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Α ν α σ κ ό π η σ η

Περίληψη

Περισσότερες από το 80% των χρόνιων βακτηριακών λοιμώξεων σχετίζονται με το σχηματισμό
βιομεμβρανών (biofilms). H βιομεμβράνη σχηματίζεται από τη συσσώρευση και τη μη αναστρέ-
ψιμη προσκόλληση των βακτηρίων σε κάποια βιολογική ή μη επιφάνεια, καθώς και από ένα σώμα
εξωκυττάριων πολυμερών ουσιών (Extracellular Polymeric Substance – ESP) ή γλυκοκάλυκα, που
απεκκρίνεται από τους ίδιους τους μικροοργανισμούς. Το 99% των βακτηρίων σ’ αυτές ανευρί-
σκεται σε προσκολλημένη μορφή (sessile), ενώ ένα μικρό ποσοστό υπάρχει σε ελεύθερη, αιωρού-
μενη, πλανκτονική μορφή (planktonic). Με την οργάνωσή τους σε βιομεμβράνη, τα βακτήρια
καταφέρνουν να ανταγωνίζονται την εγκατάσταση άλλων παθογόνων στην ίδια εστία, ενώ πα-
ράλληλα αναπτύσσουν διακυτταρική επικοινωνία (quorum sensing) μέσω της δράσης μορίων που
παράγουν τα ίδια. Πιο συγκεκριμένα τα μόρια αυτά είναι οι λακτόνες της ομοσερίνης (AHL), οι
οποίες εντοπίζονται στα Gram-αρνητικά βακτήρια, ο αυτοεπαγωγέας 2 (ΑΙ-2) και τα αυτοεπαγώ-
μενα πεπτίδια (ΑΙΡ), που βρίσκονται στα Gram-θετικά βακτήρια. Με τη βοήθεια αυτών των μορίων

Χαρακτηριστικά βιομεμβρανών και ανάπτυξη
σε βιοϊατρικές συσκευές

Α. Στάμου, Ε.-Δ. Βενιζέλου, Μ. Σταυροπούλου, Ν. Φωτακοπούλου, Β. Καψιμάλη, Γ. Βρυώνη
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών



1. Εισαγωγή – Στάδια σχηματισμού
βιομεμβράνης

Είναι ευρέως γνωστό σήμερα πως περισσότερες από
το 80% των χρόνιων βακτηριακών λοιμώξεων σχετί-
ζονται με το σχηματισμό βιομεμβρανών (biofilm).1 Η
βιομεμβράνη αποτελείται από τρία στοιχεία: (i) την
επιφάνεια προσκόλλησης (έμβια ή μη), (ii) τα βακτήρια
και (iii) το εξωκυττάριο πολυμερές (Extracellular Poly-
meric Substance –ESP).2

Η δημιουργία της βιομεμβράνης ξεκινάει με την
προσκόλληση ελεύθερων αιωρούμενων βακτηρίων
σε μια επιφάνεια. Η αρχική προσκόλληση είναι ανα-
στρέψιμη και επιτελείται μέσω ασθενών δυνάμεων
Van der Waals, εξαρτάται δε από ποικίλους περιβαλ-
λοντικούς παράγοντες, όπως η θερμοκρασία, το pH
και τα δομικά χαρακτηριστικά της επιφάνειας αυτής
καθώς και από γενετικούς παράγοντες των βακτηρίων,
όπως η ύπαρξη γονιδίων που κωδικοποιούν πρωτεΐνες
υπεύθυνες για την κινητικότητα τους.4 Εάν δεν γίνει
άμεση απομάκρυνση των πρώτων αποικιστών, υπάρ-
χει η δυνατότητα μόνιμης προσκόλλησής τους σε αυτή
μέσω μορίων προσκόλλησης, όπως τα βακτηριακά ινί-
δια.2,5 Μετά την εγκατάσταση των πρώτων βακτηρίων,
διευκολύνεται η «άφιξη» και άλλων κυττάρων (του
ιδίου ή διαφορετικού είδους), αρχίζοντας έτσι τη δη-
μιουργία του σκελετού της βιομεμβράνης. 

Όμως δεν έχουν όλα τα βακτήρια δυνατότητα προ-
σκόλλησης σε επιφάνειες. Το βήμα αυτό είναι καθορι-
στικής σημασίας, δεδομένου ότι τα είδη που δεν
έχουν την ικανότητα αυτή, μπορούν να προσκολλη-
θούν στον ήδη υπάρχοντα σκελετό της βιομεμβρά-
νης, ακόμα και αν αυτός αποτελείται από διαφο-
ρετικού είδους βακτήρια που έχουν δυνατότητα προ-
σκόλλησης.4

Αποτέλεσμα αυτής της προσκόλλησης, είναι η
ενεργοποίηση μιας σειράς γονιδίων των μικροοργα-
νισμών που συνδέονται με την παραγωγή ποικίλων
λοιμογόνων παραγόντων, σηματοδοτικών μορίων και
ενζύμων με καταληκτικό βήμα την «αλλαγή φαινοτύ-
που» των βακτηρίων, η οποία καθοδηγείται από το
φαινόμενο της διακυτταρικής επικοινωνίας μεταξύ
βακτηρίων (quorum sensing - QS). Με τη βοήθεια του
QS τα βακτήρια της βιομεμβράνης δρουν συντονι-
σμένα σαν ομάδα, και όχι σαν μεμονωμένα κύτταρα.

Σε δεύτερη φάση, παρατηρείται ειδική και οριστική
προσκόλληση που σταδιακά σταθεροποιείται και ορ-
γανώνεται. Τα πρωταρχικά βακτήρια πολλαπλασιά-
ζονται και νέοι αποικιστές συσσωρεύονται, σχη-
ματίζοντας αποικίες σχήματος μανιταριού ή πυραμί-
δας.6 Στη συνέχεια δημιουργείται το σώμα εξωκυττά-
ριων πολυμερών ουσιών (ESP) το οποίο παρέχει
προστασία αλλά και θρεπτικά στοιχεία από το περι-
βάλλον στην αποικία. Το ESP περιλαμβάνει νουκλεϊ-
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επικοινωνίας ρυθμίζεται η γονιδιακή έκφραση των προϊόντων που συμβάλλουν στη δόμηση της
βιομεμβράνης, αλλά και η έκφραση της παθογονικότητάς της. Έτσι, τα βακτήρια αντιστέκονται
τόσο στο ανοσοποιητικό σύστημα του ξενιστή, όσο και στη θεραπευτική αγωγή με αντιβιοτικά,
γεγονός που αποτελεί αιτία ενός μείζονος προβλήματος της καθημερινής κλινικής πράξης, ιδιαί-
τερα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Βιομεμβράνες αναπτύσσονται σε πολλές προσθετικές
ιατρικές συσκευές (βιοϊατρικά υλικά), όπως ουροκαθετήρες, φλεβοκαθετήρες, τεχνητές βαλβίδες,
ενδοσκόπια και υλικά αρθροπλαστικής ώμου και ισχίου. Με τον τρόπο αυτό, ο αποικισμός των βα-
κτηρίων στις συσκευές αυτές, μολύνει τους ασθενείς προκαλώντας τους χρόνιες, ανθεκτικές σε
αντιμικροβιακά λοιμώξεις. Αυτό προκαλεί σημαντικές επιπλοκές στην υγεία τους και παρατείνει
τη διάρκεια νοσηλείας, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά το Σύστημα Υγείας. Δεδομένης της αν-
τοχής των παθογόνων μικροοργανισμών στα αντιβιοτικά, η πλέον ενδεδειγμένη θεραπευτική αν-
τιμετώπιση σήμερα είναι η αφαίρεση της συσκευής από τον ασθενή, ενώ παράλληλα κρίνεται
αναγκαία η εύρεση νέων τρόπων θεραπείας των βακτηριακών λοιμώξεων που οφείλονται σε ανά-
πτυξη βιομεμβράνης.

Λέξεις κλειδιά
βιομεμβράνες,

προσθετικές ιατρικές συσκευές

Υπεύθυνος αλληλογραφίας
Γεωργία Βρυώνη

Εργαστήριο Μικροβιολογίας

Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μ. Ασίας 75, 115 27 Αθήνα

Τηλ.: 210-7462129

Fax: 210-7462210

e-mail: gvrioni@med.uoa.gr



νικά οξέα, πρωτεΐνες και πολυσακχαρίτες, οι οποίοι
διαφέρουν ως προς το φορτίο μεταξύ Gram-θετικών
και Gram-αρνητικών βακτηρίων. Μετά την παραγωγή
του ESP, τα βακτηριακά κύτταρα συναθροίζονται σε
πυκνές και συμπαγείς δομές.2,5 Μικροσκοπικά, στο ση-
μείο αυτό είναι εμφανές πως οι μικροαποικίες διαχω-
ρίζονται με ανοιχτά κανάλια, μέσω των οποίων ρέει το
υγρό, το οποίο μεταφέρει σηματοδοτικά μόρια, θρε-
πτικές ουσίες στα κύτταρα και απομακρύνει τα άχρη-
στα προϊόντα του μεταβολισμού.6,7

Στην τρίτη φάση, έχουμε απόσπαση των βακτηρια-
κών κυττάρων και διασπορά της λοίμωξης. Αυτό μπο-
ρεί να προκύψει είτε κάτω από τη επίδραση της ροής
του υγρού, είτε κατόπιν αποδόμησης του ESP. Προκα-
λείται έτσι διασπορά της λοίμωξης και εμφάνιση νέων
εστιών σε άλλα σημεία.2,5,6 (εικόνα 1)

Η οργάνωση των βακτηρίων σε βιομεμβράνες τους
προσδίδει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με την
πλαγκτονική μορφή. Τα βακτήρια διαβιούν πλέον σε
ένα είδος οργανωμένης κοινωνίας και τροποποιούν
τη συμπεριφορά τους ανάλογα με τις ανάγκες του πε-
ριβάλλοντος. Επικοινωνώντας μέσω των μορίων του
QS, αποκτούν νέες ιδιότητες όπως, αυξημένη αντοχή
στα αντιβιοτικά, παραγωγή λοιμογόνων παραγόντων,
παραγωγή σπόρων, μεταφορά γενετικού υλικού, κ.ά.
Η βιομεμβράνη τους παρέχει επίσης σημαντική προ-
στασία τόσο έναντι του ανοσοποιητικού συστήματος
του ξενιστή, όσο και του μικροπεριβάλλοντος. Διευ-
κολύνει, τέλος, τη μετακίνηση των θρεπτικών ουσιών
καθώς και την απέκκριση των βλαπτικών προϊόντων
μέσω της δημιουργίας υδάτινων διαύλων.5,8,9
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Εικόνα 1 Στάδια δημιουργίας της βιομεμβράνης: 1) ελεύθερα αιωρούμενα βακτήρια (πλακτονική μορφή), 2) αντιστρεπτή προσκόλληση, 3) μη

αντιστρεπτή προσκόλληση, 4) δημιουργία ESP, 5) ωρίμανση βιομεμβράνης, 6) απόσπαση βακτηρίων και διασπορά της λοίμωξης.

2. Διακυτταρική επικοινωνία

Αρχικά, η επικοινωνία στην οποία οφείλεται η οργα-
νωμένη και ομαδική συμπεριφορά των βακτηρίων, θε-
ωρούνταν χαρακτηριστικό ενός περιορισμένου
αριθμού ειδών βακτηρίων.10 Ανακαλύφθηκε στο θα-
λάσσιο βακτήριο Vibrio fischeri, αργότερα όμως ανά-
λογα συστήματα επικοινωνίας βρέθηκαν και σε άλλα
βακτήρια, Gram-αρνητικά και -θετικά.11 Η διακυττα-
ρική επικοινωνία δίνει το πλεονέκτημα της ευκολότε-
ρης προσαρμογής στο εξωτερικό περιβάλλον τους,
μέσω προσαρμοστικών αλλαγών στη φυσιολογία των
βακτηρίων. Οι αλλαγές αυτές προκύπτουν μετά από
κατάλληλη ρύθμιση (ενεργοποίηση ή αναστολή) της
γονιδιακής έκφρασης συγκεκριμένων γονιδιακών αλ-
ληλουχιών. Αλλαγές που έχουν παρατηρηθεί σε διά-
φορα βακτήρια είναι η βιοφωτεινότητα του Vibrio
fischeri, η παραγωγή αντιβιοτικών από τα βακτήρια και
η ενεργοποίηση του σχηματισμού βιομεμβράνης.12

Η ικανότητα των βακτηρίων να συντονίζουν τη γο-
νιδιακή έκφραση σύμφωνα με την πυκνότητα του
πληθυσμού τους οφείλεται σε ειδικά σηματοδοτικά
μόρια.13 Τα μόρια αυτά είναι μικρές διαλυτές ενώσεις
που ονομάζονται αυτοεπαγωγείς (autoinducers-AI)
και απελευθερώνονται στο περιβάλλον του βακτη-
ρίου. Οι συγκεντρώσεις των αυτοεπαγωγέων ανι-
χνεύονται από τα γειτονικά βακτήρια, τα οποία και
αντιλαμβάνονται με τον τρόπο αυτό την πυκνότητα
του τοπικού βακτηριακού πληθυσμού.10 Όταν η βα-
κτηριακή πυκνότητα είναι επαρκώς υψηλή, οι συγκεν-
τρώσεις των αυτοεπαγωγέων αυξάνουν αναλογικά. Τα
σηματοδοτικά μόρια αλληλεπιδρούν με τα βακτήρια
μέσω πρόσδεσης και ενεργοποίησης συγκεκριμένων
και ειδικών υποδοχέων που ανήκουν είτε στο ίδιο το
βακτήριο που τα απελευθέρωσε, είτε σε γειτονικά βα-
κτήρια μέσα στη βιομεμβράνη. Οι υποδοχείς αυτοί
μπορεί να σχετίζονται με την κυτταρική επιφάνεια ή
να είναι διακυτταρικοί. Το σήμα διαβιβάζεται στο εσω-



τερικό του κυττάρου και προκαλεί αλλαγές στη γονι-
διακή έκφραση.14

Μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί τριών ειδών αυ-
τοεπαγωγείς:

(i) oι λακτόνες της ακυλιωμένης ομοσερίνης (Ν-acyl
homoserine lactones, AHLs),

(ii) οι ενώσεις του αυτοεπαγωγέα 2 (autoinducer 2,
AI-2s) και 

(iii) τα αυτοεπαγόμενα πεπτίδια (autoinducing pe-
ptides, AIPs).14 

Καθένα είδος προκύπτει από την ενεργοποίηση
διαφορετικών γονιδίων και χρησιμοποιεί διαφορετικό
καταρράκτη μεταγωγής σήματος. Είναι ενδιαφέρον
ότι έχουν ανακαλυφθεί συστήματα επικοινωνίας που
διαθέτουν πολλά κανάλια στα οποία κυκλοφορούν
διαφορετικοί τύποι σηματοδοτικών μορίων.11 Επι-
πλέον, φαίνεται ότι σε περιβάλλοντα όπου πολλαπλά
σήματα (αυτοεπαγωγείς) είναι παρόντα, κάθε είδος
βακτηρίου είναι σε θέση να αντιληφθεί και να αντι-
δράσει στη συσσώρευση του δικού του σήματος. Μά-
λιστα, τα βακτήρια σπάνια βασίζονται αποκλειστικά
σε ένα μόνο σύστημα QS. Συχνά, επίσης, διαθέτουν
μηχανισμούς που προλαμβάνουν την πρόωρη ενερ-
γοποίηση της διακυτταρικής επικοινωνίας.15 Εξάλλου,
οι αυτοεπαγωγείς ενός βακτηρίου μπορούν να δρά-
σουν έναντι του QS άλλων παθογόνων. 

H εξειδίκευση των σηματοδοτικών μορίων απέ-
ναντι σε συγκεκριμένους οργανισμούς είναι σημαν-
τική.16 Έτσι λοιπόν, η δράση του QS χρησιμοποιείται
και ως εξάλειψη των ανταγωνιστών των ίδιων των βα-
κτηρίων.17 Τέλος, υπάρχουν και παθογόνοι μικροορ-
γανισμοί που χρησιμοποιούν τα σηματοδοτικά μόρια
άλλων μικροοργανισμών, που έχουν αποικήσει την
περιοχή της λοίμωξης πρώτα και έχουν επικρατήσει
εκεί, για να δημιουργήσουν τις δικές τους βιομεμβρά-
νες και να εκφράσουν έτσι τη παθογονικότητά τους.18

Επεξηγηματικός πίνακας συντομογραφιών βρίσκε-
ται στο τέλος του άρθρου.

Α. Λακτόνες της ακυλιωμένης ομοσερίνης (AHLs)
Το πρώτο είδος αυτοεπαγωγέων, οι λακτόνες της ακυ-
λιωμένης ομοσερίνης (AHLs), συντίθενται από Gram-
αρνητικά βακτήρια και φυσιολογικά παράγονται
διαρκώς σε χαμηλές συγκεντρώσεις όταν η πυκνό-
τητα του βακτηριακού πληθυσμού είναι χαμηλή. Οι
λακτόνες της ομοσερίνης διαχέονται ελεύθερα, έξω
από το βακτηριακό κύτταρο. 

Το πρώτο σύστημα επικοινωνίας που σχετίζεται με
τους αυτοεπαγωγείς των λακτονών της ομοσερίνης
εντοπίστηκε στο θαλάσσιο βακτήριο Vibrio fischeri.19

Ο αυτοεπαγωγέας του βακτηρίου αυτού ονομάζεται
λακτόνη της Ν-3-οξοεξανοϋλομοσερίνης (N-3-oxohe-
xanoylhomoserine lactone, OHHL) και συντίθεται από

τη συνθετάση των AHLs. H συνθετάση αυτή ονομάζε-
ται LuxI και κωδικοποιείται από το γονίδιο luxI.19 Η
LuxR είναι μεταγραφική ρυθμιστική πρωτεΐνη που
εξαρτάται από τις υπάρχουσες AHLs. Καθώς ο βακτη-
ριακός πληθυσμός αυξάνει σε πυκνότητα, ο αυτοεπα-
γωγέας αυξάνεται σε συγκέντρωση και όταν η
συγκέντρωσή του φτάσει μια οριακή τιμή, συνδέεται
με τον υποδοχέα LuxR, που είναι ειδικός για OHHLs και
σχηματίζει σύμπλοκο που τον ενεργοποιεί και προκα-
λεί τον διμερισμό του.20

Είναι απαραίτητη η υψηλή συγκέντρωση του αυτο-
επαγωγέα για να επιτευχθεί η σύνδεση με τον πρωτεϊ-
νικό υποδοχέα LuxR. Χωρίς τον προσδέτη του, δηλαδή
τον αυτοεπαγωγέα, ο υποδοχέας είναι ασταθής και
αποικοδομείται ταχέως. Το σύμπλοκο υποδοχέας-
προσδέτης δρα σαν θετικός μεταγραφικός παράγον-
τας και ρυθμίζει την έκφραση των γονιδίων που
σχετίζονται με το σύστημα QS (target genes).20 Προσ-
δένεται στον υποκινητή των γονιδίων-στόχων και επά-
γει τη μεταγραφή και μετάφρασή τους συμβάλλοντας
στην προσαρμογή των βακτηρίων στις αλλαγές της
πυκνότητάς τους και στην ομαδική συμπεριφορά τους.

Σε μερικά βακτήρια, όπως η Pseudomonas aerugi-
nosa, τα γονίδια που ευθύνονται για την παραγωγή
των αυτοεπαγωγέων, τις λακτόνες της ακυλιωμένης
ομοσερίνης, διαφέρουν αρκετά.21 Περισσότερο μελε-
τημένο είναι η Pseudomonas aeruginosa, στην οποία
υπάρχουν δύο συστήματα, το las και το rhl. Στο σύ-
στημα las, το γονίδιο lasI καθοδηγεί τη σύνθεση του
N-(3-οξο-δωδεκανυλ)-L-ομοσερίνη λακτόνης (N-(3-
oxo-dodecanoyl)-L- homoserine lactone, 3-oxo-C12-
AHL) το οποίο αλληλοεπιδρά με το γονίδιο LasR και
ενεργοποιεί τα γονίδια-στόχους. Στο σύστημα rhl, το
γονίδιο rhlI καθοδηγεί τη σύνθεση της Ν-(βουτανυλ)-
L-ομοσερίνη λακτόνης (N-(butanoyl)-L-homoserine
lactone, C4-AHL), το οποίο αλληλεπιδρά με τον ρυθ-
μιστή RhlR και ενεργοποιεί τα γονίδια-στόχους. Τα δύο
αυτά συστήματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και ρυθ-
μίζουν την παραγωγή πολλών παραγόντων, όπως η
ελαστάση, η αλκαλική πρωτεάση, η εξωτοξίνη Α, η
πυοκυανίνη και άλλα.21

Β. Ενώσεις αυτοεπαγωγέα 2 (AI-2s)
Οι ενώσεις της δεύτερης κατηγορίας, του αυτοεπαγω-
γέα 2 (AI-2s), βιοσυντίθενται από ένα υψηλά συντηρη-
μένο στα βακτήρια γονίδιο, το luxS. Έχουν εντοπιστεί
και σε Gram-θετικά και σε Gram-αρνητικά βακτήρια. 

Ο πρώτος αυτοεπαγωγέας AI-2 ανακαλύφθηκε στο
Gram-αρνητικό θαλάσσιο βακτήριο Vibrio harveyi και
είναι υπεύθυνος για την παραγωγή φωτός στο βακτή-
ριο. Από την άλλη, στο Vibrio cholerae, ο ΑΙ-2 ευθύνε-
ται για την έκφραση λοιμογόνων παραγόντων.22 Έχει
αποδειχτεί ο ρόλος των ΑΙ-2s στην προστασία των βα-
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κτηρίων από τους ανταγωνιστές τους, αλλά και στην
παραγωγή ειδικών αντιβιοτικών ουσιών (l-antibio-
tics).19 Αργότερα, βρέθηκε ότι το γονίδιο luxS, είναι
υπεύθυνο για τη βιοσύνθεση των ΑΙ-2s στα βακτήρια
E. coli και S. typhimurium, όπως και σε περίπου 70
ακόμη βακτηριακά είδη.19

Ο αυτοεπαγωγέας 2 είναι ένας φουρανοσυλ-βορι-
κός διεστέρας, ο οποίος βιοσυντίθεται σε δύο ενζυμα-
τικά στάδια με ενδιάμεσο την S-αδενοσυλ-ομο-
κυστεΐνη (SAH). Το πρώτο στάδιο διενεργείται από το
ένζυμο Pfs και το δεύτερο από το LuxS. Το Pfs μετα-
τρέπει την S-αδενοσυλ-ομοκυστεΐνη σε S-ριβοζυλ-
ομοκυστεΐνη. Το LuxS είναι απαραίτητο για την
ανακύκλωση του τοξικού ενδιαμέσου SAH. Το σύ-
στημα των δυο ενζύμων εμφανίζει υψηλή συντήρηση
μεταξύ των διαφόρων ειδών.22 Ωστόσο, τα γονίδια
που ελέγχουν το σύστημα επικοινωνίας μέσω αυτοε-
παγωγέων 2 σε ορισμένα είδη βακτηρίων διαφέρει
αρκετά ως προς τα εμπλεκόμενα γονίδια. Το γονίδιο
luxS κωδικοποιεί το ένζυμο LuxS, που εκτός από την
παραγωγή των AI-2s ευθύνεται και για μεταβολικές
διεργασίες στα βακτήρια.19

Τα μόρια των αυτοεπαγωγέων 2 αυξάνονται όσο αυ-
ξάνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα των βακτηρίων και
εισέρχονται στο κυτταρόπλασμα μέσω του μεταφορέα
Lsr που ρυθμίζεται από την LuxS πρωτεΐνη. Ο Lsr συν-
δέεται ενδοκυττάρια με μια κινάση (LsrK) και επιτελεί
την επαναπρόσληψη του αυτοεπαγωγέα προς το εσω-
τερικό του βακτηρίου. Η LsrK είναι μια ΑΤΡ-δεσμευτική
κασέτα (ABC) που απαιτείται για τη ρύθμιση του οπε-
ρονίου LsrACDBFGE. Ο αυτοεπαγωγέας 2 φωσφορυλιώ-
νεται από την LsrK και αποτρέπεται έτσι η έξοδός του
από το κυτταρόπλασμα. Μετά τη φωσφορυλίωση, οι
αυτοεπαγωγείς 2 υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία
από τις LrsF και LsrG. Οι επεξεργασμένοι αυτοεπαγω-
γείς 2 θεωρούνται υπεύθυνοι για την αδρανοποίηση
του LsrR, του καταστολέα του οπερονίου. Επάγουν δη-
λαδή τη γονιδιακή έκφραση του οπερονίου.23

Γ. Αυτοεπαγόμενα πεπτίδια (AIPs)
Τα αυτοεπαγόμενα πεπτίδια (AIPs) αποτελούν την
τρίτη κατηγορία αυτοεπαγωγέων και εντοπίζονται
μέχρι στιγμής αποκλειστικά στα Gram-θετικά βακτή-
ρια.24 Τα πεπτίδια αυτά λόγω των μετα-μεταφραστικών
τροποποιήσεων που υφίστανται, διαθέτουν πολυποί-
κιλες δομές που τους παρέχουν αφενός εκλεκτικότητα
στην πρόσδεση και αφετέρου σηματοδοτική ειδικό-
τητα.25

Αντίθετα από τις λακτόνες της ακυλιωμένης ομοσε-
ρίνης, τα αυτοεπαγόμενα πεπτίδια απελευθερώνονται
στο εξωτερικό των βακτηρίων με τη βοήθεια ενεργη-
τικής μεταφοράς.14 Τα περισσότερα από αυτά συνδέ-
ονται εκλεκτικά με πρωτεϊνικούς υποδοχείς της

επιφάνειας των κυττάρων των βακτηρίων. Η γονι-
διακή έκφραση και άλλες σημαντικές ζωτικής σημα-
σίας διαδικασίες ρυθμίζονται μέσω της σηματο-
δότησης που είναι συζευγμένη με τις πρωτεΐνες. Με-
ρικά πεπτίδια διεισδύουν μέσω της μεμβράνης στο
εσωτερικό των βακτηρίων-στόχων. Στο κυτοσόλιό
τους αναστέλλουν τη σύνθεση των νουκλεϊκών οξέων
και των πρωτεϊνών και ελέγχουν την ενζυμική δρα-
στηριότητα και τη σύνθεση του βακτηριακού κυττα-
ρικού τοιχώματος.24

Το περισσότερο μελετημένο σύστημα επικοινωνίας
μέσω αυτοεπαγόμενων πεπτιδίων είναι αυτό των στα-
φυλόκοκκων, το λεγόμενο agr σύστημα (accessory re-
gulator system).26 Το agr σύστημα αποτελείται από
δύο οπερόνια, το Ρ2 και το Ρ3 (εικόνα 2). Τα τέσσερα
κύρια γονίδια του συστήματος, δηλαδή τα agrA, agrC,
agrD και agrB, μεταγράφονται ταυτόχρονα στο ίδιο
μόριο RNA, το RNAII, το οποίο και είναι το μεταγρά-
φημα του οπερονίου Ρ2.26 Το μεταγράφημα του οπε-
ρονίου Ρ3 είναι το RNAIIΙ, που μεταγράφεται
αντίστροφα σε σχέση με το RNAII και περιλαμβάνει
γονίδια λοιμογόνων παραγόντων.26

