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Περίληψη
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Τεχνικές μελέτης των φυσιολογικών μικροχλωρίδων του ανθρώπου -

μεταγονιδιωματική

Φ. Γύπας1, Α.-Φ. Α. Μεντής2

1 Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2 Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Αθήνα

Οι μικροβιακοί πληθυσμοί οι οποίοι αποικίζουν όλες σχεδόν τις σωματικές επιφάνειες και τους βλεν-

νογόνους του ανθρώπινου οργανισμού (μικροχλωρίδες, ανθρώπινο μικροβίωμα – Α.Μ.), αλληλεπι-

δρούν μεταξύ τους και έχουν συσχετιστεί με ευεργετικές συνέπειες για τον ανθρώπινο οργανισμό,

αλλά και άμεσα ή έμμεσα με ένα ευρύ φάσμα νοσολογικών οντοτήτων. Η δομή και οι δυναμικές

σχέσεις των μικροχλωρίδων μελετώνται εντατικά τα τελευταία χρόνια. Μέχρι τη δεκαετία του 1990,

η καλλιέργεια ήταν η μόνη διαθέσιμη μέθοδος για τη διερεύνηση της σύνθεσης των μικροχλωρίδων,

αλλά έκτοτε έχουν γίνει διαθέσιμες και μέθοδοι χωρίς καλλιέργεια. Τεχνικές όπως ο προσδιορισμός

της αλληλουχίας του 16S rRNA γονιδίου, οι μεταβλητές περιοχές του οποίου επιτρέπουν την ταυ-

τοποίηση και τυποποίηση των βακτηρίων, η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης, η αποτύπωση

θραυσμάτων DNA, η τεχνική FISH και οι DNA μικροσυστοιχίες, έχουν χρησιμοποιηθεί για τη σύγ-

κριση των μικροχλωρίδων μεταξύ υγιών ατόμων και ασθενών. Κοινό μειονέκτημα των τεχνικών αυτών

είναι η αδυναμία αναγνώρισης αγνώστων βακτηρίων. Η πρόσφατη εισαγωγή τεχνικών αλληλούχισης

επόμενης γενιάς και οι δυνατότητές της για μαζική αλληλούχιση 16S rRNA αμπλικονίων ή η μαζική
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Εισαγωγή

Tα μικρόβια των μικροχλωρίδων αποικίζουν φυσιολο-
γικά όλες σχεδόν τις σωματικές επιφάνειες, οι οποίες
έρχονται σε άμεση ή έμμεση επαφή με το περιβάλ-
λον, όπως είναι το δέρμα, οι βλεννογόνοι του ανα-
πνευστικού ή ουρο-γεννητικού συστήματος και η
γαστρεντερική οδός.1 Το σύνολο των μικροβιακών
αυτών πληθυσμών τιτλοφορείται στη διεθνή βιβλιο-
γραφία ως human microbiota (ανθρώπινες μικροχλω-
ρίδες), ενώ το σύνολο του γονιδιώματός τους ονομά-
ζεται human microbiome (ανθρώπινο μικροβίωμα –
Α.Μ.). Μάλιστα, το Α.Μ. του γαστρεντερικού συστή-
ματος που αποτελείται από 1014 μικροβιακά κύτταρα
(δέκα φορές περισσότερα σε σχέση με το σύνολο
των κυττάρων του ανθρωπίνου σώματος), έχει προ-
σφυώς αποκληθεί «υπεροργανισμός», «ξεχασμένο
όργανο», ή «εκτεταμένο γονιδίωμα».2,3

Κατά το παρελθόν, η έρευνα για τις αλληλεπιδρά-
σεις των μικροβίων με τον αθρώπινο οργανισμό είχε
εστιασθεί στους παθογόνους μικροοργανισμούς ενώ
η έρευνα για τους μικροοργανισμούς  των μικροχλω-
ρίδων ήταν περιορισμένη, κυρίως διότι την περίοδο
εκείνη η κρατούσα αντίληψη ήταν ότι οι τελευταίοι
είχαν μικρή επίδραση στην υγεία. Ωστόσο, η μελέτη
του Α.Μ. και δη εκείνου του γαστρεντερικού συστή-
ματος έχει ιδιαίτερη κλινική σημασία, καθόσον έχει
άμεση ή έμμεση σχέση με ένα ευρύ φάσμα νοσολο-
γικών οντοτήτων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα απο-
τελούν οι φλεγμονώδεις και όχι μόνο παθήσεις του
εντέρου, ο ορθοκολικός αλλά και εξω-γαστρεντερι-
κός καρκίνος, η παχυσαρκία & το μεταβολικό σύν-
δρομο, οι αλλεργίες-ατοπίες ακόμα και το φάσμα των
αυτιστικών διαταραχών.1 Από την άλλη πλευρά, όμως,
η σχέση του γαστρεντερικού Α.Μ. μπορεί να είναι και

συμβιωτική, επιφέροντας ευεργετικές συνέπειες στον
ξενιστή, όπως για παράδειγμα η παρουσία μικροορ-
γανισμών στο έντερο που διευκολύνουν την διά-
σπαση και την απορρόφηση των τροφών.4

Το ενδιαφέρον για τις μικροχλωρίδες του ανθρώ-
πινου σώματος έχει ιστορικά ξεκινήσει από τις αρχές
του 20ου αιώνα, όμως, μόνο τα τελευταία χρόνια κα-
τέστη δυνατή η μελέτη τους λόγω της εκθετικής προ-
όδου της βιοτεχνολογίας & βιοπληροφορικής.3,5 Κάθε
μία από τις μικροβιακές χλωρίδες του ανθρώπινου
οργανισμού έχει τη δική της σύνθεση, ανάλογα με το
περιβάλλον του σώματος στο οποίο ανήκει. Κύριος
σκοπός της μελέτης του Α.Μ. είναι ο καθορισμός της
μικροβιακής ποικιλίας, των βακτηριακών ειδών, του
πληθυσμού τους, καθώς και της δυναμικής σχέσης
τους σε κάθε μικροχλωρίδα του ανθρώπινου σώμα-
τος. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι στις
περισσότερες μελέτες η αναγνώριση των μικροβίων
γίνεται σε επίπεδο φύλου (ή συνομοταξίας). Για πα-
ράδειγμα, στον εντερικό σωλήνα κατοικούν 7 διαφο-
ρετικά φύλα βακτηρίων, εκ των οποίων τα Firmicutes
και Bacteriodetes είναι τα πλέον πολυάριθμα.3 Τέλος,
η συσχέτιση της σύνθεσης του μικροβιώματος με κλι-
νικά στοιχεία και οι διαφορές που παρατηρούνται με-
ταξύ των υγιών ατόμων και των ασθενών δίνουν
πολύτιμες πληροφορίες για τον ρόλο της κάθε χλω-
ρίδας στην υγεία και την ασθένεια.

Για την μελέτη του Α.Μ. έχει εφαρμοσθεί μία πλη-
θώρα μεθόδων. Η γνώση των δυνατοτήτων της κάθε
μεθόδου, καθώς και η ικανότητα συνδυασμού μεθό-
δων είναι πολύ σημαντική, καθώς επιτρέπει στην
ερευνητική κοινότητα να ελαχιστοποιήσει το κόστος
και να μεγιστοποιήσει την πειραματική αξιοπιστία.
Στην παρούσα ανασκόπηση περιγράφονται οι κυριό-
τερες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη

Φ. ΓΥΠΑΣ, Α.-Φ. Α. ΜΕΝΤΗΣ
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παράλληλη αλληλούχιση του συνόλου των μικροβιακών γονιδίων μίας μικροχλωρίδας, η οποία ακο-

λουθείται από ανάλυση μέσω βιοπληροφορικής (μεταγονιδιωματική), έχει μεγαλώσει εκθετικά τη

δυνατότητα μελέτης των πολύπλοκων οικοσυστημάτων του ανθρώπινου γονιδιώματος. Στην πα-

ρούσα εργασία γίνεται ανάλυση και σύγκριση όλων των τεχνικών με τις οποίες μπορεί να μελετη-

θεί το Α.Μ. και προσδιορίζονται οι καλύτερες μέθοδοι ή ο συνδυασμός των καλύτερων μεθόδων

ανάλογα με τα δεδομένα του εκάστοτε προβλήματος. 

Υπεύθυνος αλληλογραφίας
Αλέξιος-Φώτιος Α. Μεντής

Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας 
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 127
115 21 Αθήνα 

Τηλέφωνο: +30-210-9712673
e-mail: mentisaf@gmail.com

Λέξεις κλειδιά

ανθρώπινο μικροβίωμα, μικροχλωρίδες, 

μεταγονιδιωματική.



ΤΟΜΟΣ 59 • ΤΕΥΧΟΣ 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2014

9

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ

του Α.Μ., εξηγούνται τα πλεονεκτήματα και μειονε-
κτήματα εκάστης και δίδονται παραδείγματα εφαρ-
μογών τους. Στην παρούσα ανασκόπηση δεν περιλαμ-
βάνονται μέθοδοι που εστιάζουν στην αλληλεπίδραση
των μικροβιακών κοινοτήτων, όπως είναι η μεταπρω-
τεωμική (metaproteomics) & μεταγραφωματική (meta-
transcriptomics). 

2. Καλλιέργεια - απομόνωση μικροβίων

Για πολλές δεκαετίες οι γνώσεις μας γύρω από το
Α.Μ. προέρχονταν μόνο από μεθόδους καλλιέργειας
μικροβίων, η συμβολή της οποίας στην μελέτη των μι-
κροχλωρίδων ήταν μοναδική. Η καλλιέργεια αποτελεί
χαμηλού κόστους λύση για τη μελέτη του Α.Μ., απο-
τελεί όμως κοπιώδη και χρονοβόρα διαδικασία. Από
μόνη της δίνει μια περιορισμένη άποψη γύρω από την
ποικιλομορφία του Α.Μ., διότι αφενός μόνο το 30%
των μικροβίων στο Α.Μ. έχει καλλιεργηθεί μέχρι σή-
μερα, αφετέρου δε μικρόβια που βρίσκονται σε μι-
κρούς πληθυσμούς στις μικροχλωρίδες δεν μπορούν
να απομονωθούν λόγω υπερανάπτυξης των μικρο-
βίων που είναι σε μεγάλες συγκεντρώσεις.6,7 Πρό-
σφατες βελτιώσεις έχουν αυξήσει σημαντικά την
απόδοση των μεθόδων καλλιέργειας βακτηρίων για
τον προσδιορισμό της σύνθεσης των μικροβιακών
χλωρίδων (culturomics). Πράγματι, η ομάδα του
Roult8 από τη Μασσαλία, χρησιμοποιώντας τεχνολο-
γικές εξελίξεις όπως την MALDI-TOF, “έξυπνους”
επωαστήρες, αυτόματα συστήματα ανακαλλιέργειας
μικροβίων, σε συνδυασμό με επιλεκτικά θρεπτικά
υλικά, καταστρο-φή μη σπορογόνων μικροβίων με
θέρμανση, καθώς και βελτιώσεις σε άλλες κλασικές
τεχνικές, πέτυχε να απομονώσει πάνω από 32.000
διαφορετικές αποικίες βακτηρίων από 3 δείγματα αν-
θρώπινων κοπράνων. Η περαιτέρω εξέλιξη της καλ-
λιέργειας, φαίνεται ότι θα συμβάλλει σημαντικά στην
μελέτη των μικροχλωρίδων και θα επιτρέψει την απο-
μόνωση βακτηρίων που μέχρι σήμερα δεν ήταν δυνα-
τόν να καλλιεργηθούν.  

3. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 

Η συμβατική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης
(PCR) είναι μία πολύ διαδεδομένη τεχνική η οποία
πλέον χρησιμοποιείται και στη μελέτη του Α.Μ.. Με τη
μέθοδο αυτή είναι δυνατή η μελέτη της σύνθεσης των
μικροχλωρίδων που επιτυγχάνεται με την ανίχνευση
γονιδίων-στόχων του κάθε μικροοργανισμού. Το κυ-
ριότερο μειονέκτημά της είναι η μειωμένη αξιοπιστία
της στον υπολογισμό της ποσότητας του DNA στο
δείγμα και επομένως του πληθυσμού κάθε μικροορ-
γανισμού στην μικροχλωρίδα. 

Το μειονέκτημα της συμβατικής PCR ως προς την

ποσοτική μέτρηση των μικροργανισμών έρχεται να
καλύψει η PCR πραγματικού χρόνου (real time PCR -
rPCR) η οποία μπορεί να δώσει ποσοτικό αποτέλε-
σμα.8 Μελέτες που έγιναν με τη χρήση της rPCR έδει-
ξαν μεταβολές του Α.Μ. που σχετίζονταν με την ηλικία
του ασθενούς, τη χρήση αντιβιοτικών και την κατά-
σταση της υγείας/ ασθένειας.9,10 Η rPCR μπορεί να
αποβεί ιδιαίτερα χρησιμη στη μελέτη του Α.Μ., όταν
συνδυαστεί με ημι-ποσοτικές τεχνικές, όπως για πα-
ράδειγμα DGGE ή οι DNA μικροσυστοιχίες (βλ. πα-
ρακάτω) και έτσι να δώσει περαιτέρω πληροφορίες
για την ποικιλομορφία και την αφθονία του Α.Μ..11,12

Συνοπτικά, τα πλεονεκτήματα της rPCR είναι η ικα-
νότητα φυλογενετικού διαχωρισμού, η ταχύτητα της
μεθόδου, καθώς και ο σχεδιασμός εκκινητών που
στοχεύουν συγκεκριμένα είδη μικροβίων. Στα μειονε-
κτήματα συγκαταλέγονται η αδυναμία αναγνώρισης
νέων ειδών καθώς και η πιθανότητα ταυτόχρονου
πολλαπλασιασμoύ ψευδο-γονιδίων που μοιράζονται
παρόμοιες αλληλουχίες με τα υπό εξέταση γονίδια. 

4. Ταξινόμηση βακτηρίων με την υπομονάδα
16S ριβοσωματικού RNA

Η υπομονάδα 16S του ριβοσωματικού RNA (16S
rRNA) των βακτηρίων έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς
στο παρελθόν και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για
την ταξινόμηση των βακτηρίων. Το 16S rRNA που
αποτελείται από 1500 περίπου βάσεις νουκλεοτιδίων,
βρίσκεται σε όλα τα βακτήρια. Η βασική του λειτουρ-
γία είναι η έναρξη και η επιμήκυνση της πρωτεϊνο-
σύνθεσης, η οποία δεν έχει αλλάξει και έτσι, τυχαίες
αλλαγές αποτελούν δείκτη του χρόνου εξελίξεως των
βακτηρίων. Παρ’ όλη την εν γένει υψηλή ομολογία
του 16S rRNA μεταξύ των βακτηριακών ειδών (“συν-
τηρημένες περιοχές”), το 16S rRNA περιλαμβάνει
στην αλληλουχία του εννέα μεταβλητές περιοχές που
είναι διακριτές μεταξύ των διαφόρων μικροβίων και οι
οποίες ως εκ τούτου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για αναγνώριση και διάκριση μεταξύ των βακτηρίων.13

Πριν την εισαγωγή των μεθόδων μεταγονιδιωματικής
(που περιγράφονται παρακάτω), η ταυτοποίηση των
μικροβίων με τη μέθοδο αυτή περιελάμβανε πολλα-
πλασιασμό του γονιδίου 16S rRNA με PCR, κλωνο-
ποίηση του αμπλικονίου σε πλασμίδιο και προσδιο-
ρισμό της αλληλουχίας του με την κλασική μέθοδο
κατά Sanger. Για την ταυτοποίηση του βακτηρίου
ακολουθούσε σύγκριση, με τη βοήθεια ειδικών λογι-
σμικών προγραμμάτων, των rDNA αλληλουχιών του
16S rRNA με αλληλουχίες αναφοράς από βάσεις δε-
δομένων, όπως η GenBank14 ή η Ribosomal Database
Project15 που περιλαμβάνουν νουκλεοτιδικές ακολου-
θίες εκατοντάδων χιλιάδων οργανισμών. Για την ταυ-
τοποίηση και τυποποίηση βακτηρίων σε κλινικό επίπε-
δο, είναι διαθέσιμη αυτοματοποιημένη εμπορική μέ-



θοδος που βασίζεται σε ανάλυση του 16S rRNA (Mi-
croSeq® 500 16S rDNA Bacterial Identification Kit –
της εταιρείας Applied Biosystems). Αν και με τη μέ-
θοδο αυτή μπορούν να προσδιορισθούν οι επικρα-
τούντες μικροοργανισμοί σε κάποια μικροχλωρίδα και
να αναγνωρισθούν ακόμη και μικροοργανισμοί που
δεν μπορούν να απομονωθούν με καλλιέργεια, η δυ-
νατότητα ανάλυσης μικροβίων που βρίσκονται σε μι-
κρές συγκεντρώσεις είναι περιορισμένη.

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι για τη
σύγκριση δειγμάτων μικροχλωρίδων από διαφορετικά
άτομα, δεν είναι αναγκαίο πολλές φορές να γνωρί-
ζουμε ποιοι μικροοργανισμοί είναι παρόντες, αλλά
μόνο αν τα ηλεκτροφορητικά φάσματα των αμπλικο-
νίων του συνόλου των 16S rRNA κάθε μικροχλωρίδας
είναι όμοια ή ανόμοια, καθώς και το βαθμό διαφοράς
μεταξύ των δειγμάτων. Ειδικά για τη σύγκριση μικρο-
βιωμάτων μεταξύ ομάδων μελέτης και αντιστοίχων
μαρτύρων (όπως π.χ. για τη μελέτη της επίδρασης
του περιβάλλοντος, της διατροφής ή της λήψης αντι-
βιοτικών), οι σχετικές μελέτες εστιάζουν στις ενδεχό-
μενες συνολικές διαφορές στη σύνθεση των μικρο-
βιακών κοινοτήτων παρά στην αναγνώριση όλων των
ειδών μικροβίων που υπάρχουν σε αυτές.

5. Τεχνικές αποτύπωσης (Fingerprinting)

Προ της εφαρμογής των νέων μεθόδων αλληλούχι-
σης επόμενης γενιάς (που περιγράφονται παρακάτω),
οι ερευνητές στην προσπάθειά τους να μελετήσουν
τις μικροχλωρίδες ανέπτυξαν διάφορες ευφυείς με-
θόδους που βασίζονται στην ανάλυση του γονιδιακού
αποτυπώματος (DNA fingerprinting). Ιδιαίτερα γνω-
στές είναι οι ακόλουθες τεχνικές: ηλεκτροφόρηση σε
πηκτή με κλίση αποδιατακτικής ουσίας όπως η φορ-
μαμίδη ή η ουρία (Denaturating Gradient Gel Elec-
trophoresis - DGGE), ηλεκτροφόρηση σε πηκτή με
βαθμίδωση θερμοκρασίας (Temperature gradient gel
electrophoresis – TGGE). Οι τεχνικές αυτές επιτρέ-
πουν το διαχωρισμό τμημάτων DNA με ίδιο μοριακό
βάρος αλλά με διαφορά στην αλληλουχία των νου-
κλεοτιδίων τους. Για παράδειγμα, με την DGGE μπο-
ρεί να γίνει διαχωρισμός σύνθετων μιγμάτων 16S
rRNA γονιδιακών αμπλικόνιων, που έχουν ίδιο μήκος,
αλλά διαφορετικές DNA αλληλουχίες.16 Επομένως, με
βάση τις τεχνικές αυτές, μπορεί να γίνει σύγκριση
τμημάτων DNA μεταξύ δειγμάτων διαφορετικών μι-
κροχλωρίδων και έτσι, βρίσκει εφαρμογή στη μελέτη
του Α.Μ.. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η
σύγκριση μικροχλωρίδων ασθενών και υγιών ατόμων,
ή εκείνη μεταξύ διαφόρων νόσων.17,18 Έχουν το πλε-
ονέκτημα ότι είναι ταχείες, και πολλά δείγματα μπο-
ρούν να αναλυθούν παράλληλα.19 Όλες οι προανα-
φερθείσες τεχνικές θεωρούνται ημι-ποσοτικές, καθώς
δεν επιτρέπουν τον ακριβή προσδιορισμό ποσοτήτων.

Μειονέκτημα αποτελεί, επίσης, και η αδυναμία απευ-
θείας φυλογενετικής αναγνώρισης εκτός αν εφαρμο-
στεί αλληλούχιση ή υβριδισμός ανιχνευτή.19

6. Ταυτοποίηση βακτηρίων

6.1 Υβριδοποίηση ανιχνευτή

Οι τεχνικές υβριδισμού ανιχνευτή (probe hybridization
techniques) βασίζονται στον υβριδισμό συγκεκριμέ-
νων ολιγονουκλεοτιδικών ανιχνευτών με αλληλουχίες-
στόχους βακτηριακού DNA. Οι ανιχνευτές ολιγονου-
κλεοτιδίων μπορεί να είναι συμπληρωματικοί γονιδίων
βακτηρίων είτε σε επίπεδο βακτηριακού γένους/ εί-
δους είτε σε ανώτερο ταξινομητικό επίπεδο (Φύλου,
Ομοταξίας, Τάξης ή Οικογένειας).3 Οι δύο βασικές τε-
χνικές που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη τεχνολο-
γία είναι ο φθορίζων in situ υβριδισμός (fluorescence
in situ hybridization - FISH) και οι μικροσυστοιχίες
DNA (DNA microarrays). Κύριος στόχος των μεθόδων
αυτών αναφορικά με τη μελέτη του Α.Μ. είναι η φυ-
λογενετική αναγνώριση των ειδών των μικροβίων σε
αυτό, καθώς και η καταμέτρησή τους. 

6.1.1 FISH

Για τη μελέτη μικροχλωρίδων, στη μέθοδο αυτή χρη-
σιμοποιούνται σημασμένοι με φθορίζουσα χρωστική
ανιχνευτές ολιγονουκλεοτιδίων που υβριδοποιούν
συμπληρωματικές αλληλουχίες-στόχους βακτηρίων,
όπως το 16S rRNA. Η τεχνική FISH μπορεί να εφαρ-
μοσθεί κατευθείαν σε δείγματα κοπράνων. Ο συν-
δυασμός FISH και κυτταρομετρίας ροής έχει δείξει
ότι προσφέρει υψηλή απόδοση κατά την ανάλυση του
Α.Μ..20-22 Η FISH χρησιμοποιήθηκε κυρίως για σύγ-
κριση του Α.Μ. μεταξύ υγιών και ασθενών.23 Πλεονε-
κτήματα της συγκεκριμένης τεχνικής είναι ότι είναι
ημι-ποσοτική και γρήγορη, ενώ μειονέκτημα αποτελεί
το ότι δεν είναι δυνατή η αναγνώριση άγνωστων
ειδών βακτηρίων. Για τις τελευταίες περιπτώσεις,
μπορούν να σχεδιαστούν ανιχνευτές που  στοχοποι-
ούν βακτήρια σε επίπεδο Φύλου, ώστε να υπάρχει
τουλάχιστον μια αδρή ταξινόμηση των αγνώστων βα-
κτηρίων.

6.1.2. DNA μικροσυστοιχίες

Η τεχνολογία των DNA μικροσυστοιχιών (DNA mi-
croarrays) είναι υψηλής απόδοσης και παρέχει φυλο-
γενετική αναγνώριση των μικροβίων του Α.Μ..24,25 Οι
μέθοδοι αυτές βασίζονται σε ειδικούς κατά περί-
πτωση ολιγονουκλεοτιδικούς ανιχνευτές, που καθη-
λώνονται σε επιφάνεια από γυαλί ή πυρίτιο. Η προ-
σθήκη σημασμένου με φθορίζουσα ουσία DNA που
έχει εκχυλιστεί από δείγμα μικροχλωρίδας (π.χ. κό-
πρανα), ή αμπλικονίων (π.χ. 16s rRNA) οδηγεί σε υβρι-
δισμό με τους καθηλωμένους ειδικούς ανιχνευτές. Η
ανάγνωση του αποτελέσματος γίνεται με σάρωση με
ειδικές συσκευές laser. Οι DNA μικοσυστοιχίες χρη-
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σιμοποιούνται για σύγκριση της μικροχλωρίδας με-
ταξύ διαφορετικών πληθυσμών.25-27 Εμπορικά διαθέ-
σιμες DNA μικροσυστοιχίες που βασίζονται στην
αρχή αυτή χρησιμοποιούνται για την μελέτη των μι-
κροχλωρίδων του ανθρώπου όπως το HITChip™ της
εταιρείας Agilent Technologies και το PhyloChip™ της
εταιρείας Affymetrix. 

Στα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας αυτής συγ-
καταλέγονται η ταχύτητα, το γεγονός ότι είναι ημι-πο-
σοτική μέθοδος, καθώς και ότι τα δείγματα μπορούν
να ελεγχθούν για όλα τα γνωστά είδη μικροβίων ταυ-
τόχρονα. Από την άλλη, μειονέκτημα μπορεί να απο-
τελέσει η υβριδοποίηση πολλαπλών ανιχνευτών σε
ένα στόχο, ενώ είδη βακτηρίων σε χαμηλούς πληθυ-
σμούς στο Α.Μ. μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπι-
στούν, ακόμα και αν υπάρχουν διαθέσιμοι σχετικοί
ιχνηθέτες.24

6.2. Αλληλούχιση επόμενης γενιάς

Η αλληλούχιση επόμενης γενιάς (Next Generation Se-
quencing) είναι μία πρόσφατη τεχνολογία με την
οποία πραγματοποιείται προσδιoρισμός αλληλουχιών
DNA με υψηλή απόδοση αλλά και με χαμηλό κόστος.
Παραδείγματα τέτοιων συσκευών αλληλούχισης επό-
μενης γενειάς είναι: 454 Pyrosequencing® (Roche Di-
agnostics GMBH Ltd, Mannheim Germany), Illumina
MiSeq® και HiSeq® (Illumina) και SOLiD4®, Ion tor-
rent® και Ion Proton® (Life Technologies), καθώς και
Heliscope® (Helicos Biosciences). 

