλόν είναι να μην υπερβαίνει
τη μία σελίδα. Όλοι οι πίνακες πρέπει να έχουν λε-
ζάντες, οι οποίες γράφονται στο άνω μέρος της αν-
τίστοιχης σελίδας. Τυχόν επεξηγήσεις αναφέρονται
με παραπομπές στο τέλος του πίνακα.

Στην ονοματολογία και στις μονάδες μέτρησης,
οι φαρμακευτικές ουσίες αναφέρονται με την χη-
μική και όχι την εμπορική ονομασία τους. Οι μονά-
δες των διαφόρων μεγεθών αναφέρονται με τους
διεθνώς παραδεκτούς συμβολισμούς και όχι με τις
ελληνικές ονομασίες τους. Για παράδειγμα, γράφε-
ται κύτταρα/μl και όχι κύτταρα κ.κ.χ. Η ονοματολο-
γία των βακτηρίων είναι αυτή που αναφέρεται στο:
Approved lists of Bacterial 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 ταξινόμηση των ιών
(ICTV), όπως αναφέρονται στο Virus Taxonomy:
Classification and nomenclature of viruses, Seventh
report of the international Committee on Taxo-
nomy 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 μέθο-
δοι, αποτελέσματα συζήτηση»).

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

Διαδικασία κρίσης
Όλες οι εργασίες που υποβάλλονται κρίνονται από
τουλάχιστον έναν εξωτερικό κριτή και από την
ομάδα σύνταξης του περιοδικού. Οι κριτές μπορεί

να αποτελούν μέλη της Συντακτικής Επιτροπής ή
να είναι άλλοι, ειδικοί για το θέμα, επιστήμονες. Κα-
ταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια η κρίση για
την αποδοχή, την τροποποίηση ή την απόρριψη
μια υποβληθείσας εργασίας να ολοκληρώνεται σε
εύλογο χρονικό διάστημα (τρεις έως τέσσεριςεβδο-
μάδες) από την ημερομηνία υποβολής της. Όλη η
αλληλογραφία πραγματοποιείται μέσω της ηλε-
κτρονικής διεύθυνσης (email) του υπεύθυνου συγ-
γραφέα, γι’ αυτό τον λόγο ένας ενεργός λογαρια-
σμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι απολύτως
απαραίτητος. Σε περίπτωση που οι κριτές ζητήσουν
διορθώσεις ή προτείνουν αλλαγές, το τελικό διορ-
θωμένο κείμενο υποβάλλεται εκ νέου από τον υπεύ-
θυνο συγγραφέα, σε διάστημα τριών εβδομάδων
από την επιστροφή του για τροποποίηση και συνο-
δευόμενο από επιστολή στην οποία θα αναφέρον-
ται σημείο προς σημείο όλες οι αλλαγές στο κείμενο,
καθώς και η αιτιολογημένη αποδοχή ή απόρριψη
των προτάσεων των κριτών. Μετά την τελική απο-
δοχή, η μελέτη αποστέλλεται στο τυπογραφείο. Οι
συγγραφείς, εφόσον το επιθυμούν, δύνανται να λά-
βουν τυπογραφικά δοκίμια για έλεγχο. Τα δοκίμια
πρέπει να επιστρέφονται στο Τυπογραφείο σε τρείς
το πολύ ημέρες με την χρήση ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου. Εφόσον οι συγγραφείς επιθυμούν ανά-
τυπα, θα πρέπει να αποστείλουν επιστολή που θα
δηλώνουν τον αριθμό ανατύπων που επιθυμούν. Η
σχετική δαπάνη βαρύνει εξ ολοκλήρου τους συγ-
γραφείς. Δεν επιτρέπεται αλλαγή του κειμένου στο
στάδιο των τυπογραφικών δοκιμίων χωρίς την
άδεια της Σύνταξης.

Δήλωση άδειας έκδοσης
Μετά την οριστική αποδοχή του άρθρου προς δη-
μοσίευση, ο υπεύθυνος συγγραφέας θα πρέπει να
συμπληρώσει και να υπογράψει την επιστολή ανά-
θεσης της άδειας έκδοσης που μπορεί να βρει στην
ιστοσελίδα της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εται-
ρίας. Η συμπληρωμένη φόρμα θα πρέπει να ταχυ-
δρομηθεί (κατά προτίμηση με συστημένη επιστολή
ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς) στην διεύθυνση «Συν-
τακτική Επιτροπή, Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογι-
κής Εταιρείας, ASCENT ΕΠΕ, Μιχαλακοπούλου 29,
115 28, Αθήνα». Σημειώνεται 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
(Journal of HMS) is the official Journal of the Hellenic
Microbiological Society, aiming at the constant edu-
cation of Biopathologists, Clinical Microbiologists,
as well as of every scientist involved in Laboratory
and Clinical Medicine. The Journal of the Hellenic
Microbiological Society is a quarterly peer-reviewed
journal, cited 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,
Parasitology, Mycology, Virology) and to the other
subspecialties of Medical Biopathology (Laboratory
Haematology- Blood Donation, Medical Biochemistry
and Immunology). In addition, Journal of HMS is an
appropriate forum for the publication of information
related to the role of the laboratory in both the
management of infectious diseases and the eluci-
dation of the epidemiology of infections. Manuscripts
which present the results of original scientific inve-
stigations are encouraged. Finally, Journal of HMS
welcomes submission of manuscripts which describe
novel molecular methods for use in the diagnosis
or elucidation of infections.