Το γονίδιο agrD κωδικοποιεί το προ-πολυπεπτίδιο
ΑgrD, το οποίο αφού τροποποιηθεί μεταμεταφρα-
στικά αποτελεί τον αυτοεπαγωγέα (ΑΙΡ).27 Το γονίδιο
agrB κωδικοποιεί τη διαμεμβρανική πρωτεΐνη ΑgrB,
ρόλος της οποίας είναι η μεταμεταφραστική τροπο-
ποίηση του προ-πολυπεπτιδίου ΑgrD, η τροποποίηση
των αυτοεπαγώμενων πεπτιδίων με την προσθήκη
του λακτονικού δακτυλίου και η έκκριση αυτών στον
εξωκυττάριο χώρο.26 Όσο αυξάνεται ο αριθμός των
βακτηρίων, τόσο αυξάνεται και η συγκέντρωση του
αυτοεπαγωγέα, με αποτέλεσμα αυτός να συνδέεται με
τη διαμεμβρανική πρωτεΐνη ΑgrC, έναν υποδοχέα με
δράση κινάσης-ιστιδίνης.26 Στη συνέχεια η ΑgrC φω-
σφορυλιώνεται και κατόπιν φωσφορυλιώνει τη ρυθ-
μιστική πρωτεϊνη AgrA ενεργοποιώντας την.27 Η
τελευταία, προσδενόμενη στους υποκινητές P2 και Ρ3,
επάγει τη σύνθεση του RNAII (κλείνοντας έναν κύκλο
αυτεπαγωγής του συστήματος agr) και τη σύνθεση
του RNAIII αντίστοιχα.27 (εικόνα 2)

Το RNAIII είναι υπεύθυνο για τη μεταγραφή γονι-
δίων διάφορων εκκρινόμενων λοιμογόνων παραγόν-
των, όπως της δ-τοξίνης, της TSS τοξίνης-1 και των
αιμολυσινών, που ευθύνονται για την παθογονικότητα
των σταφυλόκοκκων, συμβάλλοντας έτσι στη δημι-
ουργία και ωρίμανση της βιομεμβράνης.26 Επίσης, έχει
παρατηρηθεί πως όταν το agr σύστημα ενεργοποιεί-
ται, μειώνεται η έκφραση πολλών μεμβρα- νικών πρω-
τεϊνών και μορίων προσκόλλησης στα βακτήρια
αυτά.26

Αξίζει να σημειωθεί, πως εκτός από τη βακτηριακή
πυκνότητα, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που ρυθ-
μίζουν τη ενεργοποίηση ή μη του agr συστήματος,
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επιτρέποντάς του να απαντά στα εξωτερικά ερεθί-
σματα και να λειτουργεί μόνο όταν οι συνθήκες που
επικρατούν στο περιβάλλον των βακτηρίων είναι ιδα-
νικές για αυτό.27 Ένας από αυτούς είναι ο παράγοντας
σίγμα sΒ, οποίος λειτουργεί κάτω από συνθήκες εξω-
κυττάριου stress για τους σταφυλόκοκκους.26 Ο sΒ επά-
γει την έκφραση πρωτεϊνών της κυτταρικής μεμ-
βράνης, ενώ αναστέλλει την έκφραση των εκκρινόμε-
νων λοιμογόνων παραγόντων.26 Αυτό δείχνει πως ο sΒ

διασφαλίζει ότι τα βακτήρια πρώτα θα εξασφαλίσουν
ενεργειακά αποθέματα και μετά θα ενεργοποιήσουν
το ενεργειοβόρο σύστημα διακυτταρικής επικοινω-
νίας agr.26 Αναστολή της παραγωγής αιμολυσινών και
άλλων εκκρινόμενων λοιμογόνων προκαλεί, επίσης,

και ο παράγοντας ArlRS, ενώ και ο SaeRS καταστέλλει
με τη σειρά του το agr σύστημα.27 Ακόμα ένας είναι ο
παράγοντας CodY, ο οποίος απαντά σε συνθήκες έλ-
λειψης ισολευκίνης.26 Τα σημεία σύνδεσης του CodY
βρίσκονται μέσα στο γονίδιο agrC, με αποτέλεσμα,
όσο το περιβάλλον δεν ανταποκρίνεται στις διατρο-
φικές ανάγκες των σταφυλόκοκκων, το οπερόνιο Ρ2
και κατ’ επέκταση το agr σύστημα καταστέλλονται.26

Τέλος, υπάρχει το σύστημα SrrA/SrrB, υπεύθυνο για
την επιβίωση των βακτηριακών κυττάρων σε αναερό-
βιες συνθήκες, το οποίο αναστέλλει και αυτό το σύ-
στημα agr, όταν το περιβάλλον δεν είναι ιδανικό για
να υποστηρίξει τη διακυτταρική επικοινωνία των βα-
κτηρίων.27

12

Α. ΣΤΑΜΟΥ, Ε.-Δ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, Μ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ν. ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Β. ΚΑΨΙΜΑΛΗ, Γ. ΒΡΥΩΝΗ

VOL. 59 • ISSUE 3, July-September 2014

Εικόνα 2 Το agr σύστημα (accessory regulator system) των σταφυλόκοκκων.

3. Aντοχή

Η αυξημένη χρήση διαφόρων ιατρικών συσκευών που
τοποθετούνται μόνιμα στο ανθρώπινο σώμα αποτε-
λούν κατάλληλο περιβάλλον για την αποίκησή τους
από μικροοργανισμούς.14

Οι μηχανισμοί με τους οποίους επιτυγχάνεται η αν-
τοχή στα αντιβιοτικά αφορούν στην ανταλλαγή γονι-
δίων αντοχής μεταξύ των βακτηρίων. Τέσσερα βασικά
χαρακτηριστικά των ανθεκτικών βακτηρίων είναι
απόρροια των γονιδίων αντοχής και της μεγάλης συ-
χνότητας μεταλλαγών που παρατηρείται. Τα χαρακτη-
ριστικά αυτά είναι η αυξημένη ικανότητα αποικο-
δόμησης των αντιβακτηριδιακών ενώσεων, η μει-
ωμένη διαπερατότητα, η μειωμένη συγγένεια των
υποδοχέων για το αντιβιοτικό και η αυξημένη εκροή
των διαφόρων αντιβιοτικών.20

Τα βακτήρια της βιομεμβράνης παρουσιάζουν αυ-
ξημένη αντοχή απέναντι στα αντιβιοτικά Το γεγονός

αυτό έγκειται στην ικανότητα των μικροοργανισμών
να εκφράζουν γονίδια που προκαλούν αλλαγή της
επιφάνείας τους και του στόχου του αντιβιοτικού.
Συγκεκριμένα, περίπου το 1% βακτηρίων μέσα στη
βιομεμβράνη παραμένουν σε «ύπνωση» και είναι αν-
θεκτικά στα αντιβιοτικά, παρ’ όλο που τα υπόλοιπα
μπορεί να εξουδετερωθούν από το αντιβιοτικό.28 Τα
κύτταρα αυτά ονομάζονται εμμένοντα κύτταρα (per-
sister cells) και είναι φαινοτυπικές αλλαγές της
«άγριας» μορφής βακτηρίων. Ο πληθυσμός αυτός
μοιάζει να διατηρείται ανέπαφος ακόμα και σε υψη-
λές συγκεντρώσεις αντιβιοτικών.28,29 Αντοχή επιτυγ-
χάνεται επίσης με αύξηση του αριθμού των
υποδοχέων ή διατήρηση μιας μεταλλαγής η οποία
αποτρέπει τη δράση του αναστολέα στον υποδο-
χέα.30 Παράλληλα επιτυγχάνεται με αναστολή ή κα-
τάργηση της διάχυσης του αντιβιοτικού στα
βαθύτερα στρώματα της βιομεμβράνης.31,32 Λόγω
αυτής της μειωμένης διείσδυσης του αντιβιοτικού,



ενεργοποιούνται μηχανισμοί άμυνας των βακτηρίων
έναντι των φαρμάκων, δίνοντας στους μικροοργανι-
σμούς τη δυνατότητα ανάπτυξης ανοσολογικής
απάντησης έναντι των αντιβιοτικών.31,32 Τέλος, στα
εσωτερικά στρώματα της βιομεμβράνης παρατηρεί-
ται αλλαγή του μικροπεριβάλλοντος των βακτη-
ρίων.33 Οι συγκεντρώσεις του οξυγόνου και κατά
συνέπεια της μεταβολικής δραστηριότητας των μι-
κροοργανισμών στα στρώματα αυτά είναι εξαιρετικά
χαμηλές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αλλαγή του pH,
καθώς και αναστολή ανάπτυξης των βακτηρίων γε-
γονός που οδηγεί σε προστασία τους από πολλά αν-
τιβιοτικά (antibiotic resistance).34

4. Ανάπτυξη βιομεμβρανών σε βιοϊατρικά
υλικά

Οι βιομεμβράνες σχηματίζονται τόσο σε έμβιες επι-
φάνειες, όσο και σε προσθετικές συσκευές και εργα-
λεία που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή κλινική
πράξη.35 Οι συχνότερες προσθετικές συσκευές στις
οποίες παρατηρείται σχηματισμός βιομεμβράνης
είναι ουροκαθετήρες, φλεβοκαθετήρες και οι τεχνητές
καρδιακές βαλβίδες. Χαρακτηριστικά τα βακτήρια

που απαντώνται συνήθως στις συσκευές αυτές είναι
Enterococcus spp., Staphylococcus aureus, Klebsiella
spp., Acinetobacter spp., Pseudomonas spp. και Entero-
bacter cloacae (“ESKAPE group”).36 Αξίζει να σημειωθεί
πως σε κάποιες περιπτώσεις έχουν απομονωθεί από
βιομεμβράνες και μύκητες, όπως Candida spp., Pneu-
mocystis jirovecii, Coccidioides spp, Aspergillus spp, Mu-
cormycetes spp, Blastoschizomyces spp, Saccharomyces
spp, Malassezia spp, Trichosporon spp και Cryptococcus
neoformans.35,37

Ανάλογα με το στάδιο σχηματισμού της βιομεμβρά-
νης υπάρχουν και διαφορετικές προϋποθέσεις που
πρέπει να πληρούνται, προκειμένου να ολοκληρωθεί
η διαδικασία. Ενδεικτικά, αυτές είναι οι φυσικοχημικές
ιδιότητες της επιφάνειας προσκόλλησης, τα χαρακτη-
ριστικά του βιολογικού υγρού για να επιτευχθεί η μη
αντιστρεπτή προσκόλληση, οι ιδιότητες του μέσου και
ο ρυθμός ανάπτυξης των βακτηρίων που σχηματίζουν
τη βιομεμβράνη και τον πολυσακχαρίτη. Τέλος, σημαν-
τικό ρόλο διαδραματίζει ο χρόνος παραμονής της συ-
σκευής στον οργανισμό του ασθενούς. Πιο αναλυτικά,
οι επιμέρους παράμετροι που πρέπει να πληρούνται
για να επιτευχθεί το κάθε στάδιο σχηματισμού της βιο-
μεμβράνης παρατίθενται στον πίνακα 1.35
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Παράγοντες

- Θερμοκρασία

- pH του μέσου

- Δομικά χαρακτηριστικά επιφάνειας

- Γενετική βακτηρίων (γονίδια κινητικότητας)

- Αριθμός και είδος κυττάρων βιολογικού υγρού

- Ρυθμός ροής βιολογικού υγρού

- Φυσικοχημικές ιδιότητες επιφάνειας

- Συστατικά βιολογικού υγρού

- Χρόνος παραμονής της συσκευής στον οργανισμό

- Ρυθμός ανάπτυξης μικροοργανισμών

(ειδικός για κάθε είδος μικροοργανισμού)

- Ρυθμός ροής βιολογικού υγρού 

- Θρεπτικά συστατικά του μέσου (γλυκόζη)

- Αντιμικροβιακοί παράγοντες

- Κατάλληλη θερμοκρασία (συνήθως 37οC)

- Ωσμο-γραμμοριακότητα του μέσου

- pH του μέσου

- Ρυθμός ροής βιολογικού υγρού 

- Χρόνος παραμονής

Στάδιο σχηματισμού

βιομεμβράνης

Αρχική αντιστρεπτή

προσκόλληση μικροοργανισμών

στην επιφάνεια της συσκευής

Μη αντιστρεπτή προσκόλληση

μικροοργανισμών και δημιουργία ESP

Εξέλιξη- ωρίμανση

βιομεμβράνης

Απόσπαση μικροοργανισμών

από τη βιομεμβράνη

Παράγοντες που επηρεάζουν τη δημιουργία βιομεμβράνης σε προσθετικές ιατρικές συσκευές ανάλογα με το στάδιο σχημα-

τισμού της 2,4,5,6,36Πίνακας 1



Α. Ουροκαθετήρες 
Οι ουροκαθετήρες είναι κατασκευασμένοι από latex
ή σιλικόνη. Οι πιο διαδεδομένοι μικροοργανισμοί στις
περιπτώσεις δημιουργίας βιομεμβράνης είναι οι S. epi-
dermidis, E. faecalis, E. coli, P. mirabilis, P. aeruginosa, K.
pneumoniae και άλλα Gram-αρνητικά βακτήρια.38 Το
μεγάλο εύρος μικροοργανισμών που απομονώνονται
οφείλεται στο γεγονός πως οι ουροκαθετήρες διαθέ-
τουν στην επιφάνειά τους τόσο υδρόφιλες, όσο και
υδρόφοβες περιοχές που δρουν ως υπόστρωμα προ-
σκόλησης.39 Όσο περισσότερο παραμένει ο καθετή-
ρας τοποθετημένος, τόσο αυξάνεται η τάση
ανάπτυξης βιομεμβράνης και τα είδη των μικροοργα-
νισμών που τη συνιστούν.35

Τα κλινικά σημεία που μαρτυρούν λοίμωξη του ου-
ροποιητικού σχετιζόμενη με καθετήρες (CAUTI) είναι
πυρετός χωρίς άλλη γνωστή αιτία, υπερηβική ευερε-
θιστότητα, πυουρία (>10 λευκοκύτταρα/ml ούρων)
και βακτηριουρία.40 Η λοίμωξη επιπλέκεται περισσό-
τερο όταν οι υπεύθυνοι μικροοργανισμοί παράγουν
ουρεάση που διασπά την ουρία, επάγοντας την αλκα-
λοποίηση των ούρων και τη δημιουργία κρυστάλλων,
η συσσώρευση των οποίων, οδηγεί σε απόφραξη του
αυλού και πιθανώς ανιούσα πυελονεφρίτιδα.41,42 Ομά-
δες υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη βιομεμβράνης
στο ουροποιητικό αποτελούν οι ηλικιωμένοι και οι
διαβητικοί ασθενείς.

Σε ό,τι αφορά στη θεραπευτική αντιμετώπιση των
CAUTI, λόγω της πολυαντοχής των βακτηρίων στα αν-
τιβιοτικά, συνιστάται κυρίως η αφαίρεση του ουροκα-
θετήρα και η εκρίζωση της βιομεμβράνης.43 Για την
εκρίζωση των βιομεμβρανών χρησιμοποιούνται ου-
σίες που έχουν ως στόχο την εξασθένιση της μικρο-
βιακής προσκόλλησης, όπως για παράδειγμα κάποιος
επιφανειοδραστικός παράγοντας με τη μορφή σαπου-
νιού ή συνθετικού απορρυπαντικού. Οι ουσίες αυτές,
είναι ικανές να προκαλέσουν την αποκόλληση ολό-
κληρης της βιομεμβράνης από τον ουροκαθετήρα,
βοηθώντας έτσι στην καταπολέμηση της λοίμωξης.44

Πάντως, προτιμότερη από τη θεραπεία είναι η
πρόληψη του σχηματισμού βιομεμβράνης και για τον
λόγο αυτό γίνεται χρήση λιπαντικών και αντιμικρο-
βιακών ουσιών στους ουροσυλλέκτες, καθώς και εμ-
ποτισμός ή επίχρηση των ουροκαθετήρων με
αντιμικροβιακές ουσίες όπως το οξείδιο του αργύρου
και κατάλληλα αντιβιοτικά.44

Β. Φλεβοκαθετήρες
Ένα ακόμη βιοϊατρικό υλικό στο οποίο δημιουργούν-
ται βιομεμβράνες είναι και οι φλεβοκαθετήρες. Οι μι-
κροοργανισμοί που απομονώνονται με μεγαλύτερη
συχνότητα είναι οι S. epidermidis, S. aureus, C. albicans,
P. aeruginosa, K. pneumoniae, E. faecalis.45 Οι Gram-θε-
τικοί κόκκοι παρουσιάζουν καλύτερη ανάπτυξη ενδο-

φλέβια σε σχέση με τα Gram-αρνητικά βακτήρια.46 Τα
μικρόβια αυτά προέρχονται από τη φυσιολογική χλω-
ρίδα του δέρματος του ασθενούς ή και του προσωπι-
κού, καθώς και από μολυσμένες εγχύσεις.35

Οι βιομεμβράνες στους φλεβοκαθετήρες σχηματί-
ζονται τόσο στην εξωτερική επιφάνειά τους, όσο και
στον αυλό τους, γεγονός που εξαρτάται από τη χρονική
διάρκεια παραμονής του καθετήρα στον ασθενή. Πιο
συγκεκριμένα, μικρής διάρκειας καθετηριασμός (λιγό-
τερο από 10 ημέρες) παρουσιάζει αυξημένο σχηματι-
σμό βιομεμβράνης στην εξωτερική επιφάνεια, ενώ στον
μεγάλης διάρκειας (30 ημέρες) καθετηριασμό οι βιο-
μεμβράνες αναπτύσσονται στον αυλό.47 Η κλινική ση-
μασία των βιομεμβρανών σε φλεβοκαθετήρες έγκειται
στο ότι τα αιωρούμενα βακτήρια όταν αποσπαστούν
από τη βιομεμβράνη μπορούν να δημιουργήσουν ση-
πτικά έμβολα σε απομακρυσμένες εστίες.

Σχετικά με τις στρατηγικές που ακολουθούνται για
τη μείωση της πιθανότητας ανάπτυξης βιομεμβράνης
σε φλεβοκαθετήρες, σε έρευνά του ο Maki προτείνει
πολλούς τρόπους όπως άσηπτες τεχνικές, τοπικά αν-
τιβιοτικά, τοποθέτηση φίλτρου μέσα στον αυλό, επά-
λειψη του αυλού με αντιμικροβιακούς παράγοντες και
αφαίρεση της μολυσμένης συσκευής.48

Γ. Τεχνητές καρδιακές βαλβίδες 
Οι κυριότεροι μικροοργανισμοί για το σχηματισμό βιο-
μεμβράνης στις τεχνητές καρδιακές βαλβίδες είναι οι:
S. epidermidis, S. aureus, Streptococcus spp., Gram-αρνη-
τικοί βάκιλλοι, Enterococcus spp. και Candida spp. Αυτοί
οι μικροοργανισμοί προέρχονται από το δέρμα, από
άλλες προσθετικές συσκευές, όπως οι φλεβοκαθετήρες
ή από οδοντιατρικές επεμβάσεις (Streptococcus spp.).49

Ο μηχανισμός της βλάβης σχετίζεται με την ίδια την
εμφύτευση της μηχανικής βαλβίδας, η οποία προκαλεί
απ’ ευθείας ιστική καταστροφή και συσσώρευση αιμο-
πεταλίων και ινωδογόνου στο σημείο τοποθέτησής
της.35 Βέβαια, πρέπει να τονιστεί πως η βιομεμβράνη
δε σχηματίζεται σε αυτήν καθεαυτή τη βαλβίδα, αλλά
στους περιβάλλοντες ιστούς και στα ράμματα που
συγκρατούν τη βαλβίδα στη θέση της.35,50

Για την πρόληψη αυτής της επιπλοκής συνηθίζεται
η χορήγηση αντιμικροβιακών παραγόντων, τόσο κατά
τη διάρκεια αντικατάστασης της βαλβίδας, όσο και
στην περίπτωση που ο ασθενής υποβάλλεται σε
οδοντιατρικές επεμβάσεις.35

Δ. Υλικά αρθροπλαστικής
Υπάρχουν αρκετές παθήσεις του μυοσκελετικού συ-
στήματος που χαρακτηρίζονται από δυσλειτουργικές
αρθρώσεις, η μόνη λύση για τις οποίες είναι η αρθρο-
πλαστική (ολική αντικατάσταση άρθρωσης). Σκοπός
αυτού του πρόσθετου εμφυτεύματος είναι η μείωση
του άλγους και η αποκατάσταση της λειτουργικότητας
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στην παθολογική άρθρωση. Αρθροπλαστική μπορεί
να επιτευχθεί στις μείζονες αρθρώσεις του ανθρώπι-
νου σώματος, όπως αυτή του ισχίου, του γόνατου, του
ώμου και του αγκώνα.51

Ωστόσο, διάφοροι παράγοντες, όπως η απουσία
άσηπτων διαδικασιών, οι εξαρθρώσεις, η εκτεταμένη
οστική απώλεια, τα κατάγματα, οι αλλεργίες στα υλικά
του εμφυτεύματος καθώς και οι λοιμώξεις σε αυτά
οδηγούν σε επιπλοκές της αρθροπλαστικής.52-57 Όσον
αφορά το σχηματισμό βιομεμβράνης στις προσθετικές
αρθρώσεις, τα πιο κοινά μικρόβια που απομονώνονται
είναι ο S. aureus, συμπεριλαμβανόμενου του MRSA, οι
κοαγκουλάση αρνητικοί Staphylococci, όπως S. epider-
midis, S. haemolyticus, S. hominis, και S. warneri, Propio-
nibacterium acnes, P. aeruginosa, Haemophilus influ-
enzae, Providencia, Enterococci, Streptococcus viridans,
Escherichia coli, Citrobacter, Lactobacillus, Acinetobacter,
Serratia marcescens, Klebsiella pneumoniae, και Coryne-
bacterium.58-65 Από αυτά τα πιο συχνά είναι ο S. aureus
και οι κοαγκουλάση αρνητικοί Staphylococci,61,64 με τον
πρώτο να είναι πολύ τοξικός και να προκαλεί λοιμώξεις
στους πρώτους 3 μήνες μετά το χειρουργείο και οι
υπόλοιποι μετά από 3-24 μήνες.62,63

Τα βακτήρια αυτά προέρχονται από το δέρμα του
ασθενούς ή/και του προσωπικού, ενώ μερικά από αυτά
μπορεί να είναι και αιωρούμενα μέσα στο χώρο του
χειρουργείου.60 Για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο
το φιλτράρισμα του αέρα και η χρήση υπεριώδους
ακτινοβολίας ώστε να καταπολεμηθούν τα μικρόβια
που μεταδίδονται αερογενώς.51,66 Άλλη μέθοδος προ-
σέγγισης είναι η χρήση συνδυασμού αντιβιοτικών,
χωρίς όμως να είναι πάντα επαρκής. Έτσι σε ορισμένες
περιπτώσεις μπορεί να επιτευχθεί χειρουργικός καθα-
ρισμός με διατήρηση της πρόσθεσης με πιο αποτελε-
σματική βέβαια την αφαίρεση του εμφυτεύματος.51

Ε. Ενδοσκόπια
Μία ακόμη κατηγορία ιατρικών συσκευών στις οποίες
εμφανίζονται συχνά βιομεμβράνες είναι τα επαναχρη-
σιμοποιούμενα ενδοσκόπια, όπως τα γαστροσκόπια
και τα κολονοσκόπια. Οι συνθήκες υγρασίας και η πα-
ρουσία θρεπτικών στοιχείων στον αυλό των συσκευών
αυτών ευνοούν την ανάπτυξη μικροοργα- νισμών.67 Οι
κυριότεροι μικροοργανισμοί που εμφανίζονται είναι
το Μycobacterium sp. και Pseudomonas spp.68,69

Άλλοι παράγοντες που οδηγούν στην εμφάνιση
βιομεμβρανών είναι ο κακός σχεδιασμός και οι κατα-
σκευαστικές ατέλειες ορισμένων ενδοσκοπίων, γεγο-
νός που δυσχεραίνει τον καθαρισμό τους. Ο μη
αποτελεσματικός καθαρισμός των ενδοσκοπίων μετά
από κάθε χρήση δημιουργεί προοδευτικά συσσώ-
ρευση οργανικών υποστρωμάτων και κατά συνέπεια
αυξημένο σχηματισμό βιομεμβρανών, μειώνοντας
την αποτελεσματικότητα ακόμα και ισχυρών απολυ-

μαντικών.70 Με έρευνές τους οι Pineau και συν. και
Korvalera και συν. τεκμηρίωσαν ότι τα ενδοσκόπια
πρέπει να αποθηκεύονται μέχρι να στεγνώσουν πλή-
ρως πριν επαναχρησιμοποιηθούν.71,72

Στον καθαρισμό των ενδοσκοπίων σημαντικό ρόλο
παίζουν πλέον αυτόματες συσκευές οι οποίες,
ωστόσο, αν δεν έρθουν σε πλήρη επαφή με την εσω-
τερική και την εξωτερική επιφάνεια του ενδοσκοπίου
μπορεί να οδηγήσουν σε μη επαρκή καθαρισμό και
στη δημιουργία σοβαρών λοιμώξεων.69 Πάντως, όταν
τα υπάρχοντα πρωτόκολλα καθαρισμού ακολουθη-
θούν κατά γράμμα, η επαναχρησιμοποίηση των ενδο-
σκοπίων κρίνεται ασφαλής.73

5. Σύγχρονοι τρόποι αντιμετώπισης των βιο-
μεμβρανών

Τόσο οι μηχανισμοί δημιουργίας, όσο και αυτοί της
δράσης των μορίων διακυτταρικής επικοινωνίας των
βακτηρίων μπορούν να αποτελέσουν φαρμακολογι-
κούς στόχους. Τα φάρμακα αυτά ονομάζονται αντιπα-
θογόνα και μπορούν να δράσουν μέσω:

Ι.   Αναστολής της βιοσύνθεσης των μορίων επικοι-
νωνίας

ΙΙ.  Μείωσης του χρόνου ημιζωής των μορίων
αυτών έξω από το κύτταρο

ΙΙΙ. Αποκλεισμού της αλληλεπίδρασης μορίου-υπο-
δοχέα

Μελέτες έχουν δείξει ότι ανώτεροι οργανισμοί, οι
οποίοι συμβιώνουν με ορισμένα βακτήρια και δεν δια-
θέτουν ανοσοποιητικό σύστημα, ανθίσταται στις επι-
θέσεις των παθογόνων με τη βοήθεια χημικών μορίων
τους. Έτσι, τους ανωτέρω φαρμακολογικούς στόχους
τους έχουν ήδη εκμεταλλευτεί ανώτερα φυτά και μύ-
κητες, οι οποίοι με τη βοήθεια χημικών μορίων προ-
σπαθούν να ελέγξουν ή να αναστείλουν την
βακτηριακή εξάπλωση.74,75 Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα αποτελούν δύο είδη του γένους Penicillium (P.
radicicola και P. coprodium) που παράγουν πενικιλλι-
νικό οξύ και πατουλίνη με δράση αναστολέα της βα-
κτηριδιακής επικοινωνίας.76,77 Άλλα παραδείγματα
είναι οι φουρανόνες από τα φύκη Delisea pulchra και
το εκχύλισμα σκόρδου που είναι πλούσιο σε ισοκυα-
νιούχα και περιέχει τουλάχιστον 3 διαφορετικούς ανα-
στολείς του QS της Pseudomonas aeruginosa.75,79,79