Με τη χρήση των συσκευών αλληλούχισης επόμε-
νης γενιάς μεγάλος αριθμός τμημάτων DNA μπορούν
να αλληλουχηθούν παράλληλα, δηλαδή ταυτόχρονα
και στην ίδια αντίδραση. Η αντίδραση αυτή καλείται
μαζική παράλληλη αλληλούχιση. Η πυροαλληλούχιση
(pyrosequencing), η παλαιότερη από τις τεχνολογίες
αλληλούχισης επόμενης γενιάς, μπορούσε να αλλη-
λουχίσει 500 εκατομμύρια βάσεις, με ακρίβεια 99%
σε ένα μόλις τρέξιμο28 και η απόδοσή  της ήταν 2000
φορές μεγαλύτερη σε σχέση με την αλληλούχιση
κατά Sanger. Οι πιo πρόσφατες συσκευές έχουν πολύ
μεγαλύτερη απόδοση, αν και η παρακολούθηση των
τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα αυτό είναι δύ-
σκολη, καθόσον βελτιώσεις των μεθόδων αυτών ανα-
κοινώνονται σχεδόν κάθε μήνα.5

6.2.1. Απευθείας αλληλούχιση του 16S rRNA 

αμπλικονίων γονιδίων

Η εισαγωγή των συσκευών αλληλούχισης επόμενης
γενιάς στην ανάλυση του 16S rRNA των βακτηρίων
μίας μικροβιακής κοινότητας έχει φέρει επανάσταση
στις δυνατότητες της μεθόδου τόσο στο κόστος όσο
και στην έκταση της ανάλυσης. Οι δύο καθοριστικές
βελτιώσεις είναι η ανάλυση δειγμάτων χωρίς την
ανάγκη κλωνοποίησης που είναι χρονοβόρα και κο-
πιαστική, καθώς και η ταχύτητα αλληλούχισης.5

Μέχρι σήμερα, η κύρια εφαρμογή της μεθόδου αλ-

ληλούχισης επόμενης γενιάς για τον προσδιoρισμό της
αλληλουχίας των αμπλικονίων 16S rRNA στο σύνολο
των μικροβίων σύνθετων μικροβιακών χλωρίδων είναι η
σύγκριση του Α.Μ. σε διαφορετικές νοσολογικές κα-
ταστάσεις. Παραδείγματα αποτελούν η σύγκριση του
εντερικού μικροβιώματος μεταξύ αδύνατων και παχύ-
σαρκων ατόμων29, όπως επίσης και η ανίχνευση της
επίδρασης των αντιβιοτικών στο Α.Μ..30 Σε άλλη με-
λέτη, η σύγκριση ασθενών με σύνδρομο ευερέθιστου
εντέρου (ΣΕΕ) και υγιών31 έδειξε ότι το Α.Μ. των ασθε-
νών με ΣΕΕ, δημιουργεί δύο υποσύνολα. Το πρώτο
έχει μη φυσιολογικό και μάλιστα αυξημένο Α.Μ., ενώ
το δεύτερο παρόμοιο με τους υγιείς Α.Μ. Το ενδιαφέ-
ρον στη μελέτη αυτή είναι ότι οι ασθενείς με ΣΕΕ και
φυσιολογικό αριθμό Α.Μ. παρουσίαζαν υψηλότερα πο-
σοστά κατάθλιψης ή/ και άγχους. Επομένως, εύκολα
γίνεται κατανοητή η χρησιμότητα και η προοπτική της
αλληλούχισης επόμενης γενιάς στη μελέτη της παθο-
φυσιολογίας όχι μόνο του ΣΕΕ, αλλά και γενικότερα
ποικίλων νοσολογικών οντοτήτων, όπως περιγράφηκε
σε προηγούμενη ανασκόπηση.3

6.2.2. Μικροβιακή μαζική (shotgun) αλληλούχιση και

μεταγονιδιωματική

Στη σημερινή της απλοποιημένη περιγραφή η μετα-
γονιδιωματική ανάλυση ορίζεται ως η ανάλυση της
γονιδιακής σύστασης μίας μικροβιακής κοινότητας
με  χρήση πειραματικών και υπολογιστικών μεθόδων,
οι οποίες επιτρέπουν την ανάγνωση του γονιδιώμα-
τος των μικροοργανισμών, χωρίς την ανάγκη καλ-
λιέργειας. Η σύγχρονη μεταγονιδιωματική ανάλυση
αναπτύχθηκε από μη καλλιεργητικές μεθόδους και
στοχεύει στην απάντηση ερωτημάτων, όπως ποια
είδη μικροβίων περιέχονται σε μια μικροχλωρίδα και
σε ποια ποσότητα το καθένα.  

Όπως είδαμε προηγουμένως, η χρήση της τεχνο-
λογίας του 16S rRNA έχει συνδράμει σε μεγάλο
βαθμό στην κατανόηση της σύνθεσης του Α.Μ. και
έχει επιτρέψει τη σύγκριση του Α.Μ. μεταξύ υγιών και
ασθενών ατόμων, όμως δεν έχει απαντήσει στο ερώ-
τημα κατά πόσο οι παρατηρούμενες διαφορές στη
σύνθεση του Α.Μ. είναι η αιτία ή το αποτέλεσμα της
ασθένειας. Η μεταγονιδιωματική αντιπροσωπεύει την
πλέον πρόσφατη ανάπτυξη στην ανάλυση του Α.Μ.
και πιστεύεται ότι θα απαντήσει στο παραπάνω ερώ-
τημα. Η τεχνική της μεταγονιδιωματικής περιγρά-
φτηκε για πρώτη φορά το 1998 από την Handelsman
και συν. όταν χρησιμοποίησε τον όρο σε μία μελέτη
σχετική με τη χλωρίδα του εδάφους.32 Έκτοτε, η με-
ταδονιδιωματική έχει χρησιμοποιηθεί στην παγκόσμια
προσπάθεια διερεύνσης των μικροοργανισμών που
ζουν στους ωκεανούς33, τη μελέτη της εντερικής μι-
κροχλωρίδας34 και σε μελέτες που περιλαμβάνουν το
Human Microbiome Project (HMP), το οποίο έχει χρη-
ματοδοτηθεί από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.35
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Η μαζική αλληλούχιση μίας μικροχλωρίδας περι-
λαμβάνει τον προσδιορισμό της αλληλουχίας του γο-
νιδιώματος του συνόλου των μικροβίων της. Αυτό
επιτυγχάνεται με μαζική παράλληλη αλληλούχιση
ολοκλήρου του γονιδιώματος των μικροβίων που πε-
ριέχονται σε ένα δείγμα. Η μέθοδος αυτή, όπως υπο-

δηλώνει το όνομά της, περιλαμβάνει τυχαία τμηματο-
ποίηση του DNA, αλληλούχιση των DNA τμημάτων
που προκύπτουν και με το κατάλληλο λογισμικό σύν-
θεση των αλληλοκαλυπτόμενων αλληλουχιών σε μία
συνεχή αλληλουχία (Εικόνα 1). 
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Στάδια μεταγονιδιωματικής ανάλυσης μικροχλωρίδωνΕικόνα 1

Προετοιμασία του
δείγματος

Προσδιορισμός
αλληλουχιών (NGS)

Ανάλυση με τη
βοήθεια της

βιοπληροφορικής

Εκχύλιση ολικού DNA από το
κλινικό δείγμα, ανάλογα με την μι-
κροχλωρίδα π.χ. κόπρανα, σίελος,
φαρυγγικό επίχρισμα

Παράλληλη αλληλούχιση με
συσκευή επόμενης 

γενιάς

Αρχικός “υπολογιστικός” 
καθαρισμός αλληλουχιών π.χ. ευ-
καρυωτικών, χιμαιρών και επανα-

ληπτικών αλλουλουχιών

“Υπολογιστική” σύνθεση
αλληλουχιών από μικρότερες
επικαλυπτόμενες αλληλουχίες

Στοίχιση  αλληλουχιών και 
σύγκριση με αλληλουχίες ιών

σε βάσεις δεδομένων 
(π.χ. ΒLAST)

Aναγνώριση και ταυτοποίηση 
μικροβίων

Το πλεονέκτημα της μαζικής αλληλούχισης σε
σχέση με άλλες τεχνικές είναι ότι εκτός από την γε-
νετική ποικιλότητα, δηλαδή τη σύνθεση μίας μικρο-
χλωρίδας, όπως η εντερική, αποκαλύπτεται και το
σύνολο των γονιδίων των μικροβίων που υπάρχουν σε
αυτή και επομένως μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα
για την λειτουργία της μικροχλωρίδας. Πληροφορίες
πάνω σε αυτά τα δύο χαρακτηριστικά επιτρέπουν τη
συσχέτιση μεταξύ του Α.Μ. του γαστρεντερικού συ-
στήματος και υγιών ή νοσογόνων καταστάσεων.36

Στους περιορισμούς της μεθόδου περιλαμβάνεται το
κόστος, ενώ παράλληλα η διαχείριση και ανάλυση του
μεγάλου όγκου δεδομένων που προκύπτουν απαιτεί
εξελιγμένα υπολογιστικά συστήματα και προγράμ-
ματα λογισμικού, καθώς και ειδικευμένο προσωπικό
στη βιοπληροφορική ανάλυση, με συνέπεια να μπο-

ρεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε εξειδικευμένα εργα-
στήρια.

Οι Manichanh και συν.37 ήταν η πρώτη ερευνητική
ομάδα που χρησιμοποίησε  μεταγονιδιωματικές τε-
χνικές, για να αλληλουχίσει κλωνοποιημένα τμήματα
του Α.Μ.. Συνέκριναν δείγματα κοπράνων από υγιείς
εθελοντές και ασθενείς με νόσο Crohn και διαπίστω-
σαν ότι τα βακτήρια του Φύλου Firmicutes ήταν λιγό-
τερα στη μικροχλωρίδα των ασθενών με νόσο Crohn.
Έκτοτε ακολούθησε μεγάλος αριθμός μελετών με την
χρήση της μεταγονιδιωματικής για τον χαρακτηρισμό
των μικροχλωρίδων σε νόσο και φυσιολογική κατά-
σταση. Μεταγονιδιωματική ανάλυση έχει χρησιμοποι-
ηθεί και για τον χαρακτηρισμό των ιών (ιώματος) που
ευρίσκονται στην εντερική χλωρίδα.3,34



ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ

13

ΤΟΜΟΣ 59 • ΤΕΥΧΟΣ 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2014

Συμπεράσματα

Η απάντηση στην ερώτηση ποια είναι η προτιμητέα
μέθοδος από αυτές που έχουν περιγραφεί δεν μπορεί
να είναι μία. Κάθε μία από τις παραπάνω τεχνικές βρί-
σκει διαφορετική εφαρμογή στη μελέτη του Α.Μ. και
ανάλογα με τα δεδομένα του προβλήματος πρέπει να
γίνεται σωστή επιλογή της κατάλληλης ή των κατάλ-
ληλων μεθόδων (Πίνακας 1). Κύρια κριτήρια είναι το
κόστος και το απαιτούμενο βάθος της εκάστοτε ανά-
λυσης. H DDGE είναι μία χρήσιμη τεχνική για την τα-
χεία αξιολόγηση της σύστασης του Α.Μ. και είναι
αρκετά βολική για μία πρώτη σύγκριση πολλαπλών
δειγμάτων π.χ. για την παρουσία ή όχι διαφορών σε
ασθενείς σε σύγκριση με ομάδα μαρτύρων. Αν και
είναι σχετικά εύκολο να υπολογισθεί το ολικό βακτη-
ριακό φορτίο των γνωστών μικροβίων σε μία μικρο-
χλωρίδα με την rPCR, παρουσιάζονται δυσκολίες
όταν πρέπει να σχεδιασθούν εκκινητές και ανιχνευτές
για ανεπαρκώς χαρακτηρισμένα βακτηριακά είδη. Η
FISH μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί για αυτό το
σκοπό και είναι διαθέσιμοι ανιχνευτές – στόχοι οι
οποίοι έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένα φύλα ή
είδη. Οι ανωτέρω μέθοδοι έχουν το μειονέκτημα ότι
μπορούν να χρησιμποιηθούν για γνωστούς μικροορ-

γανισμούς αλλά δεν μπορούν να αναγνωρίσουν άγνω-
στους μικροοργανισμούς. 

Αναμφισβήτητα, σήμερα οι πλέον χρησιμοποιού-
μενες μέθοδοι είναι αυτές που βασίζονται στις τεχνι-
κές αλληλούχισης επόμενης γενιάς. Αυτό έχει συμβεί
λόγω της σημαντικής μείωσης στο κόστος, αλλά και
της διαρκούς εξέλιξης των τεχνικών αυτών. Οι περισ-
σότερες βασίζονται στην ανάλυση της αλληλουχίας
του 16S rRNA γονιδίου, το οποίο είναι επαρκώς συν-
τηρημένο μεταξύ των ποικίλων μικροβιακών ειδών,
αλλά αποκλίνει αρκετά ώστε να επιτρέπει φυλογενε-
τική αναγνώριση. Πιο σύγχρονες ανεξάρτητες από
καλλιέργεια τεχνικές περιλαμβάνουν την αλληλού-
χιση επόμενης γενιάς και τη μαζική μικροβιακή αλλη-
λούχιση. Οι συγκεκριμένες τεχνικές έχουν το πλεονέ-
κτημα ότι  είναι υψηλής απόδοσης, χαρακτηρίζουν
φυλογενετικά τα στοιχεία μικροχλωρίδας και υπολο-
γίζουν τις σχετικές αναλογίες των οργανισμών που
υπάρχουν. 
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Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τεχνικών μελέτης του ανθρώπινου μικροβιώματος (Α.Μ.)Πίνακας 1

Τεχνική Περιγραφή Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

Καλλιέργεια Απομόνωση βακτηρίων σε Φτηνή, ημιποσοτική, Κοπιώδης, <30% των
θρεπτικά υποστρώματα πρόσφατες βελτιώσεις μικροβίων του Α.Μ. 

καλλιεργήσιμα

rPCR Ενίσχυση και ποσοτικοποίηση του 16S Ταχεία, ταυτοποίηση και Όχι ταυτοποίηση
rRNA και άλλων βακτηριακών γονιδίων.  ποσοτικοποίηση βακτηρίων αγνώστων μικροοργανισμών 

DGGE/TGGE Ηλεκτροφορητικός διαχωρισμός των 16S Γρήγορη, ημι-ποσοτική, Όχι ταυτοποίηση αγνώστων
rRNA αμπλικονίων με χρήση οι ζώνες μπορούν να βακτηρίων
μετουσιωτικής ουσίας / θερμοκρασίας χρησιμοποιηθούν για 
αντιστοίχως. περαιτέρω ανάλυση

FISH Σημασμένοι με φθορίζουσα χρωστική Ταυτοποίηση και Δε μπορεί να ανιχνεύσει
ανιχνευτές ολιγονουκλεοτιδίων υβριδίζουν τυποποίηση βακτηρίων, άγνωστα είδη βακτηρίων.
σε συμπληρωματικές 16S rRNA ημιποσοτική
αλληλουχίες-στόχους. Βελτίωση με 
συνδυασμό με κυτταρομετρία ροής 

DNA Σημασμένοι με φθορίζουσα χρωστική Ταυτοποίηση και τυπο- Διασταυρούμενη υβριδοποίη-
μικροσυστοιχίες ανιχνευτές ολιγονουκλεοτιδίων, ποίηση βακτηρίων, ση, δυσκολία ανίχνευσης

υβριδοποιούνται με συμπληρωματικές ημιποσοτική, γρήγορη. βακτηρίων σε μικρούς
αλληλουχίες. Ο φθορισμός ανιχνεύεται πληθυσμούς στο δείγμα
με laser.

Αναγνώριση  Κλωνοποίηση ολόκληρου του 16S rRNA Ταυτοποίηση και τυπο- Επίπονη, δαπανηρή, ανάγκη
βακτηρίων βάσει    αμπλικονίου, αλληλούχιση κατά Sanger ποίηση βακτηρίων, κλωνοποίησης
16S rRNA γονιδίου ποσοτική

Άμεση αλλη- Μαζική παράλληλη αλληλούχιση του Ταυτοποίηση, τυποποίηση Δαπανηρή, επίπονη
λούχιση 16S 16S rRNA αμπλικονίου. βακτηρίων, ποσοτική, ταχεία,
rRNA γονιδίου αναγνώριση άγνωστων βακτηρίων.

Μαζική Μαζική παράλληλη αλληλούχιση Ταυτοποίηση και τυπο- Δαπανηρή. Ανάλυση των 
αλλουλούχιση ολόκληρου του γονιδιώματος του συνόλου ποίηση βακτηρίων, δεδομένων υπολογιστικά
μικροβιώματος μικροβίων μικροχλωρίδας ποσοτική απαιτητική
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Ηuman microbiome and the methods of its study - metagenomics

The commensal bacteria (and their genes, -the human microbiome) living in the different cavities of the

human body, and, especially those in the intestine, interact with each other and with the host systems.

The structure and dynamics of the microbial communities are the focus of intense studies. Until 1990,

culture was the only available method to characterize the composition of each microflora, but since

then, culture-independent techniques have been developed. Sequencing of cloned 16S bacterial ri-

bosomal RNA gene, polymerase chain reaction, fingerprinting methods, FISH and DNA microarrays

have been used to compare the microflora between healthy individuals and patients. However, all these

techniques have limitation in identifying unknown species. The recent introduction of next-generation

sequencing technique and its use for direct sequencing of the 16S rRNA gene amplicons or microbial

shotgun sequencing, followed by bioinformatics analysis (metagenomics), has boosted our ability to

study the complex ecosystems of the human microbiome. In this review, the techniques currently used

for the study of the human microbiota and their relative strength and weaknesses are described briefly.
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Πνευμονιόκοκκος και νέες προσεγγίσεις πρόληψης

της πνευμονιοκοκκικής νόσου

Θ. Λαγκούση1, Ι. Ρούτσιας2, Α. Τσακρής2, Μ. Παπαγρηγορίου-Θεοδωρίδου1, Β. Σπούλου1

1 Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Λοιμώξεων «ΜΑΚΚΑ», Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
2 Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο στρεπτόκοκκος της πνευμονίας (πνευμονιόκοκκος, streptococcus pneumoniae) ευθύνεται για ση-

μαντικότατη νοσηρότητα και θνητότητα παγκόσμια, κυρίως σε παιδιά ηλικίας κάτω των 2 ετών, σε

ηλικιωμένους (>65 ετών) και σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Τα μέχρι τώρα κυκλοφορούντα

εμβόλια βασίζονται στην παραγωγή αντισωμάτων έναντι πολυσακχαριτών της κάψας του πνευμο-

νιόκοκκου. Αυτά τα εμβόλια αν και έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά έναντι της πνευμονιοκοκκι-

κής νόσου από τους ορότυπους που περιλαμβάνονται σε αυτά, έχουν κάποια μειονεκτήματα.

Συγκεκριμένα, το υψηλό κόστος παραγωγής τους καθιστά δύσκολη τη χρήση τους κυρίως στις ανα-

πτυσσόμενες χώρες. Παράλληλα, η ευρεία χρήση του 7-δύναμου συζευγμένου πολυσακχαριδικού

εμβολίου την τελευταία δεκαετία αν και οδήγησε σε σημαντική μείωση των περιπτώσεων διεισδυ-

τικής πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης από τους 7 ορότυπους που περιλαμβάνονται σε αυτό, έφερε

στο προσκήνιο κάποιους άλλους ορότυπους που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό και χαρακτηρίζον-

ται από σημαντική διεισδυτική ικανότητα και αυξημένη ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά (φαινόμενο

της αντικατάστασης). Έτσι, το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας στράφηκε προς άλλες

στρατηγικές καταπολέμησης της πνευμονιοκοκκικής νόσου, οι οποίες περιγράφονται στην παρούσα
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Πνευμονιόκοκκος: Μια απειλή για τη δημόσια
υγεία

Ο στρεπτόκοκκος της πνευμονίας (πνευμονιόκοκκος,
streptococcus pneumoniae) ευθύνεται για σημαντικό-
τατη θνητότητα και νοσηρότητα παγκόσμια (>1.5
εκατομμύρια θάνατοι), κυρίως σε παιδιά ηλικίας κάτω
των 2 ετών, σε ηλικιωμένους (>65 ετών) και σε
ανοσοκατασταλμένους ασθενείς [1]. O πνευμονιόκοκ-
κος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αίτια διεισ-
δυτικών λοιμώξεων που είναι απειλητικές για τη ζωή
όπως σηψαιμία, μηνιγγίτιδα, βακτηριαιμία, πνευμονία
με βακτηριαιμία ή/και εμπύημα, αλλά και μη διεισδυ-
τικών λοιμώξεων όπως πνευμονία, οξεία μέση ωτίτιδα
(ΟΜΩ) και παραρρινοκολπίτιδα.1 Οι μη διεισδυτικές
λοιμώξεις είναι βέβαια πιο ήπιες αλλά είναι πολύ πιο
διαδεδομένες και αποτελούν αιτία εκτεταμένης χρή-
σης αντιβιοτικών στην κοινότητα. Η μεγάλη επίπτωση
της πνευμονιοκοκκικής νόσου αλλά και η αυξανόμενη
αντοχή στα αντιβιοτικά οδήγησαν τον Παγκόσμιο Ορ-
γανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να αναδείξει την πνευμονιο-
κοκκική νόσο ως την πρώτη σε συχνότητα αιτία
θανάτου που μπορεί να προληφθεί με εμβολιασμό.2

Πνευμονιόκοκκος: Ένα πολύπλοκο παθογόνο

Ο πνευμονιόκοκκος απομονώθηκε για πρώτη φορά το
1881 και είναι ένας Gram-θετικός διπλόκοκκος με χα-
ρακτηριστικό λογχοειδές σχήμα που περιβάλλεται
από μία πολυσακχαριδική κάψα. Η κάψα αποτελεί τη
βάση για την κατάταξη του βακτηρίου σε πάνω από
90 διαφορετικούς ορότυπους, από τους οποίους πε-
ρίπου οι μισοί είναι παθογόνοι. Ο κάθε πολυσακχαρί-
της διαφέρει ως προς τη χημική του σύσταση, τις
ανοσολογικές του ιδιότητες και την παθογονικότητά

του και επάγει την παραγωγή ειδικών για κάθε ορό-
τυπο αντισωμάτων.3 Ο πνευμονιόκοκκος είναι ιδιαί-
τερα ευέλικτος υπό την ανοσολογική πίεση και
υπόκειται σε συχνές γενετικές μεταλλάξεις και ποικί-
λους γενετικούς ανασυνδυασμούς μεταξύ των δια-
φορετικών ορότυπων επιτρέποντας ένα ευρύ φάσμα
γενετικού προφίλ.4

Κυκλοφορούντα πνευμονιοκοκκικά εμβόλια

Η πνευμονιοκοκκική νόσος προλαμβάνεται με συστη-
ματικό αντιπνευμονιοκοκκικό εμβολιασμό. Τα πρώτα
κυκλοφορούντα εμβόλια έναντι της πνευμονιοκοκκι-
κής νόσου στηρίζονταν στην παραγωγή οψωνοφαγο-
κυτταρικών αντισωμάτων ειδικών για τους πολυσακ-
χαρίτες της κάψας του βακτηρίου. Αρχικά, κυκλοφό-
ρησε το 23-δύναμο Pneumovax 23 (Merck) πνευμο-
νιοκοκκικό εμβόλιο το οποίο περιείχε πολυσακχαρίτες
23 διαφορετικών οροτύπων (1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N,
9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20,
22F, 23F, 33F). Το Pneumovax 23 προσφέρει προ-
στασία έναντι της διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής
λοίμωξης και συστήνεται σε παιδιά ηλικίας άνω των 2
ετών, στους ηλικιωμένους και σε ανοσοκατασταλμέ-
νους ασθενείς. Ωστόσο, η παραγωγή των αντισωμά-
των είναι θυμοανεξάρτητη με αποτέλεσμα το
Pneumovax 23 να μην είναι ανοσογονικό σε παιδιά
ηλικίας κάτω των 2 ετών και να μην αφήνει ανοσολο-
γική μνήμη. Έτσι, η προστασία που παρέχει το συγ-
κεκριμένο εμβόλιο είναι περιορισμένης διάρκειας και
απαιτούνται επαναλαμβανόμενοι εμβολιασμοί, γεγο-
νός που συνδέθηκε με το φαινόμενο της υποαπαντη-
τικότητας (hyporesponsiveness) καθώς εξαντλείται η
δεξαμενή των Β μνημονικών κυττάρων.5 Επιπλέον, το

Θ. ΛΑΓΚΟΥΣΗ, Ι. ΡΟΥΤΣΙΑΣ, Α. ΤΣΑΚΡΗΣ, Μ. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ-ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ, Β. ΣΠΟΥΛΟΥ
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μελέτη. Αυτές οι προσεγγίσεις για τα νέα πνευμονιοκοκκικά εμβόλια αφορούν τη βελτίωση της τε-

χνολογίας των συζευγμένων πολυσακχαριδικών εμβολίων, το σχεδιασμό εμβολίων που περιέχουν

πρωτεΐνες οι οποίες είναι κοινές σε όλους τους οροτύπους αλλά και εμβολίων που περιέχουν νεκρά

ολοκυτταρικά βακτήρια, ώστε να παρέχουν ευρεία προστασία έναντι της πνευμονιοκοκκικής νόσου

ανεξάρτητα από τον ορότυπο. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην αλληλεπίδραση ξενιστή-βακτηρίου

και την ανοσολογική απάντηση του ξενιστή κατά τη διάρκεια της πνευμονιοκοκκικής νόσου. 