The Journal does not charge page or article pro-
cessing 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:
“Editorial Board, Journal of the Hellenic Microbiologi-
cal Society, ASCENT Ltd., Michalakopoulou 29, 115 18
Athens”.

Manuscripts received by post, regardless of wh-

ether complemented with an electronic file or not,
will not be taken into consideration. 

Submitted articles must be accompanied by a re-
levant 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 publi-
shed or submitted for publication elsewhere. In ad-
dition, any conflict of interest among all authors has
to be mentioned. Upon its receipt, the manuscript
will be checked for its integrity; a reply e-mail will
then be sent to the author in charge of the corre-
spondence.

Types of papers for publication
The following types of articles are published in the
journal:

Research papers: contain the results of prospective
or retrospective laboratory, epidemiological or cli-
nical studies which are published for the first time.
The length of the text -excluding literature- should
not exceed 5,000 words, four to five tables or figu-
res and 35 bibliographical references.

Short-form papers: generally share the same
structure as research papers, but their length is
smaller and does not exceed 1,800 words, two ta-
bles or figures and 15 bibliographical references.
They relate to studies 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 pro-
posal by the respective referees, when they consi-
der that the topic does not justify 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
therapeutic methods. The length of the text should
not exceed 1,500 words two tables or figures and
15 bibliographical references. 
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Review articles: modern medical issues are ana-
lyzed, where the latest developments are presented
or the conclusions of series of research studies by
the authors are listed. Review articles are written by
one or more authors, according to their theme. The
main text should not exceed 10,000 words, inclu-
ding up to 100 references. 

Letters to the Editors: contain opinions or com-
ments on published studies, etc. Their length should
be no more than 500 words, including up to 5 refe-
rences. 

Editorial articles: brief articles commenting on
or assessing contemporary issues, published upon
invitation by the Editorial Board. Their length sh-
ould 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 has assisted in designing and/ or carrying out
a specific research presented in the article, accor-
ding to the guidelines of the International Commit-
tee 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 re-
sponsibility of an article, including its title and
order of appearance of other authors. Any indivi-
duals who offered specific equipment or facilities,
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plies with the guidelines of the International Com-
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las-Biomedical Terminology).

The main body of the text, for the Research pa-
pers and the Short-form papers, must be divided
into sections: Introduction, Materials and Meth-
ods, Results, Discussion. For the Interesting Cases
format it should be divided into the following sec-
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(e.g. special lettering), the authors should refer to
the relevant printed text in order to ensure proper
referencing, either in printed or in electronic for-
mat (.pdf files). The authors of an article are all held
equally responsible for the proper reproduction of
references, whereas the Editorial Board of the jour-
nal does not check references for their typograph-
ical 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 journal, the financial
cost is entirely borne by the authors. The numbe-
ring of references follows the sequence in which
they appear in the text, using Arabic numerals, in
the form of superscripts and following punctuation
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names of the authors the word “Anonymous” is
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Journal articles under publication: these are articles
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blication. The previous instructions should be fol-
lowed, whereas the abbreviated journal title is fol-
lowed 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, publi-
cation edition (in case of more than one editions),
publisher, city of publication, year and page num-
bers. For book chapters, the title of the book must
also be mentioned after the name of the publisher
(e.g. Griffiths WD. Old world cutaneous leishmania-
sis. In: Peters W, Killick-Kendrick R (eds). The leish-
maniases in biology 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 presentation, indicating the name of the first
author, the conference and specific page(s) in the
volume of the minutes of the conference (e.g. Jun-
cosa B et al, XVII Lancefield International Sympo-
sium on Streptococci & Streptococcal Diseases,
Porto Heli, Greece, 2008, pp63). References to web-
sites should be listed in a similar manner, further
indicating the date of the authors’ last access to the
website (e.g. http://www.mednet.gr/whonet, cited
1 September 2015).

Photographs, figures, diagrams, etc. are defined
as images (in case of photos) or graphs (in case of
drawings) 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 elec-
tronic format as individual image files (JPEG, TIFF,
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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 attachments to the text file of the article.
Their final admission requires approval after tech-
nical control. When images do not meet the specifi-
cations, the authors will be requested 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 nu-
merals (Table 1, Table 2, etc.). The tables must be
typed using double-spacing, at the end of the ma-
nuscript, after the references, in the same file. Each
table should fit in one page. All tables must be ac-
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brand name. The various units of measurement are
referred to according to the internationally accepta-
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