I. Η βιοσύνθεση των μορίων επικοινωνίας
Ένας φαρμακολογικός στόχος είναι η παραγωγή των
μορίων διακυτταρικής επικοινωνίας. Η αναστολή της
παραγωγής των μορίων επικοινωνίας μπορεί να λάβει
χώρα στο στάδιο της μετάφρασης του mRNA, κάτι το
οποίο επιτυγχάνουν ορισμένα μακρολιδικά αντιβιο-
τικά όπως η ερυθρομυκίνη74, οδηγώντας στην απο-
τροπή παραγωγής των αντίστοιχων πρωτεϊνών.
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II. Το σηματοδοτικό μόριο 
Ως δεύτερος στόχος τέθηκε ο χρόνος ημιζωής των ση-
ματοδοτικών μορίων, η συγκέντρωσή τους στο εξω-
κυττάριο περιβάλλον των βακτηρίων, καθώς και η ίδια
η δραστικότητά τους. Μεταβάλλοντας τις συνθήκες
που επικρατούν στο εξωκυττάριο χώρο τους, όπως το
pH, ή μέσω της ενζυμικής αποικοδόμησης των μορίων
επικοινωνίας, καθίσταται ικανή η προσβολή του QS
μέσω των σηματοδοτικών μορίων. Δύο κατηγορίες εν-
ζύμων, οι λακτονάσες και οι ακετυλάσες των AHL χρη-
σιμοποιούνται από πολλά βακτήρια (όπως διάφορα
είδη βακίλλου) με σκοπό την αναστολή του QS.80

Έναν ενζυμικό τρόπο προστασίας από παθογόνα
βακτήρια έχουν αναπτύξει και τα θηλαστικά, στον
οποίο συμμετέχουν ένζυμα με δράση ακυλάσης.81 Για
παράδειγμα, τα κύτταρα των θηλαστικών κωδικοποι-
ούν μια ομάδα ενζύμων, τις παραοξονάσες, οι οποίες
αποικοδομούν τα μόρια του αυτοεπαγωγέα της P. ae-
ruginosa, παρεμποδίζοντας το QS.82

Πρέπει να αναφερθεί ότι, ενώσεις που χρησιμοποι-
ούνται στη κλινική πράξη για την αντιμετώπιση των
παθογόνων εμφανίζουν ανασταλτική δράση στο QS,
όπως η νικλοσαμίδη. Η ένωση αυτή βρέθηκε ότι δρα
κυρίως αναστέλλοντας την παραγωγή των λοιμογό-
νων παραγόντων, όπως η πυοκυανίνη (pyocyanin)83 ,
η οποία επηρεάζει και την παραγωγή μορίων που
συμβάλλουν στην προσκόλληση των βακτηρίων στο
βακτήριο P. aeruginosa. Η νικλοσαμίδη προκαλεί ανα-
στολή του QS σε αρκετά μεγάλες συγκεντρώσεις και
επιπλέον επάγει την έκφραση δύο παθογόνων μο-
ρίων, ανοίγει όμως το δρόμο για την ανάπτυξη ανα-
λόγων του που δρουν μέσω του ίδιου μηχανισμού.83

III. Ο υποδοχέας του μορίου
Επιπλέον των προηγούμενων στόχων, η ενεργοποί-
ηση του υποδοχέα των μορίων επικοινωνίας μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ως στόχος για την αναστολή του
QS. Με τον όρο υποδοχείς εννοούνται τα μόρια στα
οποία προσδένονται οι λακτόνες της ομοσερίνης στα
Gram-αρνητικών, αλλά και οι μεμβρανικοί υποδοχείς

των ολιγοπεπτιδίων των Gram-θετικών. Μπορούν να
εμφανιστούν διαφοροποιήσεις στον αριθμό των ομο-
λόγων των υποδοχέων που εμφανίζονται σε κάθε στέ-
λεχος βακτηρίου.80 Ένα μόριο-ανταγωνιστής προσ-
δένεται στην κατάλληλη θέση του υποδοχέα αποτρέ-
ποντας την ενεργοποίησή του από το μόριο προσδέ-
της. Η αναστολή αυτής της πρόσδεσης παρεμποδίζει
τις διαδικασίες ενεργοποίησης και μετάδοσης του σή-
ματος με σκοπό την μεταβολή του προτύπου γονιδια-
κής έκφρασης του βακτηρίου.74

Για παράδειγμα, oι φουρανόνες παράγονται από τα
φύκη Delisea pulchra και εμφανίζουν αντιπαθογόνο
δράση. Χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στα χρώ-
ματα που χρησιμοποιούνται στα πλοία, αφού προκα-
λούσαν την αναστολή της ανάπτυξης των βιοφίλμ
θαλάσσιων βακτηρίων που διάβρωναν μέταλλο του
κύτους των πλοίων. Αποτελούνται από ένα δακτύλιο
φουρανόνης με μια ακυλομάδα στον C-3 και βρώμιο
στον C-4. Οι ενώσεις αυτές δρουν αποκλείοντας τη
δράση των λακτονών στον υποδοχέα και στο σύστημα
κινολόνης, που είναι ένα ακόμα σύστημα έκφρασης
της παθογονικότητας των βακτηρίων, οδη- γώντας στη
μείωσή της.74 Πιο συγκεκριμένα, οι φουρανόνες επι-
δρούν τόσο στους μεταγραφικούς ρυθμιστές80,84 όσο
και στο βιοσυνθετικό ένζυμο του AI-2 LuxS.80

Οι αναστολείς εμφανίζουν υψηλή ειδικότητα έναντι
των παθογόνων μικροοργανισμών, καθώς τέτοιες
ενώσεις δε συναντώνται στον άνθρωπο, είναι απλές
χημικές δομές, με εύκολη παραγωγή και μπορούν να
δράσουν επικουρικά στους ήδη υπάρχοντες αντιμι-
κροβιακούς παράγοντες. Το πλεονέκτημα της χρήσης
τους (αντιπαθογόνα και όχι βακτηριοκτόνα ή βακτη-
ριοστατικά), έγκειται στο ότι έχουν την ικανότητα να
καταστρέφουν τις βιομεμβράνες και να μην προκα-
λούν εκλεκτική πίεση στα βακτήρια για εμφάνιση αν-
τοχής. Είναι ένα πολλά υποσχόμενο φαρμακολογικό
πεδίο και μια νέα προσέγγιση της αντιμετώπισης των
παθογόνων μικροοργανισμών. Περισσότερες έρευνες
και κλινικές μελέτες αναμένεται να αποδείξουν στο
μέλλον τα πλεονεκτήματα και τη χρησιμότητά τους.
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Συντομογραφίες Επεξηγήσεις

3-oxo-C12-AHL Ν-(3-οξυ-δωδεκανυλ)-L-ομοσερίνη λακτόνης

agr Συμπληρωματικό γονίδιο συστήματος ρύθμισης παραγωγής λοιμογόνων παραγόντων

agrA Γονίδιο του συστήματος agr

agrB Γονίδιο του συστήματος agr

agrC Γονίδιο του συστήματος agr

agrD Γονίδιο του συστήματος agr

AHL Λακτόνες της ακυλιωμένης ομοσερίνης

Al-2 Αυτοεπαγωγέας

AIPs Αυτοεπαγώμενα πεπτίδια

ArlRs Παράγοντας αναστολής παραγωγής αιμολυσινών

C4-AHL Ν-(βουτανυλ)-L- ομοσερίνη λακτόνης

CodY Παράγοντας που απαντάται σε συνθήκες έλλειψης ισολευκίνης

ESP Εξωκυτάριο πολυμερές (Extracellular Polymeric Substance)

las Σύστημα γονιδίων της Pseudomonas aeruginosa

lasl Γονίδιο για την σύνθεση της 3-oxo-C12-AHL

LasR Γονίδιο που αλληλεπιδρά με το γονίδιο lasl και ενεργοποιεί γονίδια-στόχους

Luxl Συνθετάση των λακτόνων της ακυλιωμένης ομοσερίνης

luxl Γονίδιο που κωδικοποιεί την συνθετάση των λακτόνων της ακυλιωμένης ομοσερίνης

LuxR Μεταγραφική ρυθμιστική πρωτεϊνη εξαρτώμενη από τις λακτόνες της ακυλιωμένης ομοσερίνης

LuxS Ένζυμο της βιοσύνθεσης του αυτοεπαγωγέα Al-2

LsrK Κινάση που φωσφορυλιώνει τον Al-2

Lsr Μεταφορέας των μορίων του Al-2 στο κυτταρόπλασμα

OHLL Λακτόνη της ν-3-οξοεξανοϋλομοσερίνη

P2 Οπερόνιο συστήματος agr

P3 Οπερόνιο συστήματος agr

Pfs Ένζυμο της βιοσύνθεσης του αυτοεπαγωγέα Al-2

PSA Ειδικό προστατικό αντιγόνο

QS Διακυτταρική επικοινωνία (Quorum sensing)

rhl Σύστημα γονιδίων της Pseudomonas aeruginosa

rhll Γονίδιο για την σύνθεση της C4-AHL

RhlR Ρυθμιστής που αλληλεπιδρά με το γονίδιο rhll και ενεργοποιεί γονίδια-στόχους

sB Παράγοντας σίγμα, έκφρασης πρωτεϊνών κυτταρικής μεμβράνης και αναστολής

έκκρισης λοιμογόνων παραγόντων

SaeRs Παράγοντας αναστολής του συστήματος agr

SAH S-αδενοσυλ-ομοκυστεϊνη

Srra/SrrB Σύστημα επιβίωσης βακτηριακών κυττάρων σε αναερόβιες συνθήκες

Επεξηγηματικός πίνακας Συντομογραφιών
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It is widely acclaimed nowadays that more than 80% of chronic bacterial infections are related to
biofilm formation. The biofilm is formed by the accumulation and irreversible adhesion of bacteria
to a biological or other surface and a body of extracellular polymeric substance (ESP) or glycocalyx
which is excreted by the same microorganisms. Most of their bacteria (99%) are found in adherent
form (sessile), whereas a small percentage exists in free, suspended, planktonic form. Being orga-
nized in biofilms, bacteria manage to combat the installation of other pathogens in the same focal
point, while growing intracellular contact (quorum sensing) through the activities of molecules
they produce. More specifically, these molecules are the (N)-acyl homoserine lactones (AHL), loca-
ted in Gram-negative bacteria, the autoinducer 2 (AI-2) and the autoinducing peptides (AIP), both
located in Gram-positive bacteria. With the aid of these molecules not only is the gene expression
of the products that help structure the biofilm regulated, but also the expression of pathogenic
biofilms. Therefore, the bacteria resist both in the host immune system and in treatment with an-
tibiotics, which constitutes a major problem of everyday clinical practice, particularly in intensive
care units. Biofilms develop in many biomedical materials such as urine catheters, central venous
catheters, artificial mechanical heart valves, endoscopes and materials for shoulder and hip arth-
roplasty. In this way the bacteria colonizing the devices contaminate the patients, causing peren-
nial, resistant to antimicrobial, infections. This provokes significant health complications, extending
hospitalization and adding considerably to the health system. Given the resistance of pathogens
to antibiotics, the most appropriate treatment nowadays is to remove the device from the patient
while deems necessary to find new ways to treat bacterial infections caused by biofilm growth.

Summary

Characteristics of biofilms and their formation in biomedical devices
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biofilms, biomedical devices
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Α ν α σ κ ό π η σ η

Περίληψη

Ο ποσοτικός προσδιορισμός του αντιγόνου επιφανείας (HBsAg) του ιού της ηπατίτιδας Β (HBV) σε
ορό ασθενών με χρόνια HBV λοίμωξη, είχε στο παρελθόν επιχειρηθεί με τιτλοποίηση μέσω δια-
δοχικών αραιώσεων. Η εξέταση αυτή όμως δεν είχε βρει κλινική εφαρμογή λόγω της δυσκολίας
της και της ταυτόχρονης ανάπτυξης της μοριακής διαγνωστικής και της μέτρησης του HBV DNA.
Σήμερα, η μέτρηση του HBsAg πραγματοποιείται πλέον στο κλινικό εργαστήριο με απλές αυτο-
ματοποιημένες μεθόδους. 
Την τελευταία δεκαετία έχει δημοσιευθεί στη διεθνή βιβλιογραφία μια πληθώρα, αναδρομικών
κυρίως μελετών, που αφορούν τη μέτρηση του HBsAg στον ορό με τη νέα μεθοδολογία. Tα επί-
πεδα του HBsAg έχουν αξιολογηθεί στα 4 κύρια στάδια της φυσικής πορείας της λοίμωξης όπου
φαίνεται ότι διαφέρουν ανάλογα με το γονότυπο του ιού. Η μέτρηση του HBsAg φαίνεται να βοη-
θάει κυρίως στην ασφαλή διάγνωση της ανενεργού φορίας του ιού. Πολύ χαμηλά επίπεδα HBsAg
σε ανενεργούς φορείς της λοίμωξης σχετίζονται με αυτόματη απώλεια του αντιγόνου. Επίσης, τα

Η χρησιμότητα του ποσοτικού προσδιορισμού του αντιγόνου
επιφανείας του ιού της ηπατίτιδας Β
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Εισαγωγή

O ιός της ηπατίτιδας Β (HBV) είναι ένας DNA ιός, που
προκαλεί οξεία και χρόνια ηπατίτιδα στον άνθρωπο και
αποτελεί σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Στην
Ελλάδα, η χρόνια HBV λοίμωξη υπολογίζεται ότι αφορά
το 2% - 3% του πληθυσμού ενώ η συχνότητά της είναι
αυξημένη μεταξύ των οικονομικών μεταναστών. 

Οι ορολογικές εξετάσεις που χρησιμοποιούνται για
τη διάγνωση και παρακολούθηση της χρόνιας HBV
λοίμωξης περιλαμβάνουν: 1) Το αντιγόνο επιφανείας
του ιού (HBsAg) και το αντίσωμά του (anti- HBs) 2) Το
αντίσωμα έναντι του πυρηνικού αντιγόνου τάξης IgM
και IgG (IgM ή IgG anti-HBc) και 3) Το αντιγόνο “e”

(HBeAg) και το αντίσωμά του (anti-HBe). Το HBsAg
αποτελεί τον πιο ευαίσθητο δείκτη για τη διάγνωση
της χρόνιας HBV λοίμωξης (πίνακας 1).1 Στα σύγχρονα
εργαστήρια ανιχνεύεται με ανοσοενζυμικές μεθόδους
μεγάλης ειδικότητας και ευαισθησίας με όριο ανίχνευ-
σης μικρότερο από 0,013 IU/mL. Επιπρόσθετα, για την
ανίχνευση πιθανών μεταλλαγών στο HBsAg, προτι-
μούνται δοκιμασίες που περιέχουν πολλαπλά μονο-
κλωνικά αντισώματα στη αρχική φάση δέσμευσης της
πρωτεΐνης.2 Οι δοκιμασίες ανίχνευσης HBsAg είναι
ποιοτικές ενώ ο ποσοτικός προσδιορισμός του HBsAg
σε όρο ασθενών με χρόνια HBV λοίμωξη, αποτελεί μια
ξεχωριστή εξέταση η οποία είναι εμπορικά διαθέσιμη
την τελευταία δεκαετία.
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επίπεδα του HBsAg έχουν συσχετισθεί με δείκτες αναπαραγωγής του HBV, όπως το HBV DNA στον
ορό και το cccDNA στο ήπαρ, και έχουν μελετηθεί ως προγνωστικοί δείκτες διατηρούμενης από-
κρισης σε θεραπεία και ακόλουθης HBsAg κάθαρσης. Σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β, HBeAg
θετικούς ή αρνητικούς, η συγκέντρωσή του προ της θεραπείας και η μείωσή του κατά τη θερα-
πευτική αγωγή με ιντερφερόνη βοηθά στην πρόβλεψη της μακροχρόνιας μεταθεραπευτικής από-
κρισης και της πιθανότητας κάθαρσής του από τον ορό. Στη θεραπεία με νουκλεοσ(τ)ιδικά
ανάλογα, η αξία της μέτρησης του HBsAg δεν έχει επιβεβαιωθεί και μελετάται ως δείκτης διακοπής
μακροχρόνιας επιτυχούς θεραπείας κυρίως στη HBeAg αρνητική ηπατίτιδα.

Λέξεις κλειδιά
HBsAg, HBV, χρόνια ηπατίτιδα Β
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Ποσοτική μέτρηση του HBsAg, με τιτλοποίηση μετά
από διαδοχικές αραιώσεις του ορού ασθενών με χρό-
νια HBV λοίμωξη, είχε επιχειρηθεί από τη δεκαετία του
1970. Στις μελέτες της εποχής εκείνης, ο τίτλος του
HBsAg συσχετίσθηκε με τη παρουσία του αντιγόνου
e του ιού (HBeAg) που θεωρείτο δείκτης της μολυσμα-
τικότητάς του.3 Οι τίτλοι του HBsAg χρησιμοποιήθη-
καν σε αρχικές μελέτες θεραπείας με ιντερφερόνη
(IFN), όμως γρήγορα, με την ανάπτυξη μοριακών με-
θόδων μέτρησης του ιικού φορτίου, η τιτλοποίηση
του HBsAg εγκαταλείφθηκε και αντικαταστάθηκε με
τον ποσοτικό προσδιορισμό του HBV DNA στον ορό
ή πλάσμα των ασθενών.4,5 Ωστόσο, σε ασθενείς με
χρόνια ηπατίτιδα Β (ΧΗΒ), η μείωση των επιπέδων του
HBV DNA υπό θεραπεία με IFN, δε φάνηκε να αποτελεί
αξιόπιστο δείκτη για τη μακροχρόνια διατηρούμενη
απόκριση, μετά τη διακοπή της αγωγής.6,7 Αργότερα,
ξεκίνησε η χρήση νουκλεοσ(τ)ιδικών αναλόγων (NAs),
με εξαιρετικά αποτελέσματα στην καταστολή της ανα-
παραγωγής του HBV κατά τη διάρκεια της αγωγής
αλλά απογοητευτικά αποτελέσματα μετά τη διακοπή
τους, όσον αφορά τη διατηρούμενη ιολογική από-
κριση (sustained virological response - SVR) και την
κάθαρση του HBsAg, κυρίως στην HBeAg-αρνητική
ΧΗΒ.7,8 Η δε ιντερφερόνη, μετά από πεγκυλίωση του
μορίου της (pegIFN), επανήλθε στη θεραπεία της ΧΗΒ
και μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες έδειξαν την υπε-
ροχή της στην πλήρη μεταθεραπευτική απόκριση και
κάθαρση του HBsAg, σε σχέση με σχήματα ορισμένης
χρονικής διάρκειας χορήγησης NAs.9-14

Σε αυτά τα πλαίσια, μετά την ανάπτυξη αυτοματο-
ποιημένης και ευαίσθητης μεθοδολογίας,15,16 αξιολο-
γήθηκαν αρχικά τα επίπεδα του HBsAg ως πιθανοί
προγνωστικοί παράγοντες διατηρούμενης απόκρισης
και ακόλουθης απώλειας του HBsAg μετά από θερα-

πευτική αγωγή, σε αναδρομικές κυρίως μελέτες. Σε
μια αρχική Ελληνική μελέτη17 φάνηκε ότι οι τιμές του
HBsAg μειώνονται γρήγορα υπό αγωγή με κλασσική
IFN σε αντίθεση με την αγωγή με το νουκλεοσ(τ)ιδικό
ανάλογο λαμιβουδίνη (LAM) και ότι η μείωση των επι-
πέδων του HBsAg κατά τη θεραπεία με IFN αποτελεί
και δείκτη ακόλουθης κάθαρσης του αντιγόνου επι-
φανείας. Η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώθηκε σε αρ-
κετές μελέτες παγκοσμίως.9,18-23 Την τελευταία πεν-
ταετία δε, έχει δημοσιευθεί μια πληθώρα μελετών που
αφορά τον ποσοτικό προσδιορισμό του HBsAg σε
σχέση με τη φυσική πορεία, την πρόγνωση και τη θε-
ραπεία της χρόνιας HBV λοίμωξης.

Παραγωγή HBsAg

Η πρωτεΐνη HBsAg η οποία ανιχνεύεται στον ορό των
ασθενών με HBV λοίμωξη αποτελεί το περίβλημα (φά-
κελο) των 42-nm διαμέτρου ιικών HBV σωματίων
(Dane particles) καθώς και το συστατικό κενών πυρη-
νοκαψιδίου σωματίων (empty subviral particles -
SVPs) που κυκλοφορούν με τη μορφή ινιδίων (διαφό-
ρου μήκους και 22 nm διαμέτρου) ή σφαιριδίων (δια-
μέτρου 25 nm). Τα SVPs εκκρίνονται από τα
μολυσμένα ηπατοκύτταρα σε περίσσεια (100-10000
φορές) σε σχέση με τα πλήρη ιικά σωμάτια.24 Περιέ-
χουν δε και τις 3 μορφές τη πρωτεΐνης του φακέλου,
την L, M και S που έχουν κοινό C άκρο. Η M πρωτεΐνη
περιέχει επιπλέον της S την pre-S2 περιοχή και η L πε-
ριέχει επιπλέον της Μ και την pre-S1 περιοχή (εικόνα
1). Το HBsAg παράγεται κυρίως αλλά όχι μόνο, από τη
μεταγραφή και μετάφραση γονιδίων του κλειστού κυ-
κλικού cccDNA που συντίθεται στα ηπατοκύτταρα
από το HBV DNA του ιού και αποτελεί τη μήτρα για την
αναπαραγωγή του.25
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Εικόνα 1 Σύνθεση 3 διαφορετικών σε μήκος HBsAg πρωτεϊνών



Αρκετές μελέτες έχουν δείξει να υπάρχει καλή συ-
σχέτιση μεταξύ των επιπέδων του HBsAg και του HBV
DNA στον ορό, κυρίως σε HBeAg-θετικούς ασθε-
νείς.9,17,19,26-29 Επίσης, τα επίπεδα του HBsAg στον ορό
φάνηκε να σχετίζονται με το ολικό ενδοηπατικό HBV
DNA όπως και με το cccDNA.30-32 Η παρατήρηση αυτή
είχε μεγάλη κλινική σημασία κυρίως στην αντιική
αγωγή της χρόνιας ηπατίτιδας Β όπου τα επίπεδα ιαι-
μίας δεν σχετίζονται πάντα με το ενδοηπατικό HBV
DNA. Έτσι αρχικά θεωρήθηκε ότι τα επίπεδα του
HBsAg στον ορό μπορεί να αντιπροσωπεύουν ένα δεί-
κτη του αριθμού των μολυσμένων ηπατοκυττάρων
που παράγουν ιικές πρωτεΐνες και έμμεσα της ποσό-
τητας του cccDNA στο ήπαρ.33 Όμως, μετά από περισ-
σότερες μελέτες, έγινε φανερό ότι λόγω της πολυ-
πλοκότητας των μηχανισμών σύνθεσης HBsAg, ο πο-
σοτικός του προσδιορισμός στον ορό δεν αποτελεί
αξιόπιστο δείκτη της ενδοηπατικής αναπαραγωγής
του ιού.33-35

Πράγματι, το HBsAg παράγεται στο ήπαρ μέσω δια-
φορετικών οδών: α) Με τη μετάφραση 2 mRNAs που
μεταγράφονται από το cccDNA του HBV: το pre-S1 και
preS-2/S mRNA, το πρώτο κωδικογράφει τη μεγαλύ-
τερη σε μήκος (L) πρωτεΐνη και το δεύτερο τη μεσαίου
μεγέθους (M) και τη μικρή (S) πρωτεΐνη επιφανείας
του ιού (εικόνα 1).36 Παραγωγή πρωτεϊνών HBsAg με
το μηχανισμό αυτό γίνεται τόσο κατά την αναπαρα-
γωγή του ιού όσο και όταν αυτή έχει κατασταλεί με αν-
τιική θεραπεία.37-39 β) Με τη μετάφραση HBV DNA
αλληλουχιών που έχουν ενσωματωθεί στο γονιδίωμα
των ηπατοκυττάρων.33,39 Ο μηχανισμός αυτός είναι

ανεξάρτητος από την αναπαραγωγή του ιού και το
cccDNA. Συνεπώς η σύνθεση των πρωτεϊνών του φα-
κέλου του ιού (εικόνα 2) μπορεί να είναι ανεξάρτητη
της αναπαραγωγής του και επομένως τα επίπεδα της
HBsAg πρωτεΐνης δεν καθρεφτίζουν απαραίτητα το
βαθμό πολλαπλασιασμού του HBV. 

Επιπρόσθετα, όπως έχει δειχθεί σε κυτταρικές σει-
ρές με ενσωματωμένο HBV-DNA από ηπατοκυτταρικό
καρκίνο ανθρώπου, η IFN-α και γ όπως και ο TNF (με ή
χωρίς LAM), καταστέλλουν την παραγωγή HBsAg.40,41

Συνεπώς, η μείωση των επιπέδων του HBsAg δεν ση-
μαίνει και μείωση των λοιμογόνων ιικών σωματίων.
Επίσης οι τεχνικές μέτρησης του HBsAg δεν μπορούν
να ξεχωρίσουν την πρωτεΐνη που καλύπτει τα λοιμο-
γόνα ιικά σωμάτια από αυτή που σχηματίζει τα SVPs τα
οποία παράγονται σε μεγάλη περίσσεια.