Υπεύθυνος αλληλογραφίας
Ιωάννης Ρούτσιας, 

Εργαστήριο Μικροβιολογίας,
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Pneumovax 23 είναι αποτελεσματικό μόνο ενάντια
της βακτηριαιμίας και της μηνιγγίτιδας στους ηλικιω-
μένους και όχι ενάντια της πνευμονίας που είναι η πιο
συχνή νόσος σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα.6

Το 2000 κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής, και αργότερα σε πολλές χώρες της Ευ-
ρώπης το 7-δύναμο, συζευγμένο πολυσακχαριδικό
εμβόλιο (PCV7, Prevnar), αρχικά από τη Weyth και
στη συνέχεια από τη Pfizer. Το εμβόλιο αυτό περιείχε
πολυσακχαρίτες 7 διαφορετικών οροτύπων (4, 6B,
9V, 14, 18C, 19F, 23F) συζευγμένων με μία πρωτεΐνη-
φορέα (CRM197) που αποτελεί ένα κοινό T-λεμφο-
κυτταρικό επίτοπο της διφθεριδικής τοξίνης. Η σύζευ-
ξη των πολυσακχαριτών με μία πρωτεΐνη-φορέα βελ-
τίωσε σημαντικά τις ανοσολογικές ιδιότητες των πο-
λυσακχαριδικών αντιγόνων προσφέροντας μεγαλύτε-
ρη ανοσογονικότητα στις μικρές ηλικίες και στους
ανοσοκατασταλμένους ασθενείς και μεγαλύτερης
διάρκειας προστασία λόγω της θυμοεξαρτώμενης
ανοσολογικής απάντησης. Το PCV7 οδήγησε σε μεί-
ωση της διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης
στα παιδιά και της πνευμονίας, της ΟΜΩ και της ρι-
νογαρυγγικής φορείας από τους ορότυπους του εμ-
βολίου, τόσο στους εμβολιασθέντες πληθυσμούς,
όσο και στις μη εμβολιασθείσες ηλικιακές ομάδες,
ιδίως σε παιδιά κάτω των 2 ετών και σε ηλικιωμένους
άνω των 50 ετών επιτυγχάνοντας σημαντική προστα-
σία της κοινότητας (φαινόμενο της ανοσίας της αγέ-
λης).7,8 Ωστόσο, το εμβόλιο αυτό έχει αρκετά μειονε-
κτήματα. Συγκεκριμένα, είναι περιορισμένος ο αριθ-
μός των πολυσακχαριτών που μπορούν να συζευχ-
θούν με την πρωτεΐνη-φορέα, καλύπτοντας ένα μικρό
μόνο ποσοστό από τους παθογόνους ορότυπους.
Μάλιστα, το ποσοστό αυτό φτάνει μόλις το 25% στις
αναπτυσσόμενες χώρες λόγω της διαφορετικής επι-
δημιολογίας της πνευμονιοκοκκικής νόσου μεταξύ
αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών.9 Ένα
άλλο μειονέκτημα του PCV7 είναι η εμφάνιση νέων
ορότυπων που δεν περιλαμβάνονται στο εμβόλιο π.χ.
οι ορότυποι 1, 19A, 3, 6A και 7F (φαινόμενο της αντι-
κατάστασης), που μάλιστα συνδέθηκαν με πιο σοβα-
ρές μορφές της νόσου (π.χ. πνευμονία με εμπύημα)
και με μεγαλύτερη αντοχή στα αντιβιοτικά.10 Για την
αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, κυκλοφόρη-
σαν νέα συζευγμένα πολυσακχαριδικά εμβόλια που
περιλάμβαναν πολυσακχαρίτες περισσότερων ορό-
τυπων. Σε αυτά, τα φερόμενα ως  2ης γενιάς συζευγ-
μένα πολυσακχαριδικά εμβόλια, περιλαμβάνονταν το
10-δύναμο συζευγμένο με μία πρωτεΐνη του μη τυπο-
ποιήσιμου Haemophilus influenzae (NTHi) την πρω-
τεΐνη D Synflorix, (PCV10, GlaxoSmithKline Biologi-
cals) και το 13-δύναμο συζευγμένο με την πρωτεΐνη-
φορέα CRM197 (Prevenar 13, Pfizer). Μέσα σε λίγα
χρόνια από τη χρήση του PCV13 τα στοιχεία για την
αποτελεσματικότητά του είναι ιδιαίτερα θετικά. Συγ-
κεκριμένα, καταγράφηκε σημαντική μείωση των περι-

πτώσεων διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης
από τους επιπρόσθετους ορότυπους του εμβολίου σε
διάφορες χώρες.11-14

Πνευμονιοκοκκική νόσος και εμβόλια 
στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, το PCV7 εισήχθη στο Εθνικό Πρό-
γραμμα Εμβολιασμών (ΕΠΕ) στις αρχές του 2006, και
η εμβολιαστική κάλυψη έφτασε το 80% σε παιδιά ηλι-
κίας <5 ετών μέχρι τα τέλη του 2007. Το 2009 εντάχ-
θηκε στο ΕΠΕ το PCV10, που περιελάμβανε επιπλέον
του PCV7 τους ορότυπους 1, 5 και 7F, ενώ τον Ιούνιο
του 2010 εντάχθηκε PCV13, στο οποίο περιλαμβά-
νονται οι ορότυποι του 10δύναμου και επιπλέον οι
ορότυποι 3, 6Α και 19Α, που έχουν αυξημένη παρου-
σία και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια
[http://www2.keelpno.gr/blog/?p=3228, τελευταία
επίσκεψη 4 Απριλίου 2014]. Το κλασικό εμβολιαστικό
σχήμα περιλαμβάνει 3 δόσεις PCV7 σε ηλικία 2, 4 και
6 μηνών και 1 επαναληπτική δόση σε ηλικία 12-15
μηνών. Το PCV10 έχει πλέον λάβει έγκριση χορήγη-
σης έως την ηλικία των 5 ετών. Σε υγιή παιδιά, ηλικίας
2-5 ετών που έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό
τους σχήμα με PCV7 είτε PCV10, συστήνεται 1 συμ-
πληρωματική δόση εμβολίου PCV13 προκειμένου να
καλυφθούν οι επιπλέον ορότυποι. Επίσης, σε παιδιά
που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, η συμ-
πληρωματική δόση PCV13 μπορεί να χορηγείται
μέχρι τα 18 έτη ζωής. Παιδιά ηλικίας ≥ 2 ετών που
ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, εκτός από
τον εμβολιασμό με PCV13 χρειάζονται και συμπλη-
ρωματικό εμβολιασμό με το Pneumovax 23 με μεσο-
διάστημα τουλάχιστον 8 εβδομάδων από το συζευ-
γμένο. Στον παραπάνω πληθυσμό συστήνεται 1 επι-
πλέον επαναληπτική δόση Pneumovax 23 μετά από
πενταετία.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ, ένα χρόνο
μετά την κυκλοφορία του PCV13 καταγράφηκε μεί-
ωση 23,3% των περιστατικών πνευμονιοκοκκικής μη-
νιγγίτιδας σε παιδιά <5 ετών [http://www2.keelpno.gr
/blog/?p=3228, τελευταία επίσκεψη 4 Απριλίου 2014].
Ωστόσο, επιδημιολογικές μελέτες που διεξήχθησαν
στη χώρα μας έφεραν στο προσκήνιο νέους ορότυ-
πους που δεν περιλαμβάνονταν στο PCV7 οι οποίοι
ήταν υπεύθυνοι για σημαντικό ποσοστό ρινοφαρυγ-
γικής φορείας και ΟΜΩ.15 Μάλιστα πολυκεντρικές με-
λέτες στη χώρα μας έδειξαν ότι ο ορότυπος 19Α είναι
το συχνότερο αίτιο διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής
λοίμωξης και ΟΜΩ σε παιδιά <5 ετών στη χώρα μας,
ενώ είναι συχνά πολυανθεκτικός σε θεραπείες πρώ-
της γραμμής [http://www2.keelpno.gr/blog/?p=
3228, τελευταία επίσκεψη 4 Απριλίου 2014]. Επιπλέ-
ον, επιδημιολογική μελέτη που διεξήχθη στο Νοσο-
κομείο παίδων «Η Αγία Σοφία» έδειξε αύξηση της



πνευμονίας της κοινότητας που συνοδεύεται με επι-
πλοκές (εμπύημα, πλευριτικό υγρό, απόστημα, ση-
ψαιμία, αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο και σύνδρο-
μο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας) μετά την ευ-
ρεία χρήση του PCV7.16

Νέα πνευμονιοκοκκικά εμβόλια

Παρά την κυκλοφορία των δύο τελευταίων 2ης γενιάς
πνευμονιοκοκκικών εμβολίων, η παρεχόμενη προστα-
σία παρέμεινε περιορισμένη σε συγκεκριμένο αριθμό
ορότυπων, ενώ το κόστος παραγωγής τους δεν επέ-
τρεπε την ευρεία χρήση τους στις αναπτυσσόμενες
χώρες. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι τα κυκλοφο-
ρούντα πνευμονιοκοκκικά εμβόλια δεν προσέφεραν
την αναμενόμενη προστασία στους ανοσοκατασταλ-
μένους ασθενείς υψηλού κινδύνου.17,18

Για τους παραπάνω λόγους, η επιστημονική κοι-
νότητα έχει στραφεί προς εναλλακτικές προσεγγίσεις
για την πρόληψη της πνευμονιοκοκκικής νόσου που
περιλαμβάνουν νέες τεχνολογίες σύζευξης των πο-
λυσακχαριτών, χρήση μη πολυσακχαριδικών πρωτεϊ-
νικών αντιγόνων κοινών σε όλους τους ορότυπους,
αλλά και εμβολίων που περιέχουν νεκρά ολοκυττα-
ρικά βακτήρια, ώστε να παρέχουν ευρεία προστασία
έναντι της πνευμονιοκοκκικής νόσου ανεξάρτητα από
τον ορότυπο.

Αρχικά, για την καλύτερη κατανόηση των νέων
προσεγγίσεων για την πρόληψη της πνευμονιοκοκκι-
κής νόσου, είναι απαραίτητη η πληρέστερη κατα-
νόηση της αλληλεπίδρασης του παθογόνου με το
ξενιστή.  

Αλληλεπιδράσεις παθογόνου-ξενιστή και ανο-
σολογικη απάντηση του ξενιστή

Η νόσος μεταδίδεται με σταγονίδια μέσω του βήχα ή
του φτερνίσματος από κάποιον που έχει προσβληθεί
από τη νόσο ή είναι ασυμπτωματικός φορέας του
πνευμονιόκοκκου και με αυτοενοφθάλμιση από το
αναπνευστικό. Το βακτήριο αποικίζει το ανώτερο ανα-
πνευστικό σύστημα και αποτελεί συχνό στοιχείο της
φυσιολογικής χλωρίδας του ρινοφάρυγγα των παι-
διών (μέχρι 65% σε παιδιά βρεφονηπιακών σταθμών)
και σε μικρότερο βαθμό των ενηλίκων (15%).19 Η διάρ-
κεια της φορείας ποικίλλει και είναι γενικά μεγαλύ-
τερη στα παιδιά.

Ο πνευμονιόκοκκος παράγει παθογόνους παρά-
γοντες που αλληλεπιδρούν με τον ξενιστή στα διά-
φορα στάδια της νόσου (στάδιο του αποικισμού του
ρινοφάρυγγα, στάδιο της διείσδυσης και διασποράς
σε άλλους ιστούς). Η κάψα του πνευμονιόκοκκου
αποτελεί τον κύριο παθογόνο παράγοντα που επάγει
την παραγωγή οψωνοφαγοκυτατταρικών αντισωμά-

των. Τα αντιπολυσακχαριδικά αντισώματα είναι επαρ-
κή να παρέχουν προστασία έναντι της μηνιγγίτιδας
και της σηψαιμίας. Η τιτλοποίηση των αντιπολυσακ-
χαριδικών αντισωμάτων και πιο πρόσφατα η μέτρηση
της οψωνοφαγοκυτταρικής τους δράσης έναντι δια-
φόρων ορότυπων έχουν αποτελέσει τον τρόπο μέ-
τρησης της αντιγονικότητας και προστατευτικής ικα-
νότητας των συζευγμένων πολυσακχαριδικών εμβο-
λίων. 

Ωστόσο, έρευνες άρχισαν να στηρίζουν την υπό-
θεση ότι υπάρχουν μηχανισμοί διαφορετικοί από τα
ειδικά για κάθε ορότυπο αντιπολυσακχαριδικά αντι-
σώματα που συμβάλλουν στην απόκτηση φυσικής
ανοσίας έναντι της πνευμονιοκοκκικής νόσου. Τέτοιες
μελέτες έδειξαν ότι η ανοσοποίηση πειραματόζωων
με πνευμονιόκοκκο χωρίς κάψα προσέφερε προστα-
σία από πνευμονιόκοκκο με κάψα, υποδηλώνοντας τη
συμμετοχή άλλων μηχανισμών άμυνας στην αλληλε-
πίδραση ξενιστή-παθογόνου.20 Επιπλέον στοιχεία που
συνάδουν με την παραπάνω υπόθεση έφεραν στο
φως μελέτες που εξέτασαν την αποτελεσματικότητα
του PCV10, όπου πολυσακχαρίτες του πνευμονιό-
κοκκου είναι συζευγμένοι με την πρωτεΐνη D του
NTHi. Αυτές οι μελέτες έδειξαν ότι το PCV10 προ-
σφέρει προστασία όχι μόνο ενάντια του πνευμονιό-
κοκκου, αλλά και της OMΩ από τον NTHi.21 Κινούμενη
προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η παρατήρηση
ότι η επίπτωση της διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής
λοίμωξης από όλους τους ορότυπους αυξάνεται στα-
διακά μέχρι τον πρώτο χρόνο της ζωής και μειώνεται
στη συνέχεια σχεδόν ομοιόμορφα για όλους τους
ορότυπους, φτάνοντας περίπου σε 50% μείωση στην
ηλικία των 2 ετών.22 Με άλλα λόγια, η επίπτωση της δι-
εισδυτικής πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης είναι ίδια για
όλους τους ορότυπους με την αύξηση της ηλικίας,
πολύ πριν το ανοσοποιητικό σύστημα είναι αρκετά
ώριμο για την παραγωγή αντισωμάτων. Τα παραπάνω
δεδομένα συνηγορούν στην υπόθεση ότι αρκετές
πρωτεΐνες της επιφάνειας του πνευμονιόκοκκου είναι
αντιγονικές στα πρώτα χρόνια της ζωής και προκα-
λούν την ανοσολογική απάντηση του ξενιστή ανεξάρ-
τητα από τον ορότυπο. 

O πνευμονιόκοκκος διαθέτει περίπου 100 πρωτεΐ-
νες επιφανείας, αρκετές από τις οποίες παίζουν ση-
μαντικό ρόλο στην παθογονικότητα του βακτηρίου.
Αρχικά, επικράτησε η αντίληψη ότι οι υποψήφιες πρω-
τεΐνες πρέπει να εκφράζονται στην επιφάνεια του
πνευμονιοκόκκου για να είναι δυνατή η πρόσβασή
τους από τα αντισώματα του ξενιστή ώστε να επιτυγ-
χάνεται η οψωνοφαγοκυττάρωση του βακτηρίου.
Πολλές από αυτές τις πρωτεΐνες έχουν μελετηθεί σε
πειραματόζωα αναφορικά με την ανοσογονικότητα
και την προστατευτική τους ικανότητα ενάντια στη δι-
εισδυτική πνευμονιοκοκκική λοίμωξη αλλά και τον
αποικισμό του ρινοφάρυγγα.23

Πρόσφατες μελέτες προτείνουν ότι ίσως και η κυτ-
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ταρική ανοσία παίζει κάποιο ρόλο στην ανοσολογική
απάντηση του ξενιστή στον πνευμονιόκκοκο.24 Μάλι-
στα το πρόσφατο εύρημα ότι ασθενείς που πάσχουν
από το επικρατές αυτοσωμικό νόσημα Job’s syn-
drome, που χαρακτηρίζεται από υπεργαμμασφαιρι-
ναιμία E και μεταλλαγές στο γονίδιο STAT3, είναι
επιρρεπείς σε συχνές λοιμώξεις από Staphylococcus
aureus, αλλά και από πνευμονιόκοκκο χαρακτηρίζον-
ται από αδυναμία διαφοροποίησης των T-λεμφοκυτ-
τάρων σε βοηθητικά ΤΗ17 κύτταρα ίσως υποδηλώνει
ότι ειδικά η ανεπάρκεια των TH17 λεμφοκυττάρων
μπορεί να προδιαθέτει σε πνευμονιοκοκκική λοίμωξη. 
Τα πειραματικά μοντέλα ζώων είναι σημαντικά γιατί
προσφέρουν πληροφορίες για την ανοσολογική απά-
ντηση που προκαλεί η πνευμονιοκοκκική νόσος στον
ξενιστή από τον αποικισμό του ρινοφάρυγγα έως και
τη μη διεισδυτική ή διεισδυτική μορφή της νόσου.
Ωστόσο, ο άνθρωπος είναι ο μοναδικός ξενιστής του
πνευμονιόκοκκου. Έτσι, είναι απαραίτητο να ερμη-
νεύει κανείς με φειδώ τα αποτελέσματα από τις προ-
κλινικές μελέτες, καθώς μπορεί να μην ισχύουν από-
λυτα για τους ανθρώπους. Συγκεκριμένα, αν και ο
αποικισμός του ρινοφάρυγγα των ποντικιών από κά-
ποια πνευμονιοκοκκικά στελέχη φαίνεται να διαρκεί
αρκετές εβδομάδες, τα επικρατέστερα στελέχη φαί-
νεται ότι είναι διαφορετικά από αυτά που αποικίζουν
το ρινοφάρυγγα του ανθρώπου.25,26 Επίσης, τα ποντί-
κια φαίνεται ότι είναι πολύ πιο επιρρεπή στη διεισδυ-
τική πνευμονιοκοκκική λοίμωξη σε σύγκριση με τον
άνθρωπο. Ακόμα, ο αριθμός των διαφορετικών ορό-
τυπων που προκαλεί διεισδυτική πνευμονιοκοκκική
λοίμωξη στα ποντίκια είναι πολύ περιορισμένος σε
σύγκριση με τους παθογόνους ορότυπους για τον άν-
θρωπο. Επιπλέον, η ευαισθησία των ποντικιών έναντι
στη διεισδυτική πνευμονιοκοκκική λοίμωξη είναι δια-
φορετική ανάλογα με την οδό ενοφθαλμισμού του βα-
κτηρίου. Τέλος, ενώ πολλές προκλινικές μελέτες αφο-
ρούν την ενδοφλέβια ή ενδοπεριτοναϊκή οδό λοίμω-
ξης, μόνο οι μελέτες στις οποίες ο ενοφθαλμισμός
του βακτηρίου γίνεται στο ρινοφάρυγγα με συνακό-
λουθη πρόκληση λοίμωξης πλησιάζει περισσότερο το
φυσικό μοντέλο λοίμωξης στον άνθρωπο.27,28

Τροποποιήσεις των ήδη κυκλοφορούντων
πνευμονιοκοκκικών εμβολίων 

Τα συζευγμένα πολυσακχαριδικά εμβόλια αν και ήταν
αποτελεσματικά έναντι της διεισδυτικής πνευμονιο-
κοκκικής λοίμωξης, έχουν κάποια μειονεκτήματα που
όπως προαναφέρθηκε αφορούν κυρίως το υψηλό κό-
στος παραγωγής, την πολυπλοκότητα της κατα-
σκευής, την ποικίλη γεωγραφική κατανομή των
διαφόρων οροτύπων και το φαινόμενο της αντικατά-
στασης που παρατηρήθηκε μετά την ευρεία χρήση
τους. Για τους παραπάνω λόγους έχουν προταθεί δύο

εναλλακτικές μέθοδοι για την κατασκευή νέων συ-
ζευγμένων πολυσακχαριδικών εμβολίων. Η πρώτη
αφορά την κατασκευή συζευγμένων εμβολίων που πε-
ριλαμβάνουν τους ορότυπους που παρουσιάζουν με-
γάλη επίπτωση στις αναπτυσσόμενες χώρες και
μάλιστα με νέες τεχνικές σύζευξης χαμηλού κόστους.
Η άλλη προσέγγιση περιλαμβάνει μία υβριδική μέ-
θοδο κατά την οποία μία πνευμονιοκοκκική πρωτεΐνη
η οποία θα είναι κοινή σε όλους τους ορότυπους θα
χρησιμοποιηθεί ως πρωτεΐνη-φορέας για τους πολυ-
σακχαρίτες διαφορετικών ορότυπων. Προς αυτή την
κατεύθυνση, σχηματίστηκε μία συνεργασία με σκοπό
την κατασκευή ενός 10-δύναμου πολυσακχαριδικού
εμβολίου συζευγμένου με ένα πρωτεϊνικό συστατικό
που δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί και θα είναι κοινό σε
όλους τους ορότυπους.29

Πρωτεϊνικά πνευμονιοκοκκικά εμβόλια

Μία πολλά υποσχόμενη εναλλακτική προσέγγιση
στην οποία έχει στραφεί η επιστημονική κοινότητα τις
τελευταίες δεκαετίες αφορά τη χρήση πρωτεϊνών οι
οποίες είναι κοινές σε όλους τους ορότυπους του
πνευμονιόκοκκου. Μελέτες που ξεκίνησαν ήδη από το
1980 και αφορούσαν την παθογένεια της πνευμονιο-
κοκκικής νόσου, προσδιόρισαν τα πρώτα πρωτεϊνικά
αντιγόνα-στόχους για τα νέα πνευμονιοκοκκικά εμβό-
λια. Αργότερα, η πλήρης αποκωδικοποίηση του γονι-
διώματος του πνευμονιόκοκκου στα τέλη της δεκαε-
τίας του 1990 οδήγησε στην ανίχνευση νέων πρωτεΐ-
νών-στόχων. Ως αποτέλεσμα, στην υπάρχουσα επι-
στημονική βιβλιογραφία έχουν περιγραφεί ποικίλες
διαφορετικές πρωτεΐνες του πνευμονιόκοκκου, που
δυνητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανά-
πτυξη εμβολίων έναντι της πνευμονιοκοκκικής νόσου.
Αυτές οι πρωτεΐνες έχει αποδειχθεί ότι συμμετέχουν
σε διάφορες κυτταρικές λειτουργίες, ενώ σε κάποιες
περιπτώσεις η λειτουργία τους δεν έχει ακόμα διευ-
κρινιστεί. Οι πιο ευρέως μελετημένες πρωτεΐνες είναι
οι παρακάτω:

1. Pneumococcal surface protein A (PspA)

Η PspA είναι μία πρωτεΐνη η οποία συνδέεται με τη
χολίνη και εμποδίζει την κάθαρση του πνευμονιόκοκ-
κου που μεσολαβείται από το συμπλήρωμα, ενώ προ-
στατεύει από τη βακτηριοκτόνο δράση της απολακτο-
φερίνης. Παρά τη σημαντική ετερογένεια στην αμινο-
ξική αλληλουχία που παρουσιάζει μεταξύ των διαφο-
ρετικών ορότυπων, κάποιες αλληλουχίες είναι κοινές
και μπορούν να αντιδράσουν διασταυρωτά μεταξύ
τους.30-32 Αξίζει να σημειωθεί ότι η PspA έχει απο-
δειχθεί αντιγονική και ασφαλής σε μελέτες φάσης Ι,
ωστόσο το γεγονός ότι παρουσιάζει μικρή αμινοξική
αλληλουχία με την ανθρώπινη καρδιακή μυοσίνη
έκανε την επιστημονική κοινότητα να είναι επιφυλα-
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κτική λόγω του κινδύνου παραγωγής αντισωμάτων
που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μυοκαρίτιδα ή
να πυροδοτήσουν κάποιο αυτοάνοσο νόσημα. Πρό-
σφατες μέθοδοι χρησιμοποιούν τα αντιγονικά τμή-
ματα εκείνα της PspA που δεν παρουσιάζουν αμινοξι-
κή ομολογία με την ανθρώπινη καρδιακή μυοσίνη.

2. Pneumococcal histideine triad protein D (PhtD)

Η PhtD είναι μία πρωτεΐνη της επιφάνειας του πνευ-
μονιόκοκκου που συμμετέχει στην προσκόλληση του
βακτηρίου στα επιθηλιακά κύτταρα του ρινοφάρυγγα
και την αποφυγή ενεργοποίησης του συμπληρώμα-
τος.33 Παρουσιάζει σημαντική ομολογία αμινοξικής
αλληλουχίας μεταξύ των διαφορετικών ορότυπων και
έχει αποδειχτεί ότι προκαλεί την παραγωγή αντισω-
μάτων που προσφέρουν προστασία έναντι της διεισ-
δυτικής λοίμωξης και της πνευμονίας από πνευμονιόκ-
κοκο σε προκλινικές μελέτες.34,35 Πρόσφατα, μελέτες
φάσης Ι/ΙΙ επιβεβαίωσαν τη ασφάλεια και την ανοσο-
γονικότητα της πρωτεΐνης PhtD.36,37

3. Pneumolysin (Ply)

Η Ply είναι μία αιμολυτική κυτολυσίνη η οποία είναι
κοινή μεταξύ των διαφορετικών ορότυπων είναι υπεύ-
θυνη για πολλές λειτουργίες συμπεριλαμβανομένου
της ενεργοποίησης της κλασικής οδού του συμπλη-
ρώματος. Η Ply συμμετέχει στα αρχικά στάδια της δι-
εισδυτικής λοίμωξης συμβάλλοντας στην ενδοπνευ-
μονική ανάπτυξη του βακτηρίου και τη διείσδυση στο
αίμα. Πολλές γενετικές παραλλαγές της Ply που
έχουν απενεργοποιημένη ή μειωμένη την δράση της
τοξίνης έχουν ελεγχθεί ως υποψήφια αντιγόνα-στό-
χους σε προκλινικές μελέτες ενώ κάποια έχουν χρη-
σιμοποιηθεί ως πρωτεΐνες-φορείς για τα συζευγμένα
πολυσακχαριδικά εμβόλια[31]. Μάλιστα, πρόσφατα επι-
βεβαιώθηκε ασφάλεια και την ανοσογονικότητα της
πρωτεΐνης Ply σε μελέτες φάσης Ι/ΙΙ.36,37

4. Αντιγόνα IC47

Τα αντιγόνα αυτά αφορούν πρωτεϊνικά αντιγόνα τα
οποία είναι κοινά σε όλους τους οροτύπους: τη ser-
ine/threonine kinase protein (StkP), μία πρωτεΐνη η
οποία συμμετέχει στο διαχωρισμό του κυτταρικού τοι-
χώματος (PscB), το pneumococcal surface adhesin
protein (PsaA) που συμμετέχει στη διαίρεση και το με-
ταβολισμό του βακτηρίου και οι πρωτεΐνες του συμ-
πλέγματος ΑΒC που προσδένουν το μαγγάνιο και
συμμετέχουν στην προσκόλληση του βακτηρίου στο
αναπνευστικό επιθήλιο. Το εμβόλιο που περιλαμβάνει
αυτές τις πρωτεΐνες προσφέρει προστασία έναντι της
σηψαιμίας, της πνευμονίας και της φορείας σε προ-
κλινικές μελέτες ενώ είναι σε εξέλιξη κλινικές μελέ-
τες.38

5. RrgB

Η πρωτεΐνη αυτή υπάρχει σε τρεις διαφορετικές μορ-

φές και αποτελεί το βασικό συστατικό των τριχιδίων
που περιβάλλουν την κάψα του πνευμονιόκοκκου. Το
χιμαιρικό μόριο που περιλαμβάνει τις τρεις διαφορε-
τικές μορφές αυτής της πρωτεΐνης προσφέρει προ-
στασία έναντι της λοίμωξης από όλα τα στελέχη που
φέρουν τριχίδια σε προκλινικές μελέτες.39

Οι μηχανισμοί με τους οποίους τα αντισώματα
έναντι των πρωτεϊνών παρέχουν προστασία έναντι
της πνευμονιοκοκκικής φορείας και νόσου ποικίλλουν
και δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί με σαφήνεια. Η
αποτελεσματική οψωνοφαγοκυττάρωση από τα αντι-
σώματα έναντι πρωτεϊνών δεν έχει ακόμα τεκμηριω-
θεί. Αντίθετα, τα αντισώματα έναντι της Ply φαίνεται
ότι εξουδετερώνουν τη λειτουργία της πρωτεΐνης ενώ
αντισώματα έναντι της PspA φαίνεται ότι εμποδίζουν
την εναπόθεση του C3 παράγοντα του συμπληρώμα-
τος στην επιφάνεια του βακτηρίου. Για τα αντισώματα
έναντι πολλών άλλων πρωτεϊνών ο μηχανισμός λει-
τουργίας τους δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί. 

Πρόσφατα, χρησιμοποιώντας μία πρωτεωμική
προσέγγιση, ανιχνεύθηκαν αντιγόνα τα οποία ανα-
γνωρίζονται από τα ΤΗ17 κύτταρα ποντικιών ή αν-
θρώπων που είχαν προηγούμενα εκτεθεί στον πνευ-
μονιόκοκκο. Τα αντιγόνα-στόχοι που ανιχνεύθηκαν με
αυτή τη μέθοδο φαίνεται ότι είναι διαφορετικά από
αυτά που έχουν επιλεγεί με βάση την αναγνωρισιμό-
τητά τους από τα αντισώματα του ξενιστή και φαίνε-
ται ότι προστατεύουν από τον αποικισμό του ρινοφά-
ρυγγα σε προκλινικές μελέτες με ένα μηχανισμό που
εξαρτάται από τα CD+4 T-λεμφοκύτταρα και την ιν-
τερλευκίνη 17Α (IL-17A)[22,24]. Η υπόθεση αυτή εάν επι-
βεβαιωθεί ανοίγει πιθανά το δρόμο για το σχεδιασμό
ενός εμβολίου που θα περιέχει πρωτεΐνες που ενερ-
γοποιούν τόσο την κυτταρική όσο και τη χυμική ανο-
σολογική απάντηση του ξενιστή. 

Νεκρά ολοκυτταρικά εμβόλια 
έναντι του πνευμονιόκοκκου

Ήδη από το 1911, μελετάται η πιθανότητα χρήσης
ενός νεκρού ολόκληρου πνευμονιοκοκκικού κυττάρου
που θα περιλάμβανε πολλαπλά αντιγόνα. Αρχικά,
χρησιμοποιήθηκε ένα στέλεχος χωρίς κάψα με σκοπό
την αύξηση της ανοσολογικής απάντησης στα αντι-
γόνα που καλύπτονται από την κάψα. Προηγούμενες
μελέτες επιβεβαίωσαν ότι η ανοσοποίηση ποντικιών
με νεκρά πνευμονιοκοκκικά κύτταρα προσέφεραν
προστασία έναντι του αποικισμού του ρινοφάρυγγα
μέσω των CD+4 Τ-λεμφοκυττάρων και της διεισδυτι-
κής πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης μέσω της παραγω-
γής αντισωμάτων. Πλεονεκτήματα αυτής μεθόδου
αφορούν το χαμηλό κόστος παραγωγής και την προ-
στασία έναντι της πνευμονιοκοκκικής νόσου ανεξάρ-
τητα από τον ορότυπο.40,41 Προκλινικές μελέτες και
μελέτες φάσης Ι είναι σε εξέλιξη.
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Προβληματισμοί και προκλήσεις για το μέλλον

Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο ποιες πρωτεΐνες και σε
ποιο συνδυασμό θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν
σε ένα εμβόλιο που θα προσέφερε την καλύτερη προ-
στασία έναντι της πνευμονιοκοκκικής νόσου. Ένα
μόνο αντιγόνο χαρακτηρίζεται από έντονη αντιγονική
και γενετική ανομοιογένεια, ενώ η οριζόντια αλλαγή
γονιδίων μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα
ενός πρωτεϊνικού εμβολίου. Επίσης, κανένα αντιγόνο
δεν έχει αποδειχθεί να παρέχει προστασία έναντι
όλων των ορότυπων σε προκλινικές μελέτες. Τελευ-
ταίες μελέτες έχουν δείξει ότι ο συνδυασμός πρωτεϊ-
νικών αντιγόνων είναι πιο αποτελεσματικός στην
πρόληψη της πνευμονιοκοκκικής νόσου.42 Γίνονται
προσπάθειες δημιουργίας μία τράπεζας που θα
έχουν καταγραφεί όλα τα στελέχη πνευμονιόκοκκου
παγκόσμια με σκοπό να προσδιοριστεί η αντιγονική
ποικιλομορφία των υποψήφιων αντιγόνων-στόχων
ώστε να επιλεγούν εκείνα που είναι ευρέως κοινά σε
όλα τα στελέχη. Επιπλέον, είναι σε εξέλιξη μελέτες
που αφορούν τη λειτουργία των αντισωμάτων έναντι
των πρωτεϊνών. Ακόμα, πρέπει να ελεγχθεί η πιθανή
αμινοξική ομολογία των πρωτεϊνών του πνευμονιο-
κόκκου με πρωτεΐνες του ανθρώπινου οργανισμού
που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διασταυρούμενη
αντίδραση. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι με την αύ-
ξηση της ηλικίας ο άνθρωπος αποκτά σταδιακά ανο-
σία στον πνευμονιόκοκκο μέσω της διαρκούς έκθεσης
στο βακτήριο, οποιαδήποτε πρόταση για πνευμονιο-
κοκκικά εμβόλια πρέπει να ελεγχθεί σε κλινικές μελέ-
τες τόσο σε μικρές ηλικίες όσο και σε ηλικιωμένους.
Τέλος, πρωτεΐνες που παράγονται με τη γενωμική τε-
χνολογία μπορεί να είναι τοξικές για τον ανθρώπινο
οργανισμό όποτε θα πρέπει να ελεγχθούν και σε κλι-
νικές μελέτες. 

Συμπεράσματα

Το επίτευγμα των συζευγμένων πνευμονιοκοκκικών
εμβολίων το 2000 έφερε ελπίδες μείωσης, αν όχι εξά-
λειψης, της πνευμονιοκοκκικής νόσου, που αποτελεί
μία σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία. Από τότε,
έγινε φανερό πώς τα αντισώματα έναντι των πολυ-
σακχαριτών μπορεί να προσφέρουν προστασία έναντι
της πνευμονιοκοκκικής νόσου άμεσα αλλά και έμμεσα
μέσω της ανοσίας της αγέλης. Ωστόσο, σύντομα ήρ-
θαμε αντιμέτωποι με την ικανότητα του πνευμονιό-
κοκκου να προσαρμόζεται με ποικίλους τρόπους στην
ανοσολογική πίεση (φαινόμενο αντικατάστασης, γε-
νετικές μεταλλάξεις, ανταλλαγές γενετικού υλικού με-
ταξύ των ορότυπων), γεγονός που μείωσε την
αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Έτσι, νέες στρα-
τηγικές για την παροχή ανοσίας έναντι του πνευμο-
νιόκοκκου τόσο για τις αναπτυσσόμενες, όσο και για
τις αναπτυγμένες χώρες, παραμένουν επείγουσα
προτεραιότητα για την επιστημονική κοινότητα. Όλες
οι μέθοδοι που αναπτύχθηκαν παραπάνω σχετικά με
τα νέα πνευμονιοκοκκικά εμβόλια μας δίνουν αρκετή
αισιοδοξία. Αρκετά από τα νέα αντιγόνα-στόχους
ελέγχονται ήδη για την αντιγονικότητα και την προ-
στατευτική τους ικανότητα σε προκλινικές μελέτες,
ενώ κάποια από αυτά έχουν περάσει στο στάδιο κλι-
νικών μελετών. Γενικά, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να
μιλήσουμε για συζευγμένα εμβόλια με περισσότε-
ρους πολυσακχαρίτες, συνδυασμό πολυσακχαριτών
με πρωτεΐνες,  καθαρά πρωτεϊνικά εμβόλια ή εμβόλια
με νεκρά κύτταρα πνευμονιόκοκκου. Ωστόσο είναι
πλέον ξεκάθαρο ότι η κλινική εκτίμηση καθενός από
τα παραπάνω εμβόλια είναι αυτή που θα καθορίσει
την αποτελεσματικότητά του έναντι της πνευμονιο-
κοκκικής νόσου και επομένως τη δυναμική του ως συ-
στατικό ενός νέου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου. 
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Βιβλιογραφία

Streptococcus pneumoniae (pneumococcus) is responsible for considerable morbidity and mortality

worldwide predominantly in children younger than 2 years, the elderly over 65 years and immuno-

compromised individuals. Currently available pneumococcal vaccines are based on the generation of

antibodies against polysaccharide capsule. Although these vaccines are effective against pneumo-

coccal disease, their clinical effectiveness is limited due to several drawbacks. In particular, their high

cost makes their widespread use difficult predominantly in developing countries. Αdditionally, the wide-

spread use of PCV in the last decade has been associated with the emergence of non-vaccine

serotypes with significant pathogenic potential antibiotic resistance, indicating that serotype replace-

ment has been occurred. Thus, alternative strategies against pneumococcal disease are being actively

considered and will be discussed here. These include new conjugate-polysaccharide technologies,

vaccines based on protein antigens that are well-conserved among different pneumococcal serotypes

and inactivated whole cell pneumococcal vaccines in order to offer serotype-independent protection

against pneumococcal disease. The host-pathogen interaction and the immune response during pneu-

mococcal disease are also discussed.
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Εργαστηριακή διάγνωση ιογενών λοιμώξεων από αναπνευστικούς
ιούς: γρίπης, αναπνευστικό συγκυτιακό, ανθρώπινο μεταπνευμοϊό
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Η υγεία της παγκόσμιας κοινότητας διαρκώς απειλείται από λοιμογόνους παράγοντες που προκα-

λούν λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, με κυριότερο τον ιό της γρίπης. Παράλληλα, η εμ-

φάνιση αναδυόμενων λοιμογόνων παραγόντων έχει ως αποτέλεσμα νοσηλείες, θανάτους και

μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις. To Σεπτέμβριο του 2012 ένας νέος ιός corona με πολύ υψηλά πο-

σοστά θνητότητας, ο MERS-CoV, απομονώθηκε για πρώτη φορά στην Αραβική Χερσόνησο από

ασθενή με βαρύ οξύ αναπνευστικό σύνδρομο και οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Έκτοτε περιστατικά λοί-

μωξης από τον ιό έχουν εντοπισθεί σποραδικά στην Ευρώπη και στις 22 Απριλίου ανιχνεύθηκε το

πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα, σε ασθενή με βαρύ αναπνευστικό σύνδρομο με ιστορικό πρόσφατου

ταξιδίου σε περιοχή που ενδημεί ο ιός. Η παρούσα ανασκόπηση εστιάζεται στις μεθόδους αναφο-

ράς που χρησιμοποιούν τα εξειδικευμένα εργαστήρια στη χώρα μας, όπου γίνεται η εργαστηριακή

διάγνωση και διερεύνηση των ιογενών λοιμώξεων από ιούς γρίπης, αναπνευστικό συγκυτιακό (RSV),

ανθρώπινο μεταπνευμοϊό (hMPV) και κοροναϊούς (corona viruses).
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Εισαγωγή

Οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού είναι μια ιδι-
αίτερα συχνή αιτία νόσησης σε όλες τις ηλικιακές
ομάδες, με ποικίλη κλινική συμπτωματολογία, από την
πολύ ήπια προσβολή μέχρι τη βαριά αναπνευστική
ανεπάρκεια. Οι ιοί που είναι υπεύθυνοι για τις λοιμώ-
ξεις του αναπνευστικού είναι οι ρινοϊοί, οι αδενοϊοί, οι
ιοί της γρίπης και της παραϊνφλουέντζας, οι ιοί κο-
ρόνα, ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV), ο αν-
θρώπινος μεταπνευμοϊός (hMPV) και ο ιός boca. Από
αυτούς οι ιοί της γρίπης, RSV, hMPV και κορόνα σχε-
τίζονται συχνά με βαρύτερες κλινικές εικόνες.

Από τους κυριότερους λοιμογόνους παράγοντες
που προκαλεί λοιμώξεις του αναπνευστικού συστή-
ματος και απειλεί την υγεία της παγκόσμιας κοινότη-
τας, τόσο λόγω των ετήσιων επιδημικών εξάρσεων,
όσο και του κινδύνου πρόκλησης πανδημίας, αποτε-
λεί ο ιός της γρίπης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελεί η πρώτη πανδημία γρίπης του 21ου αιώνα,
η οποία προκλήθηκε από το στέλεχος Α(Η1Ν1)pdm09
το 2009.

Το 2013 σημαδεύτηκε από την εμφάνιση κυρίως
τριών νέων ιών που προσβάλουν το αναπνευστικό σύ-
στημα: τον ιό της γρίπης των πτηνών Α(Η7Ν9), τον
νέο ιό κορόνα (Middle East Respiratory Syndrome
Coronavirus, MERS-CoV) και το παραλλαγμένο στέ-
λεχος ιού γρίπης Α(Η3Ν2), A(Η3Ν2v).1,2,3 Οι προανα-
φερθέντες ιοί δυνητικά μπορούν να προκαλέσουν
αιφνιδίως επιδημίες και πανδημίες με απρόβλεπτες
συνέπειες.

Οι ιοί γρίπης Α(Η3Ν2) ήταν γνωστό ότι προσέβα-
λαν χοίρους από τα τέλη του 1990. Το 2009 ο ιός γρί-
πης Α(Η3Ν2) μεταπήδησε στους ανθρώπους συγχρό-
νως με το πανδημικό στέλεχος Α(Η1Ν1)pdm09 και
υπέστησαν γονιδιακές τροποποιήσεις, με αποτέλε-
σμα τη δημιουργία νέων στελεχών που περιέχουν γε-
νετικό υλικό και από τους δύο ιούς και ονομάσθηκαν
παραλλαγές του ιού γρίπης Α(Η3Ν2), Α(Η3Ν2)v.1 Οι
ιοί αυτοί είναι ακόμα ευαίσθητοι στην οσελταμιβίρη
(Tamiflu) και τη ζαναμιβίρη (Relenza), ενώ δεν υπάρ-
χει ακόμα δραστικό εμβόλιο έναντι αυτών των στελε-
χών.1

Ο ιός της γρίπης των πτηνών Α(Η7Ν9) εμφανί-
σθηκε το Μάρτιο του 2013 στην Κίνα ως οξεία σο-
βαρή νόσος του αναπνευστικού.2 Η γενετική ανάλυση
έδειξε ότι το γονιδίωμά του προέρχεται από τρία δια-
φορετικά στελέχη ιών γρίπης πτηνών και διαθέτει την
ικανότητα να μολύνει κύτταρα θηλαστικών σε μεγα-
λύτερο βαθμό συγκριτικά με τους λοιπούς ιούς γρί-
πης των πτηνών, χωρίς όμως να επιβεβαιώνεται η
μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο. Καθώς
οι αριθμοί μεταβάλλονται καθημερινά, μέχρι σήμερα
τα επιβεβαιωμένα κρούσματα διεθνώς ανέρχονται σε
λίγες εκατοντάδες με θνητότητα που, σύμφωνα με
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), στο μέσο

της περιόδου 2013-14 κυμαίνονταν περί το 26%.2 Στε-
λέχη του ιού αυτού βρέθηκαν ευαίσθητα στην οσελ-
ταμιβίρη και τη ζαναμιβίρη, αλλά ανθεκτικά στην
αμανταδίνη και τη ριμανταδίνη.2

Ο νέος ιός corona (MERS-CoV) απομονώθηκε
πρώτη φορά από ασθενείς με σοβαρό οξύ αναπνευ-
στικό σύνδρομο, στην Αραβική Χερσόνησο, το Σε-
πτέμβριο του 2012.3,4 Έκτοτε περιστατικά λοίμωξης
από τον ιό εισαγόμενα από περιοχές στις οποίες εν-
δημεί, έχουν εντοπισθεί και στην Ευρώπη. Πρόκειται
για ένα νέο στέλεχος κοροναϊού, που εμφανίσθηκε
πρώτη φορά στον άνθρωπο. Αν και ο ακριβής τρόπος
μετάδοσης δεν είναι ακόμα γνωστός, υπάρχουν σα-
φείς ενδείξεις περιορισμένης μετάδοσης από άν-
θρωπο σε άνθρωπο, ενώ συμβαίνει και απευθείας
μετάδοση του ιού από τις νυχτερίδες.4 Αντισώματα
έναντι του ιού έχουν βρεθεί και σε καμήλες στην Αρα-
βική Χερσόνησο, χωρίς όμως να έχει διευκρινισθεί
ακόμα ο ρόλος τους στη μετάδοση της λοίμωξης σε
ανθρώπους.5 Συνολικά έχουν επιβεβαιωθεί έως σή-
μερα μερικές εκατοντάδες κρούσματα και αυξάνον-
ται αργά συνεχώς, ενώ η θνητότητα από τον ιό στο
μέσον της περιόδου 2013-14, σύμφωνα με τον ΠΟΥ,
ξεπερνούσε σαφώς το 40%.3 Δεν έχει αναπτυχθεί αν-
τιιικό φάρμακο ή εμβόλιο έναντι του ιού.3

Εργαστηριακή Διάγνωση Ιογενών Λοιμώξεων

Στα εξειδικευμένα εργαστήρια στη χώρα μας πραγ-
ματοποιούνται οι απαραίτητες διαγνωστικές μέθοδοι
ανίχνευσης και τυποποίησης των ιών γρίπης, και ανί-
χνευσης ιών RSV, hMPV και corona. Παράλληλα
πραγματοποιείται σε στελέχη ιών γρίπης, καλλιέρ-
γεια, αντιγονικός έλεγχος και έλεγχος αντοχής στα
κυκλοφορούντα αντιιικά φάρμακα.

Τα συνήθη κλινικά δείγματα προς έλεγχο ανα-
πνευστικών λοιμώξεων είναι ρινοφαρυγγικά εκπλύ-
ματα ή επιχρίσματα προερχόμενα από ασθενείς με
γριπώδη συμπτωματολογία και άλλα αναπνευστικά
σύνδρομα. Από αυτά γίνεται η απομόνωση του γενε-
τικού υλικού και μοριακός έλεγχος για τη διάγνωση
των ιών. Η διαγνωστική μέθοδος αναφοράς που χρη-
σιμοποιείται για την ανίχνευση όλων των ιών γρίπης,
corona, hRSV, hMPV είναι η real-time RT-PCR (Re-
verse Transcriptase PCR (πραγματικού χρόνου, ανά-
στροφη μεταγραφάσης PCR), στην οποία χρησιμο-
ποιούνται ιχνηθέτες σημασμένοι με φθοριόχρωμα ει-
δικοί για τον εκάστοτε ιό. Η αύξηση του φθορισμού
είναι ενδεικτική στα θετικά δείγματα, και το threshold
cycle (Ct) υποδηλώνει το ιικό φορτίο στο κλινικό
δείγμα. 

Ανίχνευση και τυποποίηση ιών γρίπης

Στην περίπτωση των ιών της γρίπης, για την αρχική
τυποποίησή τους σε ιό γρίπης Α ή Β, χρησιμοποιούν-
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ται εκκινητές και ιχνηθέτες που πολλαπλασιάζουν πε-
ριοχή της μητρικής πρωτεΐνης του ιού. Στη συνέχεια
ακολουθεί ενός σταδίου (οne step) real-time RT-PCR
για τον πολλαπλασιασμό τμήματος της αιμοσυγκολ-
λητίνης των ιών γρίπης Α, ώστε να επιτευχθεί η υπο-
τυποποίηση των ιών γρίπης Α στα στελέχη H1,
Η1pdm09, H3, H3v, H5, H7, H9. Αυτά αντιστοιχούν
στους ιούς Η1Ν1, (Η1Ν1)pdm09, H3N2, Η3Ν2v,
Η5Ν1, H7N9, H9N2 που επί του παρόντος απασχο-
λούν τον ΠΟΥ με τις ετήσιες επιδημίες ή με τον κίν-
δυνο μιας επερχόμενης πανδημίας. Οποιοδήποτε
στέλεχος ιού γρίπης Α δεν μπορεί να υποτυποποιηθεί
στο Εργαστήριο είναι απαραίτητο να αποστέλλεται
αμέσως σε ένα από τα Κέντρα Αναφοράς του ΠΟΥ
ώστε να γίνει ο χαρακτηρισμός του.6,7

Καλλιέργεια ιών γρίπης

Για την καλλιέργεια του ιού της γρίπης των θετικών
δειγμάτων, γίνεται εμβολιασμός των κλινικών δειγμά-
των σε εμβρυοφόρα αβγά όρνιθας και σε κύτταρα
Madin-Darby-Canine-Kidney (MDCK). Η καλλιέργεια
γίνεται μόνο στα θετικά κλινικά δείγματα, διότι στό-
χος είναι η αντιγονική τυποποίηση των ιών και όχι η
διάγνωση. Η επιλογή των δειγμάτων προς καλλιέρ-
γεια γίνεται με βάση το ιικό φορτίο, όπως καθορίζεται
από τον κύκλο της PCR (Ct-threshold cycle) στον
οποίο ανιχνεύθηκε ο φθορισμός, κατά τη μοριακή ανί-
χνευση με real time RT-PCR. Όσο υψηλότερο είναι το
Ct τόσο υψηλότερο θεωρείται ότι είναι το ιικό φορτίο
στο κλινικό δείγμα. Η καλλιέργεια ελέγχεται με τη δο-
κιμασία αιμοσυγκόλλησης ερυθρών αιμοσφαιρίων,
που εκμεταλλεύεται την ιδιότητα των ιών της γρίπης
να συγκολλά ερυθρά αιμοσφαίρια διαφόρων ζωικών
ειδών. Στη συνέχεια ακολουθεί η δοκιμασία αναστο-
λής αιμοσυγκόλλησης με ειδικούς αντιορούς που επι-
λέγει ετησίως ο ΠΟΥ. Με τον τρόπο αυτό επι-
τυγχάνεται η αντιγονική τυποποίηση των καλλιεργη-
θέντων στελεχών. Στόχος της αντιγονικής τυποποί-
ησης είναι η σύγκριση με στελέχη αναφοράς του ΠΟΥ
και με το στέλεχος του εμβολίου, ώστε να καθοριστεί
η αντιγονική συγγένεια με τα κυκλοφορούντα στε-
λέχη και πιθανώς η ανάγκη για προσαρμογή του εμ-
βολίου κατά την επόμενη περίοδο γρίπης.7

Γενετική ανάλυση ιών γρίπης

Παράλληλα με την αντιγονική τυποποίηση πραγματο-
ποιείται και η μοριακή τυποποίηση αντιπροσωπευτι-
κών στελεχών ιών γρίπης Α και Β, ώστε να ανιχνεύο-
νται τυχόν μεταλλαγές στην αιμοσυγκολλητίνη και τη
νευραμινιδάση των κυκλοφορούντων στελεχών, που
πιθανώς να επηρεάζουν αμινοξέα σε αντιγονικούς
επιτόπους του ιού ή σε θέσεις δέσμευσης του υπο-
δοχέα σιαλικού οξέως ή σε θέσεις γλυκοσυλίωσης. Η
μοριακή τυποποίηση γίνεται με τη μέθοδο RT-PCR για
τον πολλαπλασιασμό των γονιδίων αιμοσυγκολλητί-
νης και νευραμινιδάσης και στη συνέχεια ανάλυση

της αλληλουχίας των βάσεων (sequencing) των δύο
αυτών γονιδίων σε ειδικούς γενετικούς αναλυτές (se-
quencers). Οι αλληλουχίες των γονιδίων κατατίθενται
σε βάσεις δεδομένων, Genbank ή/και GISAID και χρη-
σιμοποιούνται στη φυλογενετική ανάλυση για την κα-
τάταξη των κυκλοφορούντων στελεχών στους φυλο-
γενετικούς κλάδους που αντιστοιχούν. Με τον τρόπο
αυτό φαίνεται η σχέση με το στέλεχος του εμβολίου
και με τα στελέχη αναφοράς, καθώς και η ετήσια εξέ-
λιξη των ιών σε γενετικό επίπεδο.7,8,9

Γονοτυπική και φαινοτυπική ανίχνευση αντοχής 

σε αντιιικά φάρμακα

Με την ίδια μέθοδο (sequencing) πραγματοποιείται
και η ανεύρεση γνωστών μεταλλαγών στα γονίδια της
μητρικής πρωτεΐνης 2 και της νευραμινιδάσης, που
σχετίζονται με αντοχή στα αντιιικά φάρμακα. Η συ-
χνότερη γνωστή μεταλλαγή στη μητρική πρωτεΐνη 2
είναι η S31N που επιφέρει αντοχή στα αντιιικά φάρ-
μακα αμανταδίνη/ριμανταδίνη και ανιχνεύεται στην
πλειονότητα των στελεχών ιών γρίπης Α που κυκλο-
φορούν στην Ελλάδα και παγκοσμίως.7,10,11

Αντίστοιχα η συχνότερη μεταλλαγή στη νευραμι-
νιδάση είναι η Η275Υ που επιφέρει αντοχή στο αντι-
ιικό φάρμακο οσελταμιβίρη. Η μεταλλαγή αυτή απα-
ντάται σε ένα μικρό ποσοστό ιών γρίπης Α, συνήθως
απομονωμένους από ασθενείς, μετά από εκτεταμένη
χρήση του αντιιικού φαρμάκου. Στα εξειδικευμένα ιο-
λογικά εργαστήρια έχουν αναπτυχθεί μοριακές μέθο-
δοι real-time one step RT-PCR για την ταχεία γονο-
τύπηση και ανεύρεση του συγκεκριμένου πολυμορ-
φισμού.

Τέλος μετά την καλλιέργεια των ιών της γρίπης γί-
νεται και φαινοτυπικός καθορισμός της ευαισθησίας
των στελεχών στην οσελταμιβίρη με την ενζυμική μέ-
θοδο MUNANA {(2’ 2′-(4-Methylumbelliferyl)-α-D-N-
acetylneuraminic acid sodium salt hydrate)}. Ουσια-
στικά πρόκειται για τον καθορισμό της δραστηριότη-
τας της νευραμινιδάσης και της ευαισθησίας στους
αναστολείς της νευραμινιδάσης, οσελταμιβίρη και ζα-
ναμιβίρη. Το φθορίζον υπόστρωμα MUNANA διασπά-
ται από την νευραμινιδάση και απελευθερώνει
4-methyumbelliferone. Στη συνέχεια και με βάση την
ποσοτική αύξηση του φθορισμού μετράται η ενεργό-
τητα της νευραμινιδάσης και καθορίζεται η συγκέν-
τρωση του αντιιικού φαρμάκου που απαιτείται για να
ανασταλλεί η ενεργότητα του ενζύμου κατά 50%
(IC50). Αυτό είναι σημαντικό, γιατί έτσι μπορούν να
εντοπισθούν και ανθεκτικά στελέχη στα οποία εμπλέ-
κονται άλλες άγνωστες μεταλλαγές, εκτός της
H275Y.7

Ανίχνευση ιών corona και του νέου ιού corona-MERS

Παράλληλα αναπτύχθηκαν οι απαραίτητες διαγνω-
στικές μέθοδοι για την ανίχνευση των ιών corona. Η



μοριακή μέθοδος που χρησιμοποιείται για την ανχί-
νεση των ιών αυτών είναι η real-time one step RT-PCR
με χρήση ειδικών εκκινητών και ανινχευτή για τον πολ-
λαπλασιασμό τμήματος του γονιδίου της πολυμερα-
σης του ιού.

Στα δύο ειδικά real-time RT-PCR πρωτόκολλα που
προτείνει ο ΠΟΥ και ανιχνεύουν τον νέο ιό hCoV-
MERS χρησιμοποιούνται εκκινητές και ιχνηθέτες που
πολλαπλασιάζουν τμήμα του γονιδίου Ε (upE) και του
ανοιχτού πλαισίου ανάγνωσης (ORF1a&1b) του ιού.12

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ανίχνευση του
φθορισμού και η διάγνωση της ύπαρξης του γονιδίου
του ιού στο απομονωθέν από το κλινικό δείγμα RNA.

Ανίχνευση ιών RSV και hMPV

Αντιστοίχως, η μοριακή μέθοδος που χρησιμοποιείται
για την ανίχνευση των ιών αυτών είναι επίσης η real-
time one step RT-PCR με χρήση ειδικών εκκινητών και
ιχνηθέτη για τον πολλαπλασιασμό τμήματος του γο-
νιδίου της νουκλεοπρωτεΐνης του ιού hMPV, καθώς
και τμήματος του ίδιου γονιδίου κοινό και για τους
δύο υπότυπους hRSV-A και hRSV-B.13

Γρήγορα τεστ (Rapid tests)

Ένα χρήσιμο εργαλείο για την ταχεία εργαστηριακή
διάγνωση των ιών της γρίπης και RSV αποτελούν τα
γρήγορα ανοσοχρωματογραφικά τεστ, παρότι δεν
αποτελούν μέθοδο αναφοράς στα ειδικευμένα δια-
γνωστικά εργαστήρια. Είναι χρήσιμα γιατί με τη βοή-
θειά τους γίνεται εύκολη και ταχεία διάγνωση που
ενθαρρύνει τη στοχευμένη χρήση της αντιγριπικής
θεραπείας, καθώς επίσης και τη ελαχιστοποίηση της
χορήγησης αντιβιοτικής θεραπείας στους ασθενείς
με θετικό αποτέλεσμα. Η μειωμένη χρήση των συγκε-
κριμένων τεστ στα εξειδικευμένα εργαστήρια οφείλε-
ται στη χαμηλή ευαισθησία τους σε σύγκριση με τις
μοριακές τεχνικές. Εμπορικά αντιδραστήρια είναι δια-
θέσιμα για τη διάγνωση όλων των τύπων της εποχι-
κής γρίπης Α/Β και των δύο τύπων ιού RSVA/B.

Παράλληλα κυκλοφορούν και γρήγορα ανοσοεν-
ζυμικά τεστ για την ανίχνευση αντιγόνων RSV και
hMPV, με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Πρόκειται για
μία παραλλαγή της μεθόδου ELISA (Enzyme-Linked
Immunosorbent Assay), που εκτελείται προτυποποι-
ημένα σε πλακίδιο τύπου ανοσοχρωματογραφίας και
είναι ταχεία και φιλική προς το χρήστη.

Ανίχνευση Αντισωμάτων IgG και IgM

Με τη χρήση της ανοσοενζυμικής μεθόδου ELISA,
μιας ιδιαίτερα διαδεδομένης ανοσοβιοχημικής δοκι-
μασίας, γίνεται η διάγνωση πρόσφατης ή παλαιάς ιο-
γενούς λοίμωξης, όταν ευρίσκονται τα ειδικά IgM ή
IgG αντισώματα στο δείγμα του ασθενούς. Εμπορικά
αντιδραστήρια υπάρχουν για όλους τους ιούς που
προκαλούν ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού. Η
χρήσιμη αυτή μέθοδος ενέχει τον κίνδυνο χαμηλής
ευαισθησίας και διασταυρούμενων αντιδράσεων, ει-
δικά σε περιπτώσεις διαταραχής της ανοσοαπάντη-
σης. Περιοριστικό παράγοντα αποτελεί και ο χρόνος
που μεσολαβεί από την αιμοληψία έως την ανάπτυξη
αντισωμάτων κατά τη διάρκεια μιας λοίμωξης. Για το
λόγο αυτό είναι σημαντικό να ελέγχονται δύο δείγ-
ματα του ιδίου ασθενούς, κατά την έναρξη των συμ-
πτωμάτων καθώς και μετά από 15 ημέρες. Με τη
βοήθεια της ELISA πραγματοποιούνται σε εξειδικευ-
μένα εργαστήρια επιδημιολογικές ορολογικές μελέ-
τες, κατά τις οποίες ελέγχεται η ανοσία του πλη-
θυσμού στους διάφορους ιογενείς παράγοντες. Τέ-
τοιες μελέτες πραγματοποιήθηκαν κατά την πανδη-
μία γρίπης του 2009 για τον έλεγχο προηγούμενης
ανοσίας του πληθυσμού έναντι του νεοεμφανιζόμενου
στελέχους γρίπης Α(Η1Ν1)pdm09, ενώ προγραμματί-
ζονται αντίστοιχες μελέτες για τον έλεγχο αντισωμά-
των έναντι του νέο κοροναϊού (MERS-CoV) στον
πληθυσμό της χώρας μας.