Για τους παραπάνω λόγους, το 2011, προτάθηκε
από μια ομάδα ειδικών επιστημόνων ο ποσοτικός
προσδιορισμός των επιπέδων του HBsAg στον ορό να
χρησιμοποιείται στην κλινική πράξη σε συνδυασμό με
το HBV-DNA και να μην το υποκαθιστά.42 Παρά τις αρ-
χικές επιφυλάξεις για τη χρήση του ποσοτικού προσ-
διορισμού του HBsAg, η εξέταση αυτή χρησιμο-
ποιείται ευρέως τα τελευταία χρόνια από τους Κλινι-
κούς Ηπατολόγους και φαίνεται ότι αποτελεί ένα πο-
λύτιμο και οικονομικό, συμπληρωματικό εργαλείο
στην παρακολούθηση των HBeAg θετικών και αρνη-
τικών ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα Β, κυρίως στην
πρόγνωση της διατηρούμενης απόκρισης στη θερα-
πεία και ως δείκτης ακόλουθης κάθαρσης του αντιγό-
νου επιφανείας.43-46
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Εικόνα 2 Παραγωγή HBsAg στο μολυσμένο από τον HBV ηπατοκύτταρο



Μέθοδοι μέτρησης HBsAg στον ορό

Στο κλινικό εργαστήριο ο ποσοτικός προσδιορισμός
του HBsAg γίνεται με αυτοματοποιημένες ανοσοενζυ-
μικές μεθόδους που περιγράφονται στον πίνακα 2. Η
πρώτη εμπορικά διαθέσιμη και πιστοποιημένη εξέ-
ταση είναι η μέθοδος Architect HBsAg QT (Abbott La-
boratories) με την οποία έγιναν και οι πρώτες μεγάλες
μελέτες.47 Η μέθοδος Elecsys HBsAg II Quant (Roche
Diagnostics) είναι διαθέσιμη από το 201116 και έχει
από τότε ευρέως αξιολογηθεί και χρησιμοποιηθεί κλι-
νικά. Η LIAISON XL murex HBsAg Quant assay (DiaSo-
rin) έχει πρόσφατα αναπτυχθεί και η βιβλιογραφία
που την αφορά είναι περιορισμένη.48 Η ευαισθησία
των παραπάνω εξετάσεων είναι 0.03- 0.05 IU/ml σε
αναραίωτα δείγματα. Στην πράξη, στην πλειονότητα
των δειγμάτων, απαιτείται αραίωση πριν την εξέταση
για να είναι το αποτέλεσμα εντός του εύρους μέτρη-
σης. Στην Elecsys HBsAg II Quant η αραίωση των δειγ-
μάτων (1:100 ή 1:400) είναι αυτοματοποιημένη στον
αναλυτή. Στον Architect δημιουργήθηκε τελευταία
ένα καινούργιο αρχείο για τη δυνατότητα χρήσης αυ-
τόματης αραίωσης. Στη μέθοδο LIAISON η αραίωση
είναι επίσης αυτοματοποιημένη.

Η ακρίβεια και η επαναληψιμότητα των μεθόδων
μέτρησης του HBsAg είναι κλινικά αποδεκτή με μέσο
CV< 10%, όμως σε δείγματα με χαμηλό τίτλο οι δια-
φορές μεταξύ των μετρήσεων είναι μεγαλύτερες. Η
συσχέτιση μεταξύ του Architect και Elecsys είναι καλή
με υψηλό συντελεστή συσχέτισης (r = 0.96) για όλους
τους HBV γονότυπους (r = 0.89–0.97) και για μεταλ-
λαγμένα YMDD στελέχη του ιού (r = 0.94), ενώ διαφο-
ρές μεγαλύτερες της τάξης των 0.5 log10 IU/ml
βρίσκονται στο 6% των περιπτώσεων.49,50 Η συσχέτιση
μεταξύ του Architect και LIASON σε πρόσφατη μελέτη
σε ασθενείς κυρίως με HBV γονότυπο D, έδειξε επίσης
να είναι καλή (r = 0.95).48 Διαφορές έχουν παρατηρη-
θεί στη μέτρηση δειγμάτων με in vitro μεταλλαγμένο
στην περιοχή του HBsAg ιό, με τη μεταλλαγή T123A

να υποεκτιμάται από τον Architect και τις P142S,
P142L και από το G145K Elecsys.51 Στις περισσότερες
μελέτες σε κλινικά δείγματα το Elecsys έδινε υψηλό-
τερες τιμές HBsAg από το Architect (διαφορά 0.01–
0.200 log10 IU/ml), αλλά σε κάποιες μελέτες οι τίτλοι
του HBsAg στο Elecsys ήταν 0.8 συστηματικά χαμηλό-
τεροι από αυτούς του Architect.52,53 Σε Έλληνες ασθε-
νείς, στους οποίους η HBV λοίμωξη οφείλεται κυρίως
στο γονότυπο D του ιού, το Elecsys φαίνεται να δίνει
χαμηλότερες τιμές από το Architect.53 Επίσης, σε μια
μελέτη σύγκρισης μεταξύ του Architect και LIAISON,
το Architect φάνηκε να δίνει συστηματικά υψηλότε-
ρες τιμές.48 Τα αντιφατικά αυτά αποτελέσματα πιθα-
νώς να οφείλονται σε διαφορές στον HBV γονότυπο
στον οποίο οφείλεται η λοίμωξη των υπό μελέτη
ασθενών, καθώς και σε διαφορετική πρακτική από το
εκάστοτε εργαστήριο όσον αφορά τις αραιώσεις των
ορών. 

Λόγω των διαφορών που έχουν παρατηρηθεί στη
μέτρηση του HBsAg είναι φανερό ότι στην παρακο-
λούθηση των ασθενών με χρόνια HBV λοίμωξη θα
πρέπει να χρησιμοποιείται η ίδια πάντα μέθοδος, για
την αποφυγή λαθών στην κλινική αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων.53,54

Τα επίπεδα του HBsAg στη φυσική πορεία
της χρόνιας HBV λοίμωξης

Η χρόνια HBV λοίμωξη χαρακτηρίζεται από 4 κύριες
φάσεις και δεν συνεπάγεται αυτόματα χρόνια ηπατική
φλεγμονή (χρόνια ηπατίτιδα). Η φυσική της πορεία
εξαρτάται από παράγοντες του ξενιστή (ηλικία, φύλο,
ανοσολογική κατάσταση), αλλά και του ιού (ενεργός
πολλαπλασιασμός, μεταλλαγές) και διακρίνεται σε 4
κύριες φάσεις: α) ανοσολογική ανοχή β) ανοσολογική
κάθαρση ή HBeAg-θετική χρόνια ηπατίτιδα Β γ) ανε-
νεργός HBeAg-αρνητική φορεία δ) HBeAg-αρνητική
φάση ανοσολογικής επανενεργοποίησης ή HBeAg-
αρνητική χρόνια ηπατίτιδα Β.
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Architect QT ElecsysHBsAg II Quant LIAISON XL murex HBsAg Quant

(Abbott Laboratories) (Roche Diagnostics) (DiaSorin)

Εύρος Μέτρησης

Αναραίωτο Δείγμα 0.05 -250 IU/mL 0.05-130 IU/mL 0.03-150 IU/mL

Αραίωση Χειροκίνητη έως 1:999 Αυτόματη 1:100 

ή 1:400 (υποχρεωτικά) Αυτόματη 1:400

Αυτόματη 1:500 (επιλεκτικά) Χειροκίνητη > 1:100 (προτεινόμενη)

ή >1:400

Τελικό Εύρος 0.05–250,000 IU/mL 0.05–>52,000 IU/mL 0.05- >60,000 IU/mL

Μέτρησης (IU/mL)

Χαρακτηριστικά Μεθόδων Αυτοματοποιημένου Ποσοτικού Προσδιορισμού HBsAgΠίνακας 2



Μέτρηση του HBsAg στον ορό έχει πραγματοποι-
ηθεί και μελετηθεί σε όλες τις φάσεις της χρόνιας HBV
λοίμωξης.33,55-60 Σε όλες τις μελέτες έχει φανεί ότι οι
τιμές του HBsAg διαφέρουν ανάλογα με το στάδιο της
λοίμωξης (εικόνα 3) με τις πιο υψηλές τιμές στη φάση
της ανοσολογικής ανοχής (ΗΒsAg >4.5 log10 IU/ml)
και με ελάχιστη ετήσια μείωση στη διάρκειά της. Η
μέση συγκέντρωση του HBsAg στον ορό παρουσιάζει
μια μικρή μείωση στη φάση της ανοσολογικής κάθαρ-
σης (4.03–4.37 log IU/ml) χωρίς όμως αυτή να βοηθά
σημαντικά στη διαφοροποίηση των ασθενών με επι-
μένουσα χρόνια ενεργό ηπατίτιδα από εκείνους που
θα παρουσιάσουν οροαναστροφή του HBeAg χωρίς
θεραπευτική παρέμβαση. Τα επίπεδα του HBsAg πα-
ρουσιάζουν περαιτέρω μείωση μετά την οροανα-
στροφή του HBeAg και βρίσκονται στα πιο χαμηλά
επίπεδα στο στάδιο της ανενεργού φορίας του ιού
(2.86–3.0 log IU/ml). Υψηλότερες τιμές του HBsAg ανι-
χνεύονται σε φορείς με ενεργοποίηση του HBV και σε
ασθενείς με HBeAg-αρνητική χρόνια ηπατίτιδα (3.35–
3.89 log IU/ml).60,61

Παρότι γενικά τα επίπεδα του HBsAg παρουσιά-
ζουν διαφορές στη φυσική πορεία της χρόνιας λοίμω-
ξης, φαίνεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάλογα
με τα επίπεδα του HBV DNA, την ηλικία και το φύλο
του ασθενή, την εθνικότητα, τον τόπο διαμονής, τον
γονότυπο του HBV κ.α. Σημαντικές διαφορές στη
μέση τιμή του HBsAg έχουν παρατηρηθεί σε διαφο-
ρετικές γεωγραφικές περιοχές (π.χ. μεταξύ Ευρώπης
και Ασίας) οι οποίες έχουν αποδοθεί στη γεωγραφική

κατανομή των HBV γονοτύπων. Η έκφραση του
HBsAg φαίνεται να είναι η μέγιστη για τον HBV γονό-
τυπο A και η ελάχιστη για το γονότυπο D.9,10 Ακόμη, σε
HBeAg-θετικούς ασθενείς από την Κίνα με χρόνια HBV
λοίμωξη, μεταλλαγές στο βασικό πυρηνικό εκκινητή
(basal core promoter mutations) A1762T/ G1764A
βρέθηκαν να σχετίζονται με το γονότυπο C και χαμηλά
επίπεδα HBsAg στον ορό.62 Επίσης, οι φάσεις της λοί-
μωξης δε αποτελούν ένα μονόδρομο σε σειρά εμφά-
νισης αλλά ένα πολύπλοκο μονοπάτι που μπορεί να
εξελιχθεί με διαφορετικό τρόπο σε κάθε ασθενή. Τυ-
πικό παράδειγμα αποτελεί η HBeAg-αρνητική φάση
ανοσολογικής διέγερσης η οποία εμφανίζεται είτε
μετά την HBeAg-θετική φάση είτε μετά από μια πε-
ρίοδο ανενεργού HBeAg-αρνητικής φορίας.7 Συνε-
πώς τα επίπεδα του HBsAg δεν είναι δυνατό να
αποτελέσουν αξιόπιστο δείκτη πρόβλεψης της εξέλι-
ξης της φυσικής πορείας της χρόνιας ηπατίτιδας Β.
Από την άλλη πλευρά, σε ασθενείς με χρόνια HBV λοί-
μωξη στο στάδιο της ανενεργού φορίας η διάγνωση
φαίνεται να μπορεί να γίνει με ακρίβεια με το συνδυα-
σμό της μέτρησης των επιπέδων του HBsAg και του
HBV DNA σε ένα μόνο δείγμα, λαμβάνοντας υπόψη το
γονότυπο του ιού. Αυτό επιτρέπει την ασφαλή και έγ-
καιρη διάκριση μεταξύ των ανενεργών φορέων και
των ασθενών με χρόνια HBeAg αρνητική ηπατίτιδα με
κυμαινόμενες αμινοτρανφεράσες και χαμηλά επίπεδα
HBV DNA.61,63 Επίσης στη φυσική πορεία της νόσου
ένας αριθμός ασθενών εμφανίζει αυτόματη κάθαρση
του HBsAg και μερικές φορές και οροαναστροφή με
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Εικόνα 3 Μέση τιμή HBsAg στις 4 κύριες φάσεις της χρόνιας HBV λοίμωξης. Σύγκριση με μεταβολές στα επίπεδα του HBV DNA και της ALT

αμινοτρανσψεράσης



ανάπτυξη anti-HBs. Η πιθανότητα HBsAg κάθαρσης
είναι μεγαλύτερη όταν η πρωτεΐνη επιφανείας ανι-
χνεύεται σε χαμηλά επίπεδα.64 Συνεπώς ο ποσοτικός
προσδιορισμός του HBsAg μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και ως δείκτης της επερχόμενης αυτόματης κάθαρσής
του. Στα προτεινόμενα όρια HBsAg που συνδέονται με
αυξημένη πιθανότητα κάθαρσης υπάρχουν διαφορές
μεταξύ των μελετών αλλά φαίνεται να κυμαίνονται με-
ταξύ 50 και 200 IU/ml.65 Αντίστροφα, επίπεδα HBsAg>
1000 IU/ml βρέθηκε να αποτελούν ανεξάρτητο προ-
γνωστικό παράγοντα ανάπτυξης ΗΚΚ σε ασθενείς με
χαμηλές τιμές HBV DNA<2000 IU/ml.66

Η επίδραση της θεραπευτικής αγωγής στα
επίπεδα του HBsAg 
Η επίδραση της θεραπευτικής αγωγής στα επίπεδα
του HBsAg έχει διερευνηθεί σε πολλές, κυρίως ανα-
δρομικές, μελέτες. Η κινητική του HBsAg υπό διάφορα
θεραπευτικά σχήματα συνεχίζεται να μελετάται για
την κατανόηση του μηχανισμού της μείωσης των επι-
πέδων του και στις περιπτώσεις πλήρους απόκρισης
και της κάθαρσής του. Η κινητική αυτή φαίνεται να
διαφέρει ανάλογα με τον τύπο θεραπείας (IFN-α ή NA),
το γονότυπο του ιού και τον τύπο της ΧΗΒ (HBeAg-θε-
τική ή HBeAg-αρνητική).

Θεραπεία με IFN-α στην HBeAg-θετική ΧΗΒ
Στη θεραπεία ορισμένης διάρκειας με IFN-α, με ή
χωρίς τη συγχορήγηση ΝΑs, σε HBeAg- θετικούς
ασθενείς, η τιμή του HBsAg σε συνδυασμό με τη μεί-
ωσή της υπό αγωγή φαίνεται να μπορούν να προβλέ-
ψουν με σχετικά μεγάλη πιθανότητα την μακροχρόνια
διατηρούμενη απόκριση ή με απόκριση στη θερα-
πεία.12,23,67,68 Τα επίπεδα του HBsAg στην έναρξη της
θεραπείας βρέθηκαν να είναι υψηλότερα σε ασθενείς
που παρουσίασαν στη συνέχεια HBeAg οροανα-
στροφή σε σχέση με τους μη αποκρινόμενους ασθε-
νείς, χωρίς όμως η διαφορά αυτή να είναι στατιστικά
σημαντική.69-72 Τη 12η ή την 24η εβδομάδα θεραπείας
τα επίπεδα του HBsAg ήταν χαμηλότερα στους απο-
κριθέντες ασθενείς και με όριο τις 1500 IU/ml η θετική
προγνωστική τους αξία (PPV) για μακροχρόνια από-
κριση ήταν 57 και 54%, αντιστοίχως με αρνητική προ-
γνωστική αξία (NPV) >70%.68,73 Αναλόγως του HBV
γονοτύπου, η απουσία μείωσης του HBsAg τη 12
εβδομάδα θεραπείας είχε NPV για μακροχρόνια από-
κριση μεταξύ 82 και 97%.23 Η μείωση του ΗΒsAg ήταν
μεγαλύτερη για τον γονότυπο Α του ιού (A > B > C >
D) με σημαντική διαφορά μεταξύ γονοτύπων A/B και
C/D.23,74 Η υψηλότερη NPV για μακροχρόνια διατηρού-
μενη απόκριση βρέθηκε στο όριο των 20,000 IU/ml
ΗΒsAg την εβδομάδα θεραπείας 12 ή 24.68,73 Στηριζό-

μενοι στις παρατηρήσεις αυτές οι ερευνητές πρότει-
ναν δύο κανόνες διακοπής της αγωγής με IFN στην
HBeAg- θετική ΧΗΒ την 12η εβδομάδα θεραπείας: 1.
απουσία μείωσης του HBsAg και 2. HBsAg >20,000
IU/ml. Οι κανόνες αυτοί είχαν μικρή ισχύ στην κλινική
τους εφαρμογή και σε πρόσφατη ανάλυση 803
HBeAg-θετικών ασθενών που έλαβαν αγωγή με pe-
gIFN, ο κανόνας διακοπής που βασίζεται στην απου-
σία μείωσης του HBsAg συγκρίθηκε με έναν κανόνα
πρόγνωσης που χρησιμοποιεί επίπεδα HBsAg <1500
και >20,000 IU/ml για την υψηλή και χαμηλή πιθανό-
τητα απόκρισης στην αγωγή, αντιστοίχως.75 Σε ασθε-
νείς με HBsAg <1500 IU/ml τη 12η εβδομάδα
θεραπείας, κάθαρση του HBeAg και HBV DNA <2000
IU/ml μετά το τέλος της θεραπείας επιτεύχθηκε στο
45% με σημαντικές διαφορές ανάλογα με τον HBV γο-
νότυπο. Επίσης, το 14% των ασθενών που δεν παρου-
σίασαν μείωση του HBsAg τη 12η εβδομάδα
θεραπείας, επέτυχαν απόκριση μετά το τέλος της αγω-
γής. Από την άλλη πλευρά, επίπεδα HBsAg >20,000
την 24η εβδομάδα θεραπείας είχαν NPV 99% και οι
ασθενείς αυτοί θα πρέπει να διακόπτουν την αγωγή
αφού η πιθανότητα απόκρισης είναι σχεδόν μηδενική.
Σε άλλες μελέτες επίπεδα HBsAg >6000 IU/ml την 24η
εβδομάδα θεραπείας με pegIFN βρέθηκε να έχουν
NPV >94% και ROC >0.8.71,72 Οι κανόνες διακοπής της
θεραπείας με pegIFN που βασίζονται στα επίπεδα του
HBsAg αναμένεται ότι θα ελαττώσουν το κόστος
χωρίς να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα της
αγωγής. 

Θεραπεία με IFN-α στην HBeAg-αρνητική
ΧΗΒ
Η θεραπεία με IFN-α, τόσο με την κλασσική όσο και με
την πεγκυλιωμένη IFN, σε ασθενείς με HBeAg-αρνη-
τική ΧΗΒ οδηγεί σε μεγαλύτερη μείωση των επιπέδων
του HBsAg σε σύγκριση με τη θεραπεία με NAs.17 Σε
ασθενείς με SVR μετά το τέλος 12μηνης θεραπείας με
ιντερφερόνη παρουσιάζεται περαιτέρω μείωση των
επιπέδων ΗBsAg στον ορό η οποία έχει συσχετιστεί με
τη διατηρούμενη ιολογική απόκριση και την ακό-
λουθη κάθαρση του HBsAg.9,14,17 Η μείωση των επιπέ-
δων HBsAg τη 12η εβδομάδα θεραπείας φαίνεται να
έχει μικρή αξία στην πρόβλεψη της διατηρούμενης
απόκρισης με ROC 0.69.19,22 Από την άλλη πλευρά η
απουσία μείωσης των επιπέδων HBsAg τη 12η εβδο-
μάδα θεραπείας σε συνδυασμό με μικρή μεταβολή
στα επίπεδα του HBV DNA (μείωση <2 log10) έχει
υψηλή NPV (84-100%), με την υψηλότερη τιμή για το
γονότυπο D του ιού.22,76 Η μέτρηση του HBsAg ως εκ
τούτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως στην HBeAg
– θετική ΧΗΒ σε έναν κανόνα διακοπή της θεραπείας
με ιντερφερόνη, ο οποίος έχει αξιολογηθεί κλινικά και
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έχει αποδειχτεί εξαιρετικά αποτελεσματικός όταν χρη-
σιμοποιείται στην απόφαση για αλλαγή θεραπευτικής
στρατηγικής.76,77

Επίσης, όπως στην HBeAg – θετική ΧΗΒ, η κινητική
του HBsAg στην HBeAg-αρνητική ΧΗΒ υπό θεραπεία
με IFN διαφέρει ανάλογα με τον HBV γονότυπο.10 Η με-
γαλύτερη διαφορά στη μείωση του ΗΒsAg μεταξύ
αποκριθέντων και μη αποκριθέντων ασθενών παρα-
τηρείται στον HBV γονότυπο Α από την 12η στην 24η
εβδομάδα θεραπείας, για τους γονότυπους B και D
από την έναρξη στη 12η εβδομάδα θεραπείας ενώ για
το γονότυπο C δεν έχει βρεθεί διαφορά στη μείωση
του HBsAg. Ακόμη, τα επίπεδα του HBsAg στο τέλος
της θεραπείας είναι προβλεπτικοί δείκτες απόκρισης
σε διαφορετικά όρια ανάλογα με τον ΗΒV γονότυπο
που κυμαίνονται από 50 έως 1000 IU/ml. Επιπροσθέ-
τως, μείωση του HBsAg >1 log10 και HBsAg <10 IU/ml
στο τέλος της θεραπείας φαίνεται να προβλέπουν όχι
μόνο την απόκριση 3 χρόνια μετά το τέλος της αγωγής
αλλά και την κάθαρση του HBsAg (52 vs 2%).9

Θεραπεία με ΝΑs στην HBeAg-θετική ΧΗΒ 
Παρά τη δραματική μείωση των επιπέδων του HBV
DNA κυρίως στην αρχική περίοδο χορήγησης ΝΑs
στη ΧΗΒ, μετά από ένα έτος αγωγής δεν φαίνεται να
υπάρχει συσχέτιση μεταξύ μη ανιχνεύσιμου ΗBV DNA
και μείωσης των επιπέδων HBsAg στον ορό η οποία
είναι μικρή με μέση μείωση 0.2 log10 IU/ml.78 Aν και
οι ασθενείς με τη μεγαλύτερη μείωση στο ηπατικό
HBV cccDNA φαίνεται ότι έχουν και μεγαλύτερη μεί-
ωση στα επίπεδα ΗBsAg στον ορό, δεν βρέθηκε να
υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ
τους, τόσο στους HBeAg-θετικούς (r = 0.219, p =
0.082) όσο και στους HBeAg αρνητικούς ασθενείς (r =
0.175, p = 0.210).78 Η δε μείωση των επιπέδων του
HBsAg σε HBeAg-θετικούς ασθενείς σε θεραπεία με
NAs φαίνεται ότι είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με
αυτή που προκαλεί η θεραπεία με ιντερφερόνη.
Ωστόσο τα επίπεδα του HBsAg στην έναρξη και κατά
τη διάρκεια της αγωγής με NAs συσχετιστήκαν περισ-
σότερο με την καταστολή της ιαιμίας και λιγότερο με
την οροαναστροφή του HBeAg.45,79,80 Σε ασθενείς με
καταστολή της ιαιμίας υπό αγωγή με τελμπιβουδίνη,
μείωση του HBsAg >1 log10 τον πρώτο χρόνο βρέ-
θηκε να σχετίζεται με μεγαλύτερη πιθανότητα HBsAg
κάθαρσης.81 Επί πλέον, επίπεδα HBsAg <2 log10 IU/ml
την 104η εβδομάδα θεραπείας με τελμπιβουδίνη ήταν
προβλεπτικός δείκτης διατηρούμενης απόκρισης
(HBV DNA <300 copies/ml, HBeAg οροαναστροφή,
ALT στα όρια αναφοράς) 2 χρόνια μετά τη διακοπή της
θεραπείας (PPV 93% - NPV 100%).82 Στην προηγού-
μενη μελέτη τα επίπεδα του HBsAg την 24η και 52η
εβδομάδα θεραπείας βρέθηκαν να μειώνονται συστη-

ματικά από την έναρξη της αγωγής μόνο σε ασθενείς
οι οποίοι στη συνέχεια επέτυχαν διατηρούμενη από-
κριση 2 χρόνια μετά τη διακοπή της θεραπείας. Σε
αναδρομική ανάλυση HBeAg-θετικών ασθενών οι
οποίοι έλαβαν για πρώτη φορά θεραπεία, η χορήγηση
εντεκαβίρης οδήγησε σε μεγαλύτερη μείωση των επι-
πέδων HBsAg την 48η εβδομάδα σε εκείνους με επα-
κόλουθη κάθαρση του ΗΒeAg ή του HBsAg και σε
ασθενείς με HBV γονότυπο D ή A.83

Συνεπώς, σε HBeAg-θετική ΧΗΒ τα επίπεδα του
HBsAg και η μείωσή του κατά τη θεραπεία με NAs φαί-
νεται να συνδέονται με τη μακροχρόνια απόκριση στην
αγωγή πιθανώς ανάλογα και με το γονότυπο του ιού.

Θεραπεία με ΝΑs στην HBeAg-αρνητική ΧΗΒ
Στην HBeAg-αρνητική ΧΗΒ, δε συνιστάται αγωγή πε-
ριορισμένης διάρκειας με ΝΑs διότι ενώ τα νεότερα
πρώτης γραμμής ΝΑs καταστέλλουν την ιική αναπα-
ραγωγή χωρίς την ανάπτυξη μεταλλαγμένων στελε-
χών με αντοχή στα αντιικά, μετά τη διακοπή τους
εμφανίζεται ιική διαφυγή. Τα επίπεδα του HBsAg έχουν
μελετηθεί στην μακροχρόνια θεραπεία με ΝAs με τα
πρώτα ΝΑs (λαμιβουδίνη, αντεφοβίρη και τελμπιβου-
δίνη) και με τα σύγχρονα πρώτης γραμμής (εντεκαβίρη
και τενοφοβίρη), τόσο στην έναρξη της αγωγής όσο
και κατά τη διάρκεια της θεραπείας.21,28,37,45,46,84-87 Ο
ρόλος της μέτρησης του HBsAg στην πρόβλεψη της
κάθαρσης του HBsAg κατά τη διάρκεια και μετά τη δια-
κοπή της μακροχρόνιας θεραπείας με NA δεν είναι
ακόμη σαφής. Ο υπολογισμός του χρόνου που απαι-
τείται για την απώλεια του HBsAg με βάση την κινητική
οδηγεί στην υπόθεση ότι η απαιτούμενη διάρκεια θε-
ραπείας με NAs είναι 2-3 δεκαετίες ή και ακόμη μεγα-
λύτερη.17,37,88,89 Από την άλλη πλευρά, σε περιπτώσεις
έντονης ενεργοποίησης της HBeAg- αρνητικής ΧΗΒ
υπό θεραπεία με NAs έχει παρατηρηθεί μείωση στα
επίπεδα του HBsAg,90 η οποία πιθανώς καθρεφτίζει την
ανοσολογική κάθαρση του HBV. Σε συμφωνία με την
παρατήρηση αυτή έρχονται τα αποτελέσματα Ελληνι-
κής μελέτης91 όπου η διακοπή της αποτελεσματικής
μακροχρόνιας θεραπείας με ADV σε HBeAg- αρνητι-
κούς ασθενείς με ΧΗΒ σε χρονικό σημείο όπου τα μο-
λυσμένα ηπατοκύτταρα είναι λίγα σε αριθμό, όπως
φαίνεται από την ιστολογική ανοσοϊστοχημική εξέ-
ταση του ήπατος για HBsAg  και τα από τα επίπεδα του
HBsAg στον ορό, μπορεί να οδηγήσει σε μια πρό-
σκαιρη ενεργοποίηση του HBV η οποία όμως μπορεί
να αντιμετωπιστεί επιτυχώς πλέον από το ανοσολογικό
σύστημα και μάλιστα μπορεί να καταλήξει και σε κά-
θαρση του HBsAg. Περισσότερες μελέτες είναι απαραί-
τητες για τον προσδιορισμό του ορίου του HBsAg για
την πρόβλεψη ακόλουθης κάθαρσής του μετά από
διακοπή μακροχρόνιας επιτυχούς θεραπείας με NAs.
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Είναι ήδη γνωστό ότι τα επίπεδα του HBsAg στον
ορό μειώνονται αργά σε θεραπεία με NAs, ανεξάρτητα
από την απόκριση στην αγωγή. Παρά ταύτα, σε ασθε-
νείς οι οποίοι παρέμειναν σε ιική καταστολή 10 έτη
υπό αγωγή με λαμιβουδίνη, τα επίπεδα του HBsAg
στην έναρξη της αγωγής ήταν ο καλύτερος δείκτης
ακόλουθης κάθαρσης του HBsAg (ROC 0.860) με βέλ-
τιστο cut-off <1000 IU/ml. Το όριο αυτό είναι υψηλό-
τερο από αυτό που έχει παρατηρηθεί να σχετίζεται με
αυτόματη κάθαρση του HBsAg.84 Ετήσια μείωση του
HBsAg >0.166 log IU/ml, υπό θεραπεία επίσης προ-
έβλεπε την ακόλουθη κάθαρσή του.