Συνοψίζοντας, η ταχεία εργαστηριακή διάγνωση
των λοιμογόνων παραγόντων που απειλούν την υγεία
της παγκόσμιας κοινότητας είναι δυνατή με μια πλει-
άδα μεθόδων που εφαρμόζονται σε εξειδικευμένα ερ-
γαστήρια στη χώρα μας. Η έγκαιρη διάγνωση είναι
απαραίτητη, τόσο σε διαγνωστικό επίπεδο, όσο και
σε επίπεδο περαιτέρω διερεύνησης των κυκλοφο-
ρούντων στελεχών, για τον περιορισμό των επιδημιών
και την πρόληψη μιας ενδεχόμενης πανδημίας. Με τη
συνεχή συμβολή του ΠΟΥ, οι μέθοδοι διάγνωσης συ-
νεχώς προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες ανάγ-
κες που προκύπτουν από τις αναδυόμενες λοιμώξεις
του αναπνευστικού.
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Ειδικό προστατικό αντιγόνο – Μελέτη πληθυσμού του Ν. Ζακύνθου

Μ. Διαρεμέ1, Α. Μάρκου2, Π. Καρκαλούσος3, Ι. Στήνιος4

1 Βιοχημικό Εργαστήριο, ΕΟΠΠΥ Ζακύνθου
2 Βιοχημικό Εργαστήριο, Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Ζακύνθου
3 Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών
4 ΕΟΠΠΥ  Ζακύνθου

Το ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) ή P-30 αντιγόνο παράγεται από το αδενικό επιθήλιο του προ-

στάτη, κυκλοφορεί στο αίμα σε χαμηλά επίπεδα αλλά σε παθολογικές καταστάσεις του προστάτη

αυξάνει σημαντικά. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο υπολογισμός τιμών αναφοράς και η επι-

βεβαίωση γνώσεων σχετικά με τη διαγνωστική ικανότητα του PSA και του λόγου Ολικού/Ελεύθερο

κλάσμα PSA (F/T ratio). Συγκεντρώθηκαν τιμές PSA και F/T ratio από 1230 άνδρες διαφόρων ηλικιών

που προσήλθαν στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο Ζακύνθου και στο ΕΟΠΠΥ Ζακύνθου. Για κάθε εξε-

ταζόμενο καταγράφτηκε η αντίστοιχη διάγνωση (ΚΦ, υπερτροφία προστάτη, καρκίνος προστάτη).

Ακολούθησε στατιστική ανάλυση των δεδομένων με μη παραμετρικές μεθόδους για τη εύρεση δια-

φορών μεταξύ διαφορετικών ομάδων ασθενών και η κατασκευή καμπύλων ROC για τον υπολογισμό

τιμών αναφοράς.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας, η διακύμανση των τιμών PSA αυξάνει με την ηλικία και μετά τα

80 έτη εμφανίζεται και στατιστικά σημαντική διαφορά. Στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε

επίσης μεταξύ ομάδων ασθενών με διαφορετική διάγνωση. Συγκεκριμένα, οι φυσιολογικοί άνδρες

είχαν εύρος τιμών PSA 1,3 – 1,8 ng/mL, οι άνδρες με υπερτροφία προστάτη 6,6 – 7,6 ng/mL και οι
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1. Eισαγωγή

1.1. Η χημεία και η φυσιολογία του ειδικού 

προστατικού αντιγόνου

Το Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (Prostate Specific Anti-
gen - PSA), γνωστό επίσης ως καλλικρεΐνη III ή P-30
αντιγόνο, ανακαλύφθηκε από τον Wang το 1979. Πρό-
κειται για μία 34 kD γλυκοπρωτεΐνη με 237 αμινοξέα.
Είναι ένζυμο της πρωτεάσης της σερίνης, το γονίδιο
της οποίας εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 19 μεταξύ
των θέσεων 19q13.2 και 19q13.3. Παράγεται από το
αδενικό επιθήλιο του προστάτη (Εικόνα 1) και εκκρί-
νεται φυσιολογικά διαμέσου των προστατικών πόρων
στο σπερματικό υγρό, όπου και δρα για να το ρευ-
στοποιήσει και να αυξήσει την κινητικότητα του σπέρ-
ματος. Σε φυσιολογικές συνθήκες ελάχιστη ποσότητά
του μετράται στην κυκλοφορία του αίματος, σε πα-
θολογικές όμως καταστάσεις τα επίπεδά του στο αίμα
αυξάνονται σημαντικά.1,2

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι το PSA πα-
ράγεται επίσης σε πολύ χαμηλά επίπεδα (<0,1 ng/mL)
από τους περιουρηθρικούς αδένες (αδένες Skene),
καθώς και από το ενδομήτριο και τον αδενικό ιστό του
μαστού στις γυναίκες. Μετρήσιμες συγκεντρώσεις
PSA συναντώνται και σε άλλα βιολογικά υγρά, όπως
στο αμνιακό υγρό, στο μητρικό γάλα κ.λπ. (Πίνακας
1).2 Το PSA συναντάται επίσης στον ορό γυναικών με
καρκίνο της μήτρας, του μαστού και των πνευμόνων,
καθώς και σε ασθενείς με καρκίνο νεφρών3. 
Στη μέτρησή του στις πολύ μικρές πράγματι συγκεν-
τρώσεις που ανιχνεύονται σε αυτούς τους ιστούς συ-
νετέλεσαν σημαντικά οι πολύ ευαίσθητες μέθοδοι
προσδιορισμού που εφαρμόζονται σήμερα (eCLIA) με
την βοήθεια των οποίων μπορεί να μετρηθεί ακόμα
και στην παιδική ηλικία, όπου δεν παρατηρείται δια-
φορά ανάμεσα στα δύο φύλα μέχρι την ηλικία των 12
ετών.4
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άνδρες με καρκίνο προστάτη 34,9 – 63,2 ng/mL. Οι καμπύλες ROC επιβεβαίωσαν τη μεγαλύτερη δια-

γνωστική ικανότητα των τιμών F/T ratio έναντι των τιμών PSA για τη διάγνωση του καρκίνου προ-

στάτη. Συμπερασματικά, με την αύξηση της ηλικίας αυξάνεται η ανώτερη τιμή διασποράς PSA, ενώ

η κατώτερη τιμή παραμένει η ίδια. Στο καρκίνο του προστάτη παρατηρείται και η μεγαλύτερη δια-

κύμανση των τιμών του. Οι τιμές του δείγματος μας δεν έδειξαν ότι οι τιμές PSA και F/T ratio μπο-

ρούν να διαφοροδιαγνώσουν την υπερτροφία από τον καρκίνο προστάτη. 

Υπεύθυνος αλληλογραφίας
Πέτρος Καρκαλούσος

Σαρανταπόρου 40, Χαλάνδρι, 15231

Τηλέφωνο: 6977-232435

e-mail: petef@hotmail.gr

Λέξεις κλειδιά

προστατικό αντιγόνο, προστάτης,

τιμές αναφοράς, PSA

Στάδια μεταγονιδιωματικής ανάλυσης μικροχλωρίδωνΕικόνα 1

Συγκεντρώσεις Ειδικού Προστατικού Αντιγόνου

(PSA) σε διάφορα βιολογικά υγράΠίνακας 1

Υγρό PSA (ng/mL)

Αμνιακό υγρό 0,60 - 8,98

Μητρικό γάλα 0,47 - 100

Ούρα γυναίκας 0,12 - 3,72

Ορός γυναίκας 0,01 - 0,53
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1.2 Η αξία του προσδιορισμού του PSA

Τα επίπεδα του PSA στο αίμα χρησιμοποιούνται κυ-
ρίως για την πρώιμη ανίχνευση και το χειρισμό ασθε-
νών με καρκίνο του προστάτη, τη σταδιοποίηση και
παρακολούθηση της θεραπείας του, την ανίχνευση
επανεμφάνισής του καθώς και σαν προγνωστικός δεί-
κτης. Όμως, αυξημένα επίπεδα PSA στο αίμα μπορεί
ακόμα να ανιχνευθούν σε καλοήθη υπερπλασία
(υπερτροφία) του προστάτη, καθώς και σε φλεγμο-
νώδεις καταστάσεις.5

Η μέτρηση του PSA πρέπει να ξεκινά στην ηλικία
των 50 ετών, εκτός εάν στο οικογενειακό ιστορικό
υπάρχει πρώτου βαθμού συγγενής με καρκίνο του
προστάτη, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται σύ-
σταση για έλεγχο του PSA από την ηλικία των 45
ετών. Κατά την παρακολούθηση της θεραπείας ασθε-
νών με καρκίνο του προστάτη, ο προσδιορισμός PSA
ενδείκνυται για την παρακολούθηση της αποτελε-
σματικότητας της θεραπευτικής αγωγής, όπου:
• Μείωση των επιπέδων του PSA στα φυσιολογικά

επίπεδα είναι ένδειξη της πλήρους αφαίρεσης ή
απαλλαγής από τον καρκίνο.

• Επιμονή του δείκτη σε παθολογικά επίπεδα, πιθα-

νώς ακολουθούμενη από σύντομη πτώση, ή η εκ

νέου αύξηση μετά από σύντομη πτώση, είναι έν-

δειξη υπολειπόμενου καρκίνου ή μετάστασης.

•• Αύξηση του PSA μετά από περίοδο φυσιολογικών

τιμών (π.χ. μετά από προστατεκτομή) είναι ένδειξη

επανεμφάνισης της νόσου.

Τα επίπεδα του PSA στον ορό σε πολλές περιπτώ-

σεις σχετίζονται με το στάδιο του καρκίνου του προ-

στάτη. Σχετικές μελέτες έδειξαν ότι στο στάδιο Α,

αυξημένα επίπεδα PSA παρουσιάζει το 38% των

ασθενών, ενώ στο στάδιο D το 79%.3

Η συγκέντρωση όμως του PSA στο αίμα εξαρτάται

από την ηλικία6 και τη φυλή.7 Ο καθορισμός τιμών

αναφοράς, ανάλογα με αυτά αυξάνει την ευαισθησία

της εξέτασης για τους νεαρότερης ηλικίας άνδρες

καθώς και την ειδικότητα της εξέτασης για τους με-

γαλύτερους. 

To εύρημα αυτό αποδίδεται στον Oesterling8 και

τους συνεργάτες του, οι οποίοι πρώτοι έθεσαν τη

σχέση των τιμών του PSA με την αύξηση της ηλικίας

(Πίνακας 2).

Mέσες τιμές του Ειδικού Προστατικού Αντιγόνου (PSA) φυσιολογικών ανδρών κατά Oesterling και συν.8Πίνακας 2

Ηλικίες

40 - 49

50 – 59

60 - 69

70 - 79

Λευκή φυλή

2,5

3,0

4,0

5,5

Κίτρινη φυλή

2,0

3,0

4,0

5,0

Μαύρη φυλή

2,0

4,0

4,5

5,5

1.3 Τα κλάσματα του PSA και ποιες παράμετροι 

του μετρώνται στα κλινικά εργαστήρια

Το PSA συναντάται στην κυκλοφορία σε δύο μορφές:
1. συνδεδεμένο (Complexed PSA), τo oπoίo κυκλο-

φορεί στoν oρό συνδεδεμένοo με τις πρωτεάσες
α1-αντιχυμoθρυψίνη (α1-ACT) και α2-μακρoσφαι-
ρίνη (α2-MG). Από τις δύο μορφές αυτές μορφές
συνδεδεμένου PSA μόνο αυτό που είναι συνδεδε-
μένο με την α1-ACT μπορεί να ανιχνευθεί με τις
υπάρχουσες μεθόδους. Αντίθετα το PSA που συν-
δέεται με την α2-μακρoσφαιρίνη δεν ανιχνεύεται9. 

2. ελεύθερο (Free PSA), το οποίο κυκλοφορεί χωρίς
να σχηματίζει συμπλέγματα με αντιπρωτεάσες και
φαίνεται ότι αποβάλλεται κατά τη σπειραματική
διήθηση.
Συνήθως μετράται στον ορό το ολικό PSA (Total

PSA) που είναι το σύνολο του ελεύθερου PSA και του
συνδεδεμένου PSA-ACT. Στη διαφορική διάγνωση με-
ταξύ της καλοήθους υπερπλασίας και του καρκίνου

του προστάτη έχει καθιερωθεί πλέον η ταυτόχρονη
μέτρηση ολικού PSA (Total PSA) και ελεύθερου PSA
(Free PSA) και ο υπολογισμός του λόγου Free
PSA/Total PSA (F/T ratio).10

Ο F/T ratio υπερέχει έναντι του PSA στην εκτίμηση
της πιθανότητας να έχει κάποιος καρκίνο του προ-
στάτη, συμβάλλοντας έτσι στον καλύτερο διαχωρι-
σμό μεταξύ του καρκίνου και της καλοήθους υπερ-
πλασίας του προστάτη. Για την εκτίμησή του έχουν
οριστεί, ανάλογα με την μέθοδο προσδιορισμού, δύο
«όρια» (cut-offs) F/T ratio. Όταν τα επίπεδα του ολικού
PSA είναι μεταξύ 4 και 10 ng/ml το cutoff του F/T ratio
θα πρέπει να είναι «υψηλό», κοντά στην τιμή 0,24,
ώστε να αποτραπούν περιττές αρνητικές βιοψίες. Αν-
τίθετα για επίπεδα ολικού PSA μεταξύ 3 και 4 ng/mL,
το cutoff του F/T ratio θα πρέπει να είναι «χαμηλό»,
κοντά στη τιμή 0,19, με στόχο να αυξηθεί ο αριθμός
των ανιχνευόμενων καρκίνων, αφού F/T ratio < 0,19
αποτελεί ένδειξη κακοήθειας. Επιπλέον, πρόσφατα,
ανακαλύφθηκε ότι οι άνδρες με καλοήθη υπερπλασία



έχουν υψηλότερο ποσοστό της ελεύθερης μορφής
του PSA, ενώ οι άνδρες με καρκίνο του προστάτη
έχουν υψηλότερο ποσοστό της συνδεδεμένης με α1-
αντιχυμoθρυψίνη μορφής του PSA (PSA-ACT).11 Για
την αύξηση της ευαισθησίας του PSA έχουν προταθεί
επιπλέον εξετάσεις ή κατάλληλη προσαρμογή των

τιμών αναφοράς (Πίνακες 3α και 3β).12-16

Σκοπός της μελέτης μας ήταν η καταγραφή της
κατανομής των τιμών PSA και F/T ratio ανά ηλικιακή
ομάδα και διάγνωση, καθώς και η αναζήτηση της σχέ-
σης τιμών PSA, F/T ratio και διάγνωσης.
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Μέθοδοι αύξησης της ευαισθησίας του Ειδικού Προστατικού Αντιγόνου (PSA).Πίνακας 3α

Παράγοντες που επηρεάζουν τη τιμή του Ειδικού Προστατικού Αντιγόνου (PSA).Πίνακας 3β

Ηλικίες

Διαφορετικές τιμές 
αναφοράς ανάλογα 
με την ηλικία και την φυλή

O προσδιορισμός της 
πυκνότητας PSA (Density)

O προσδιορισμός της 
ταχύτητας αύξησης 
του PSA (velocity)

H μείωση των τιμών 
αναφοράς του PSA

Λευκή φυλή

Βλ. πίνακα 2 κατά Oesterling και συν.8

Πρόκειται για τον λόγο του PSA προς το μέγεθος του προστατικού αδένα όπως αυτός
μετράται με το διορθικό υπερηχογράφημα (TRUS). 
Πυκνότητα PSA >0,15 είναι ενδεικτική πιθανής παρουσίας καρκίνου προστάτη10. 

Πρόκειται για τη μεταβολή του PSA σε σχέση με το χρόνο. 
Απαιτούνται τουλάχιστον 3 μετρήσεις με διαφορά 12 έως  18 μήνες μετά 
από κάθε μέτρηση. 
Αύξηση PSA κατά 0,75 ng/ml/έτος είναι ένδειξη ύπαρξης καρκίνου του προστάτη11-13.

H μείωση του cut-off για το PSA από 2,5 σε 3,0 ng/ml αυξάνει τη πιθανότητα ανίχνευ-
σης του καρκίνου του προστάτη. 

Παράγοντες που αυξάνουν το PSA

Ηλικία

Βιοψία προστάτη (x10)

Κυστεοσκόπηση, διαστολές ουρήθρας

Εκσπερμάτιση (Free PSA)

Οξεία προστατίτιδα

Αδενώματα προστάτη

Αθλήματα (ποδηλασία) 

Παράγοντες που μειώνουν το PSA

Ιναστεριδη (Proscar), 
Ντουταστερίδη (Avodart)

2. Υλικό και μέθοδος

Το υλικό της μελέτης προέρχεται από την καταγραφή
των τιμών PSA ασθενών οι οποίοι προσήλθαν στο Βιο-
χημικό Εργαστήριο του ΕΟΠΠΥ Ζακύνθου και στο
Βιοχημικό Εργαστήριο του Νομαρχιακού Νοσοκο-
μείου Ζακύνθου, κατά το χρονικό διάστημα 1/3/2010

έως 25/11/2011. Το δείγμα μας περιλάμβανε 1230
ασθενείς στους οποίους έγινε προσδιορισμός του
ολικού PSA, ενώ σε 170 εξ αυτών έγινε επιπλέον
προσδιορισμός και του Free PSA. Όλοι οι ασθενείς
έδωσαν πλήρες ιστορικό στο οποίο αναφερόταν: η
ηλικία, η χρήση φαρμάκων και η διάγνωση ιατρού ου-
ρολόγου (φυσιολογικά, υπερτροφία προστάτη, καρ-



κίνος προστάτη). Oι εξεταζόμενοι ήταν ασθενείς όσοι
προσήλθαν στα ιατρεία του ΕΟΠΠΥ Ζακύνθου είτε
για γενικό προσυμπτωματικό έλεγχο (screening), είτε
για παρακολούθηση της θεραπείας τους. Οι μετρή-
σεις του PSA και του Free PSA έγιναν στον ανοσοεν-
ζυμικό αναλυτή Immulate 2000 (Siemens). H στα-
τιστική ανάλυση έγινε με τα στατιστικά πακέτα SPSS
v.20 (αμφότερα ακαδημαϊκή άδεια) και Minitab v.14.

3. Aποτελέσματα

Στους Πίνακες 4, 5 παρουσιάζονται συνοπτικά τα
αποτελέσματα PSA ανά ηλικιακή ομάδα και διά-
γνωση. Οι τιμές PSA και F/T ratio σε φυσιολογικούς
και μη άνδρες δεν ακολουθούσαν την κανονική κατα-
νομή, ύστερα από έλεγχο με τη δοκιμασία Kolmo-
gorov-Smirnov. Kατά συνέπεια ο στατιστικός έλεγχος
έγινε με μη παραμετρικές μεθόδους.

Οι τιμές των φυσιολογικών ανδρών χωρίστηκαν σε
ομάδες ηλικιών ανά δεκαετία ιδιαίτερα στις κρίσιμες
ηλικίες 40 με 80 έτη (Πίνακας 4). Προέκυψε ότι οι
μέσες τιμές PSA εμφανίζουν με την ηλικία μικρή αύ-
ξηση, η οποία γίνεται εντονότερη μετά την ηλικία των
80 ετών. Παρόλα αυτά οι διάμεσες τιμές παραμένουν
σταθερές με διαφορές μη στατιστικά σημαντικές,
ύστερα από τον έλεγχο κατά Kruskal Wallis (P =
0,843). Αυτό που κάνει εντύπωση είναι η μεταβολή
της διακύμανσης των τιμών PSA η οποία φαίνεται να
αυξάνει με την ηλικία. Οι διαφορές όμως αυτών των
διακυμάνσεων μετά από έλεγχο που έγινε με τις δο-
κιμασίες Levene και Barlett, δεν εμφάνισαν στατιστικά

σημαντική διαφορά (P = 0.207 και 0,921 αντίστοιχα)
(Γράφημα 1).

Παράλληλα, αναζητήθηκαν το εύρος φυσιολογι-
κών τιμών ή αλλιώς τιμών αναφοράς PSA μεταξύ των
ανδρών που είχαν διαγνωσθεί ως φυσιολογικοί (Πί-
νακας 4). Αυτό υπολογίστηκε με τη μέθοδο των εκα-
τοστημορίων (2,5P και 97,5P) για πέντε ομάδες
φυσιολογικών ανδρών, ξεκινώντας από την ηλικία των
41 ετών. Για την ηλικιακή ομάδα κάτω των 40 ετών
δεν υπολογίστηκε εύρος φυσιολογικών τιμών λόγω
του μικρού τους πληθυσμού (μόλις 9 άτομα). Παρα-
τηρήθηκε ότι η ανώτερη φυσιολογική τιμή PSA αυξά-
νει δραματικά μετά τα 80 έτη, ενώ η κατώτερη τιμή
παραμένει σταθερή.

Tέλος, συγκρίθηκαν οι τιμές PSA φυσιολογικών
ανδρών με τις αντίστοιχες ανδρών που πάσχουν από
υπερτροφία και καρκίνο του προστάτη (Πίνακα 5,
Γράφημα 2). Η μέση τιμή PSA από 1,56 ng/mL στους
φυσιολογικούς άνδρες ανεβαίνει στο 7,09 ng/mL
στους άνδρες με υπερτροφία και στην ακόμη υψηλό-
τερη τιμή 49,02 ng/mL στους άνδρες με καρκίνο. Η
διαφορά αξιολογείται ως στατιστικά σημαντική, κα-
τόπιν ελέγχου με τη μέθοδο Kruskal Wallis (P <
0,001). Στα ίδια δείγματα μελετήθηκε και η διαφορά
στις διακυμάνσεις μεταξύ φυσιολογικών ανδρών και
ανδρών με υπετροφία προστάτη και καρκίνο προ-
στάτη (Γράφημα 3). Υπολογίστηκε ότι μεγαλύτερη
διακύμανση παρουσιάζουν οι άνδρες με καρκίνο προ-
στάτη και ακολουθούν αυτοί με υπερτροφία προ-
στάτη. Ο έλεγχος των διακυμάνσεων κατά Barlett και
Levene έδειξε ότι η διαφορά μεταξύ των διακυμάν-
σεων είναι στατιστικά σημαντική (P < 0,001).
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Τιμές αναφοράς από τιμές του Ειδικού Προστατικού Αντιγόνου (PSA) φυσιολογικών ανδρών στη ΖάκυνθοΠίνακας 4

Τιμές αναφοράς από τιμές του Ειδικού Προστατικού Αντιγόνου (PSA) φυσιολογικών ανδρών στη ΖάκυνθοΠίνακας 5

Ηλικίες

0 - 40
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68

Μέση τιμή
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1,31
1,45
1,35
1,35
1,64
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PSA

0,80
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1,10
1,01
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1,05
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τιμών

2,30
4,90
7,09
6,29
9,40
22,0

Τυπική 
απόκλιση

0,82
1,21
1,16
1,07
1,18
2,8

2,5
P

-
0,04
0,07
0,1

0,07
0,03

97,5P

-
4,66
4,07
3,86
3,86
11,7

Διάγνωση

Χωρίς παθολογικά ευρήματα

Υπερτροφία προστάτη

Ca προστάτη

Μέση τιμή

ng/mL

1,56

7,09

49,02

Τυπικό σφάλμα

ng/mL

0,13

0,23

7,09

Εύρος τιμής

ng/mL

1,3 – 1,8

6,6 – 7,6

34,9 – 63,2
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Γράφημα 1. Δοκιμασία ελέγχου διακυμάνσε-

ων κατά Levene και Barlett. Οι

διαφορές των διακυμάνσεων

των τιμών του Ειδικού Προστα-

τικού Αντιγόνου (PSA) ανά ηλι-

κία δεν έχουν στατιστικά ση-

μαντική διαφορά.

Γράφημα 2. Διάγραμμα Box Plot

για τις τιμές Ειδικού

Προστατικού Αντιγό-

νου (PSA) σε τρεις

ομάδες ανδρών: φυ-

σιολογικοί, με Ca προ-

στάτη και με υπερτρο-

φία προστάτη.

Γράφημα 3.  Καμπύλη ROC για τιμές

Ολικό/Ελεύθερο κλάσμα

Ειδικού Προστατικού Αν-

τιγόνου (F/T ratio) κατα-

σκευασμένη από δείγμα

φυσιολογικών ανδρών και

ανδρών με 



Επιπλέον, διερευνήθηκε με καμπύλες ROC η δυ-
νατότητα των τιμών PSA και του λόγου F/T να ξεχω-
ρίζουν άνδρες με φυσιολογικό προστάτη από αυτούς
με υπερτροφία ή καρκίνο προστάτη. Στο Γράφημα 3
φαίνεται ότι o λόγος F/T έχει μεγαλύτερη ικανότητα
στη διάκριση των τριών πληθυσμών χωρίς όμως αυτή
η διάκριση να είναι σαφής. Ο κίνδυνος καρκίνου προ-
στάτη σε δύο ομάδες ασθενών ηλικίας 60 - 64 και 65
- 75 ετών, βασιζόμενος στον λόγο F/T ratio (%) δείχνει
ότι ο κίνδυνος είναι αυξημένος όσο μικρότερος είναι
ο λόγος (Γράφημα 4). Αντίθετα στο Γράφημα 5 φαί-
νεται ότι οι τιμές PSA δεν μπορούν να ξεχωρίζουν φυ-
σιολογικούς από μη φυσιολογικούς πληθυσμούς. 

4. Συζήτηση

Τo PSA αποτελεί σήμερα μία από τις πλέον συχνά
εκτελούμενες εξετάσεις παγκοσμίως. Σε σχετική με-
λέτη στις ΗΠΑ το ποσοστό των ανδρών, χωρίς ιστο-
ρικό καρκίνου του προστάτη, που έχουν εξεταστεί
τουλάχιστον μία φορά την ζωή τους κυμαίνεται από
22% για τους άνδρες ηλικίας 40 – 49 ετών μέχρι
57,6% για άνδρες 50 – 79 ετών17. Παρόλο όμως που
η εξέταση αυτή είναι γνωστή από το 1983, η συζή-
τηση παραμένει ζωηρή σχετικά με το πώς μπορούν
να βελτιωθούν η ευαισθησία και η ειδικότητα της (Πί-
νακας 3). 

Η δική μας μελέτη περιορίστηκε σχετικά σε τρία
κύρια σημεία:

Α) Σχέση PSA με την ηλικία. Στο δείγμα μας η αύ-
ξηση της ηλικίας (Πίνακας 4) προκαλεί αύξηση της

ανώτερης τιμής των τιμών αναφοράς PSA. Συγκεκρι-
μένα αυξάνεται το εύρος των τιμών αναφοράς, δη-
λαδή η διακύμανση του PSA, σε αντίθεση με την
κατώτερη τιμή που παραμένει η ίδια. Τα αποτελέ-
σματα αυτά είναι συμβατά με τον γνωστό πίνακα
τιμών αναφοράς των Oesterling και συν8. To ερώτημα
είναι αν η αύξηση του PSA με την ηλικία σχετίζεται
και με περισσότερους θανάτους από καρκίνο του
προστάτη. Στον πίνακα 5 ταξινομήθηκαν τα ποσοστά
των ανδρών φυσιολογικών και μη, σε σχέση με τη
μέση τιμή PSA καθώς και τις μέσες/διάμεσες τιμές
PSA ανά ηλικία και πάθηση (Πίνακας 6). Επιβεβαι-
ώνεται ότι τα προβλήματα με τον προστάτη ξεκινούν
μετά τα 41 έτη και ότι τα περισσότερα παθολογικά ευ-
ρήματα παρουσιάζονται στις ηλικίες 61 – 70 ετών. 

Β) Σχέση PSA με την κατάσταση του ασθενούς.
Προφανώς η μεγαλύτερη διακύμανση των τιμών PSA
στις μεγαλύτερες ηλικίες έχει να κάνει με την αύξηση
των κρουσμάτων σε αυτή την ομάδα ηλικιών. Και τα
δικά μας ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι η ευαισθησία
του PSA βελτιώνεται σημαντικά με τη χρήση διαφο-
ρετικών τιμών αναφοράς ανά ηλικία, πρακτική πολύ
συνηθισμένη σε πολλές χώρες.18 H έρευνα του
Oesterling και συνεργατών έδειξε ότι η τιμή του PSA
αυξάνει κατά 3,2% κάθε χρόνο.8 Παρόλα αυτά δεν
υπάρχει αναφορά σε κάποια μελέτη ότι μπορεί η αύ-
ξηση αυτή να αναστραφεί για κάποια ομάδα ηλικίας
κάτι που στη δική μας μελέτη παρατηρείται για τις
ηλικίες 61 – 80 ετών. Χαρακτηριστική μελέτη από τη
διεθνή βιβλιογραφία είναι μία μεγάλη μελέτη (CHAP
study) που έγινε στην Αυστραλία όπου μελετήθηκαν
διάφοροι πληθυσμοί συμπεριλαμβανομένων και Ελ-

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ PSA ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

39

ΤΟΜΟΣ 59 • ΤΕΥΧΟΣ 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2014

Γράφημα 4.  Ο κίνδυνος καρκί-

νου προστάτη σε
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λήνων ανδρών.19 Οι τιμές του PSA αύξαναν μαζί με
την ηλικία γεγονός που μας οδήγησε στο συμπέρα-
σμα ότι το μικρό μας δείγμα σε αυτές τις ομάδες ηλι-
κιών αποτελεί την αιτία αυτού του φαινομένου.

Γ) Διαγνωστική ικανότητα PSA και F/T ratio. Oι
καμπύλες ROC που έγιναν με τιμές του δείγματος
μας, δεν επιβεβαίωσαν τη σχέση των τιμών PSA και
F/T ratio με τη διάγνωση της υπερτροφίας και του
καρκίνου προστάτη. Παρόλα αυτά το F/T ratio έχει
σαφώς μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα (Γράφημα
3) σε σχέση με το ολικό PSA (Γράφημα 5). 

Η αξία, επομένως, του λόγου F/T PSA στη διά-
γνωση του καρκίνου του προστάτη είναι αναμφισβή-
τητη, όπως φαίνεται και από τη διεθνή βιβλιογραφία.
O λόγος F/T PSA έχει πολύ καλύτερη ευαισθησία και
ειδικότητα κάτι που αποδείχθηκε τόσο από τις δικές
μας καμπύλες ROC (Γραφήματα 3 και 5), όσο και από
αντίστοιχες μελέτες άλλων ερευνητών. Έτσι, από αν-
τίστοιχη μελέτη στη Γερμανία αποδείχτηκε ότι η καμ-

πύλη ROC για τον λόγο F/T PSA είχε εμβαδό 0,72 σε
αντίθεση με το PSA που ήταν 0,6220. Παρόμοια απο-
τελέσματα αναφέρονται σε αντίστοιχη Ιαπωνική,21

Αμερικανική,22 Τουρκική23 και Νιγηριανή μελέτη.24

Συμπερασματικά, σύμφωνα με τα παραπάνω, η μέ-
τρηση του Free PSA και του λόγου F/T PSA έχει με-
γαλύτερη διαγνωστική αξία από το PSA. Παρόλα’
αυτά όμως η μέτρηση του Free-PSA έχει σημαντικό
κόστος και αυτός άλλωστε είναι ένας από τους λό-
γους που δεν προσδιορίζεται σε όλα τα εργαστήρια.
Επομένως, πέρα από τους καθαρά ιατρικούς λόγους,
ίσως θα έπρεπε και τα Ελληνικά εργαστήρια να κα-
θιερώσουν τιμές αναφοράς για το PSA ανά ηλικία. H
τιμή όριο cut-off των 4 ng/mL θα πρέπει ίσως να ανα-
θεωρηθεί προς τα πάνω, τουλάχιστον μετά τα 60 έτη,
για να αποφεύγονται έτσι οι περιττές βιοψίες, αλλά
και μετρήσεις F/T PSA. Προς την κατεύθυνση αυτή
χρειάζεται να γίνουν και άλλες μελέτες σε διάφορους
πληθυσμούς και με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών. 
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Γράφημα 5.  Καμπύλη ROC για τιμές Ειδικού

Προστατικού Αντιγόνου (PSA)
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Οι μέσες και διάμεσες τιμές του Ειδικού Προστατικού Αντιγόνου (PSA) ανά ηλικία και πάθησηΠίνακας 6
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Specific prostate antigen - study on Zakynthos’ population
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Prostatic antigen (PSA) or P-30 antigen is produced by the glandular epithelium of prostate. It circu-

lates in blood in very low levels but in pathological situations, such as cancer, increases dramatically.

In current study General Hospital of Zakynthos and EOPPY of Zakynthos tried to estimate PSA refer-

ence values and to confirm common knowledge about its diagnostic value. For that reason, 1320 PSA

values and 170 Free/Total PSA values (F/T ratio) were collected. All determinations followed by the pa-

tients’ diagnosis and divided in three groups: normal, hypertrophy and prostate cancer. The data were

analyzed by non-parametric statistical tests in order to investigate any difference between the men’s

groups. We make also ROC curves for the estimation of reference values. According to our results, it

was proved that increase of age increases also the variance of PSA values. Significant statistical dif-

ference observed after 80 years old. Between different groups of patients there were significant differ-

ences. In normal men PSA values varied between 1,3 and 1,8 ng/ml and in men with prostate

hypertrophy PSA values varied between 6,6 and 7,6 ng/ml and in men with prostate cancer between

34,9 and 63,2 ng/ml. ROC curves confirmed the higher diagnostic capability of F/T ratio against PSA

in the diagnosis of prostate cancer. The upper value of PSA dispersion is increasing with the age but

the lower value remains constant. Prostate cancer causes a large dispersion of PSA values. Our sam-

ple’s values didn’t prove the ability of PSA and F/T ratio to diagnose prostate hypertrophy and cancer.
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prostate cancer, PSA, reference values
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Έλεγχος εισαγόμενων λοιμωδών νοσημάτων στην Ελλάδα: από τον

μεσοπόλεμο στην μεταπολεμική Ευρώπη

Κ. Τσιάμης1, Γ. Βρυώνη1, Ε. Πουλάκου-Ρεμπελάκου2, Γ. Ανδρούτσος2, Α. Τσακρής1

1 Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου Αθηνών
2 Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου Αθηνών

Η εργασία παρουσιάζει την συμμετοχή της Ελλάδας σε δύο Αεροπορικές Υγειονομικές Συμβάσεις

(Χάγης 1933 και Συμβουλίου της Ευρώπης 1962) για τον έλεγχο των εισαγόμενων λοιμωδών νοση-

μάτων στα Ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Την εποχή του Μεσοπολέμου, τα σοβαρά λοιμώδη νοσήματα

που απασχολούσαν τις υγειονομικές υπηρεσίες όλου του κόσμου ήταν η ευλογιά, η πανώλη, η ασια-

τική χολέρα, ο κίτρινος πυρετός και ο εξανθηματικός τύφος. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας ως

πύλη ανάμεσα στην Ανατολή και την Δύση και οι κίνδυνοι για την Δημόσια Υγεία της χώρας, την

ώθησαν να υπογράψει αυτές τις σημαντικές αλλά άγνωστες στο ευρύ κοινό Αεροπορικές Συμβά-

σεις. Επίσης, με την βοήθεια αρχειακού υλικού που εντοπίστηκε στα Γενικά Αρχεία του Κράτους,

ανευρέθησαν τα άρθρα της Σύμβασης του 1962, καθώς και πλήθος εγγράφων του Παγκόσμιου Ορ-

γανισμού Υγείας προς τις Ελληνικές Αρχές και τα αεροδρόμια της χώρας, με πληροφορίες για τις

παγκόσμιες ενδημικές ζώνες. Η συμμετοχή της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς και η υπο-

γραφή Διεθνών Συμβάσεων βοήθησε στην καλύτερη οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών της

χώρας και τον καλύτερο έλεγχο των εισερχόμενων λοιμωδών νοσημάτων.
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Εισαγωγή

Στις αρχές του 20ου αιώνα το αεροπλάνο αποτε-

λούσε μια εκκεντρική ενασχόληση αλλά η έλευση του

Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και η χρήση του σε πολεμι-

κές επιχειρήσεις άλλαξαν για πάντα την ιστορία της

αεροπλοϊας. Στο Μεσοπόλεμο θα καταγραφούν τα

πρώτα βήματα της Πολιτικής και Ταχυδρομικής Αε-

ροπορίας, με οργανωμένα δρομολόγια σε όλες τις

χώρες του κόσμου. Οι έννοιες του χρόνου και της

απόστασης στα διάβα των δεκαετιών θα αλλάξουν,

καθώς μέσω των αερομεταφορών ο κόσμος έρχεται

πιο κοντά. (Εικόνα 1) 

Η αλλαγή της αίσθησης του χρόνου θα γίνει όμως

αντιληπτή και σε υγειονομικό επίπεδο. Πλέον, ο άν-

θρωπος συμμετείχε ενεργά στον επιδημιολογικό κύ-

κλο των λοιμωδών νοσημάτων βοηθώντας στην γρή-

γορη εξάπλωση ενός παθογόνου παράγοντα ή ενός

λοιμώδους νοσήματος. Η άμεση πρόσβαση σε ενδη-

μικές ή επιδημικές περιοχές του πλανήτη βοήθησαν

στην «παγκοσμιοποίηση» των αερομεταφερόμενων

λοιμωδών νοσημάτων. Το γεγονός αυτό δε διέφυγε

της προσοχής των υγειονομικών υπηρεσιών και από

τα πρώτα βήματα της Πολιτικής Αεροπορίας στον Με-

σοπόλεμο, οι Αρχές προσπάθησαν να θεσπίσουν ένα

πρότυπο εντοπισμού και απομόνωσης ασθενών και

ύποπτων κρουσμάτων. Από την εποχή εκείνη έχουν

περάσει δεκαετίεςαλλά η αύξηση των αερομεταφο-

ρών καθιστά πάντα επίκαιρο το πρόβλημα αυτό. Στην

εποχή μας, με την εμφάνιση ή αναζοπύρωση νοση-

Κ. ΤΣΙΑΜΗΣ, Γ. ΒΡΥΩΝΗ, Ε. ΠΟΥΛΑΚΟΥ-ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΥ, Γ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ, Α. ΤΣΑΚΡΗΣ
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μάτων των οποίωνο επιδημιολογικός τους κύκλοςβα-

σίζεταισε ταχυμεταδότες (SARS, H1N1 κ.ά.), οι επι-

δημίες του 21ου αιώνα φαντάζουν πιο απειλητικές. Σε

μια εποχή όπου ένας πρόχειρος υπολογισμός ανεβά-

ζει τον αριθμό των ατόμων που διακινούνται ετησίως

με αεροπλάνα σε δύο δισεκατομμύρια (με μεγάλο πο-

σοστό εξ αυτών να ταξιδεύουν σε χώρες του Τρίτου

Κόσμου), η σημασία της επιτήρησης και ελέγχου των

λοιμωδών νοσημάτων αποτελεί μια από βασικές προ-

τεραιότητες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.1-3

Παρουσίαση των πηγών

Η παρούσα εργασία καταγράφει τους σταθμούς των

Διεθνών Αεροπορικών Υγειονομικών Συμβάσεων από

την εποχή του Μεσοπολέμου και την συμμετοχή της

Ελλάδας στο ευρύτερο δίκτυο επιτήρησης και ελέγ-

χου, όπως αυτό εξελίχθηκε διαχρονικά στο πλαίσιο

των διεθνών αποφάσεων. Επιπρόσθετα, η ανεύρεση

αρχειακού υλικού με αναφορές του Π.Ο.Υ. προς το

Ελληνικό Υπουργείο Υγιεινής (επιδημιολογικά δελτία,

ειδοποιήσεις χαρακτηρισμού ή αποχαρακτηρισμού

ενδημικών και επιδημικών χωρών, διατυπώσεις εμβο-

λιασμών κ.ά.) και οι κοινοποιήσεις τους προς τα Υγει-

ονομεία, Αεροϋγειονομεία και αεροδρόμια της χώ-

ρας, μας δίνουν μια εικόνα των ενδημικών και επιδη-

μικών ζωνών παγκοσμίως  κατά τις δεκαετίες του ‘50

και του ‘60. Η εν λόγω περίοδος κρίνεται σημαντική

διότι είναι η εποχή της αποδοχής εκ μέρους της Ελ-

λάδας των διεθνών κανόνων επιτήρησης, γεγονός

που έως ένα βαθμό συνετέλεσε στην καλύτερη ορ-

γάνωση των Υγειονομικών Αρχών της χώρας. Το πρω-

τογενές υλικό αντλήθηκε από το Αρχείο της

Νομαρχίας Αττικής της περιόδου 1959-1965, το οποίο

φυλάσσεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. 

Η Διεθνής Αεροπορική Υγειονομική Σύμβαση 
της Χάγης (1933)

Μέχρι την εκτίναξη των αερομεταφορών η βασική

υγειονομική μέριμνα αφορούσε τις θαλάσσιες συγ-

κοινωνίες. Στην Ελλάδα, κατά την διεθνή πρακτική, τα

Υγειονομεία της χώρας χωρίστηκαν σε τρεις τάξεις

(Α’, Β’, Γ’) ανάλογα με την κίνηση των λιμένων (Α’

Τάξης Υγειονομεία: Πειραιάς, Θεσσαλονίκη). Όπου

δεν υπήρχαν υγειονομεία, λειτουργούσαν υγειονομι-

κοί σταθμοί ή υγειονομικά φυλάκια. Τα λαμβανόμενα

μέτρα ως προς τα πλοία που κατέπλεαν στα ελληνικά

λιμάνια ορίστηκαν από τα άρθρα της Διεθνούς Υγει-

ονομικής Σύμβασης των Παρισίων του 1926, την

οποία η Ελλάδα κύρωσε το 1929. Το θέμα των κινδύ-

νων εκ των αεροπορικών μετακινήσεων αποτέλεσαν

από νωρίς θέμα των υγειονομικών υπηρεσιών στις συ-

νεδριάσεις της Μόνιμης Επιτροπής του Διεθνούς

Γραφείου Υγιεινής στο Παρίσι του Μεσοπολέμου. Οι

πρώτες ανησυχίες για την ιατρική κοινότητα της επο-

χής προήλθαν από τα δεδομένα και τις παρατηρήσεις

ότι η στεγόμυγα, ως φορέας του κίτρινου πυρετού,

μπορούσε να επιβιώσει ενός εναέριου ταξιδιού.4

Με πρωτοβουλία της Γαλλικής Κυβέρνησης και ει-

σήγηση της Μόνιμης Επιτροπής, προτάθηκε το σχέ-

διο δημιουργίας ενός μηχανισμού οργάνωσης και

λειτουργίας των υγειονομικών υπηρεσιών των αερο-

δρομίων για τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας. Το

1929, θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι το 1ο Διεθνές

Συνέδριο Αεροπορικής Υγιεινής όπου διατυπώθηκαν

οι πρώτοι προβληματισμοί για την ασφάλεια της Δη-

μόσιας Υγείας από τις αερομεταφορές αλλά και θέ-

ματα σχετικά με την αεροπορική ιατρική και την

φυσιολογία των πτήσεων. Η προσπάθεια αυτή κατέ-

ληξε στην υπογραφή της πρώτης Διεθνούς Αεροπο-

ρικής Υγειονομικής Σύμβασης της Χάγης στις 12

Απριλίου 1933 αλλά τέθηκε τελικά σε ισχύ στις χώρες

που την υπέγραψαν τον Αύγουστο του 1935. Σκοπός

της Σύμβασης ήταν η προστασία της Δημόσιας

Υγείας από αερομεταφερόμενα λοιμώδη νοσήματα,

η προστασία της υγείας του προσωπικού αεροσκα-

φών και αεροδρομίων αλλά και η υγεία των επιβατών.

Αφού άρχισε να δημιουργείται ένα κοινό πλαίσιο δρά-

σης από το 1933, μέχρι την έναρξη του Β’ Παγκο-

σμίου Πολέμου, διοργανώθηκαν άλλα τρία Συνέδρια

Αεροπορικής Υγιεινής (Μαδρίτη 1933, Βρυξέλλες

1935, Παρίσι 1938).5

Η Ελλάδα αντιλήφθηκε έγκαιρα την σημασία της

Σύμβασης. Η Διεύθυνση Υγιεινής με την αρμόδια Υπη-

ρεσία Υγιεινής του Υπουργείου Αεροπορίας, θα αιτη-

θούν στο Υπουργείο Εξωτερικών όπως αυτό

ενεργήσει  τα δέοντα για την υπογραφή της Σύμβα-

σης της Χάγης από την Ελληνική διπλωματική αντι-

προσωπεία. Η Σύμβαση της Χάγης θα υπογραφεί από

την Ελληνική αντιπροσωπεία το 1933.4

Στις αρχές της δεκαετίας του ‘30, η Ελλάδα απο-

δεικνύει και επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την γεω-

γραφική και εμπορική της σημασία ως πύλη ανάμεσα

στη Δύση και στην Ανατολή. Μια μικρή χώρα στο νο-

τιοανατολικό άκρο της Μεσογείου θα μετατραπεί

ξαφνικά σε απαραίτητο κόμβο και σταθμό ανεφοδια-

σμού αεροσκαφών που εκτελούσαν διεθνείς πτήσεις.

Την εποχή εκείνη αρκετές αεροπορικές εταιρείες, οι

οποίες υφίστανται έως τις ημέρες μας, επέλεξαν να

επεκτείνουν το εύρος των δρομολογίων τους προς

την Ανατολή. Η Πολιτική Αεροπορία έως ένα βαθμό,θα

εξυπηρετούσε και τα συμφέροντα της εξωτερικής πο-

λιτικής των Ευρωπαϊκών χωρών που διέθεταν ακόμα

αποικίες στην Εγγύς και Άπω Ανατολή. Η Ελλάδα την

περίοδο εκείνη διέθετε εννέα αεροδρόμια (Όρμος Φα-

λήρου, Τατόι, Ελευσίνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα,

Πάτρα, Σύρος, Μυτιλήνη, Άγιος Νικόλαος Κρήτης) τα

οποία αποτελούσαν τερματικό ή ενδιάμεσο σταθμό

των διεθνών πτήσεων.4 (Πίνακας 1)



Από τους προορισμούς των πτήσεων, όπως φαί-

νονται στον Πίνακα 1, καθίσταται σαφής ο λόγος της

επιθυμίας να υπογράψει η Ελλάδα την Σύμβαση της

Χάγης. Η υγειονομική θωράκιση της χώρας έπρεπε

να ξεκινήσει από τα αεροδρόμια της. Οι γενικές οδη-

γίες που διατυπώθηκαν στην Αεροπορική Σύμβαση

αφορούσαν διοικητικές και τεχνικές δομές των αερο-

δρομίων. Το πρόβλημα όμως της Σύμβασης ήταν ότι

είχε υπογραφεί από χώρες με διαφορετική διοικητική

οργάνωση των υγειονομικών τους υπηρεσιών και βέ-

βαια με διαφορετικές οικονομικές δυνατότητες. Η

Σύμβαση όριζε επί της ουσίας το γενικότερο πλαίσιο

ενώ άφηνε στην κρίση των συμβαλλόμενων χωρών το

τρόπο εφαρμογής και τήρησής του. Έτσι για παρά-

δειγμα, στην Ελλάδα αποφασίσθηκε ότι στα αερο-

δρόμια του Φαλήρου, της Ελευσίνας, του Τατοΐου και

της Κέρκυρας, οι έλεγχοι στα ταξιδιωτικά υγειονομικά

έγγραφα και η εξέταση των ύποπτων επιβατών να διε-

νεργείται από υγειονομικούς αξιωματικούς του Πο-

λεμικού Ναυτικού. Στα υπόλοιπα αεροδρόμια το έργο

αυτό ήταν στην αρμοδιότητα των υγειονομικών υπαλ-

λήλων των κατά τόπους Λιμενικών Αρχών.4 Η εμπλοκή

των Λιμενικών Αρχών και του Πολεμικού Ναυτικού

ίσως εξηγείται από το γεγονός της εμπειρίας τους

στον θαλάσσιο υγειονομικό έλεγχο. 

Η Σύμβαση της Χάγης, αν και αεροπορική, επί της

ουσίας αντέγραφε τη συνήθη τακτική ελέγχου, εντο-

πισμού και απομόνωσης κρουσμάτων, όπως στις θα-

λάσσιες συγκοινωνίες. Η ανάγκη όμως μια ενιαίας

διεθνούς υγειονομικής πολιτικής προϋπόθετε την

ύπαρξη ενός νομικού πλαισίου κοινού για όλες τις

χώρες που υπέγραψαν την Σύμβαση. Επί της ουσίας,

οι διοικητικές, οργανωτικές και τεχνικές προδιαγρα-

φές που όριζε η Σύμβαση, αποτελούσαν και μια πρώ-

της τάξεως ευκαιρία προκειμένου να συσταθούν ή/και

να αναδιοργανωθούν οι υπάρχουσες υγειονομικές

υπηρεσίες των χωρών μελών. Έτσι, σύμφωνα με το

πλαίσιο που όριζε η Σύμβαση, σε κάθε αεροδρόμιο

έπρεπε να συσταθούν αεροϋγειονομεία. Η σύσταση

και η λειτουργία των αεροϋγειονομείων, όπως και των

παλαιών υγειονομείων των λιμένων, αποτέλεσαν

μέρος ενός νέου νόμου και μια νέας προσπάθειας

αναδιοργάνωσης των υγειονομικών υπηρεσιών και

στην Ελλάδα. Στις 20 Νοεμβρίου 1936, δημοσιεύθηκε
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Ελληνικά αεροδρόμια και δρομολόγια διεθνών πτήσεων κατά τον μεσοπόλεμο.Πίνακας 1

Αεροδρόμια

Όρμος 
Φαλήρου

Τατόι

Ελευσίνα

Θεσσαλονίκη

Κέρκυρα

Πάτρα

Μυτιλήνη

Σύρος

Άγιος Νικόλαος
(Κρήτη)

Εταιρείες

Air Orient
Aeroespresso
Imperial Air Ways

KLM
Lufthansa

Air Orient

Aeropout
LOT
C.I.D.N.A.
Lufthansa
S.A.M.

Air Orient
Aeroespresso
Imperial Air Ways

Aeroespresso

Aeroespresso

Aeroespresso

Imperial Air Ways

Δρομολόγια

Μπρίντεζι-Αθήνα-Κωνσταντινούποληη 
Μπρίντεζι-Αθήνα-Ρόδος
Λονδίνο-Ρώμη-Αθήνα-Αλεξάνδρεια-Βαγδάτη-Καλκούτα

Άμστερνταμ-Ρώμη-Αθήνα-Μπατάβια
Βερολίνο-Θεσσαλονίκη-Αθήνα

Μασσαλία-Αθήνα-Βηρυτός

Βιέννη-Σκόπια-Θεσσαλονίκη
Ντάντσιχ-Βουκουρέστι-Θεσσαλονίκη
Παρίσι-Θεσσαλονίκη
Βερολίνο-Θεσσαλονίκη-Αθήνα
Μπρίντεζι-Τίρανα-Θεσσαλονίκη

Μασσαλία-Αθήνα-Βηρυτός
Μπρίντεζι-Αθήνα-Κωνσταντινούπολη
Λονδίνο-Ρώμη-Αθήνα-Αλεξάνδρεια-Βαγδάτη-Καλκούτα

Μπρίντεζι-Αθήνα-Κωνσταντινούπολη
Μπρίντεζι-Αθήνα-Ρόδος

Μπρίντεζι-Αθήνα-Κωνσταντινούπολη 

Μπρίντεζι-Αθήνα-Ρόδος

Λονδίνο-Ρώμη-Αθήνα-Αλεξάνδρεια-Βαγδάτη-Καλκούτα



σε φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ο Αναγ-

καστικός Νόμος 340/1936 «Περί των Υγειονομικών

διατάξεων της δια θαλάσσης, δια ξηράς  και δια του

αέρος επικοινωνίας και της οργανώσεως της οικείας

Υγειονομικής Υπηρεσίας».6 (Εικόνα 2)

Ο νόμος 340/1936 όριζε ότι η Υγειονομική Υπηρε-

σία θα ανήκε στο Υπουργείο Κρατικής Υγιεινής και Αν-

τίληψης. Αντικείμενο των αρμοδιοτήτων της ήταν «ο
υγειονομικός έλεγχος παντός εισερχομένου δια θα-
λάσσης, ξηράς και αέρος εις την Ελληνικήν Επικρά-
τειαν και η λήψης των ενδεικνυομένων υγειονομικών
μέτρων ιδίως όσον αφόρα: α) εις τους ταξιδιώτας,
πληρώματα, ή προσωπικόν μεταφορικών μέσων, β) εις
τα εισαγώμενα ζώα, γ) εις τα εισαγώμενα ζωϊκά προ-
ϊόντα ή τρόφιμα ζωϊκής προελεύσεως, δ) εις τα εισα-
γώμενα εμπορεύματα». Τα Αεροϋγειονομεία αποτε-

λούσαν μέρος αυτού του ελέγχου και υπάγονταν στην

Υγειονομική Υπηρεσία. Σύμφωνα με το άρθρο 4 ορί-

στηκε να συσταθούν Αεροϋγειονομεία σε όλα τα μό-

νιμα ή προσωρινά αεροδρόμια της χώρας. Κατά την

πρακτική των Υγειονομείων των λιμένων, τα Αεροϋγει-

ονομεία χωρίστηκαν σε Α’ και Β’ τάξη. Ως Α’ τάξεως

Αεροϋγειονομεία χαρακτηρίστηκαν εκείνα τα οποία

διέθεταν ιατρική υπηρεσία, εργαστηριακά μέσα για

την μικροβιολογική ταυτοποίηση των παθογόνων πα-

ραγόντων καθώς και χώρους προσωρινής απομόνω-

σης των κρουσμάτων. Επίσης, τα Α’ Τάξεως Αεροϋγει-

ονομεία διέθεταν τα τεχνικά μέσα απολύμανσης, μυο-

κτονίας και εντομοκτονίας στα αεροπλάνα. Το 1938, ο

νόμος 1173 θα τροποποιήσει κάποιες διατάξεις του

νόμου 340/1936 αναφορικά με τα προσόντα και τις

προϋποθέσεις που έπρεπε να πληρεί το προσωπικό

των Υγειονομείων και των Αεροϋγειονομείων.