Σε άλλη μελέτη,92 επίπεδα HBsAg <2 log10 IU/ml
στο τέλος θεραπείας με λαμιβουδίνη σε HBeAg-αρνη-
τική ΧΗΒ, ήταν προβλεπτικός δείκτης παρατεταμένης
απόκρισης και κάθαρσης του HBsAg. Σημειωτέον σε
HBeAg-αρνητικούς ασθενείς με HBV λοίμωξη γονοτύ-
που D, η μείωση του HBsAg μετά από 2 χρόνια θερα-
πείας με NAs βρέθηκε να είναι μεγαλύτερη σε
ασθενείς που ελάμβαναν τενοφοβίρη από εκείνους
που ελάμβαναν τελμπιβουδίνη.89 Συνεπώς τα πιο
ισχυρά αντιικά φάρμακα φαίνεται να οδηγούν σε τα-

χεία και μεγαλύτερη μείωση των επιπέδων HBsAg.
Τέλος σε Ασιάτες ασθενείς οι οποίοι είχαν λάβει προ-
ηγούμενη θεραπεία, η χορήγηση τενοφοβίρης σχετί-
σθηκε με διαφορετικά πρότυπα (patterns) μείωσης
του HBsAg ανάλογα με τα προ τενοφοβίρης επίπεδά
του.93 Επομένως, η μέτρηση του HBsAg στην HBeAg-
αρνητική XHB ίσως να πρέπει να αξιολογείται όχι μόνο
υπό το πρίσμα του HBV γονότυπου αλλά και ανάλογα
με τα προηγούμενα θεραπευτικά σχήματα που έχει
λάβει ο ασθενής και σε σχέση με άλλους παράγοντες
του ιού ή και του ξενιστή.

Συμπερασματικά, ο ποσοτικός προσδιορισμός του
HBsAg σε συνδυασμό με τη μέτρηση του HBV DNA
αποτελεί α) χρήσιμο δείκτη του σταδίου της χρόνιας
HBV λοίμωξης που βοηθά κυρίως στη διαφοροποί-
ηση μεταξύ ανενεργών φορέων και ασθενών με χρό-
νια HBeAg-αρνητική ηπατίτιδα β) δείκτη για τη
διακοπή αναποτελεσματικής θεραπείας με ιντερφε-
ρόνη γ) δείκτη της ακόλουθης κάθαρσής του από τον
ορό. Η χρήση του στη θεραπεία με νουκλεος(τ)ιδικά
ανάλογα αναμένεται να διασαφηνιστεί μετά από πε-
ρισσότερες μελέτες.
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Hepatitis B virus (HBV) surface antigen (HBsAg) quantification in serum of chronic hepatitis B (CHB)
patients had been previously tried by determining titers by serial dilutions. This approach was not
clinically applied in view of the fact that it was somewhat complicated for the routine laboratory
and at the same time sensitive molecular assays for HBV DNA measurement we introduced. Cur-
rently, HBsAg quantification is easy with the use of automated assays on analyzers that are widely
available.  
During the last decade, there has been a large amount of published articles, mainly retrospective
studies, on HBsAg quantification in serum with the new automated methods. HBsAg has been
quantified and evaluated in the 4 main phases of the natural history of the infection. HBsAg levels
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have been found to differ from phase to phase but significant differences in the mean HBsAg values
have been observed and are attributed to differences in HBV genotypes.  HBsAg measurement ap-
pears to be helpful for the accurate diagnosis of the phase of the inactive carrier state. Low HBsAg
levels have been also associated with spontaneous HBsAg loss in inactive HBV carriers.  Moreover,
HBsAg levels have been compared with markers of HBV replication, like HBV DNA and cccDNA in
the liver, and have been evaluated as predictive marker of long term sustained response to treat-
ment and subsequent HBsAg clearance. HBsAg levels before treatment with interferon and its de-
cline under therapy, both in HBeAg-positive and HBeAg-negative CHB, is helpful for the prediction
of sustained post treatment response and HBsAg loss from serum. In nucleos(t)ide analogue treat-
ment,  the value of HBsAg quantification is not clear and is studied mainly as a marker of possible
discontinuation of effective long term regimens in HBeAg negative chronic hepatitis.
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Α ν α σ κ ό π η σ η

Περίληψη

Η οξεία φαρυγγίτιδα αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες επίσκεψης στο γιατρό. Τα αίτια είναι
ιογενή κυρίως, αλλά και βακτηριακά. Ο Streptococcus pyogenes (β-αιμολυτικός Streptococcus ομά-
δας Α, Group A streptococci, GAS) αποτελεί το συχνότερο βακτηριακό αίτιο φαρυγγίτιδας και την
κλασική ένδειξη χορήγησης αντιμικροβιακής θεραπείας. Η μικροβιολογική διάγνωση της στρε-
πτοκοκκικής φαρυγγίτιδας βασίζεται στην καλλιέργεια φαρυγγικού επιχρίσματος, που αποτελεί
το «χρυσό πρότυπο», στις ταχείες δοκιμασίες ανίχνευσης αντιγόνου και στις μοριακές τεχνικές.
Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η περιγραφή των μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης
της στρεπτοκοκκικής φαρυγγίτιδας και των ενδείξεων εφαρμογής τους, καθώς και η αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων τους, μετά και από τις πρόσφατες (2013) οδηγίες της Αμερικάνικης Εταιρείας

Το φαρυγγικό επίχρισμα στη διάγνωση της οξείας στρεπτοκοκκικής
φαρυγγίτιδας
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1. Εισαγωγή

Η οξεία φαρυγγίτιδα είναι η συχνότερη λοίμωξη του
ανώτερου αναπνευστικού, ιδίως κατά τους χειμερινούς
μήνες, και συχνά εμφανίζεται με επιδημική μορφή. Τα
κύρια αίτια που προκαλούν την εκδήλωσή της είναι οι
ιοί και από τα βακτηριακά παθογόνα ο Streptococcus
pyogenes (β-αιμολυτικός Streptococcus ομάδας Α,
Group A Streptococcus, GAS) (πίνακας 1). Συγκεκριμένα
ο S. pyogenes είναι υπεύθυνος για 5–10% των περιστα-
τικών φαρυγγίτιδας στους ενήλικες και για > 30% στα
παιδιά.1 Παρότι η στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα είναι
κατά κανόνα μια σχετικά ήπια λοίμωξη, η μη έγκαιρη
αιτιολογική διάγνωση και αντιμικροβιακή αντιμετώ-
πισή της σχετίζεται με επιπλοκές, όπως είναι τα περια-
μυγδαλικά και οπισθοφαρυγγικά αποστήματα, η οξεία
μέση ωτίτιδα, η παραρρινοκολπίτιδα, η τραχηλική λεμ-
φαδενίτιδα, η οξεία σπειραματονεφρίτιδα και ο ρευ-
ματικός πυρετός. Παράλληλα, δεν εμποδίζεται η
μετάδοση του παθογόνου στην κοινότητα. Συνεπώς, η
εφαρμογή απλών, γρήγορων και αξιόπιστων μεθόδων
αιτιολογικής διάγνωσης και έγκαιρης στοχευμένης θε-
ραπείας της οξείας στρεπτοκοκκικής φαρυγγίτιδας
είναι σημαντική στην πρόληψη των επιπλοκών
αυτών.2,3 Ειδικότερα, για την πρόληψη εκδήλωσης
οξείας σπειραματονεφρίτιδας, δεν έχει τόσο σημασία
η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου σε
συγκεκριμένο ασθενή, όσο η απώτερη εξάλειψη της
φορείας και κατ’ επέκταση η μείωση της μετάδοσης
των τυχόν νεφριτογόνων στελεχών.4

2. Διάγνωση της οξείας στρεπτοκοκκικής
φαρυγγίτιδας

Η εργαστηριακή διάγνωση του S. pyogenes επιτυγχά-
νεται με τις παρακάτω μεθόδους: (α) καλλιέργεια σε
κατάλληλα θρεπτικά υλικά και απομόνωση του παθο-
γόνου μικροοργανισμού, μέθοδος που αποτελεί το
«χρυσό πρότυπο» (“gold standard”) (β) ταχεία ανί-
χνευση του αντιγόνου του S. pyogenes (Strept test,
Rapid Antigen Detection Tests, RADTs) και (γ) μορια-
κές τεχνικές (direct Nucleic Acid Amplification Tests,
NAATs).

2.1. Λήψη και αποστολή φαρυγγικού επιχρίσματος
Η σωστή τεχνική λήψης του φαρυγγικού επιχρίσματος
αυξάνει την ευαισθησία της καλλιέργειας για την ανί-
χνευση του S. pyogenes στο 90-95% των περιπτώσεων. 

Το φαρυγγικό επίχρισμα λαμβάνεται με κατάλληλο
στυλεό. Εάν είναι διαθέσιμος ο διπλός στυλεός, καλό
είναι να προτιμηθεί, ώστε να ληφθούν ταυτόχρονα
δύο δείγματα για τη διενέργεια strept test και καλλιέρ-
γειας, γεγονός που βοηθάει στη συνεργασία των
ασθενών, ιδίως αν πρόκειται για παιδιά (αποφυγή δεύ-
τερης λήψης μετά τη δυσάρεστη για τον ασθενή
πρώτη φορά).1,5

Η λήψη του φαρυγγικού επιχρίσματος γίνεται με
ήπια επαφή και περιστροφή του στυλεού στον οπί-
σθιο φάρυγγα, τις αμυγδαλές και σε τυχόν άλλες φλεγ-
μονώδεις ή εξιδρωματικές περιοχές του φάρυγγα,
αφού πρώτα πιεστεί ελαφρά η γλώσσα με γλωσσοπίε-
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Λοιμώξεων (Infectious Diseases Society of America, IDSA). Αν και η διάγνωση στρεπτοκοκκικής
φαρυγγίτιδας φαίνεται εύκολη, εντούτοις υπάρχουν σημεία που πρέπει κανείς να προσέξει, τόσο
στη συμβατική τεχνική (καλλιέργεια), όσο και στις νεότερες τεχνικές, ώστε το αποτέλεσμα να είναι
αξιόπιστο. Και βέβαια, μόνο ένα τέτοιο εργαστηριακό αποτέλεσμα μπορεί να οδηγήσει στη σωστή
θεραπευτική αντιμετώπιση και σε ορθολογική χρήση των αντιμικροβιακών σκευασμάτων.

Λέξεις κλειδιά
οξεία φαρυγγίτιδα, φαρυγγικό επίχρισμα

εργαστηριακή διάγνωση
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στρο. Ο στυλεός δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με την
γλώσσα, τα δόντια ή τα ούλα για αποφυγή επιμόλυν-
σης του δείγματος με τη στοματική χλωρίδα. Το
δείγμα λαμβάνεται εντός 1-3 ημερών από την έναρξη
των συμπτωμάτων και πριν από τη χορήγηση αντιβιο-
τικών.5

Ο στυλεός που χρησιμοποιείται για τη λήψη του
δείγματος είναι αποστειρωμένος με πλαστικό στέλεχος
και άκρη δειγματοληψίας (βύσμα) από πολυεστέρα
(π.χ. Dacron ή rayon). Καλό είναι να αποφεύγονται οι
ξύλινοι βαμβακοφόροι στυλεοί και η χρήση υλικού
που περιέχει calcium alginate, ειδικά εάν το δείγμα
χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή μοριακών τεχνι-
κών. Μετά τη λήψη, το δείγμα αποστέλλεται αμέσως
στο Εργαστήριο, σε χρόνο μέχρι το πολύ δύο ώρες
διατηρούμενο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, γιατί
έτσι αυξάνεται η ευαισθησία της μικροβιολογικής διά-
γνωσης. Σε περίπτωση που η μεταφορά καθυστερή-
σει, ο στυλεός τοποθετείται σε υλικό μεταφοράς
(Amies ή Stuart) σε θερμοκρασία 4-22° C, διατηρού-
μενος έτσι έως τρία 24ωρα.5

Η αξία της σωστής δειγματοληψίας οδήγησε πολ-
λούς ερευνητές στη μελέτη νέων στυλεών “flocked
swabs”, των οποίων το βύσμα είναι κατασκευασμένο
από μικρές νάιλον ίνες που συνδέονται κάθετα με το
πλαστικό στέλεχος του στυλεού, σε αντίθεση με τους
συμβατικούς στυλεούς που οι ίνες του βύσματος είναι
τυλιγμένες γύρω από το στέλεχος. Η τριχοειδική
δράση μεταξύ των ινών διευκολύνει την ισχυρή
“υδραυλική” πρόσληψη του δείγματος από τη μολυ-
σμένη περιοχή, αλλά και την εύκολη έκλουση και απε-
λευθέρωση του μεγαλύτερου μέρους των μικροβίων,
όταν το βύσμα τοποθετείται στο υγρό μέσο μεταφο-
ράς ή απ’ ευθείας στο στερεό καλλιεργητικό υλικό.6,7

2.2. Μικροσκοπική εξέταση
Στη στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα η μικροσκοπική
εξέταση του φαρυγγικού επιχρίσματος μετά από
χρώση Gram δεν προσφέρει καμιά βοήθεια στη μορ-
φολογική αναγνώριση του S. pyogenes. Αυτό οφείλε-
ται στην παρουσία της πλούσιας φυσιολογικής μικρο-
βιακής χλωρίδας της περιοχής.
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Βακτηριακά αίτια Κύρια νόσος που προκαλούν

Group A Streptococci (S. pyogenes) Φαρυγγίτιδα, φαρυγγοαμυγδαλίτιδα, οστρακιά

Streptococci Groups C και G Φαρυγγίτιδα, φαρυγγοαμυγδαλίτιδα

Neisseria gonorrheae Φαρυγγίτιδα

Corynebacterium diphtheriae Διφθερίτιδα

Arcanobacterium hemolyticum Φαρυγγίτιδα, οστρακιοειδές εξάνθημα

Yersinia enterocolitica Φαρυγγίτιδα, εντεροκολίτιδα

Yersinia pestis Πανώλη

Francisella tularensis Τουλαραιμία (οροφαρυγγική)

Mycoplasma pneumoniae Πνευμονίτιδα, βρογχίτιδα

Chlamydia psittaci Ψιττάκωση

Chlamydophila pneumoniae Βρογχίτιδα, πνευμονία

Μεικτά αναερόβια Κυνάγχη Vincent, ουλίτιδα,

περιαμυγδαλικό απόστημα

Ιογενή αίτια

Rhinovirus Κοινό κρυολόγημα

Coronavirus Κοινό κρυολόγημα

Adenovirus Επιπέφυκο-φαρυγγικός πυρετός

Herpes Simplex virus (HSV) 1 και 2 Ουλοστοματίτιδα

Influenza A και B Γρίπη

Parainfluenza (τύποι Α και Β) Κοινό κρυολόγημα, croup

Coxsackie A Ερπητική κυνάγχη (Herpangina)

Epstein-Bar (EBV) Λοιμώδη μονοπυρήνωση

Cytomegalovirus (CMV) CMV μονοπυρήνωση

Human immunodeficiency virus (HIV) Οξεία HIV πρωτολοίμωξη

Άγνωστα αίτια

Αίτια οξείας φαρυγγίτιδας15Πίνακας 1



2.3. Καλλιέργεια
Η εργαστηριακή διάγνωση της στρεπτοκοκκικής φα-
ρυγγίτιδας βασίζεται στην απομόνωση των β-αιμολυ-
τικών αποικιών και την ταυτοποίησή τους ως S.
pyogenes.

Το φαρυγγικό επίχρισμα εμβολιάζεται στα εξής
θρεπτικά υλικά:1,8

• αιματούχο άγαρ με περιεκτικότητα 5% σε αίμα
προβάτου και αερόβια επώαση στους 37° C για
18-24 ώρες. Αν δεν αναπτυχθούν ύποπτες αποι-
κίες, η επώαση παρατείνεται για ακόμη ένα
24ωρο.

• αιματούχο άγαρ με περιεκτικότητα 5% σε αίμα
προβάτου και αναερόβια επώαση για 48 ώρες
στους 35-37°C. 

• εκλεκτικό θρεπτικό υλικό με αίμα προβάτου και
τριμεθοπρίμη – σουλφομεθοξαζόλη (SXT) για 48
ώρες σε 5-10% CO2 στους 35° C. Αυτό επιτρέπει
την ανάπτυξη των στρεπτοκόκκων των ομάδων Α
και Β, ενώ παράλληλα αναστέλλει την ανάπτυξη
των μικροβίων της χλωρίδας.9

Η παράταση του χρόνου επώασης για 48 ώρες αυ-
ξάνει την πιθανότητα απομόνωσης του S. pyogenes
κατά 5-46% και είναι πολύ σημαντική στην περίπτωση
που χρησιμοποιείται εκλεκτικό θρεπτικό υλικό ή γίνε-
ται επώαση σε αναερόβιες συνθήκες.8

Το φαρυγγικό επίχρισμα είναι πολυμικροβιακό
δείγμα και απαιτείται προσεκτική αξιολόγηση των
αποικιών των μικροοργανισμών που αναπτύσσονται,
μετά τον ενοφθαλμισμό του στα θρεπτικά υλικά. Στο
αιματούχο άγαρ με 5% αίμα προβάτου, ο S. pyogenes
αναπτύσσει χαρακτηριστικές μικρές λευκές αποικίες
με μεγάλη, σαν από διαβήτη, ζώνη πλήρους αιμόλυ-
σης (β-αιμόλυση). Πολύ σημαντική είναι η παρουσία
της συγκεκριμένης περιεκτικότητας αίματος προβά-
του στο καλλιεργητικό μέσο. Μικρότερη ή μεγαλύ-
τερη περιεκτικότητα έχει ως αποτέλεσμα η ζώνη
αιμόλυσης να γίνεται δυσδιάκριτη.9

Η αιμόλυση ευοδώνεται κατά την ανάπτυξη των
αποικιών του S. pyogenes σε αναερόβιες συνθήκες,
γιατί στις συνθήκες αυτές, τόσο η ευαίσθητη στο οξυ-
γόνο αιμολυσίνη Ο (oxygen labile, SLO), όσο και η
σταθερή στο οξυγόνο αιμολυσίνη S (oxygen-stable,
SLS), προκαλούν ευδιάκριτη αντίδραση. Ο ενοφθαλ-
μισμός του δείγματος στα τρυβλία γίνεται με συγκε-
κριμένο τρόπο, ώστε να ευοδωθεί η β-αιμόλυση. Το
δείγμα ενοφθαλμίζεται και στα δύο αιματούχα τρυ-
βλία και επιστρώνεται με τον κρίκο με ενδιάμεσες πυ-
ρακτώσεις ή με χρήση πολλαπλών κρίκων, ώστε να
δημιουργηθούν απομονωμένες αποικίες. Στο τρυβλίο
το οποίο θα επωασθεί αεροβίως, ο κρίκος βυθίζεται
εντός του άγαρ μετά το τέλος της πρώτης αραίωσης,
αλλά και εκτός της περιοχής ενοφθαλμισμού (τεχνική

“streak-and-stab”), έτσι ώστε να μπορούν να ανα-
πτυχθούν και οι μικροαερόφιλοι αιμολυτικοί στρε-
πτόκοκκοι (εικόνες 1α και 1β).9
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Εικόνα 1α Σχηματική παράσταση της «streak-and-stab» τεχνικής.9

Εικόνα 1β Καλλιέργεια φαρυγγικού επιχρίσματος με S. pyogenes σε

αιματούχο άγαρ. Φαίνεται η β-αιμόλυση γύρω από τις με-

μονωμένες αποικίες, όσο και στα εντυπώματα (νύξεις) με

τον κρίκο, εκτός της περιοχής ενοφθαλμισμού (βέλη)



Εκτός από τον S. pyogenes, β-αιμόλυση (ευαίσθητη
στο οξυγόνο αιμολυσίνη) παρουσιάζουν και οι στρε-
πτόκοκκοι των ομάδων C, G και το Αrcanobacterium
haemolyticum. Βέβαια οι αποικίες του Α. haemolyticum
εμφανίζουν στενή ζώνη β-αιμόλυσης, με ενίοτε κοί-
λωμα του άγαρ κάτω από την αποικία, αξιολογούμενες
καλύτερα μετά από 48ωρη επώαση. Ο συγκεκριμένος
μικροοργανισμός είναι καταλάση αρνητικός, Gram-θε-
τικός, με μορφολογία διφθεροειδούς. Οι παραπάνω μι-
κροοργανισμοί μπορούν να προκαλέσουν επίσης
φαρυγγίτιδα ή φαρυγγοαμυγδαλίτιδα και θα πρέπει να
εντοπίζονται και να ταυτοποιούνται.9,10

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται πιο συχνά για τη
ταυτοποίηση των στρεπτόκοκκων της ομάδας Α και
για τη διαφοροποίηση τους από άλλους β-αιμολυτι-
κούς στρεπτοκόκκους είναι το δισκίο βακιτρακίνης,
περιεκτικότητας 0.04 μg ή 0.02 U. Το δισκίο αυτό το-
ποθετείται στην ανακαλλιέργεια των ύποπτων αιμο-
λυτικών αποικιών σε αιματούχο άγαρ με 5% αίμα
προβάτου, και η επίστρωση γίνεται με μορφή ταπή-
τιου.9 Αρκετά εργαστήρια, για γρήγορη ανίχνευση του
S. pyogenes, τοποθετούν το δισκίο βακιτρακίνης απευ-
θείας πάνω στο πυκνό στρώμα ενοφθαλμισμού του
φαρυγγικού επιχρίσματος στο αναερόβιο τρυβλίο του
πρωτοκαλλιέργηματος, Οι περισσότεροι στρεπτόκοκ-
κοι της ομάδας Α (>95%) παρουσιάζουν ζώνη αναστο-
λής ανάπτυξης γύρω από το δισκίο, φαινόμενο που
αντιθέτως δεν παρατηρείται στο 83-97% των υπολοί-
πων στρεπτόκοκκων. Πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχουν
αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία για κλινικά απο-
μονωθέντα στελέχη S. pyogenes ανθεκτικά στην βακι-
τρακίνη.11,12 Παράλληλα, >10% των στρεπτόκοκκων
των ομάδων C και G, όπως και περίπου 5% αυτών της
ομάδας Β, είναι ευαίσθητοι στην βακιτρακίνη. Επομέ-
νως, καλό είναι η δοκιμασία αυτή να συνοδεύεται και
με την τοποθέτηση δισκίου τριμεθοπρίμης- σουλφο-
μεθοξαζόλης (SXT), στο οποίο οι στρεπτόκοκκοι των
ομάδων C και G είναι ευαίσθητοι, ενώ αυτοί της ομά-
δας Α και Β είναι ανθεκτικοί (πίνακας 2).9 Εναλλακτικά
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η ορολογική ταυτοποί-
ηση με τη μέθοδο συγκόλλησης σωματιδίων Latex
ευαισθητοποιημένων με αντισώματα ως προς το πο-
λυσακχαριδικό αντιγόνο των ομάδων (η παρουσία Α
αντιγόνου ταυτοποιεί τον S. pyogenes κατά 98%).1

2.4. Ταχεία ανίχνευση του αντιγόνου του S. pyoge-
nes (Strept test)
Επειδή το αποτέλεσμα της καλλιέργειας είναι διαθέ-
σιμο μετά από 24-48 ώρες, αναπτύχθηκαν ταχείες τε-
χνικές ανίχνευσης του αντιγόνου Α του στρεπτό-
κοκκου, απευθείας από το κλινικό δείγμα (Strept test,
Rapid Antigen Detection Tests, RADTs). Το αντιγόνο
του στρεπτόκοκκου εκχυλίζεται από το στυλεό με το
φαρυγγικό επίχρισμα και στη συνέχεια ανιχνεύεται με

ανοσολογική αντίδραση με τεχνική ανοσοχρωματο-
γραφίας, η οποία αντικατέστησε τόσο τις αρχικά χρη-
σιμοποιούμενες τεχνικές της συγκόλλησης σωμα-
τιδίων Latex, όσο και τις ανοσοενζυμικές τεχνικές (En-
zyme Immunoassay, ELISA).13

Η ειδικότητα αυτών των δοκιμασιών είναι υψηλή
(>95%), συγκρινόμενη με αυτή της καλλιέργειας, ενώ
η ευαισθησία τους κυμαίνεται από 70 έως 90%.13,14

Υψηλή ειδικότητα σημαίνει ότι τα ψευδώς θετικά απο-
τελέσματα με δοκιμασία RADT είναι σπάνια και επο-
μένως ένα θετικό αποτέλεσμα καθοδηγεί την
απόφαση χορήγησης θεραπείας, χωρίς την ανάγκη
επιβεβαίωσης του αποτελέσματος με καλλιέργεια, γε-
γονός όμως που δε συμβαίνει με το αρνητικό αποτέ-
λεσμα, που πρέπει να επιβεβαιώνεται με καλ-
λιέργεια.13-16 Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες της
Αμερικάνικης Εταιρείας Λοιμώξεων (Infectious Disea-
ses Society of America, IDSA), αν η ευαισθησία της
χρησιμοποιούμενης RADT είναι < 80%, το αρνητικό
RADT αποτέλεσμα πρέπει να επιβεβαιώνεται με άλλη,
πιο ευαίσθητη, μέθοδο (καλλιέργεια ή μοριακή τε-
χνική) τουλάχιστον σε παιδιατρικούς ασθενείς. Με
βάση τις πρόσφατες οδηγίες της IDSA, αυτό πρέπει να
εφαρμόζεται και σε ενήλικους ασθενείς, παρότι η επί-
πτωση της οξείας στρεπτοκοκκικής φαρυγγίτιδας
είναι μικρή και ο κίνδυνος ρευματικού πυρετού είναι
εξαιρετικά χαμηλός.16

Από άποψη σχέσης κόστους προς όφελος, η εφαρ-
μογή των RADTs είναι αποδεκτή σε σχέση με την καλ-
λιέργεια, αν και η τελευταία είναι πιο φτηνή, γιατί σε
περίπτωση θετικού αποτελέσματος αρχίζει άμεσα αν-
τιμικροβιακή θεραπεία, γεγονός που οδηγεί σε μεί-
ωση της μολυσματικότητας, αλλά και των τυχόν
επιπλοκών, ή τουλάχιστον της βαρύτητάς τους.1 Βέ-
βαια, χωρίς καλλιέργεια δεν είναι δυνατός ο έλεγχος
ευαισθησίας, όπως αναφέρεται παρακάτω. Αυτός πρέ-
πει απαραίτητα να γίνεται σε υποτροπιάζουσες λοιμώ-
ξεις και σε αλλεργία στην πενικιλλίνη, οπότε και
πρέπει να ακολουθεί έλεγχος αντοχής στις μακρολί-
δες, που αποτελούν την εναλλακτική θεραπεία.