Οι διατυπώσεις κατά την άφιξη ενός αεροπλάνου

σε ένα ελληνικό αεροδρόμιο προέβλεπαν τον ενδε-

λεχή έλεγχο των υγειονομικών πιστοποιήσεων των

επιβατών που είχαν παραληφθεί από προξενεία στη

χώρα αναχώρησης καθώς και τα πιστοποιητικά εμβο-

λιασμών. Οι ιατροί στα αεροδρόμια έδιναν ιδιαίτερη

σημασία στην φυσική εξέταση των επιβατών που κρί-

νονταν ύποπτοι ανάλογα με την χώρα

προέλευσης/επίσκεψης. Οι ασθένειες που αποτελού-

σαν τους μεγαλύτερους κινδύνους εκείνη την εποχή

ήταν η χολέρα, ο κίτρινος πυρετός, η ευλογιά, η πα-

νώλη και κατά περιόδους ο εξανθηματικός τύφος. Ο

επιβάτης που θα παρέμενε στην Ελλάδα μετά από την

ιατρική εξέταση έπρεπε να δηλώσει τον τόπο παρα-

μονής (ξενοδοχείο, συγγενείς). Αν είχε κριθεί ότι

έπρεπε να τελεί υπό παρακολούθηση, π.χ. σε περι-

πτώσεις που είχε ήδη νοσήσει στη χώρα αναχώρησης

ή ήταν ύποπτος να νοσήσει παρά την αρχική εξέταση,

οι υπεύθυνοι έπρεπε να τον επισκεφθούν ξανά στο

τόπο διαμονής. Οι προφυλάξεις αυτές είχαν κριθεί

απαραίτητες κυρίως σε επισκέπτεςή πολίτες από την

Κωνσταντινούπολη και τις πόλεις της Μαύρης Θά-

λασσας. 

Η «μαύρη λίστα» των χωρών που το άκουσμά τους

σήμαινε, αν όχι συναγερμό, τουλάχιστον αυξημένη

προσοχή και επαγρύπνηση ήταν η Συρία, το Ιράκ, η

Περσία, η Ινδία, η Γαλλική Ινδοκίνα, η Κίνα, η Αίγυ-

πτος, η Αλγερία και η Τυνησία. Οι χώρες αυτές κρί-

νονταν από τις πλέον επικίνδυνες λόγω της ύπαρξης

ενδημικών και επιδημικών εστιών. Μια μελέτη των εν-

δημικών λοιμωδών νοσημάτων του Μεσοπολέμου κα-

τέδειξε τις ηπείρους και τις χώρες υψηλού κινδύνου.4

(Γράφημα 1)

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
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Ο Αναγκαστικός Νόμος

340/1936 «Περί των
Υγειονομικών διατάξεων
της δια θαλάσσης, δια
ξηράς  και δια του αέρος
επικοινωνίας και της ορ-
γανώσεως της οικείας
Υγειονομικής Υπηρε-
σίας» 

Εικόνα 2



Αναλυτικότερα, η πανώλη εξακολουθούσε να τα-

λαιπωρεί πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο ενώ η Ασία

αποτελούσε την προεξάρχουσα ήπειρο. Πιο συγκε-

κριμένα, κρούσματα πανώλης καταγράφονταν ετη-

σίως στις Αζόρες, την Ινδία, τις Ολλανδικές Ινδίες

(σημ. Ινδονησία), την Γαλλική Ινδοκίνα (Βιετνάμ, Λάος,

Καμπότζη), το Ιράκ, την Κεϋλάνη, την Κένυα, τη Μα-

δαγασκάρη, την Ουγκάντα, την Τυνησία, το Περού και

τον Ισημερινό. Αξίζει να αναφερθεί ότι ως ενδημική

χαρακτηριζόταν και η Γαλλική Δυτική Αφρική, ένα

αποικιοκρατικό κατασκεύασμα  με πρωτεύουσα το

Ντακάρ, που εδαφικά αντιστοιχούσε στο 1/3 της συ-

νολικής έκτασης της κεντρικής Αφρικής και περιε-

λάμβανε τις σημερινές χώρες Μαυριτανία, Σενεγάλη,

Γουιάνα, Ακτή Ελεφαντοστού, Μπουρκίνα Φάσο, Νί-

γηρα και Μπενίν, με πληθυσμό δεκάδων εκατομμυ-

ρίων ανθρώπων. Η μεγάλη μάστιγα της εποχής, η

ευλογιά πλήττει όλη την υφήλιο, κυρίως την Ασία, την

Αμερική, την Ευρώπη και σε μικρότερο ποσοστό τις

άλλες ηπείρους. Σε κάθε ήπειρο ξεχώριζαν ενδημικές

χώρες όπου συχνά σημειώνονταν επιδημικές εκρή-

ξεις. 

Συγκεκριμένα, στην Ευρώπη, η συχνότητα της πα-

νώλης ήταν ιδιαίτερα αυξημένη στο Ηνωμένο Βασί-

λειο, την Γιουγκοσλαβία, την Ιταλία, την Ελβετία, την

Πολωνία και στην Ευρωπαϊκή Ρωσία. Αντιστοίχως,

στην Ασία κλασσικές εστίες εντοπίζονταν στην Τουρ-

κία, την Ινδία, την Γαλλική Ινδοκίνα, την Ιαπωνία, την

Κίνα, την Κορέα, το Σιάμ (σημ.Ταϋλάνδη), το Χονγκ

Κονγκ και την Ασιατική Ρωσία. Στην Αφρική, η νόσος

ταλαιπωρούσε την Αίγυπτο, την Αλγερία, το Βελγικό

Κονγκό, την Νιγηρία, την Σομαλία, την Ροδεσία (σημ.

Ζιμπάμπουε) και το Καμερούν, ενώ στην Αμερικανική

ήπειρο χώρες υψηλού κινδύνου ήταν η Βραζιλία, οι

Η.Π.Α., ο Καναδάς και το Μεξικό.

Ο εξανθηματικός τύφος αποτελούσε κατά περιό-

δους σοβαρή απειλή για την Δημόσια Υγεία και πολ-

λές χώρες ήταν ενδημικές. Από την Ευρώπη

ενδεικτικά αναφέρονται η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Γι-

ουγκοσλαβία, η Λιθουανία, η Πολωνία και η Ρωσία.

Από την Εγγύς και Άπω Ανατολή, ενδημικές εστίες κα-

ταγράφονταν στην Τουρκία, την Κορέα, την Μαλαισία

και την Ασιατική Ρωσία. Στην Αφρικανική ήπειρο εν-

δημικές χώρες είχαν χαρακτηρισθεί η Αίγυπτος, η Αλ-

γερία και η Νότιος Αφρική, ενώ στην Αμερική ενδημία

εμφανιζόταν σε περιοχές της Χιλής, του Μεξικού και

των Η.Π.Α. 

Αναφορικά με τα υπόλοιπα βαριά λοιμώδη νοσή-

ματα δηλαδή τον κίτρινο πυρετό και την ασιατική χο-

λέρα, η γεωγραφική τους εξάπλωση «περιοριζόταν»

σε συγκεκριμένες ηπείρους ενώ δεν εξέλειπαν και τα

εισαγώμενα κρούσματα σε άλλες χώρες. Πιο συγκε-

κριμένα, ο κίτρινος πυρετός έκανε θραύση στην Νι-
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Παγκόσμια κατανομή κρουσμάτων πανώλους, ευλογιάς και εξανθηματικού τύφου την εποχή της υπογραφής της Σύμβασης της

Χάγης.

Γράφημα 1



γηρία, στην Γαλλική Δυτική Αφρική και το Βελγικό

Κονγκό. Η ασιατική χολέρα, όπως εύκολα γίνεται αν-

τιληπτό από την ονομασία της, αφορούσε την Ασια-

τική ήπειρο. Ενδεικτικό του προβλήματος της

ασιατικής χολέρας είναι το γεγονός ότι μόνο την πε-

ρίοδο 1920-1930 είχαν σημειωθεί στις ασιατικές

χώρες περισσότερα από 2.370.000 κρούσματα. Οι

χώρες με τον μεγαλύτερο επιπολασμό ήταν η Ινδία,

η επαρχία της Γκόα (Πορτογαλική Ινδία), το Σιάμ, η

Κίνα και οι Φιλιππίνες.

Γίνεται αντιληπτό ότι η Ελλάδα κατείχε ιδαίτερη

θέση στον παγκόσμιο «επιδημικό» χάρτη λόγω της γε-

ωγραφικής της θέσης. Οι προσπάθειες δημιουργίας

ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου υγειονομικών αεροπο-

ρικών ελέγχων, αλλά και οι υπάρχουσες υγειονομικές

δομές της Ελλάδας, θα έχουν άδοξο τέλος με την

έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και την κατα-

στροφή που ακολούθησε. 

Η μεταπολεμική Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία

Το 1944, και ενώ η πλάστιγγα έχει ήδη αρχίσει να γέρ-

νει προς την πλευρά των Συμμάχων, οι Η.Π.Α. ετοι-

μάζονται σε όλα τα επίπεδα για την επόμενη ημέρα

της διαφαινόμενης νίκης. Στις 19 Δεκεμβρίου 1944, η

παλαιά Σύμβαση της Χάγης δίνει τη θέση της σε μια

νέα η οποία επικυρώνεται στις Η.Π.Α. και τίθεται σε

ισχύ στις 15 Ιανουαρίου 1945. Λίγες ημέρες νωρίτερα

στο Σικάγο, στις 7 Δεκεμβρίου, είχε υπογραφεί η Διε-

θνής Συμφωνία Αερομεταφορών.7 Η Ελλάδα θα υπο-

γράψει την Συμφωνία του Σικάγο το Φεβρουάριο του

1946. Με την υπογραφή της Συμφωνίας του Σικάγο

ξεκινούσε η νέα εποχή της Πολιτικής Αεροπορίας με

τη θέσπιση διεθνών κανόνων πτήσεων. Το θέμα της

υγείας δεν θα μπορούσε παρά να έχει περίοπτη θέση

στο νέο πλαίσιο που άρχισε να δημιουργείται. Το

1946, στην Διεθνή Διάσκεψη Υγείας στην Νέα Υόρκη,

επικυρώνεται η δημιουργία του Παγκόσμιου Οργανι-

σμού Υγείας. Από το πρώτο κιόλας έτος της δημι-

ουργίας του θα συνεργαστεί στενά με τον τομέα

Αεροπορικής Ιατρικής του Διεθνούς Οργανισμού Πο-

λιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Or-

ganization - ICAO) αναφορικά με τη διαφύλαξη της

Δημόσιας Υγείας από τις αερομεταφορές και την θέ-

σπιση ενός πλαισίου επιτήρησης, εντοπισμού και απο-

μόνωσης κρουσμάτων στα αεροδρόμια. Ο τομέας της

ICAO σταδιακά θα αφομοιωθεί και τελικά το 1961 θα

αποτελέσει το Τμήμα Αεροπορικής Ιατρικής του

Π.Ο.Υ. Κατά τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, το

φάσμα της διαφύλαξης της Δημόσιας Υγείας αλλά και

του ρόλου του αεροδρομίου ως σταθμός ελέγχου και

απομόνωσης θα εμπλουτιστεί με το ενδιαφέρον για

την υγιεινή των χώρων των αεροδρομίων.8,9

Και ενώ στις Η.Π.Α., τίθενται οι βάσεις του Παγκό-

σμιου Οργανισμού Υγείας, η Ευρώπη προσπαθεί να

επουλώσει τις πληγές του πολέμου. Είναι ενδιαφέρον

το φαινόμενο ότι ενώ οι τεχνικές λεπτομέρειες των

αεροπορικών θεμάτων της Συνθήκης του Σικάγο

εφαρμόζονταν κατά γράμμα, οι κατευθυντήριες οδη-

γίες του Π.Ο.Υ. ήταν ακόμα δύσκολο να εφαρμο-

σθούν. Απλά, ήταν αδύνατο να εφαρμοσθούν και να

υιοθετηθούν από τις κατεστραμμένες δομές της Ευ-

ρώπης. Τα επόμενα χρόνια το βήμα για να μπορέσει

η Ευρώπη να ακολουθήσει τις παγκόσμιες υγειονομι-

κές εξελίξεις, θα περνούσε από την πολιτική, την οι-

κονομία και την ευρύτερη δυτικοευρωπαϊκή μεταπο-

λεμική αντίληψη περί υγείας ως ένα τεχνοκρατικό μέ-

γεθος. Η ενότητα ανάμεσα στα Ευρωπαϊκά κράτη θα

θεωρηθεί ως η καλύτερη λύση για τον κίνδυνο επα-

νεμφάνισης ακραίων μορφών εθνικισμού που είχαν

καταστρέψει την ήπειρο.10 Στις 9 Μαϊου 1950, θα υπο-

βληθεί από τους Γάλλους προς την Δυτική Γερμανία

μια πρόταση, γνωστή και ως «Διακήρυξη Schuman»,

για την κοινή διαχείριση των βιομηχανιών άνθρακα και

χάλυβα, ως ένα πρώτο βήμα προς μια Ευρωπαϊκή

Ομοσπονδία.10 Η πρόταση αυτή θα οδηγήσει το 1951

στο σχηματισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άν-

θρακα και Χάλυβα (Γαλλία, Δυτική Γερμανία, Βέλγιο,

Ιταλία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο), και θεωρείται ως η

αρχή της δημιουργίας της σημερινής Ευρωπαϊκής

Ένωσης.10,11 Η οικονομία κάθε χώρας πλέον δεν θα

αποτελεί ατομική της υπόθεση, αλλά θα συνδέεται

και με την οικονομία των λοιπών μελών. Μέσα σε αυτό

το νέο τεχνοκρατικό πλαίσιο η υγεία θα αποτελέσει

για μια άλλη μια φορά αντικείμενο μελέτης. Πόσο πε-

ρισσότερο όταν μέσα στην Κοινότητα, μετά και από

την είσοδο του Ηνωμένου Βασιλείου, υπήρχαν παρα-

δοσιακές δυνάμεις με αποικίες στην Αφρική και την

Ασία. Η έκρηξη της βιομηχανικής παραγωγής και η

ανάγκη νέου εργατικού δυναμικού, εντός και εκτός

της Ευρώπης, καθιστούσε επιτακτικό τον επανασχε-

διασμό του υγειονομικού ελέγχου των μετακινούμε-

νων ατόμων.

Η ένωση των Δυτικοευρωπαϊκών κρατών θα θε-

σπίσει σε υγειονομικό επίπεδο ένα πλαίσιο ελέγχου

στις πύλες εισόδων των χωρών-μελών. Οι διοικητικές

συμφωνίες για τον κατά θάλασσα, στεριά και αέρα

υγειονομικό έλεγχο, συνομολογήθηκαν υπό την αι-

γίδα της Συνθήκης των Βρυξελλών και τέθηκαν σε

ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 1950. Όμως, το 1956 αυτή

η πρωτοβουλία θα περάσει στην αρμοδιότητα του

Συμβουλίου της Ευρώπης. Η επιλογή αυτής της με-

τάβασης δεν μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως τυχαία.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποτελούσε ένα οργανι-

σμό με κύρος που σκοπό είχε την Ευρωπαϊκή ενοποί-

ηση, με ιδιαίτερη έμφαση σε νομικά πρότυπα και

ρυθμίσεις διεθνών νομοθεσιών. Η Υγειονομική Συν-

θήκη των Βρυξελλών του 1950 για τον υγειονομικό

έλεγχο των ταξιδιωτών θα επικαιροποιηθεί επί ημε-

ρών Συμβουλίου της Ευρώπης και θα τεθεί σε ισχύ

στις 1 Ιανουαρίου 1957, ενώ μια δεύτερη Ειδική Συμ-
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φωνία θα υπογραφεί στις 16 Νοεμβρίου 1959. Με

αυτή την Ειδική Συμφωνία οριζόταν το πλαίσιο δρά-

σης της οργάνωσης των Εθνικών Επιδημιολογικών

Επιτροπών σε κάθε χώρα, με σκοπό την δυνατότητα

κοινοποίησης των ανευρισκόμενων κρουσμάτων λοι-

μωδών νοσημάτων στα υπόλοιπα κράτη-μέλη.12 Επί-

σης, η Ειδική Συμφωνία όριζε και το καθεστώς της

υγειονομικής οργάνωσης στα Ευρωπαϊκά λιμάνια και

αεροδρόμια. Το όλο δίκτυο βασιζόταν στην έγκαιρη

ανταλλαγή πληροφοριών για εισερχόμενα νοσήματα

ή ασθενείς σε πύλες εισόδου. Επίσης, η ανταλλαγή

πληροφοριών-κοινοποιήσεων αφορούσε και την ανα-

στολή των μέτρων επίβλεψης σε ταξιδιώτες και πολί-

τες σε χώρες που αποχακτηρίζονταν από την επιδη-

μική ή ενδημική φύση μιας νόσου. Η Ειδική Συμφωνία

προέβλεπε επίσης τις περιπτώσεις της προσωρινής

καραντίνας, καθώς και τις διατυπώσεις ελέγχου των

υγειονομικών εγγράφων (πιστοποιητικά εμβολιασμού

κατά της ευλογιάς).

Η Ειδική Συμφωνία όριζε μια «Ζώνη Ενδιαφέρον-

τος» όπως ονομάστηκε στο άρθρο 5, (επί της ουσίας

όχι μόνο υγειονομικού αλλά και οικονομικού ενδιαφέ-

ροντος), που αφορούσε τα αεροδρόμια και τα λιμάνια

της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Μ. Βρε-

τανίας, της Ιρλανδίας, του Βέλγιου, της Ολλανδίας

και του Λουξεμβούργου. Η «Ζώνη Ενδιαφέροντος»

ήταν καλυπτόμενη κατά στεριά, θάλασσα και αέρα.

Τα χερσαία σύνορα των κρατών-μελών με όμορα

κράτη-μη μέλη, αποτελούσαν τα σύνορα της ένωσης

των κρατών.12 Τα λιμάνια των συμβαλλόμενων στην

Ειδική Συμφωνία χωρών, ονομάστηκαν ως «Υγειονο-

μικώς Ελεύθεροι Λιμένες» (άρθρο 5).12 Αντίστοιχα, ο

εναέριος χώρος της Ζώνης ονομάστηκε «Ελεύθερη

Υγειονομική Ζώνη» (άρθρο 6).12 Η Ειδική Συμφωνία

του Συμβουλίου της Ευρώπης θα επαναδιατυπωθεί

και θα διορθώσει διοικητικά, οργανωτικά και διεθνή

νομικά ζητήματα το 1964.

Η Ελλάδα στην Ειδική Συμφωνία 
του Συμβουλίου της Ευρώπης 

Η Ελλάδα, για άλλη μια φορά όπως το 1933, αντιλή-

φθηκε άμεσα την σημασία της Ειδικής Συμφωνίας. Οι

Διοικητικές συμφωνίες του Συμβουλίου της Ευρώπης

για τον υγειονομικό έλεγχο των κατά θάλασσα, αέρα,

και στεριά συγκοινωνιών, επεκτάθηκαν στην Ελλάδα

με την υπογραφή της Συμφωνίας, στις 1 Φεβρουα-

ρίου 1962. Με την υπογραφή της Συμφωνίας εκ μέ-

ρους της Ελλάδας, η «Ζώνη Ενδιαφέροντος» διευρύν-

θηκε. Με την προσθήκη του νέου μέλους, η Ειδική

Συμφωνία είχε πλέον ισχύ στα εδάφη του Βελγίου,

της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ολλανδίας, της Ιρ-

λανδίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, της Ομο-

σπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του

Ηνωμένου Βασιλείου. Το Συμβούλιο της Ευρώπης

είχε θεσπίσει Επιτροπή Δημόσιας Υγείας η οποία ήταν

επιφορτισμένη με τον έλεγχο των αιτήσεων των

χωρών που επιθυμούσαν να γίνουν μέλη και να υπο-

γράψουν την Ειδική Συμφωνία. Η ύπαρξή της ήταν

απαραίτητη γιατί η εφαρμογή των επιταγών του Συμ-

βουλίου της Ευρώπης προϋπόθετε μια αναγκαία υπο-

δομή και οργάνωση της υποψήφιας χώρας. Η αποδο-

χή της Ελληνικής υποψηφιότητας προφανώς αποδει-

κνύει ότι η χώρα, σε οργανωτικό και διοικητικό επί-

πεδο υγειονομικών υπηρεσιών, εκπλήρωνε τις

βασικές της προϋποθέσεις. Παρόλα αυτά, η αποδοχή

της Ελλάδας προσέδιδε στην χώρα την δυνατότητα

βελτίωσης και, όπου χρειαζόταν, αναδιοργάνωσης

των υγειονομικών της δομών. Οι χώρες που ήθελαν

να προσχωρήσουν  έπρεπε να πληρούν τα εξής:12

1. να διαθέτουν οργανωμένες επιδημιολογικές υπη-

ρεσίες οι οποίες σε σύντομο χρονικό διάστημα να

πιστοποιούν την ύπαρξη ενός κρούσματος, να επι-

βεβαιώσουν και να ανασυνθέσουν τα πρόσφατα

ταξίδια και τις επαφές του κρούσματος

2. να έχουν την δυνατότητα ανταλλαγής πληροφο-

ριών εντός 24 ωρών

3. να διαθέτουν οργανωμένο υγειονομικό δίκτυο που

να καλύπτει το σύνολο του Εθνικού εδάφους κάθε

χώρας

4. να διαθέτουν τα μέσα πρόληψης μιας επιδημικής

έκρηξης ή έγκαιρου τερματισμού της

5. να έχουν ήδη οργανωμένα δίκτυα εντοπισμού και

απομόνωσης ύποπτων κρουσμάτων σε αεροδρό-

μια και λιμάνια

Η Ελλάδα μετά την υπογραφή, ως συμβαλλόμενη

χώρα και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απέρρεαν

από την Ειδική Συμφωνία, παρέδωσε λίστα με τα αε-

ροδρόμια της επικράτειας. Κάθε αεροδρόμιο απέ-

κτησε μοναδικό αριθμό τηλέτυπου (Telex) για άμεση

επικοινωνία με τα άλλα Ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

Εκτός των αεροδρομίων, γραμμή Telex απέκτησαν και

όλες οι εμπλεκόμενες υγειονομικές υπηρεσίες του

Υπουργείου Υγιεινής. Όλες οι υπηρεσίες των χωρών-

μελών ήξεραν τα ονόματα των προϊσταμένων και των

υπεύθυνων των Αεροϋγειονομείων και κάθε υγειονο-

μική υπηρεσία χώρας της Ζώνης μπορούσε να έχει

άμεση επαφή μαζί τους στα Ελληνικά αεροδρόμια. Η

Ελλάδα ενημέρωσε επίσης για τις Τάξεις που ήταν

χωρισμένα τα Αεροϋγειονομεία. Αυτό ήταν πολύ ση-

μαντικό σε περιπτώσεις εμφάνισης κρουσμάτων κατά

την διάρκεια της πτήσης με τους υπεύθυνους να μπο-

ρούν να κατευθύνουν τον πιλότο σε αεροδρόμιο

πόλης με τις κατάλληλες υποδομές. Οι Ελληνικές

Αρχές ενημέρωσαν επίσης και σε ποια Αεροϋγειονο-

μεία εκτελούνταν απολυμάνσεις, μυοκτονίες και εν-

τομοκτονίες. Όλα τα στοιχεία αυτά καταχωρήθηκαν

σε επετηρίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης στο

Στρασβούργο και επί της ουσίας αποτέλεσαν την

πρώτη Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων των υγειονομι-

κών υπηρεσιών.12
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Τα καθήκοντα των υπαλλήλων ενός Αεροϋγειονο-

μείου ξεκινούσαν με την έξοδο των επιβατών από το

αεροπλάνο. Για πτήσεις εντός της «Ελεύθερης Υγει-

ονομικής Ζώνης», με την προϋπόθεση το αεροσκά-

φος να μην έχει προσγειωθεί σε αεροδρόμιο χώρας

εκτός ζώνης, δεν χρειάζονταν κάποια ιδιαίτερη δια-

τύπωση και δεν χρειαζόταν υγειονομικός έλεγχος.

Εξαιρούνταν βέβαια οι επιβάτες από ενδημικές χώ-

ρες. Οι επιβάτες έπρεπε να επιδείξουν διεθνή και έγ-

κυρα πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά της ευλογιάς.12

Αυτά τα πιστοποιητικά απαιτούνταν κατά την πρώτη

επίσκεψη ενός ατόμου σε μια χώρα-μέλος της Ζώνης

και αφορούσε κυρίως πολίτες που επισκέφθηκαν οι

διαβιούσαν σε Αφρικανικές και Ασιατικές χώρες. Η ια-

τρική εξέταση αποτελούσε το σημαντικότερο σημείο

της διατύπωσης. Ο ιατρός κατά την λήψη του ιστορι-

κού ζητούσε από τους επιβάτες να του αναφέρουν

λεπτομερώς τις μετακινήσεις τους και τις πιθανά ύπο-

πτες για κάποια νόσο επαφές, κατά τις προηγούμε-

νες 14 ημέρες. Ο αριθμός αυτός είχε αποφασισθεί ως

ο ενδεδειγμένος αριθμός που συνδύαζε διαφορετι-

κούς χρόνους επώασης λοιμωδών νοσημάτων.13,14

Στο πέρασμα των δεκαετιών από την αρχική Σύμ-

βαση της Χάγης, το επιδημιολογικό βάρος μετατοπί-

στηκε προς συγκεκριμένα νοσήματα. Την δεκαετία

του ‘30 μεσουρανούσε η ασιατική χολέρα. Την δε-

καετία του ‘60 το ενδιαφέρον στράφηκε προς την ευ-

λογιά. Για την ευλογιά υπήρχε ειδική πρόβλεψη. Οι

επιβάτες που είχαν αποβιβασθεί σε μια χώρα μέλος

της «Ελεύθερης Υγειονομικής Ζώνης» αλλά προέρ-

χονταν από ενδημική χώρα για την ευλογιά, χωρίζον-

ταν σε τρεις κατηγορίες:12

α) επιβάτες που αποβιβάζονται

β) επιβάτες που αλλάζουν αεροπλάνο ή παραμένουν

στο ίδιο που αλλάζει αριθμό πτήσης και συνεχίζει

το ταξίδι του προς χώρα της Ζώνης 

γ) επιβάτες που συνεχίζουν το ταξίδι τους προς χώ-

ρα της Ζώνης με άλλο μεταφορικό μέσο

Οι διαφορές στις διατυπώσεις ανάλογα με την κα-

τηγορία που ανήκε ο επιβάτης, ήταν ουσιαστικά μι-

κρές. Στους επιβάτες της κατηγορίας α’ προβλεπόταν

ιατρική εξέταση και η προσκόμιση διεθνούς πιστο-

ποιητικού εμβολιασμού κατά της ευλογιάς. Οι επιβά-

τες που δεν έφεραν πιστοποιητικό εμβολιασμού,

εμβολιάζονταν ή απομονώνονταν στο χώρο καραντί-

νας του Αεροϋγειονομείου. Οι επιβάτες αυτοί μετά

τον εμβολιασμό ή το πέρας της καραντίνας τους λάμ-

βαναν ένα κίτρινο δελτίο/ειδοποίηση προς τις υγει-

ονομικές αρχές των άλλων χωρών. 