2.5. Μοριακές τεχνικές
Στις μοριακές τεχνικές ανίχνευσης του S. pyogenes
ανήκουν in house και εμπορικά διαθέσιμες τεχνικές
αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR). Αυτές
χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά ευαισθησίας
(>90%) και ειδικότητας (>95%).17-19

Σήμερα, εμπορικά διαθέσιμη τεχνική είναι το Holo-
gic Gen-Probe GASDirect Test (Gen-Probe, Inc, San
Diego, California). Η ανίχνευση του S. pyogenes από το
φαρυγγικό επίχρισμα γίνεται με τη χρήση σημασμέ-
νου με χημειοφωταύγεια DNA ανιχνευτή μονής έλικας
(chemiluminescent single-strand DNA probe) με αλ-
ληλουχία συμπληρωματική του rRNA στόχου. H ευαι-
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Αιτιολογικός Μέθοδοι διάγνωσης Κατάλληλο δείγμα Μεταφορά Κατάλληλο

παράγοντας στο εργαστήριο καλλιεργητικό

Κατάλληλος χρόνος υλικό

Βακτήρια

Steptococcus Ανίχνευση Στυλεός με υλικό

pyogenes αντιγόνου Φαρυγγικό μεταφοράς Αιματούχο

Καλλιέργεια επίχρισμα θ° περιβάλλοντος άγαρ

Μοριακές τεχνικές Μέσα σε 2 ώρες

β-αιμολυτικοί Καλλιέργεια Στυλεός με υλικό

στρεπτόκοκκοι Ορολογική Φαρυγγικό μεταφοράς Αιματούχο

ομάδων C και G ταυτοποίηση επίχρισμα θ° περιβάλλοντος άγαρ

κατά Lancefield Μέσα σε 2 ώρες

Στυλεός με υλικό

Arcanobacterium Καλλιέργεια Φαρυγγικό μεταφοράς Αιματούχο

haemolyticum επίχρισμα θ° περιβάλλοντος άγαρ

Μέσα σε 2 ώρες

Υλικό μεταφοράς

Neisseria Καλλιέργεια Φαρυγγικό γονοκόκκου GC selective

gonorrhoeae επίχρισμα θ° περιβάλλοντος agar

Μέσα σε 2 ώρες

Corynebacterium Χρώση κυανού του Αποστειρωμένο

diphtheriae μεθυλενίου, μετά Ψευδομεμβράνη δοχείο μεταφοράς Hoyle’s

από καλλιέργεια Άμεση μεταφορά tellurite άγαρ

Στυλεός με υλικό

Fusobacterium Gram-χρώση Φαρυγγικό μεταφοράς για Fastidious

necrophorum Καλλιέργεια επίχρισμα αναερόβια anaerobe

αναερόβια θ° περιβάλλοντος άγαρ

Μέσα σε δύο ώρες

Ιοί

Mono-test*

Epstein-Bar (EBV) Ορολογική 5 ml ορού θ° περιβάλλοντος 

διάγνωση EBV Μέσα σε 2 ώρες

Herpes Simplex Άμεση ανίχνευση Στυλεός από δείγμα 

virus (HSV) Καλλιέργεια (σε φαρυγγικής βλάβης θ° περιβάλλοντος

(συνήθως type 1) ανοσοκαταστολή) (ειδικό για ιούς) Μέσα σε 2 ώρες

Αντισώματα 5 ml ορού

Cytomegalovirus Ανίχνευση IgM θ° περιβάλλοντος 

(CMV) αντισωμάτων 5 ml ορού Μέσα σε 2 ώρες

Human

immunodeficiency Διάγνωση HIV λοίμωξης

virus (HIV)

Είδος δείγματος και διαγνωστική μέθοδος, ανάλογα με τον αιτιολογικό παράγοντα.16Πίνακας 2

*Ψευδώς αρνητικά: έως 10% των Mono-tests, ιδίως σε μικρά παιδιά. Αν κλινική υποψία ισχυρή, τότε ειδικά αντισώματα στο ίδιο δείγμα και μετά από

7-10 μέρες σε νέο δείγμα που θα ελεγχθεί και πάλι ταυτόχρονα με το παλιό 
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σθησία και η ειδικότητα της μεθόδου σε σχέση με την
καλλιέργεια ανέρχονται σε 86-94.8% και 95-100%, αν-
τίστοιχα.13 Η τεχνική LightCycler Strep-A (Roche Ap-
plied Science, Indianapolis, Ind.), πραγματικού-χρόνου
PCR (real-time PCR) ενός κύκλου, παρά τα υψηλά πο-
σοστά ευαισθησίας και ειδικότητας (93% και 98% αν-
τίστοιχα), έχει πλέον καταργηθεί.18

Πρόσφατα αναπτύχθηκαν in house τεχνικές real-
time PCR με τη χρήση των νέου τύπου στυλεών “floc-
ked swabs” με πολύ καλά αποτελέσματα [ευαισθησία
96.0% ειδικότητα 98.6%, θετική προγνωστική αξία
(PPV) 96.9% και αρνητική προγνωστική αξία (NPV)
98.1%, σε σύγκριση με την καλλιέργεια].17 Τέλος η
εφαρμογή ποσοτικών real-time PCR (real-time quan-
titative PCR) μπορεί να δώσει πληροφορίες σχετικά με
το όριο ανίχνευσης των RADTs, και με το αν σχετίζεται
το μικροβιακό φορτίο με τη σοβαρότητα της κλινικής
εικόνας.19

2.6. Ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων
Η ανίχνευση τίτλου αντιστρεπτοκοκκικών αντισωμά-
των είναι χρήσιμη για τη διάγνωση των ανοσολογικών
επιπλοκών της στρεπτοκοκκικής φαρυγγίτιδας, δη-
λαδή του ρευματικού πυρετού και της οξείας σπειρα-
ματονεφρίτιδας. Εντούτοις, μια τέτοια εξέταση δεν
είναι χρήσιμη στη διάγνωση της οξείας φαρυγγίτιδας,
γιατί οι τίτλοι των δύο πιο συχνά χρησιμοποιούμενων
αντισωμάτων, της αντιστρεπτολυσίνης Ο (antistrepto-
lysin O, ASO) και της αντι-DNάσης Β, ανιχνεύονται σε
υψηλά επίπεδα μετά την 3η-8η εβδομάδα από τη λοί-
μωξη και μπορεί να παραμείνουν υψηλά για μήνες
μετά από αυτή.20

2.7. Έλεγχος ευαισθησίας
Οι β-αιμολυτικοί στρεπτόκοκκοι, αντίθετα από τον S.
pneumoniae και τους α-αιμολυτικούς στρεπτόκοκ-
κους, είναι ευαίσθητοι στην πενικιλλίνη και σε όλες τις
β-λακτάμες. Οι μακρολίδες αποτελούν εναλλακτική
θεραπεία σε λοιμώξεις από β-αιμολυτικούς στρεπτό-
κοκκους σε περίπτωση αλλεργίας στην πενικιλλίνη. Ο
ρόλος τους στην θεραπεία είναι σημαντικός, μια και
ύποπτη ή επιβεβαιωμένη αλλεργία στην πενικιλλίνη
αναφέρεται σε περισσότερους από 10% των ασθε-
νών.21 Βέβαια έχει αναφερθεί αντοχή στις μακρολίδες
η οποία οφείλεται σε δύο μηχανισμούς:

• τροποποίηση του στόχου δράσης. Σύμφωνα με
αυτό το μηχανισμό, η μεθυλίωση της περιοχής
σύνδεσης των μακρολίδων στο 23S τμήμα της
50S υπομονάδας του rRNA από μεθυλάσες, που
κωδικοποιούνται από erm γονίδια, οδηγεί σε αν-
τοχή σε μακρολίδες, λινκοσαμίδες και στρεπτο-
γραμίνη Β (MLSB φαινότυπος). Τα γονίδια, η
ύπαρξη των οποίων συνδέεται με τον MLSB φαι-
νότυπο είναι τα erm(B) και erm(TR) [υποτάξη του

erm(A)]. Η έκφραση των γονιδίων μπορεί να είναι
επαγώγιμη ή ιδιοσυστασιακή. 

o Στην περίπτωση της επαγώγιμης αντοχής
[inducible MLSB (iMLSB) φαινότυπος), ο μι-
κροοργανισμός παράγει ανενεργό mRNA,
το οποίο δεν μπορεί να μετατρέψει την
υπεύθυνη για την τροποποίηση του στόχου
μεθυλάση χωρίς την παρουσία επαγωγέα
(ερυθρομυκίνη και γενικά 14-15μελείς μα-
κρολίδες). Φαινοτυπικά, τα στελέχη παρου-
σιάζουν in vitro αντοχή στις μακρολίδες
(erythromycin) και ευαισθησία στις λινκοσα-
μίδες (clindamycin).21

Η επαγώγιμη τύπου αντοχή (δηλ. erythro-
mycin αντοχή και clindamycin ευαισθησία ή
ενδιάμεση αντοχή) ελέγχεται με το D-test
[τοποθέτηση δίσκων erythromycin 15μg και
clindamycin 2μg σε απόσταση 12 mm, σε
Mueller Hinton άγαρ με 5% αίμα προβάτου
(η τοποθέτηση των δίσκων δεν πρέπει να γί-
νεται με διανεμητή δίσκων αντιβιοτικών)].
Δοκιμασία D-test θετική (ευθυγράμμιση της
ζώνης αναστολής της clindamycin μεταξύ
των δύο δίσκων) αναδεικνύει τον iMLSB
φαινότυπο (συνδέεται κυρίως με ύπαρξη
ermΤR γονιδίου).

o Στελέχη με ιδιοσυστασιακού τύπου αντοχή
παρουσιάζουν αντοχή σε μακρολίδες (ery-
thromycin) και λινκοσαμίδες (clindamycin),
χωρίς την παρουσία επαγωγέα [constant
MLSB (cMLSB) φαινότυπος, ύπαρξη erm(B)
γονιδίου]. Στη δοκιμασία D-test, η ζώνη ανα-
στολής γύρω από την clindamycin είναι <
15mm. Σε θετικό D-test, το στέλεχος δίνεται
ως clindamycin ανθεκτικό. 
Στην απάντηση πρέπει να αναφέρεται ότι
πρόκειται για επαγώγιμη αντοχή στη clinda-
mycin και, επομένως, το αντιβιοτικό μπορεί
σε ορισμένους ασθενείς να είναι αναποτε-
λεσματικό. Σε αρνητικό D-test, το αποτέλε-
σμα για την clindamycin δίνεται ως έχει
(ευαισθησία ή ενδιάμεση ευαισθησία).22

• Μηχανισμός αντλίας. Η παρουσία αντλίας κωδικο-
ποιείται από το mef γονίδιο και η αντοχή αφορά
14- και 15μελείς μακρολίδες. Πρόκειται για τον Μ
φαινότυπο, παρόμοιος με τον iMLSB φαινότυπο,
που χαρακτηρίζεται από αντοχή στην erythromy-
cin (ζώνη αναστολής < 20mm).21 (εικόνα 2).

3. Συζήτηση – Συμπεράσματα

Η φαρυγγίτιδα είναι μια πολύ συχνή λοιμώδης νόσος,
ιδίως στις ηλικίες 5 έως 15 ετών. Παρότι η νόσηση από
S. pyogenes, που αποτελεί το πιο συχνό βακτηριακό
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αίτιο φαρυγγίτιδας, είναι κατά κανόνα βαρύτερη σε
σχέση με την αντίστοιχη ιογενή, η διαφορική τους διά-
γνωση δεν είναι ασφαλής με βάση μόνο την κλινική
εικόνα. Εντούτοις, είναι απαραίτητη για τη σωστή αν-
τιμετώπιση και την αποφυγή των δυνητικών επιπλο-
κών της νόσου, χωρίς να γίνεται ταυτόχρονα κατα-
χρηση αντιμικροβιακών φαρμάκων (αντιμικροβιακή
θεραπεία απαιτείται μόνο σε ασθενείς με αποδεδειγ-
μένη φαρυγγίτιδα λόγω βακτηριακού παράγοντα). Η
συνεκτίμηση των επιδημιολογικών παραμέτρων,
όπως ηλικία ασθενούς, εποχή του έτους, επιδημική ή
μη μορφή της νόσου και οι συνοσηρότητες, δε συμ-
βάλλει στην αιτιολογική διάγνωση της λοίμωξης. Επο-
μένως, η συμβολή του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
είναι σημαντική ως προς την καθοδήγηση της θερα-
πευτικής απόφασης.14,15,23 Μικροοργανισμοί εξάλλου
της φυσιολογικής χλωρίδας, όπως S. aureus, S. pneu-
moniae και H. influenzae, δεν πρέπει να αναφέρονται
στην απάντηση καλλιέργειας ρουτίνας φαρυγγικού
επιχρίσματος για να αποφεύγεται έτσι η άσκοπη
χρήση αντιβιοτικών.15,16

Διάφορες εργαστηριακές μέθοδοι, όπως είναι η
καλλιέργεια φαρυγγικού επιχρίσματος, η ταχεία ανί-
χνευση του αντιγόνου του S. pyogenes, καθώς και μο-
ριακές μέθοδοι, έχουν χρησιμοποιηθεί για την
αιτιολογική διάγνωση της λοίμωξης. Η ταχεία ανί-
χνευση του αντιγόνου του S. pyogenes χρησιμοποιεί-
ται ευρέως από τη δεκαετία του 1980 για την
αξιολόγηση των ασθενών με φαρυγγίτιδα και αυτό

γιατί το επίχρισμα μπορεί να ληφθεί στα εξωτερικά ια-
τρεία, στην κλινική ή στο ιατρείο πρωτοβάθμιας περί-
θαλψης, με το αποτέλεσμα να είναι διαθέσιμο μέσα σε
λίγα λεπτά της ώρας.16 Στους ασθενείς που έχουν θε-
τική δοκιμασία χορηγείται άμεσα αντιμικροβιακή
αγωγή. Στα παιδιά συνεχίζεται η διερεύνηση και επί
αρνητικού αποτελέσματος, με καλλιέργεια του φαρυγ-
γικού επιχρίσματος. Στους ενήλικες εθεωρείτο ότι επί
αρνητικού αποτελέσματος του strep-test δεν έπρεπε
να ακολουθήσει καλλιέργεια του φαρυγγικού επιχρί-
σματος λόγω υψηλής αρνητικής προγνωστικής αξίας
της τεχνικής, όμως οι νέες οδηγίες προτείνουν, ανά-
λογα με την κρίση του κλινικού γιατρού, επιβεβαίωση
του αρνητικού αποτελέσματος με καλλιέργεια, έτσι
ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη ευαισθησία στη διά-
γνωση του S. pyogenes.16

Η χρήση των ταχέων δοκιμασιών για τη διάγνωση
της φαρυγγίτιδας από S. pyogenes, χωρίς να ακολου-
θήσει καλλιέργεια, έχει σαν μειονέκτημα ότι δεν απο-
μονώνεται το στέλεχος για έλεγχο ευαισθησίας. Οι
β-αιμολυτικοί στρεπτόκοκκοι, παρά την ευρεία και επί
μακρόν, για σχεδόν 50 χρόνια, χορήγηση της πενικιλ-
λίνης, είναι ευαίσθητοι σε αυτήν και σε όλες τις β-λα-
κτάμες, ενώ μεμονωμένες αναφορές πενικιλλίνης -
ανθεκτικών στελεχών δεν έχουν επιβεβαιωθεί.21 Η θε-
ραπευτική αποτυχία της πενικιλλίνης σε περιπτώσεις
φαρυγγοαμυγδαλίτιδας από S. pyogenes οφείλεται σε
άλλους λόγους. Αυτοί είναι: α) η μη σωστή λήψη του
αντιβιοτικού, β) η παρουσία βακτηρίων στη χλωρίδα

Erythromycin S Erythromycin I/R

Clindamycin S Clindamycin I/R Clindamycin S Clindamycin S

D-test (+) D-test (-)

Φαινότυπος Ευαίσθητος Επαγώγιμος Επαγώγιμος Μ

ή MLSB

Ιδιοσυστασιακός

MLSB

Γονότυπος Κανένας erm erm mef(A)

Κλινική Όχι χορήγηση Όχι χορήγηση Όχι χορήγηση

εφαρμογή μακρολίδης, μακρολίδης, 14- &15μελών

clindamycin clindamycin μακρολιδών

Εικόνα 2 Ανίχνευση αντοχής στρεπτόκοκκων σε μακρολίδες και λινκοσαμίδες. Ο χαρακτηρισμός των φαινοτύπων αντοχής γίνεται με βάση τη δο-

κιμασία ευαισθησίας σε erythromycin και clindamycin (I/R: μέτρια ευαισθησία/αντοχή, S: ευαισθησία) (Προσαρμογή από Leclercq 2002)
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που παράγουν β-λακταμάσες, με αποτέλεσμα την
«προστασία» του S. pyogenes από το αντιβιοτικό, γ) η
απουσία μικροοργανισμών της χλωρίδας, που, μέσω
βακτηριοσινών που παράγουν ή ανταγωνισμού για τις
θρεπτικές ουσίες, βοηθούν στην αναστολή ανάπτυξης
και πολλαπλασιασμού του, δ) η συνύπαρξη και συνερ-
γική του δράση με άλλα παθογόνα, όπως κυρίως με
τη Moraxella catarrhalis, και ε) η ικανότητά του να ει-
σέρχεται εντός των κυττάρων, πράγμα που δεν μπο-
ρούν οι β-λακτάμες.21

Τα τελευταία χρόνια, όμως, αναφέρεται αυξημένη
αντοχή του S. pyogenes στις μακρολίδες, που αποτε-
λούν εναλλακτική θεραπεία σε περίπτωση αλλεργίας
στην πενικιλλίνη σε στελέχη που απομονώνονται στη
Β. Αμερική και στην Ευρώπη.15 Τα ποσοστά κυμαίνονται
από < 10% έως 20%, γεγονός που αντανακλά τη διαφο-
ρετική χρήση της συγκεκριμένης ομάδας αντιβιοτικών,
και επομένως είναι απαραίτητος ο έλεγχος επαγώγιμης
ή μη αντοχής με την εφαρμογή του D-test.24-27

Φαρυγγίτιδα μπορεί να προκληθεί και από άλλα βα-
κτηριακά αίτια, εκτός του S. pyogenes. Οι στρεπτόκοκ-
κοι των ομάδων C και G έχουν ενοχοποιηθεί για
φαρυγγίτιδα, καθώς και για σπάνιες περιπτώσεις μετα-
στρεπτοκοκκικής σπειραματονεφρίτιδας.16 Το A. hae-
molyticum προκαλεί επίσης σπανίως επιμένουσα
φαρυγγίτιδα σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες.16,28 Το
Fusobacterium necrophorum είναι ένας αναερόβιος μι-
κροοργανισμός που αναφέρεται στα αίτια της οξείας
φαρυγγίτιδας. Επί κλινικής υποψίας, πρέπει να ενημε-
ρωθεί το Εργαστήριο, ώστε να αναζητηθεί ο μικροορ-
γανισμός στο αναερόβιο τρυβλίο. Προκαλεί σοβαρή
κλινική εικόνα με επίμονη κυνάγχη και περιαμυγδα-
λικό απόστημα. Χωρίς έγκαιρη θεραπεία, μπορεί να

προκαλέσει βακτηριαιμία, καθώς και την απειλητική
για την ζωή νόσο Lemierre.29,30 Τέλος, σπάνια μικρο-
βιακά αίτια όπως Corynebacterium diphtheria και Neis-
seria gonorrhoeae (και ακόμα σπανιότερα Yersinia
enterocolitica, Y. pestis και Francisella tularensis) πρέπει
να αναζητηθούν μόνο σε κλινική υποψία, αποτέλεσμα
της προσεκτικής λήψης ιστορικού και της κλινικής εξέ-
τασης του θεράποντος ιατρού, ο οποίος οφείλει να με-
ταφέρει τις σχετικές πληροφορίες στο Μικροβιολογικό
Εργαστήριο.16,31 Τέλος, αμφίβολη είναι η αιτιοπαθογό-
νος σχέση άτυπων μικροοργανισμών, όπως Mycopla-
sma pneumoniae, Chlamydia psittaci, Chlamydophila
pneumoniae, που εντοπίζονται ενίοτε σε ασθενείς με
οξεία φαρυγγίτιδα, με πιθανότερη εκδοχή την απλή
συνύπαρξη με τον υπεύθυνο μικροοργανισμό.15,16

Σε περίπτωση που τεθεί διάγνωση ιογενούς φαρυγ-
γίτιδας, δεν απαιτείται κατά κανόνα η ακριβής αιτιολο-
γική διάγνωση του υπεύθυνου αιτίου, αφού αυτό δεν
προσθέτει στη θεραπευτική αντιμετώπιση. Ειδική ανα-
ζήτηση του παθογόνου ιού γίνεται μόνο σε υποψία σο-
βαρών και συστηματικών ιογενών λοιμώξεων, όπως
Herpes Simplex virus (HSV), Human Immunodeficiency
virus (HIV) και Epstein-Barr virus (EBV) (πίνακας 2).16

Συμπερασματικά, αν και η διάγνωση στρεπτοκοκκι-
κής φαρυγγίτιδας φαίνεται εύκολη, εντούτοις  υπάρ-
χουν σημεία που πρέπει κανείς να προσέξει, τόσο στην
καλλιέργεια, όσο και στις νεότερες τεχνικές, ώστε το
αποτέλεσμα να είναι αξιόπιστο. Μελλοντικά πεδία έρευ-
νας και μελέτης αποτελούν: 1) η βελτίωση των γρήγο-
ρων δοκιμασιών άμεσης ανίχνευσης του S. pyogenes
ομάδας Α, 2) η ανάπτυξη απλούστερων θεραπευτικών
σχημάτων, μικρότερης διάρκειας και 3) η δημιουργία
ενός αποτελεσματικού και ασφαλούς εμβολίου.
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Sore throat is a common reason for consulting pediatricians and primary-care physicians. Most
cases are of viral origin. Streptococcus pyogenes (Group A Streptococcus, GAS) is the most frequent

Summary

Etiological diagnosis of streptococcal pharyngitis based on throat swab
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Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή  Ε ρ γ α σ ί α
( Ι σ τ ο ρ ί α  τ η ς  Μ ι κ ρ ο β ι ο λ ο γ ί α ς )

Περίληψη

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την ιστορία των επιδημιών του ιού Ebola από το 1976 έως τις
ημέρες μας. Ο ιός Ebola ανήκει στην οικογένεια Filoviridae (νηματοϊοί), προκαλεί αιμορραγικό πυ-
ρετό και ο δείκτης θνητότητάς του είναι υψηλός (case fatality rate 50-90%). Από το 1976 έως την
φετινή επιδημία σε χώρες της Δυτικής Αφρικής, και συγκεκριμένα Γουινέα, Λιβερία, Σιέρρα Λεόνε
και Νιγηρία, ο ιός Ebola ευθύνεται για 32 επιδημίες. Οι επιδημίες του Ebola προκαλούν πανικό και
μεγάλη κοινωνική αναστάτωση. Η υψηλή μεταδοτικότητά του και η ελλειπής υγιεινομική οργά-
νωση των Αφρικανικών χωρών αποτελούν παράγοντες που αναγκάζουν τον Π.Ο.Υ. να βρίσκεται
σε συνεχή εγρήγορση και να λαμβάνει μέτρα κατά της εξάπλωσής του.

Η θανατηφόρα ιστορία του ιού Ebola (1976-2014)
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«Αυτοί που ήταν ως τότε υγιείς, χωρίς καμμιά φανερή
αιτία, ξαφνικά τους έπιανε δυνατός πυρετός στο κεφάλι
και φλόγωση και κοκκίνισμα των ματιών, τα μέσα, ο φά-
ρυγγας και η γλώσσα, γίνονταν αιματωδικά και η ανα-
πνοή τους έβγαινε αφύσικα και βρωμούσε. Όταν η
αρρώστια κατέβαινε στην κοιλιά προκαλούσε μεγάλο
πλήγιασμα και ακολουθούσε ακατάσχετη διάρροια και
οι περισσότεροι πέθαιναν από την εξάντληση. Άλλοι
μόλις γίνονταν καλά έπαθαν καθολική αμνησία...»

Θουκυδίδης, Ιστοριών Β΄ (47-54)1

Εισαγωγή

Στις 8 Αυγούστου 2014, ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας (Π.Ο.Υ.) ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης σε παγκόσμια κλίμακα λόγω
της νέας επιδημίας Ebola στην Αφρική, ενώ ταυτό-
χρονα έκανε έκκληση για διεθνή αλληλεγγύη. Με την
ενέργεια αυτή ο Π.Ο.Υ. θέλησε να τονίσει τον παγκό-
σμιο κίνδυνο εξάπλωσης του ιού Ebola. Πολλοί υπο-
στηρίζουν ότι η απόσταση που χωρίζει τις υπόλοιπες
ηπείρους από τις γνωστές ενδημικές επαρχίες συγκε-
κριμένων Αφρικανικών κρατών με παρελθόν επιδη-
μιών, αλλά και ο σωστός έλεγχος στις πύλες εισόδου
των χωρών, δεν καθιστούν τον αιμορραγικό πυρετό
του ιού Ebola άξιο τόσο μεγάλου συναγερμού και
εγρήγορσης. Εξάλλου, τα τελευταία 40 χρόνια η νόσος
έχει προκαλέσει περίπου 3.000 κρούσματα και περί-
που 1.000 θανάτους. Είναι ικανοί αυτοί οι αριθμοί να
δικαιολογήσουν τα αυξημένα μέτρα προστασίας και
την ανησυχία των υγειονομικών υπηρεσιών όλου του
κόσμου; 

Πέρα από την «ασφάλεια» που νοιώθουν λόγω από-
στασης οι Δυτικού τύπου κοινωνίες, όπου γενικότερα
η Αφρική και τα προβλήματά της φαντάζουν πολύ μα-
κρινά, η επιδημιολογική προσέγγιση του βασικού
αναπαραγωγικού αριθμού (basic reproduction num-
ber) R0 δίνει άλλη διάσταση. Ο βασικός αναπαραγω-
γικός αριθμός (R0) ορίζεται ως ο αναμενόμενος
αριθμός δευτερογενών κρουσμάτων από ένα κρού-
σμα κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταδοτικότητας
ενός μικρογοργανισμού σε ένα πληθυσμό επιδεκτι-
κών ατόμων. Ο R0 εξαρτάται από τη διάρκεια της πε-
ριόδου μεταδοτικότητας, την πιθανότητα μόλυνσης
ενός επιδεκτικού ατόμου, μετά από την επαφή, και τον
αριθμό των νέων επιδεκτικών ατόμων που θα έρθουν
σε επαφή ανά μονάδα χρόνου. Αν ο αναπαραγωγικός
αριθμός είναι μικρότερος της μονάδας, τότε κάθε
κρούσμα θα μεταδίδει τη λοίμωξη σε λιγότερα του
ενός άτομα και επομένως η νόσος θα τερματιστεί. Αν
ο αναπαραγωγικός αριθμός είναι μεγαλύτερος της μο-
νάδας, τότε κάθε κρούσμα μπορεί να μεταδώσει τη

νόσο και να προσβάλλει τον επιδεκτικό πληθυσμό. Γί-
νεται αντιληπτό ότι όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή R0,
τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες ύπαρξης επι-
δημίας στον πληθυσμό. Στην περίπτωση του ιού
Ebola, αν και οι μελέτες βασίζονται σε διαφορετικό
υπόβαθρο πληροφοριών από χώρες με «διαγνω-
σμένα» προβλήματα οργάνωσης υγειονομικών υπη-
ρεσιών, όλα συνηγορούν ότι ο R0 είναι δηλωτικός του
τι μπορεί να συμβεί σε μια επιδημία. Τα μοντέλα μπο-
ρεί να δίνουν ένα διαφορετικό εύρος τιμών R0 ανά πε-
ρίπτωση, π.χ. από 1,83-2,7 (Κονγκό 1995) ή 1,34-2,7
(Ουγκάντα 2000), δηλώνουν όμως ξεκάθαρα τον κίν-
δυνο εξάπλωσης του ιού Ebola και την αξία της πρό-
ληψης και επιτήρησης.2-3

Η φετινή επιδημία του ιού Ebola ξεκίνησε τον Δε-
κέμβριο του 2013, στις ανατολικές επαρχίες της Γουϊ-
νέας και εξαπλώθηκε σταδιακά στη Λιβερία, τη Σιέρρα
Λεόνε, στη Νιγηρία και τελευταία στη Σενεγάλη.4-5 Έως
τις 5 Σεπτεμβρίου 2014, η επιδημία είχε προκαλέσει
στην Γουϊνέα 812 κρούσματα (604 επιβεβαιωμένα) και
517 θανάτους (362 επιβεβαιωμένοι) με τον δείκτη
θνητότητας (case fatality rate, CFR) να ανέρχεται στο
64%.5-6 Στην Λιβερία η επιδημία εξαπλώθηκε σε 7 από
τις συνολικά 15 επαρχίες της χώρας (~50%), προκα-
λώντας 1871 κρούσματα (614 επιβεβαιωμένα) και
1089 θανάτους (431 επιβεβαιωμένοι) με την CFR να
αγγίζει το 58%.5,7 Ανάμεσά τους, έως τα μέσα Αυγού-
στου, 39 κρούσματα και 17 θάνατοι αφορούσαν υγει-
ονομικό προσωπικό (CFR=43,6%).7 Στη Σιέρρα Λεόνε
η επιδημία έχει προκαλέσει 1261 κρούσματα (1146
επιβεβαιωμένα) και 491 θανάτους (443 επιβεβαιωμέ-
νοι) με την CFR να ανέρχεται στο 34%.5,8 Στις 20 Ιου-
λίου άρχισαν να εντοπίζονται κρούσματα στη Νιγηρία
τα οποία έως τις 5 Σεπτεμβρίου είχαν ανέλθει σε 22
(18 επιβεβαιωμένα) ενώ σημειώθηκαν 8 θάνατοι
(CFR=36%).5 Τέλος, στις 27 Αυγούστου επιβεβαιώθηκε
το πρώτο κρούσμα στη Σενεγάλη.5

Επιδημίες και ανακάλυψη υπότυπων
του ιού Ebola

Από την στιγμή που άρχισαν να καταγράφονται επι-
σήμως οι επιδημίες, ο ιός Ebola προτάθηκε ως ένα
από τα πιθανά αίτια του περίφημου Λοιμού του Θου-
κυδίδη. Από τη δεκαετία του 90’ έχουν προταθεί συ-
νολικά τριάντα τέσσερα πιθανά αίτια, ανάμεσά τους
και ο ιός Ebola.9 Βέβαια, η πρόταση του Ebola βασί-
στηκε σε επιλεγμένα συμπτώματα, από το σύνολο
που περιγράφει ο Θουκυδίδης, που ίσως μεν μεμονω-
μένα να προσομοιώνουν την περίπτωση του αιμορ-
ραγικού πυρετού Ebola, αλλά σε συνδυασμό και με τα
άλλα δεδομένα απέχουν πολύ από το να ήταν αυτός
ο ιός η αιτία του λοιμού. 

50

Κ. ΤΣΙΑΜΗΣ, Γ. ΒΡΥΩΝΗ, Ν. ΣΠΑΝΑΚΗΣ, Α. ΤΣΑΚΡΗΣ

VOL. 59 • ISSUE 3, July-September 2014



Ο ιός Ebola, όπως και ο συγγενής του ιός Marburg,
ανήκουν στην οικογένεια Filoviridae (νηματοϊοί). Η
φυλογενετική ανάλυση του γονιδίου της γλυκοπρω-
τεϊνης επιφανείας που διαθέτουν οι δύο ιοί έδειξε ότι
οι ιοί Marburg και Ebola είναι διαφορετικοί κατά 72%,
ενώ οι υπότυποι του Ebola εμφανίζουν διαφορές στις
νουκλεοτιδικές αλληλουχίες κατά 47%.10 Η πρώτη εμ-
φάνιση του συγγενούς ιού Marburg χρονολογείται
από το 1967, έτος κατά το οποίο περιγράφηκαν για
πρώτη φορά οι νηματοϊοί στο Marburg της Γερμανίας.
Ο ιός Marburg θεωρήθηκε τότε ως το αίτιο των επιδη-
μιών που είχαν εμφανισθεί στο Βελιγράδι και στην
Φρανκφούρτη, με τη λοίμωξη να συσχετίζεται με μια
παραγγελία κερκοπίθηκων (Cercopithecus aethiops)
που είχαν εισαχθεί για εργαστηριακή έρευνα από την
Ουγκάντα.10

Η πρώτη επισήμως καταγεγραμμένη επιδημία
Ebola σημειώθηκε το 1976 πλήττοντας σχεδόν ταυτό-
χρονα το Νότιο Σουδάν και το Βόρειο Ζαΐρ (σήμερα
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό). Ο ιός που απομονώ-
θηκε ονομάστηκε Ebola από έναν παρακείμενο πο-
ταμό του Ζαΐρ. Με δεδομένο ότι οι δύο επιδημίες δεν
συνδέθηκαν επιδημιολογικά, φάνηκε ότι υπεύθυνοι
ήταν δυο διαφορετικοί υπότυποι του ιού Ebola, ο
Ebola Sudan και ο Ebola Zaire.11-12 Το ίδιο έτος θα ση-
μειωθεί κρούσμα Ebola στην Αγγλία κατόπιν λανθα-
σμένου εργαστηριακού χειρισμού ενός τεχνολόγου ο
οποίος τρυπήθηκε από μολυσμένη βελόνα.13

Το 1989, θα πεθάνουν με συμπτώματα αιμορραγι-
κού πυρετού, κατά την διάρκεια της καραντίνας τους,
μια ομάδα πιθήκων (Cynomologus macaques) στο Re-
ston της Βιρτζίνια. Η πόλη θα δώσει το όνομά της στο
νέο υπότυπο. Το 1994, ένας Ελβετός ζωολόγος θα πε-
θάνει ύστερα από επαφή με νεκρούς χιμπατζήδες
τους οποίους εξέτασε ύστερα από το θάνατό τους
από αιμορραγικό πυρετό.10 Το συμβάν έλαβε χώρα
στην Ακτή Ελεφαντοστού και το όνομα της χώρας δό-
θηκε στο νέο υπότυπο Ebola (Côte d’Ivoire).14 Το ίδιο
έτος δυο επιδημίες αιμορραγικού πυρετού θα σημει-
ωθούν και στη Γκαμπόν. Μάλιστα, η μια εκ των δυο ξε-
κίνησε από ομάδα κυνηγών οι οποίοι είχαν φονεύσει
χιμπατζή που έφερε τον ιό. Το 2007 στην Ουγκάντα,
στην επιδημία με την λιγότερη θνητότητα στην ιστο-
ρία του ιού, θα ανακαλυφθεί ένας νέος υπότυπος που
έλαβε το όνομά του από την περιοχή που προσέβαλε
η επιδημία (Ebola Bundibugyo).15

Σύμφωνα με την επίσημη και ισχύουσα ταξινό-
μηση, το γένος Ebola περιλαμβάνει τους ακόλουθους
υπότυπους: Zaire Ebolavirus (EBOV), Bundibugyo Ebo-
lavirus (BDBV), Sudan Ebolavirus (SUDV), Tai Forest
Ebolavirus (TAFV) και Reston Ebolavirus (RESTV). Όλοι
οι υπότυποι προκαλούν νόσο στον άνθρωπο, εκτός
από τον RESTV, ο οποίος προκαλεί νόσο σε πιθήκους
στις Φιλιππίνες και παράλληλα έχουν βρεθεί αντισώ-

ματα έναντι αυτού σε χοίρους από φάρμες στην ίδια
χώρα.16-17 Ο υπότυπος Tai Forest είναι επί της ουσίας
ο Ebola Côte d’Ivoire ο οποίος πλέον μετονομάστηκε
και έλαβε το όνομά του από τον Εθνικό Δρυμό Tai της
Ακτής Ελεφαντοστού. Από το 1976 έως και τα κρού-
σματα της περιόδου 2013-14 στη Γουινέα, στη Σιέρρα
Λεόνε, τη Λιβερία και τη Νιγηρία, ο ιός Ebola ευθύνε-
ται για τις ακόλουθες επιδημίες, όπως αυτές φαίνονται
συνοπτικά στον πίνακα 1:5,11-13,18-28

Μικροβιολογία 

Οι ιοί Marburg και Ebola έχουν φάκελο και μονό-
κλωνο, ενιαίο (μη τμηματικό), αρνητικής πολικότητας
RNA. Τα ιικά σωματίδια έχουν διάμετρο περίπου 80nm
αλλά το μήκος τους ποικίλει και φτάνει μέχρι τα
1400nm. Τα ιικά σωματίδια συνήθως εμφανίζονται ως
μακριά νημάτια, όπως μαρτυρά και το όνομα filo εκ
των λατινικής λέξης που σημαίνει ίνα (νήμα). Μπο-
ρούν όμως να εμφανισθούν με διακλαδώσεις ή το
σχήμα του λατινικού γράμματος U.10

Το γονιδίωμα έχει μήκος περίπου 19Kbp. Υπάρχουν
7 δομικά γονίδια που κωδικοποιούν για την πυρηνο-
πρωτεΐνη (VP 35), μια πρωτεΐνη στρώματος (VP 40),
μια γλυκοπρωτεΐνη επιφανείας, μια ελάσσονα πρω-
τεΐνη του πυρηνοκαψιδίου (VP 30), μια υδρόφοβη
πρωτεΐνη που σχετίζεται με την μεμβράνη (VP 24) και
την ιική RNA-εξαρτώμενη RNA πολυμεράση (L). Ορι-
σμένα από τα γονίδια διαχωρίζονται με μεσογονιδια-
κές περιοχές, αλλά τα υπόλοιπα έχουν μικρές
επικαλύψεις μεταξύ τους. Υπάρχει μια επικάλυψη
(VP30-VP24) στο γονιδίωμα του ιού Marburg και τρεις
στον Ebola (υπότυπος Zaire). Ο ιός Ebola, όπως και ο
Marburg, μπορούν να αναπτυχθούν σε ποικιλία κυτ-
ταρικών σειρών, αλλά σε εργαστήρια βιοασφάλειας
κατηγορίας 4 (BSL-4). Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι C λε-
κτίνες των μονοκυττάρων και των μακροφάγων απο-
τελούν τους υποδοχείς για την είσοδο του ιού. Ο
πολλαπλασιασμός των νηματοϊών γίνεται στο κυττα-
ρόπλασμα, όπου σχηματίζονται έγκλειστα, ορατά με
μέθοδο άμεσου ανοσοφθορισμού.10,29-30 Ο πολλαπλα-
σιασμός των υπότυπων Ebola Sudan και Reston είναι
γενικά βραδύτερος σε σύγκριση με τους άλλους δύο
υπότυπους.10

Επιδημιολογία

Ο αιμορραγικός πυρετός του ιού Ebola είναι μια ζωο-
νόσος με άγνωστο τον ενδιάμεσο ξενιστή. Δεξαμενή
του ιού στη φύση θεωρείται ότι είναι η καρποφάγος
νυχτερίδα. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι οι νυχτε-
ρίδες κυρίως της οικογένειας Pteropodidae, που
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Χώρες Έτος Ιός/Υπότυπος Θνησιμότητα Επιδημιολογία

Νότιο Σουδάν 1976 Ebola/Sudan 53% Μόλυνση από νυχτερίδα.

Νοσοκομειακή εξάπλωση

Βόρειο Ζαϊρ 1976 Ebola/Sudan 88% Βρώση άγριων ζώων, επιδημία κοινότητας.

Νοσοκομειακή εξάπλωση

Αγγλία 1976 Ebola/Sudan 0% Εργαστηριακή λοίμωξη

Ζαϊρ 1977 Ebola/Zaire 100% Σποραδικό κρούσμα

Νότιο Σουδάν 1979 Ebola/Zaire 65% Ίδια περιοχή με το 1976

ΗΠΑ 1989 Ebola/Reston 0% Εισαγώμενοι πίθηκοι από Φιλιππίνες

ΗΠΑ 1990 Ebola/Reston 0% Εισαγώμενοι πίθηκοι από Φιλιππίνες

Ιταλία 1992 Ebola/Reston 0% Εισαγώμενοι πίθηκοι από Φιλιππίνες

Γκαμπόν 1994 Ebola/Zaire 63% Άγνωστη προέλευση. Αναδρομική επιβεβαίωση

Ακτή

Ελεφαντοστού 1994 Ebola/Côte d’Ivoire 0% Νεκροψία σε χιμπατζή

Λιβερία 1994 Ebola/Côte d’Ivoire 0% Ορολογική διάγνωση

Ζαϊρ 1995 Ebola/Zaire 78% Νοσοκομειακή εξάπλωση

Γκαμπόν 1996 Ebola/Zaire 57% Επαφή με νεκρό χιμπατζή

Γκαμπόν 1996 Ebola/Zaire 75% Κρούσμα σε κυνηγό πιθήκων

Νότιος Αφρική 1996 Ebola/Zaire 50% Εκ της ομάδας ιατρών που μετέβησαν

στην Γκαμπόν

ΗΠΑ 1996 Ebola/Reston 0% Εισαγώμενοι πίθηκοι από Φιλιππίνες

Φιλιππίνες 1996 Ebola/Reston 0% Ύποπτο κρούσμα σε καραντίνα

Ουγκάντα 2000 Ebola/Zaire 40% Επιδημία κοινότητας. Νοσοκομειακή εξάπλωση

Γκαμπόν 2001 Ebola/Zaire 82% Επιδημία κοινότητας

Κονγκό 2001 Ebola/Zaire 76% Επιδημία κοινότητας

Κονγκό 2003 Ebola/Zaire 83% Επιδημία κοινότητας

Σουδάν 2004 Ebola/Sudan 41% Επιδημία κοινότητας

Λ.Δ. Κονγκό 2005 Ebola/Zaire 83% Βρώση χιμπατζήδων

Ουγκάντα 2007 Ebola/Zaire 25% Επιδημία κοινότητας. Νοσοκομειακή εξάπλωση

Κονγκό 2007 Ebola/Zaire 71% Επιδημία κοινότητας. Νοσοκομειακή εξάπλωση

Φιλιππίνες 2008 Ebola/Reston 0% Χοίροι

Κονγκό 2008 Ebola/Zaire 47% Επιδημία κοινότητας. Νοσοκομειακή εξάπλωση

Φιλιππίνες 2009 Ebola/Reston 0% Χοίροι

Ουγκάντα 2011 Ebola/Sudan 0% Σποραδικό κρούσμα

Ουγκάντα 2012 Ebola/Sudan 66% Επιδημία κοινότητας.

Λ.Δ. Κονγκό 2012 Ebola/Bundibugyo 48% Επιδημία κοινότητας.

Γουινέα, Λιβερία,

Σιέρρα Λεόνε, 2014 Ebola/Zaire 54% Υπό διερεύνηση

Νιγηρία (αρχές Σεπτεμβρίου)

Πίνακας 1 Χρονολογικός πίνακας επιδημιών από ιό Ebola (1976-2014)



αφθονούν στα αφρικανικά δάση, μεταφέρουν τον ιό
χωρίς να προσβάλλονται από αυτόν. Επίσης, σχετικές
έρευνες έδειξαν ότι ο ιός μπορεί να μεταφερθεί και
από το γένος των νυχτερίδων Τadarida, υποδηλώνον-
τας ότι οι νυχτερίδες είναι σημαντική δεξαμενή του
ιού. Ο ιός Marburg, που σχετίζεται με τον Ebola, βρέ-
θηκε επίσης στην οικογένεια Pteropodidae στην Ουγ-
κάντα.31 Στα τροπικά δάση οι νυχτερίδες της
οικογένειας Pteropodidae μεταφέρουν τον ιό έμμεσα
ή άμεσα στους χιμπατζήδες, τους πιθήκους και τους
γορίλλες, για τους οποίους η λοίμωξη από τον ιό είναι
συχνά σοβαρή και θανατηφόρα (εικόνα 1). Για τους
ιούς Ebola Bundibugyo, Sudan και Tai Forest δεν
υπάρχουν δεδομένα ότι οι νυχτερίδες αποτελούν δε-
ξαμενή του ιού.32

Η μετάδοση του ιού στους ανθρώπους μπορεί να
πραγματοποιηθεί μέσω της επαφής ή/και βρώσης μο-
λυσμένων, άρρωστων χιμπατζήδων και πιθήκων. Επί-
σης, η λοίμωξη έχει εντοπιστεί και σε αντιλόπες οι
οποίες συχνά αποτελούν έδεσμα των Αφρικανικών
φυλών.15 Στη συνέχεια εξαπλώνεται από το ένα άτομο
στο άλλο: από την άμεση επαφή με μολυσμένο αίμα,
σωματικά υγρά ή όργανα, είτε έμμεσα μέσω της επα-
φής με μολυσμένα περιβάλλοντα. Ακόμη και οι κηδείες

των θυμάτων του ιού μπορεί να είναι επικίνδυνες, αν
οι πενθούντες έχουν άμεση επαφή με το σώμα του νε-
κρού (πλύσιμο σώματος νεκρού). Οι εργαζόμενοι στην
υγειονομική περίθαλψη κινδυνεύουν, αν φροντίζουν
ασθενείς χωρίς να λαμβάνουν τις σωστές προφυλάξεις
για να αποφύγουν τη μόλυνση.31

Η εμφάνιση σποραδικών κρουσμάτων στην
Αφρική, συνήθως, ακολουθείται από μεγάλες νοσοκο-
μειακές επιδημίες, που οφείλονται σε δευτερογενή με-
τάδοση λόγω της πολλαπλής χρήσης βελονών, χωρίς
αποστείρωση, και της έλλειψης των απαραίτητων μέ-
τρων ατομικής προστασίας για το ιατρονοσηλευτικό
προσωπικό. Οι άνθρωποι είναι μολυσματικοί όσο το
αίμα και οι εκκρίσεις τους περιέχουν τον ιό - σε ορι-
σμένες περιπτώσεις μέχρι και επτά εβδομάδες αφού
αναρρώσουν. Άτομα που επιβιώνουν είναι δυνατόν να
μεταδώσουν την ασθένεια σεξουαλικά σχεδόν για δύο
μήνες μετά τη θεραπεία τους. Τέλος μετάδοση μέσω
του αέρα δεν έχει τεκμηριωθεί.31

Οι λοιμώξεις του ιού Ebola στον άνθρωπο είναι
πολύ σοβαρές και ο δείκτης θνητότητας (CFR) ποικίλει
ανάλογα τον υπότυπο: Zaire Ebolavirus (ZEBOV: 80–
90%) , Sudan Ebolavirus (SEBOV: 40–65%), Bundibu-
gyo Ebolavirus (BEBOV: 25%).18-19, 33-37
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Εικόνα 1 Γεωγραφική κατανομή ιού Ebola σε ανθρώπους και ζώα (WHO 2014©)



Κλινική εικόνα

Ο χρόνος επώασης είναι 2-21 ημέρες (συνήθως 8-10),
η εκδήλωση των συμπτωμάτων είναι ταχεία και το
φάσμα περιλαμβάνει πυρετό, αδιαθεσία, μυαλγία, έν-
τονη μετωπική κεφαλαλγία, βραδυκαρδία, επιπεφυκί-
τιδα, ναυτία, έμετο, διάρροια, κοιλιακό άλγος,
αιματέμεση και μέλαινες κενώσεις.10

Μετά από 5-7 ημέρες υπάρχουν έντονες αιμορρα-
γικές εκδηλώσεις, μαζί με πετέχειες, εκχυμώσεις και
ακατάσχετη αιμορραγία στα σημεία της φλεβοκέντη-
σης. Κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα εμφανίζεται περί-
που την 5η ημέρα και ακολουθείται από απολέπιση.
Ο θάνατος επέρχεται 6-9 ημέρες μετά την έναρξη των
συμπτωμάτων. Η ανάρρωση είναι βραδεία, με απώ-
λεια βάρους, εξάντληση και αμνησία της περιόδου της
οξείας λοίμωξης.10

Οι νηματοϊοί πολλαπλασιάζονται στο ήπαρ και
στους περισσότερους ιστούς του σώματος. Η αιτία θα-
νάτου σχετίζεται με την αιμορραγία και την αυξημένη
αγγειακή διαπερατότητα που καταλήγει σε απώλεια
υγρών και αίματος στους εξωαγγειακούς χώρους και
καταλήγουν σε σοκ. Κατά την διάρκεια του αιμορρα-
γικού πυρετού παρατηρείται σημαντική λεμφοπενία,
με ταυτόχρονη σημαντική ουδετεροφιλία.10

Εργαστηριακή Μικροβιολογική Διάγνωση

Η διάγνωση είναι είτε άμεση με ανίχνευση του ίδιου
του ιού, είτε έμμεση με ανίχνευση ειδικών αντισωμά-
των.10,31 Η άμεση ανίχνευση περιλαμβάνει: (α) απομό-
νωση του ιού από το αίμα με κυτταροκαλλιέργεια σε
Vero κύτταρα, (β) παρατήρηση του ιού σε ηλεκτρονικό
μικροσκόπιο, είτε μετά από καλλιέργεια, είτε άμεσα
στο αίμα στα πρώιμα στάδια της λοίμωξης, (γ) ανί-
χνευση αντιγόνων του ιού με ανοσοενζυμική τεχνική
ELISA και (δ) ανίχνευση RNA του ιού με RT-PCR.17 Στις
μέρες μας η RT-PCR, που ενισχύει μια συντηρημένη πε-
ριοχή του L-γονιδίου, έχει αποδειχθεί η πλέον ευαί-
σθητη και ειδική μέθοδος για ταχεία διάγνωση.17

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ιαιμίας των ατόμων στη
φάση επώασης και ο ιός ανιχνεύεται στο αίμα ή σε
άλλα σωματικά υγρά 3 ημέρες μέχρι 7-16 μέρες μετά
την έναρξη των συμπτωμάτων.17 Μελέτες από τη Γκαμ-
πόν και την Ουγκάντα δείχνουν ότι είναι υψηλότερος
ο βαθμός ιαιμίας σε άτομα που κατέληξαν, παρά σε
αυτά που ανάρρωσαν, τα οποία, συνήθως, αρνητικο-
ποιούσαν την PCR στο τέλος της 2ης εβδομάδας της
νόσου τους.38-39 Ο χειρισμός των ύποπτων για Ebola
δειγμάτων περιλαμβάνει αρχικά επώαση με guanidi-
nium isothiocyanate – χημικός χαοτροπικός παράγον-
τας ο οποίος αποδιατάσσει τις ιικές πρωτεΐνες του ιού
και καθιστά το δείγμα μη μολυσματικό.38

Η ανίχνευση των ειδικών αντισωμάτων γίνεται με
direct IgG και IgM ELISA, καθώς και IgM capture ELISA.
Ειδικά IgM αντισώματα ανιχνεύονται νωρίς, συνήθως
2 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων, φτάνον-
τας στη μέγιστη τιμή τους περίπου τη 2η εβδομάδα
νόσησης, ενώ δεν ανιχνεύονται πια μεταξύ 30 και 168
ημέρες μετά την έναρξη της νόσου. Τα IgG αντισώ-
ματα ανιχνεύονται μεταξύ 6ης και 18ης ημέρας από
την εμφάνιση των συμπτωμάτων και παραμένουν για
πολλά χρόνια (μέχρι και 11 χρόνια).38-39 Ύπαρξη IgM ή
αύξηση των IgG αποτελούν ισχυρές ενδείξεις που θέ-
τουν τη διάγνωση. Μείωση του τίτλου των IgM ή τε-
τραπλασιασμός του τίτλου των IgG ή και τα δύο, σε
διαδοχικά δείγματα ορού, αποτελούν ισχυρή ένδειξη
πρόσφατης λοίμωξης.17 Εμπειρία από διάφορες επι-
δημίες έχει δείξει ότι ασθενείς που πρόκειται να κατα-
λήξουν δεν καταφέρνουν να αναπτύξουν αντισώματα
και, επομένως, η ανίχνευσή τους αποτελεί θετικό προ-
γνωστικό παράγοντα. Όλες οι παραπάνω τεχνικές
πραγματοποιούνται σε δείγματα που αδρανοποιούν-
ται με γ-ακτινοβολία ή θέρμανση.38

Οδηγίες του Π.Ο.Υ. 