Οι επιβάτες των πτήσεων «transit» υποβάλλονταν

σε έλεγχο των πιστοποιητικών εμβολιασμών και η έλ-

λειψή τους οδηγούσε τους επιβάτες στο Αεροϋγει-

ονομείο για εμβολιασμό. Όσο για τους επιβάτες

κατηγορίας γ’, θα υποβάλλονταν στη συνήθη διαδι-

κασία αλλά με μια ιδιαιτερότητα. Όσοι επιβάτες εμ-

βολιάζονταν για ευλογιά, το Αεροϋγειονομείο έστελνε

τα ονόματά τους και τις διευθύνσεις διαμονής ή πα-

ραμονής τους, στις υπόλοιπες χώρες μέλη.12 Από

αυτό εξαιρούνταν οι επιβάτες κατηγορίας γ’, όπου οι

Αρχές πέρα από το ονοματεπώνυμο δεν κοινοποιού-

σαν άλλα στοιχεία, εκτός αν έκριναν ότι το άτομο θα

παρέμενε στη χώρα υποδοχής, πριν την εγκαταλεί-

ψει, για μεγάλο διάστημα. Όλες οι υγειονομικές πλη-

ροφορίες της κάθε πτήσης μεταδίδονταν με Telex,

αλλά, σε δυσκολία αποστολής του, τα προσωπικά

υγειονομικά δεδομένα των ασθενών παραδίδονταν

στον κυβερνήτη του αεροσκάφους με την υποχρέωση

να τα παραδώσει στις αρχές του αεροδρομίου που

θα προσγειωθεί (άρθρο 19).12

Σε περίπτωση νόσησης ενός ατόμου που τελούσε

σε καραντίνα, η προβλεπόμενη διαδικασία ήταν η

άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο. Η διαδικασία

προέβλεπε και συνοδούς αστυνομικούς, οι οποίοι

πριν την μεταφορά του ασθενούς εμβολιάζονταν στο

Αεροϋγειονομείο του αεροδρομίου για την αντίστοιχη

νόσο. Προσωπικές μαρτυρίες αστυνομικών που είχαν

υπηρετήσει στο αεροδρόμιο του Ελληνικού την πε-

ρίοδο (1960-1965), επιβεβαίωσαν το στοιχείο αυτό και

τον τρόπο μεταφοράς των ασθενών στο Νοσοκομείο

Λοιμωδών Νοσημάτων Αθηνών «Αγία Βαρβάρα».

Οι διαδικασίες στα ελληνικά αεροδρόμια, όπως

και στα υπόλοιπα των χωρών-μελών της Ειδικής Συμ-

φωνίας, μπορούσαν να αποκλίνουν από την προβλε-

πόμενη διαδικασία σύμφωνα με τις εβδομαδιαίες

αναφορές του Π.Ο.Υ. όπως θα καταδειχθεί στην συ-

νέχεια. Οι αλλαγές εντοπίζονταν κυρίως στις υγει-

ονομικές διατυπώσεις ελέγχου πιστοποιητικών ή

υποχρεωτικού εμβολιασμού κατά της ευλογιάς για

επιβάτες που προέρχονταν από ενδημικές περιοχές.

Κοινοποιήσεις επιδημιολογικών δελτίων 
του Π.Ο.Υ.

Η μονομερής πρωτοβουλία της Ένωσης των Δυτι-

κοευρωπαϊκών χωρών και του Συμβουλίου της Ευρώ-

πης τις δεκαετίες του ‘50 και του ‘60, δεν πρέπει να

εκληφθεί ως ανεξάρτητη ενέργεια από το γενικότερο

πνεύμα του Π.Ο.Υ. Εξάλλου, οι πληροφορίες που διο-

χέτευε ο Π.Ο.Υ., ήταν αυτές που όριζαν τελικά τον

τρόπο δράσης των χωρών-μελών της Ειδικής Συμ-

φωνίας σε υγειονομικό επίπεδο. Από την επιτόπια με-

λέτη στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, εντοπίστηκαν

και μελετήθηκαν συνολικά 218 επιδημιολογικά δελτία

του Π.Ο.Υ., τα οποία κάλυπταν την περίοδο 1959-

1965.15 (Εικόνα 3)

Τα δελτία ήταν κοινοποιημένα από το Τμήμα Κα-

θάρσεων του Υπουργείου Υγιεινής προς τα Αεροϋ-

γειονομεία και αεροδρόμια της χώρας, ενώ εντοπί-

στηκε και σημαντικός αριθμός εγγράφων με αναφο-

ρές σε εμβολιασμούς, χαρακτηρισμό και αποχαρα-

κτηρισμό πόλεων, περιοχών ή ολόκληρων χωρών από
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Α) Κοινοποίηση εξαίρεσης πόλης από την ζώνη ενδημικότητας του κίτρινου πυρετού (1963), Β) Κοινοποίηση άρσης προσκόμισης

πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της ευλογιάς για ταξιδιώτες από Αυστραλία (1962). (Από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους)

Εικόνα 4

Υπόδειγμα Επιδημιολογικού Δελτίου

Π.Ο.Υ. (1965). (Από τα Γενικά Αρ-

χεία του Κράτους)

Εικόνα 3
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κάποιο λοιμώδες νόσημα. (Εικόνα 4)

Από τη μελέτη των επιδημιολογικών δελτίων και

λοιπών εγγράφων, αποτυπώνονται με σαφήνεια οι εν-

δημικές γεωγραφικές ζώνες. Μια ενδιαφέρουσα δια-

πίστωση είναι ότι αυτές οι γεωγραφικές ζώνες, ακόμα

και στις μέρες μας ενοχοποιούνται για σειρά λοιμω-

δών νοσημάτων, διαφορετικών βέβαια από εκείνες τις

δεκαετίες, αλλά εξίσου σοβαρών. Το γεγονός αυτό

επιβεβαιώνει την δυναμική σχέση των λοιμώξεων με

την οικολογία, τις κλιματικές και υγειονομικές συνθή-

κες των χωρών αυτών (Υποσαχάρια Αφρική, Ασιατι-

κές χώρες). Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Ελληνικές

Αρχές εφιστούσαν την προσοχή αναφορικά με την ευ-

λογιά, την χολέρα και τον εξανθηματικό τύφο.15 Η ευ-

λογιά ενδημούσε στην κεντρική, ανατολική και νότια

Αφρική, την Ινδία, την Ινδονησία και την νότιο Αμε-

ρική.15 Από τα δελτία φαίνονται επίσης ταυτοποιημένα

κρούσματα και στην Ευρώπη κυρίως στο Ηνωμένο

Βασίλειο, την Ισπανία, την Ελβετία, την Γερμανία και

την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.15 Η χολέρα ενδημούσε στην Ινδία

και το Πακιστάν, ενώ ο εξανθηματικός τύφος σημεί-

ωνε τα περισσότερα κρούσματα στην Αίγυπτο, την Αι-

θιοπία και το Σουδάν.15 Τα στοιχεία μας παρέχουν

επίσης μια αδρή εικόνα με τα κυρίαρχα ενδημικά νο-

σήματα των πόλεων που εντοπίστηκαν στα επιδημιο-

λογικά δελτία: Καλκούτα, Λαχώρη (χολέρα), Καράτσι,

Βομβάη, Μαντράς, Ρίο ντε Τζανέϊρο (ευλογιά), Κάϊρο,

Αντίς Αμπέμπα (εξανθηματικός τύφος).15

Στα λοιπά έγγραφα εντοπίστηκαν εγκύκλιοι προς

τα Υγειονομεία και τα Αερουγειονομεία της χώρας με

οδηγίες αυξημένης επιτήρησης ή άρσης μέτρων των

υγειονομικών διατυπώσεων για επιβάτες και πολίτες

από συγκεκριμένες χώρες. Ενδεικτικά αναφέρεται η

αυξημένη επιτήρηση για επιβάτες από την Ευρώπη

και κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Γερμα-

νία, χώρες που είχαν ενημερώσει για κρούσματα ευ-

λογιάς. Άκρως ενδιαφέρουσα ήταν μια εγκύκλιος του

1960 αναφορικά με τους επιβάτες που θα επιστρέ-

ψουν στις χώρες τους, δια μέσω της Ελλάδας, μετά

το προσκύνημα των μουσουλμάνων στη Μέκκα. Οι

Υγειονομικές Αρχές της Σαουδικής Αραβίας είχαν

ενημερώσει τους διεθνείς οργανισμούς και με τη

σειρά του το Ελληνικό Υπουργείο Υγιεινής τα αερο-

δρόμια και τα Αεροϋγειονομεία της χώρας. Τα έγ-

γραφο αυτό μας δίνει και μια εικόνα της τακτικής που

ακολουθούνταν στο θέμα των εμβολιασμών. Οι επι-

βάτες έπρεπε να φέρουν εκτός από το πιστοποιητικό

της ευλογιάς και αντίστοιχα έγγραφα για την χολέρα

και τον κίτρινο πυρετό. Πιο συγκεκριμένα, έγκυρο πι-

στοποιητικό εμβολιασμού κατά της χολέρας θα ήταν

μόνο εκείνο το οποίο αποδείκνυε με ημερομηνίες ότι

είχαν πραγματοποιηθεί δύο (2) ενέσεις εμβολίου

μέσα σε ένα αυστηρό διάστημα 7 ημερών κατά την

άφιξη στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας. (Εικόνα 5)

Τα Αεροϋγειονομεία σήμερα

Η εξέλιξη της Πολιτικής Αεροπορίας και ο συνεχώς

αυξανόμενος αριθμός των επιβατών τις τελευταίες

δεκαετίες, κατέστησαν τα αεροδρόμια ως την κατε-

ξοχήν πύλη εισόδου λοιμωδών νοσημάτων. Ήδη από

την δεκαετία του ‘60  είχε προβλεφθεί η αλματώδης

αύξηση των επιβατικής κίνησης γεγονός που οδή-

γησε το 1977 στην έκδοση από τον Π.Ο.Υ. κατευθυν-

τήριων οδηγιών για την υγιεινή της αεροπλοΐας.16,17

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες δεν ασχολούνται πλέον

μόνο με την επιτήρηση, έλεγχο και απομόνωση των

κρουσμάτων που καταφθάνουν στα αεροδρόμια. Η

τάση που επικρατεί είναι η πρόληψη σε όλα τα επί-

πεδα, δηλαδή πριν την απογείωση, κατά την πτήση

και μετά την προσγείωση.18-20 Οι Διεθνείς Κατευθυν-

τήριες Οδηγίες που περιοδικά εκδίδονται προβλέ-

πουν πιθανά σενάρια με επιδημικές εκρήξεις σε κάθε

επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη σημασία έχει

δοθεί στην υγιεινή των αεροσκαφών, κυρίως στην κα-

θαριότητα και την απολύμανσή τους.21,22

Τα Αεροϋγειονομεία στις μέρες μας έχουν εκσυγ-

χρονιστεί και παραμένουν στην πρώτη γραμμή άμυ-

νας. Η Ελλάδα διαθέτει Αεροϋγειονομεία σε όλα τα

αεροδρόμια της επικράτειας.Σύμφωνα με την ισχύου-

σα νομοθεσία (2920/2001, άρθρο 14) το Αεροϋγει-

ονομείο έχει τις εξής αρμοδιότητες:23

α) χειρίζεται όλα τα υγειονομικά θέματα σύμφωνα με

τις ισχύουσες διατάξεις του Διεθνούς Υγειονομι-

κού Κανονισμού της Παγκόσμιας Οργάνωσης

Υγείας και της Ελληνικής νομοθεσίας

β) ελέγχει τη διατήρηση του χώρου του αεροδρομίου

και των γύρω από αυτό χώρων, σε κατάσταση που

να καλύπτει τους όρους υγιεινής

γ) ασκεί τον υγειονομικό έλεγχο στα, με υγειονομικό

ενδιαφέρον, καταστήματα του αεροδρομίου.

Τα Αεροϋγειονομεία στα αεροδρόμια όλου του κό-

σμου αποτελούν πλέον τον σημαντικότερο κρίκο της

υγειονομικής αλυσίδας προστασίας στις πύλες εισό-

δου κάθε χώρας. Και όπως έχει ιστορικά αποδειχθεί

με πλήθος παραδειγμάτων, από τα Λοιμοκαθαρτήρια

του 19ου αιώνα έως τα Υγειονομεία και Αεροϋγει-

ονομεία των νεότερων χρόνων, η αυστηρή  τήρηση

των προβλεπόμενων κανονισμών αποτελεί ένα ση-

μαντικό φραγμό στην εξάπλωση σοβαρών λοιμωδών

νοσημάτων.
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Α) Εγκύκλιος με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά των επιβατών που θα επέστρεφαν δια μέσω της Ελλάδας από το προσκύνημα

στην Μέκκα (1960), Β) Κοινοποίηση άρσης μέτρων ελέγχου πιστοποιητικών ευλογιάς για επιβάτες από Μαδρίτη (1961). (Από τα

Γενικά Αρχεία του Κράτους) 

Εικόνα 5
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*Προτεινόμενοι ιστότοποι με κατευθυντήριες υγειονομικές οδηγίες για αεροδρόμια, αεροσκάφη και επιβάτες:

www.aci.aero
(Airports Council International)
• Airport preparedness guidelines for outbreaks of communicable disease

www.iata.org
(International Air Transport Association) 
• Guidelines on Health and Safety and link to Public Health Emergencies

www.skybrary.aero
(International Air Transport Association)
• General Guidelines for Cabin Crew: Suspected Communicable Disease

www.cdc.gov
(United States Centers for Disease Control and Prevention) 
• Infection control guidelines for cabin crew members on commercial aircraft 

www.who.int
(World Health Organization) 
• Guide to Hygiene and Sanitation in Aviation 
• WHO technical advice for case management of influenza A (H1N1) in air transport 



1. Ποια η ερμηνεία των ακόλουθων ορολογικών
δεικτών της ηπατίτιδας Β; HBsAg θετικό, Anti-HBc
θετικό, IgM anti-HBc αρνητικό, Anti-HBs αρνητικό

α) Ανοσία λόγω εμβολιασμού για την ηπατίτιδα Β

β) Χρόνια λοίμωξη

γ) Ανοσία λόγω προηγηθείσας λοίμωξης

δ) Οξεία λοίμωξη

2. Γυναίκα που λαμβάνει μετάγγιση αίματος στο
δεύτερο τρίμηνο της κύησης γεννά νεογνό χα-
μηλού σωματικού βάρους με μικροκεφαλία, το
οποίο σε 2 ημέρες αναπτύσσει ίκτερο, ηπατο-
σπληνομεγαλία και πετεχειώδες εξάνθημα. Σε
δείγματα ούρων παρατηρούνται κύτταρα με έγ-
κλειστα που μοιάζουν με μάτι κουκουβάγιας. Σε
ακτινογραφία κρανίου, 1 εβδομάδα αργότερα πα-
ρατηρούνται εγκεφαλικές αποτιτανώσεις ενώ το
νεογνό εμφανίζει προοδευτικά λήθαργο, σπα-
σμούς και αναπνευστική δυσχέρεια και τελικά πε-
θαίνει. Με ποιά συγγενή λοίμωξη είναι συμβατά
τα παραπάνω ευρήματα; 

α) CMV

β) HSV

γ) Ιό της ερυθράς

δ) Toxoplasma gondii

3. Με ποιο στάδιο του κύκλου ζωής του πλα-
σμωδίου της ελονοσίας συμπίπτει η εμφάνιση
των κλινικών εκδηλώσεων της νόσου;

α) Είσοδος σποροζωιτών στα ηπατοκύτταρα

β) Είσοδος μεροζωιτών στα ερυθρά αιμοσφαίρια

γ) Έξοδος μεροζωιτών από τα ερυθρά αιμοσφαίρια

δ) Έξοδος μεροζωιτών από τα ηπατοκύτταρα

ε) Είσοδος σποροζωιτών στην κυκλοφορία

4. Σε έλεγχο καρκινοειδούς του εντέρου διαγνω-
στική αξία μέτρησης έχει:

α) Βανυλλινομανδελικό οξύ σε δείγμα ούρων (VMA)

β) Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο στο αίμα (CEA)

γ) 5-Υδροξυ-ινδολο-οξεικό οξύ, σε δείγμα ούρων 

(5-ΗΙΑΑ)

δ) Όλα τα παραπάνω

5. Ποιο από τα παρακάτω είναι ΣΩΣΤΟ για την εν-
δοαγγειακή αιμόλυση:

α) Θετική αιμοσιδηρίνη ούρων

β) Αυξημένη απτοσφαιρίνη ορού

γ) Απουσία ουροχολινογόνου ούρων

δ) Όλα τα παραπάνω

Aπαντήσεις στις ερωτήσεις του προηγούμενου 
τεύχους

1. γ

2. ε

3. β

4. γ

5. β
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Τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014 αναγορεύθηκε Επί-
τιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών ο Κα-
θηγητής Harald zur Hausen, κάτοχος του βραβείου
Nobel Ιατρικής 2008 για την ανακάλυψη του ρόλου
των ιών των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) στον καρ-
κίνο του τραχήλου της μήτρας. Η παρουσίαση του
έργου του τιμωμένου έγινε από τον Καθηγητή Μι-
κροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών, κύριο Αθανάσιο Τσακρή.

Harald zur Hausen – Βιογραφία

Ο Καθηγητής Harald zur Hausen
γεννήθηκε το 1936 στη Γερμανική
πόλη Gelsenkirchen-Buer, κοντά
στα Ολλανδικά σύνορα. Από την
παιδική του ηλικία ο Harald zur
Hausen είχε ήδη δείξει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τη Βιολογία και
από πολύ νωρίς είχε αποφασίσει
ότι θα ακολουθήσει τις ιατρο-βιο-

λογικές επιστήμες. Μετά από μια αμφιταλάντευση με-
ταξύ Βιολογίας και Ιατρικής, τελικά αποφάσισε να
σπουδάσει Ιατρική και ξεκίνησε τις σπουδές του στο
Παν/μιο της Βόννης, όπου παράλληλα παίρνει και μα-
θήματα Βιολογίας. Τις πανεπιστημιακές του σπουδές
τις συνέχισε στο Παν/μιο του Αμβούργου (για ένα
χρόνο) και στη συνέχεια στην Ιατρική Ακαδημία του
Düsseldorf από την οποία και πήρε το πτυχίο της Ια-
τρικής το 1960. Αφού για 2 χρόνια εξειδικεύτηκε στην
Εσωτερική Ιατρική, το 1962 άρχισε να εργάζεται ως
Research Fellow στο Τμήμα Ιατρικής Μικροβιολογίας
και Ανοσολογίας στο Παν/μιο του Düsseldorf. Όμως
στα 3,5 χρόνια της παραμονής του στο Düsseldorf αι-
σθάνθηκε τους περιορισμούς στις ερευνητικές ανη-
συχίες του και αναζήτησε ερευνητική θέση στις ΗΠΑ.
Στην αναζήτηση αυτή είχε μια ενδιαφέρουσα προ-
σφορά από τον Καθηγητή Henle, Division of Virology,
στο Children’s Hospital στη Φιλαδέλφεια την οποία
αποφάσισε να δεχτεί και το Δεκέμβριο του 1965 με-
τακόμισε και άρχισε να εργάζεται στην Αμερική έως
το 1969. Το Εργαστήριο του Καθηγητή Henle στη Φι-
λαδέλφεια είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον ιό EBV που
είχε ανακαλυφθεί την περίοδο εκείνη. Το Εργαστήριο
πειραματιζόταν με την ανάπτυξη ορολογικών μεθό-
δων για τη διάγνωση της νόσου και την επιδημιολογία
του ιού. Πολύ γρήγορα διαπίστωσαν ότι το λέμφωμα
Burkitt’s συνδεόταν με τη λοίμωξη από τον ιό EBV.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Φιλαδέλ-
φεια, ο Harald zur Hausen συνέβαλε στην ανάδειξη
τόσο της δράσης του ιού EBV στα β-λεμφοκύτταρα,
όπως επίσης και στην αποσαφήνιση του ρόλου του
στη λοιμώδη μονοπυρήνωση.

Το 1968, ενώ ήταν ακόμη στις ΗΠΑ, έλαβε μια
πολύ σημαντική προσφορά από τον Καθηγητή
Wecker, Δ/ντή του νεοϊδρυόμενου Ινστιτούτου Ιολο-

γίας στο Παν/μιο του Würzburg στη Γερμανία. Συγκε-
κριμένα του δόθηκε χρηματοδότηση για να ξεκινήσει
ως Assistant Professor το δικό του εργαστήριο με την
δική του ερευνητική ομάδα, μπαίνοντας έτσι στο Γερ-
μανικό Ακαδημαϊκό σύστημα. Ο Harald zur Hausen το
Μάρτιο του 1969 γύρισε πίσω στη Γερμανία και άρ-
χισε να ασχολείται αποκλειστικά με τον ιό EBV. Η όλη
του προσπάθεια ήταν να αποδείξει ότι το DNA του
EBV παραμένει στα καρκινικά κύτταρα στο λέμφωμα
Burkitt, χωρίς να προκαλεί αναγκαστικά μια εμμέ-
νουσα λοίμωξη, όπως ήταν η παραδοχή μέχρι την
εποχή εκείνη. Με τη βοήθεια του Καθηγητή Henle από
τη Φιλαδέλφεια και της ερευνητικής ομάδας του
George Klein από τη Στοκχόλμη, έλαβε ένα μεγάλο
αριθμό κυτταρικών σειρών και βιοψιών από λεμφώ-
ματα Burkitt, όπως και από καρκίνους του ρινοφά-
ρυγγα. Στα τέλη του 1969 είχε διαθέσιμα τα πρώτα
αποτελέσματα, δηλαδή ότι η κυτταρική σειρά με λέμ-
φωμα Burkitt είχε πολλά αντίγραφα EBV DNA ανά κύτ-
ταρο. Το ίδιο έδειξε σύντομα με τεχνικές in-situ
υβριδισμού και στις βιοψίες από λέμφωμα και ρινο-
φαρυγγικούς καρκίνους. Ήταν στην ουσία η πρώτη
απόδειξη ότι το ιικό DNA παραμένει στα καρκινικά
κύτταρα. 

Το 1972, ο Harald zur Hausen, σε ηλικία 36 ετών,
γίνεται Δ/ντής και Καθηγητής στο νέο Ινστιτούτο Κλι-
νικής Ιολογίας στο Erlangen-Nurnberg. Η μετακίνηση
αυτή ήταν και η αφετηρία μιας νέας ερευνητικής ενα-
σχόλησης. Από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 οροε-
πιδημιολογικές μελέτες είχαν συσχετίσει τον HSV-2
με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Εφαρμό-
ζοντας την ίδια μεθοδολογία με αυτή που είχε χρησι-
μοποιήσει για την ταυτοποίηση του EBV DNA στα
καρκινικά κύτταρα, προσπάθησε να συσχετίσει τις αλ-
ληλουχίες του HSV-2 με το βιοπτικό υλικό από καρκί-
νους τραχήλου της μήτρας. Δυστυχώς όμως όλες οι
προσπάθειες έδωσαν αρνητικά ευρήματα. Παρατη-
ρήσεις ότι τα γεννητικά κονδυλώματα συσχετίζονται
με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και ότι αυτά
περιέχουν ιικά σωματίδια του HPV,δίνουν το έναυσμα
για τη διερεύνηση του συγκεκριμένου ιού ως αίτιο
του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Έτσι ο Har-
ald zur Hausen ξεκίνησε το «papillomavirus project»
στο Erlangen. Το 1974 δημοσιεύει στο International
Journal of Cancer τα ευρήματά του ότι το ιικό DNA
από πελματιαία κονδυλώματα υβριδίζει με μερικά,
αλλά όχι όλα, τα κονδυλώματα. Τα γεννητικά κονδυ-
λώματα και οι βιοψίες καρκίνου τραχήλου της μήτρας
ήταν αρνητικά, δίνοντας τις πρώτες ενδείξεις ότι
υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τύποι του ιού HPV.

To 1977, ο Harald zur Hausen πήρε τη θέση του
Δ/ντή και Καθηγητή στο Ινστιτούτο Ιολογίας στο
Παν/μιο του Freiburg της Γερμανίας. Οι περισσότεροι
συνεργάτες του από το Erlangen τον ακολούθησαν
και η έρευνα στους HPV συνεχίστηκε. Το 1979 με επι-
τυχία γίνεται η απομόνωση και η 1η κλωνοποίηση
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DNA από γεννητικά κονδυλώματα του τύπου HPV-6,
που όμως δεν υβρίδιζε με καρκινικές βλάβες, προς
απογοήτευση της ερευνητικής ομάδας. Πολύ σύν-
τομα όμως ένας παρόμοιος τύπος, ο HPV-11, απομο-
νώθηκε από λαρυγγική βλάβη. Χρησιμοποιώντας τον
HPV-11 ως probe, ένα από τα 24 βιοπτικά δείγματα
καρκίνου τραχήλου της μήτρας έδωσαν θετικό σήμα,
ενώ κάποια άλλα έδωσαν ασθενώς θετικά αποτελέ-
σματα, οδηγώντας στην υπόθεση ότι κάποιοι παρό-
μοιοι τύποι απαντώνται στα υπόλοιπα δείγματα
καρκίνου τραχήλου της μήτρας. Με βάση τα αποτε-
λέσματα αυτά ο Harald zur Hausen και οι συνεργάτες
του μπόρεσαν να ταυτοποίησουν και να κλωνοποι-
ήσουν τους καρκινικούς τύπους HPV-16 το 1983 και
HPV-18 το 1984, μελέτες που δημοσιεύθηκαν στο
PNAS και στο EMBO Journal. Από τις πρώτες τους με-
λέτες είδαν ότι ο HPV-16 σχετίζεται με το 50% και ο
HPV-18 με περισσότερο από το 20% των βιοπτικών
υλικών από καρκίνο τραχήλου της μήτρας. Στα επό-
μενα χρόνια συνεχιζόμενες μελέτες έδειξαν τη σημα-
σία των HPV-16 και -18 στην ανάπτυξη του καρκίνου
του τραχήλου της μήτρας. Τα ιικα γονίδια Ε6 και Ε7
βρέθηκαν να μεταγράφονται σταθερά στα καρκινικά
κύτταρα. Πρόδρομες μορφές τραχηλικού καρκίνου
επίσης περιείχαν τους ιούς και εκφράζανε τα αντί-
στοιχα γονίδια. Οι πρώτες όμως επαφές με φαρμα-
κευτικές εταιρείες για την ανάπτυξη του εμβολίου
ήταν αποτυχημένες, δεδομένου ότι η έρευνα αγοράς

από τις εταιρείες έδειχνε ότι κάτι τέτοιο δε θα είχε ιδι-
αίτερη ανταπόκριση στην αγορά. Ευτυχώς αυτό άλ-
λαξε μερικά χρόνια αργότερα.

Το 1983, ο Harald zur Hausen τοποθετήθηκε
Chairman of the Management Board και Scientific Di-
rector στο Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο για τον Καρ-
κίνο (German Cancer Research Centre) στη
Χαϊδελβέργη, με κύρια αποστολή την αναδιοργάνωση
του ερευνητικού κέντρου. Το 2003, μετά από 20 χρό-
νια, συνταξιοδοτήθηκε από τη διευθυντική θέση στο
Cancer Research Centre και κράτησε ως Ομότιμος
Καθηγητής μόνο ένα εργαστήριο στο κτίριο Ιολογίας
του Ερευνητικού Κέντρου. Από το 2000 επίσης μέχρι
πρόσφατα ήταν Editor-in-Chief του περιοδικού Inter-
national Journal of Cancer. Από το 2010 είναι Αντι-
πρόεδρος της European Academy of Cancer. Έχει
δημοσιεύσει περισσότερες από 300 επιστημονικές
εργασίες, οι περισσότερες σε πολύ σημαντικά περιο-
δικά, όπως το International Journal of Cancer, Nature,
EMBO Journal, PNAS, Science, Lancet. Η αρχική υπό-
θεση ότι ο καρκίνος του τραχήλου προκαλείται από
τους HPV, η επιτυχής απομόνωση και χαρακτηρισμός
των 2 πιο συχνών τύπων του ιού που συνδέονται με
αυτόν τον καρκίνο και τα επόμενα βήματα που μας
βοήθησαν να καταλάβουμε το μηχανισμό της επαγό-
μενης από τον ιό HPV καρκινογένεσης και τελικά την
ανάπτυξη του εμβολίου, ήταν οι βασικοί λόγοι για την
απονομή το 2008 του βραβείου Nobel στην Ιατρική.
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