Στο νοσοκομείο, η εξάπλωση του ιού ελέγχεται με
απομόνωση του ασθενούς, τη χρήση προστατευτικού
ιματισμού και την αυστηρή τήρηση των κανόνων
ασφαλείας διάθεσης βελονών, συρίγγων, αίματος και
άλλων βιολογικών δειγμάτων. Το ιατρονοσηλευτικό
προσωπικό πρέπει να τηρεί με σχολαστικότητα τους
κανόνες υγιεινής και να πλένει συχνά τα χέρια του. Ο
Π.Ο.Υ. προειδοποιεί επίσης για την κατανάλωση
αγρίων ζώων και οποιαδήποτε επαφή με μολυσμένες
νυχτερίδες ή μαϊμούδες και πίθηκους. Ιδιαίτερα κά-
ποιες νυχτερίδες που θεωρούνται λιχουδιά στην πε-
ριοχή της Γουινέας, όπου η επιδημία ξεκίνησε, πρέπει
να αποφεύγονται. Η λοιμογόνος δύναμη των νημα-
τοϊών καταστρέφεται με: θέρμανση στους 60°C για
30΄, υπεριώδη και γ-ακτινοβολία, φορμόλη 1%, λιπιδι-
κούς διαλύτες, β-προπιολακτόνη και, τέλος, με υπο-
χλωριώδη ή φαινολικά απορρυπαντικά.10

Θεραπεία

Η υποστηρικτική αγωγή είναι η μόνη θεραπεία που
μπορεί να χορηγηθεί. Η ριμπαβιρίνη δεν επιδρά στο
πολλαπλασιασμό των νηματοϊών in vitro. Η παθητική
ανοσοποίηση, καθώς και η χορήγηση ιντερφερόνης
είναι αναποτελεσματικά. Σε πειραματικά μοντέλα πον-
τικιών, οι αναστολείς της S–αδενοσυλ-L-ομοκυστεϊνης
ήταν πολύ αποτελεσματικοί, ακόμα και σε ανοσοκα-
τεσταλμένα ζώα. Δεν υπάρχει ειδικό εμβόλιο, αν και η
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στρατηγική εμβολιασμού με DNA (γονίδια γλυκοπρω-
τεΐνης) είναι πολύ αποτελεσματική στην πρόληψη της
λοίμωξης σε πειραματικά μοντέλα πιθήκων.10,40-42

Το ιστορικό της πρώτης επιδημίας στο Ζαΐρ
και στο Σουδάν (1976)

Όπως αναφέρθηκε, η πρώτη επίσημη εμφάνιση του
ιού Ebola χρονολογείται από το 1976 όταν ενέσκηψαν
δύο επιδημίες στο Σουδάν και το τότε Ζαΐρ (σημ. Λ.Δ.
Κονγκό). Η απελπιστική κατάσταση που είχε προκύ-
ψει, καθώς και το γεγονός ότι επρόκειτο για νέο ιό,

ώθησε τον Π.Ο.Υ., κατόπιν αίτησης των κυβερνήσεων
των δύο κρατών, να αποστείλει δύο διεθνείς ομάδες
ιατρών στις πληγείσες χώρες. Η ομάδα του Ζαΐρ απο-
τελούνταν από 45 ιατρούς από το Βέλγιο, τον Καναδά,
την Γαλλία, το Ζαΐρ, την Νότια Αφρική και τις Η.Π.Α.,
ενώ η αντίστοιχη του Σουδάν αριθμούσε 25 ιατρούς
από το Σουδάν, τη Γαλλία, τη Δυτική Γερμανία, τη Με-
γάλη Βρετανία και τις Η.Π.Α. Οι αναφορές αυτών των
δύο ομάδων δημοσιεύθηκαν το 1978 στο Bulletin of
the World Health Organization και αποτελούν πολύ-
τιμη πηγή πληροφόρησης για την κατάσταση που αν-
τιμετώπισαν οι αποστολές του Σουδάν και του
Ζαΐρ.11-12 (εικόνα 2)
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Εικόνα 2 Οι αναφορές των διεθνών αποστολών του Π.Ο.Υ. (Bulletin of the World Health Organisation 1978) και ενημέρωση της εξέ-

λιξης των επιδημιών μέσω του Weekly Epidemiological Record, WHO 1976



Στις 27 Ιούνιου 1976, ένας υπάλληλος μιας κλω-
στοϋφαντουργικής μονάδας στην πόλη Nzara του δυ-
τικού Σουδάν, θα εμφανίσει υψηλό πυρετό,
πονοκέφαλο και πόνο στο στήθος. Ο ασθενής θα νο-
σηλευθεί στο τοπικό νοσοκομείο, χωρίς να βελτιώνε-
ται η κατάστασή του. Την τρίτη ημέρα της νοσηλείας
του θα αρχίσουν αιμορραγίες από τη μύτη και το
στόμα, καθώς και αιματοχεσία. Τελικά, θα καταλήξει
την ίδια ημέρα από ακατάσχετες αιμορραγίες. Τις επό-
μενες ημέρες ο αριθμός των κρουσμάτων και νεκρών
ανέρχεται σε τρεις (άλλος ένας υπάλληλος και η σύζυ-
γός του). Ένας τρίτος υπάλληλος που ένιωσε αδιαθε-
σία προτίμησε να μην ακυρώσει την επίσκεψή του
στην διπλανή πόλη Maridi, όπου διέμενε ο αδελφός
του. Εκεί, η καστάστασή του θα επιδεινωθεί και θα
απευθυνθεί στο τοπικό νοσοκομείο, το οποίο ήταν το
μεγαλύτερο της περιοχής. Η κατάστασή του θα πα-
ρουσιάσει την ίδια ραγδαία επιδείνωση όπως και το
πρωτογενές κρούσμα στην Nzara. Όσοι από το νοση-
λευτικό προσωπικό ασχολήθηκαν μαζί του θα παρου-
σιάσουν τα ίδια συμπτώματα και θα αποβιώσουν. Η
επιδημία μόλις έχει ξεσπάσει στο νοσοκομείο της Ma-
ridi και όλοι είναι ανήμποροι να αντιμετωπίσουν
αυτήν την παράξενη ασθένεια. Πίσω στην Nzara, ο
αριθμός των κρουσμάτων ανήλθε στους 48, από τους
οποίους κατέληξαν οι 27. Μέχρι τα τέλη Αυγούστου η
επιδημία στο νοσοκομείο της Maridi σκοτώνει αδια-
κρίτως νοσηλευτικό προσωπικό και ασθενείς. Από το
προσωπικό των 154 ατόμων, 62 ιατροί και νοσοκόμες
θα ασθενήσουν και 33 εξ αυτών θα καταλήξουν. Την
ίδια περίοδο, η ίδια σχεδόν κατάσταση επικρατεί και
στο νοσοκομείο της Nzara, ενώ πλέον τα κρούσματα
διασπείρονται στην πόλη και οι ασθενείς πεθαίνουν
αβοήθητοι στα σπίτια τους.11

Ενώ η επιδημία στο Σουδάν διένυε τον δεύτερο
μήνα της, 825 χιλιόμετρα δυτικά του Σουδάν στην
επαρχία Yambuku του γειτονικού Ζαΐρ, στις 26 Αυγού-
στου 1976, ένας νεαρός άνδρας ονόματι Mabalo ζητά
βοήθεια στο νοσοκομείο της ομώνυμης πόλης. Είναι
εμπύρετος και η αναφορά του ότι είναι ο οδηγός της
Βελγικής Ιεραποστολής που επισκέφθηκε πριν λίγες
ημέρες μια ενδημική για την ελονοσία περιοχή, ήταν
αρκετή για να τεθεί η διάγνωση. Οι ιατροί του χορη-
γούν χλωροκίνη και αποχωρεί. Από τις 26 έως τις 31
Αυγούστου θα επισκεφθεί το νοσοκομείο πλήθος
ασθενών για διάφορα θέματα υγείας. Το μικρό νοσο-
κομείο της Yambuku ήταν το μοναδικό σε μια περιοχή
με 275.000 κατοίκους, ενώ διέθετε γυναικολογικό και
μαιευτικό τμήμα. Σε διάστημα μιας εβδομάδας δεκά-
δες επίτοκες, ασθενείς με δυσεντερία, ελονοσία και
άλλες ασθένειες, θα επισκεφθούν το νοσοκομείο.
Όλοι τους όμως μετά την επίσκεψη στο νοσοκομείο
θα είχαν κάτι κοινό. Είχαν δεχθεί ενέσιμες θεραπείες
με τις ίδιες σύριγγες. Το νοσοκομείο διέθετε μόνο 5

σύριγγες και 5 βελόνες, οι οποίες αποστειρώνονταν
κάθε βράδυ σε βραστό νερό και ήταν οι μοναδικές
που χρησιμοποιούσαν οι ιατροί σε ένα νοσοκομείο
που εξυπηρετούσε κάθε μέρα 300-600 ασθενείς. Μια
από αυτές τις βελόνες είχε εισαχθεί στο σώμα του Ma-
balo και μετά σε άγνωστο αριθμό άλλων ατόμων. Στις
1 Σεπτεμβρίου ο Mabalo επιστρέφει στο νοσοκομείο
με επιδείνωση της υγείας του και κατά την είσοδό του
καταρρέει. Τα μέλη της Βελγικής Ιεραποστολής αρχί-
ζουν επίσης να ασθενούν και στην συνέχεια οι ιατροί
και οι νοσοκόμες. Λίγες ημέρες αργότερα τα κρού-
σματα με τα συμπτώματα του Mabalo ανέρχονται σε
17.12

Στις 8 Σεπτεμβρίου θα πεθάνει ο Mabalo και η
σωρός θα παραδοθεί στην οικογένειά του. Σε μια
εποχή όπου ήταν ακόμα άγνωστοι οι παράγοντες κιν-
δύνου της ασθένειας, το νοσοκομείο παρέδωσε την
σωρό του στους οικείους του. Όλο το χωριό συμμε-
τείχε στην οδύνη της οικογένειας, αλλά και στην προ-
ετοιμασία της τελετουργικής ταφής. Η επαφή των
υπολοίπων μελών της κοινότητας με το σώμα του νε-
κρού θα προκαλέσει επιδημία στο χωριό μια εβδο-
μάδα μετά την κηδεία. Συνολικά ασθένησαν 21 άτομα
εκ των οποίων πέθαναν οι 18.28

Ένας νεαρός ιατρός ονόματι Mashalo Ngoy που
βρέθηκε τυχαία στο νοσοκομείο της Yambuku στις 15
Σεπτεμβρίου και παρέμεινε εκεί λίγες ημέρες προκει-
μένου να βοηθήσει τους συναδέλφούς του, συνειδη-
τοποιεί ότι πρόκειται για μια νέα ασθένεια. Αμέσως
ειδοποιεί τις αρχές στην πρωτεύουσα Kinshasa, οι
οποίες όμως δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία. Ύστερα
από μέρες καθυστέρησης στις αρχές Οκτωβρίου, μια
επιτροπή του Υπουργείου Υγείας του Ζαΐρ επισκέπτε-
ται την πόλη και θέτει την διάγνωση του τυφοειδούς
πυρετού. Όμως, πέντε ημέρες αργότερα, το νοσοκο-
μείο αδυνατεί να εξυπηρετήσει πλέον τους ασθενείς.
Απλά, 11 από τους 17 ιατρούς και τις Βελγίδες ιεραπό-
στολους-νοσοκόμες είχαν πεθάνει. Η επαρχία τίθεται
σε καραντίνα, το νοσοκομείο, που αρνούνται να το εγ-
καταλείψουν οι επιζώντες ιατροί, τελικά κλείνει, οι πο-
λίτες παραμένουν στα σπίτια τους και οι μόνοι που
κυκλοφορούν στην πόλη-φάντασμα ήταν τα στρατιω-
τικά περίπολα. Οι κυβερνήσεις του Σουδάν και του
Ζαΐρ θα αργήσουν να ζητήσουν την βοήθεια του
Π.Ο.Υ., ο οποίος τελικά στέλνει δυο διεθνείς αποστολές
στις χώρες αυτές στις 29 Οκτωβρίου 1976.11-12

Ενώ η επιδημία προχωρεί και οι νεκροί πολλαπλα-
σιάζονται, καταφθάνουν οι διεθνείς αποστολές του
Π.Ο.Υ. και αναλαμβάνουν αμέσως δράση. Το θέμα που
θα απασχολούσε τις αποστολές, εκτός της περιστολής
της επιδημίας, ήταν και η επιδημιολογική έρευνα. Στο
Ζαΐρ η κατάσταση που θα αντιμετώπιζε η αποστολή
ήταν σαφώς πιο δύσκολη και πολύπλοκη. Η αποστολή
του Σουδάν θα είχε «ευκολότερο» έργο αφού η επιδη-
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μία φαινόταν να φθίνει. Η πρώτη εντύπωση με την
άφιξη στο Σουδάν ήταν ότι η επιδημία θα μπορούσε
να είναι αιμορραγικός πυρετός από ιό Lassa ή ιό Mar-
burg. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλλεξε η απο-
στολή του Σουδάν, η πηγή της μόλυνσης στην πόλη
Nzara ήταν η κλωστοϋφαντουργική μονάδα. Τα μέλη
της αποστολής ανακάλυψαν ότι στην οροφή του κτι-
ρίου έβρισκαν καταφύγιο νυχτερίδες του είδους Ta-
darida trevori, στις οποίες αργότερα εντοπίστηκε ο ιός.
Στην περίπτωση του νοσοκομείου της Maridi, η επι-
δημία χαρακτηρίστηκε ως επιδημική έκρηξη από
κοινή πηγή.11 Οι επιδημιολόγοι της αποστολής κατά-
φεραν να εντοπίσουν 15 επάλληλες «επιδημικές» γεν-
νεές που διέσπειραν χρονικά στην επιδημία. Η
θνητότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών υπολογί-
σθηκε σε 56% και 44% αντιστοίχως. Όλες οι ηλικιακές
ομάδες επλήγεισαν, αλλά τα άτομα άνω των 50 ετών
είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό θνητότητας (56%). Ανα-
φορικά με τα συμπτώματα, η αποστολή κατέληξε ότι
η νόσος εμφάνισε τα ακόλουθα ποσοστά: πόνος στο
στήθος (83%), διάρροια (81%), κυνάγχη (63%), αιμα-
τέμεση (59%) και εξάνθημα (52%).11 Για την μικροβιο-
λογική εξέταση του ιού, τα μέλη της αποστολής
συνέλεξαν αίμα από ασθενείς που είχαν επιβιώσει στο
νοσοκομείο της Maridi. Από τα δείγματα τα οποία ελή-
φθησαν με μεγάλη προσοχή, άλλα μελετήθηκαν στη
Maridi και άλλα στάλθηκαν μέσα σε φιάλες υγρού
αζώτου στο Microbiological Research Establishment
του Porton της Αγγλίας, εκεί όπου ακολούθησε κυττα-
ροκαλλιέργεια (σε Vero κύτταρα). Στα πρόχειρα εργα-
στήρια που εγκατέστησε η αποστολή του Σουδάν, η
μέθοδος του έμμεσου ανοσοφθορισμού ήταν επί της
ουσίας η πιο εύχρηστη δοκιμασία που μπορούσε να
πραγματοποιηθεί.11

Και ενώ αυτά συνέβαιναν στο Σουδάν, η επιδημία
στο Ζαΐρ ήταν εκτός ελέγχου. Πρώτο μέλημα της απο-
στολής ήταν να ορίσει τα κριτήρια χαρακτηρισμού
των υπόπτων και των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.
Τα ύποπτα κρούσματα ταξινομήθηκαν με βάση την
κλινική εικόνα, ενώ ως επιβεβαιωμένα χαρακτηρίστη-
καν τα κρούσματα στα οποία ανευρέθησαν με έμμεσο
ανοσοφθορισμό αντισώματα με τίτλο άνω του 1:64,
σε διάστημα 3 εβδομάδων μετά από την έναρξη των
συμπτωμάτων.12

Η αποστολή χωρίστηκε σε πέντε ομάδες με τομείς
ευθύνης που κάλυπταν τεράστιες εκτάσεις, από το
ανατολικό Ζαΐρ έως το δυτικό Σουδάν, τομέα δράσης
της άλλης αποστολης του Π.Ο.Υ. Τα μέλη των ομάδων
έλαβαν τις προφυλάξεις τους για την ελονοσία, τη χο-
λέρα και τη δυσεντερία, και ξεκίνησαν την επικίνδυνη
πορεία τους προς τις ζούγκλες του Ζαΐρ. Σε μια άρτια
οργανωμένη αποστολή, τα κατάφορτα τζιπ που είχαν
μετατραπεί σε κινητά εργαστήρια και είχαν αυτονομία
με γεννήτριες ρεύματος, διέσχισαν όλους τους δύσβα-

τους δρόμους. Όπου δεν υπήρχε πρόσβαση οι οδηγοί
των τζιπ και οι ιατροί της διεθνούς αποστολής άνοιγαν
δικούς τους δρόμους μέσα από την πυκνή τροπική
βλάστηση προκειμένου να φθάσουν γρήγορα στα
απομονωμένα χωριά. Ταυτόχρονα, πρόχειροι σταθμοί
ασυρμάτων έφερναν κάθε στιγμή σε επαφή όλες τις
ομάδες με την βάση τους στη Yambuku. Οι ομάδες
περνούσαν μέσα από εγκαταλελειμένα χωριά, καλύ-
βες με ασθενείς που αργοπέθαιναν και ανθρώπους
που θρηνούσαν. Στο θλιβερό ταξίδι τους τα μέλη της
αποστολής δε συνάντησαν ούτε ένα χωριό που να
μην είχε πληγεί. Με μια επική πορεία, τα πέντε κομβόι
διένυσαν μέσα σε 14 ημέρες συνολική απόσταση
5.000 χιλιομέτρων και κατάφεραν κάτι που φάνταζε
αδύνατο: να επισκεφθούν όλα τα χωριά, όλα τα σπίτια
και όλες τις καλύβες με την μέθοδο door-to-door.12

Η αναφορά της αποστολής του Ζαΐρ κατέδειξε εν-
διαφέροντα στοιχεία. Αναφορικά με τα πρώτα κρού-
σματα η επιδημιολογική έρευνα κατέληξε ότι όλα
ξεκίνησαν από την πορεία της Βελγικής Ιεραποστολής.
Ο Mabalo και τα μέλη της Ιεραποστολής είχαν φάει
στην περιοδεία τους κρέας αντιλόπης και πιθήκων. Η
διασπορά της επιδημίας από το νοσοκομείο της Yam-
buku, όπου ζήτησε βοήθεια ο Mabalo, καταχωρήθηκε
ως επιδημική έκρηξη από κοινή πηγή, η απομόνωση
της οποίας καθώς και ο εντοπισμός και απομόνωση
των διάσπαρτων ασθενών, συνετέλεσαν στην περι-
στολή της επιδημίας. Με δεδομένο ότι η έκθεση των
κρουσμάτων στην ίδια πηγή δεν ήταν ταυτόχρονη,
δηλαδή τη χρήση των μολυσμένων βελόνων, αυτό κα-
ταχωρούσε την επιδημία ως μια σημειακή επιδημία σε
παρατεταμένη έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
αποστολής το 56% των ασθενών ήταν γυναίκες και το
44% άνδρες. Όλες οι ηλικιακές ομάδες επλήγησαν, σε
διαφορετικό βαθμό βέβαια, αλλά το 34,3% αφορούσε
άτομα από 30-49 ετών και ακολούθως με 28,6% οι 15-
29 ετών, 15,4% οι άνω των 50 ετών και 12,6% οι 1-4
ετών. Τα νεογέννητα επλήγησαν σε ποσοστό 7,5%.12

Αναφορικά με το είδος των συμπτώματων των
ασθενών, τα στοιχεία της πρώτης αποστολής κατέδει-
ξαν ποσοστά που επιβεβαιώνονται διαχρονικά έως τις
μέρες μας και από άλλες επιδημίες Ebola. Σύφωνα με
αυτά, πυρετός εμφανίστηκε στο 98% των ασθενών,
πονοκέφαλος στο 96%, κοιλιακός πόνος στο 81%, κυ-
νάγχη, διάρροια και μυαλγίες στο 79%, αιμορραγίες
στο 78%, αιματέμεση στο 65%, επιπεφυκίτιδα στο
58%, ναυτία στο 66% καθώς και μια σειρά άλλων συμ-
πτωμάτων λιγότερο χαρακτηριστικών για την νόσο.12

Κατά την παραμονή της στο Ζαΐρ η αποστολή
έλαβε δείγματα αίματος από πλήθος ασθενών που
επέζησαν της επιδημίας. Τα δείγματα εστάλησαν προς
φύλαξη και περαιτέρω έρευνα στην Yambuku, στην
Kinshasa, στην Ατλάντα, στο Γιοχάνεσμπουργκ και
στην Αμβέρσα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η ομάδα έλαβε
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αίμα από ασθενείς με αυστηρά βιοχημικά και μικρο-
βιολογικά κριτήρια. Τελικά, το αίμα μόνο 26 ατόμων
πληρούσε τις προδιαγραφές. Η πλειονότητα των
ασθενών νοσούσε ήδη από άλλες ασθένειες και στο
αίμα τους ανευρέθησαν ιός της ηπατίτιδας Β, πλασμώ-
δια ελονοσίας και αφρικανική φιλάρια Loa-Loa.12

Ο συναγερμός για την επιδημία στο Σουδάν έληξε

επίσημα στις 20 Νοεμβρίου 1976 και προκάλεσε 284
κρούσματα και 151 νεκρούς (CFR 53%). Η φοβερή επι-
δημία του Ζαΐρ έλαβε επίσημα τέλος στις 16 Δεκεμ-
βρίου 1976, αφήνοντας πίσω της 280 νεκρούς (CFR
88%) και δοκιμάζοντας ταυτόχρονα τα αντανακλα-
στικά του Π.Ο.Υ. για τις μελλοντικές του συναντήσεις
με τον θανατηφόρο ιό.11-12 (εικόνα 3)
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Εικόνα 3 Βελγίδα ιεραπόστολος-νοσοκόμα, από τους επιζώντες του νοσοκομείου της Yambuku, μπροστά στους τά-

φους των συναδέλφων της

Επίλογος 

Κάθε επιδημία είναι μια ξεχωριστή «οντότητα» που
στην γέννησή της συμμετέχουν διαφορετικής φύσης
παράγοντες και μηχανισμοί που την πυροδοτούν. Η
σχέση οικολογίας και έκρηξης μιας επιδημίας είναι δε-
δομένη. Στην περίπτωση της τελευταίας επιδημίας για
άλλη μια φορά τέθηκε το θέμα αυτής της σημαντικής,
αλλά όχι μοναδικής, παραμέτρου. Η νόσος έχει πλήξει
ως επί των πλείστον τις πιο φτωχές Αφρικανικές
χώρες. Οι «ευκαιρίες» για ευκολές επενδύσεις από πο-
λυεθνικές, όπως στην περίπτωση της πτωχής Γουϊ-
νέας, οδήγησαν στην αποψίλωση τεράστιων
εκτάσεων τροπικών δασών, διαταράσσοντας την οι-
κολογική ισορροπία που πιθανόν έφερε πιο κοντά αν-
θρώπους και ζώα.43 Όσο για το πρόβλημα της
οργάνωσης των Υγειονομικών υπηρεσιών και των νο-

σοκομειακών μονάδων σε τέτοιες χώρες, αυτό είναι
γνωστό και χάνεται στο βάθος των δεκαετιών, όταν οι
πρώην αποικίες αποκτούσαν ανεξαρτησία. Χώρες ρη-
μαγμένες από μακροχρόνιους εμφυλίους πολέμους,
πραξικοπήματα και επαναστάσεις, καλούνται να αντι-
μετωπίσουν σοβαρά λοιμώδη νοσήματα και επιδημίες
με σχεδόν ανύπαρκτες υποδομές (εικόνα 4).

Στο σημείο αυτό, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει
ο Π.Ο.Υ. με τα σχέδια δράσης του που προβλέπουν την
διαχείρηση των κρίσεων σε πολλά επίπεδα. Οι επιδη-
μίες «τύπου Ebola» προκαλούν πανικό, τρόμο, μαζική
φυγή και πλήρη διάλυση των τοπικών κοινωνιών που
οδηγεί στην πλήρη αναρχία και την βία. Όσο για τον οι-
κογενειακό πυρήνα που διαλύεται, ο Π.Ο.Υ. προσπαθεί
να βοηθά τις τοπικές κυβερνήσεις με χρήματα που δια-
τίθενται για την εγκατάσταση των «επιδημικών προσφύ-
γων» σε άλλες περιοχές, αφού χωριά ολόκληρα, κινητές
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Εικόνα 4 Τμήμα Μαιευτικής επαρχιακού νοσοκομείου της Ουγκάντα σε καραντίνα, περικυκλωμένο με ένα απλό

πλέγμα οικοδομικών εργασιών

Εικόνα 5 Μια μικρή ιστορία από την επιδημία της Ουγκάντα (2000): Α) η αγωνία του ασθενή, Β) απολύμανση της σωρού πριν

την ταφή, Γ) οι συγγενείς παρακαλούν μάταια να παραλάβουν τη σωρό, Δ) πρόχειρη ταφή χωρίς θρησκευτικό τελε-

τουργικό, Ε) το χωριό του αποθανόντα παραδίδεται στις φλόγες. Jodi Bieber© South Africa Network Photographers,

World Photos Award 2001, Category: Photo Stories



και ακίνητες περιουσίες παραδίδονται στις φλόγες.
Αναφορικά με το ψυχολογικό μέρος μιας επιδημίας, ο
Π.Ο.Υ. έχει εισάγει υποστηρικτές ομάδες ψυχολόγων
που προσπαθούν να απαλύνουν τον πόνο των επιζών-
των από την απώλεια των αγαπημένων τους και την
αναγκαστική εσωτερική μετανάστευσή τους.31

Ο Π.Ο.Υ. ανέκαθεν ήταν σε εγρήγορση, όχι όμως και
οι κοινωνίες του Δυτικού κόσμου. Έως τα μέσα της δε-
καετίας του 90’ ο κόσμος αγνοούσε τον ιό και την
ασθένεια ή είχε συγκεχυμένη άποψη και γνώση. Το
1995 όμως όλα θα αλλάξουν από το βιλίο του Richard
Preston «The Hot Zone». Ο Preston αφηγήθηκε την
επιδημία του 1994 σε ένα βιβλίο που πλέον θεωρείται
κλασσικό και best seller, σοκάροντας τις Δυτικές κοι-
νωνίες. Το βιβλίο πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα, και
όσοι το διάβασαν επιτέλους συνειδητοποίησαν ότι
εκτός από τον δικό τους όμορφο μικρόκοσμο υπήρχε
και ένας άλλος θανατηφόρος μικρόκοσμος. Οι ιστο-
ρίες της πανούκλας του Μεσαίωνα και της Ισπανικής
γρίπης του 1918 μπορούσαν να ξανασυμβούν. Το
δράμα των επιδημιών του Ebola στην Αφρική θα
λάβει επίσης άλλη διάσταση μέσα από το φακό της
Νοτιοαφρικανής φωτογράφου των New York Times,
Jodi Bieber, η οποία το 2000 μετέβη στην Ουγκάντα.

Οι φωτογραφίες της, που της χάρισαν ένα από τα
World Photos Award του έτους 2001 ανάμεσα σε χι-
λιάδες υποψηφιότητες, σόκαραν και ευαισθητοποί-
ησαν του εκτός Αφρικής πολίτες που ως τότε
διάβαζαν αδιάφορα τις ειδήσεις. Η Bieber αποτύπωσε
το δράμα της Ουγκάντα σε μια σειρά φωτογραφιών
δίκην φωτορεπορτάζ οι οποίες άγγιξαν κριτικούς και
κυρίως τον απλό κόσμο. (εικόνα 5).

Οι περιπτώσεις των επιδημιών του Ebola είναι από
τις κλασσικές περιπτώσεις που προκαλούν πανικό και
μεγάλη κοινωνική αναστάτωση. Οι οδηγίες του Π.Ο.Υ.
ίσως έρχονται συχνά σε αντίθεση με τις πολιτισμικές
και θρησκευτικές παρακαταθήκες των Αφρικανών,
αλλά δυστυχώς είναι αναγκαίες. Ακόμα και η βιαστική
ταφή, χωρίς τελετουργικό και μακρυά από τους συγ-
γενείς, αποτελεί ένα βαρύ ψυχικό πλήγμα που συνειρ-
μικά φέρνει ξανά στο νου την περιγραφή του
Θουκυδίδη πριν από αιώνες: «Οι άνθρωποι αδιαφόρη-
σαν για τους θεϊκούς νόμους. Όλα τα έθιμα που ακολου-
θούσαν ως τότε στις ταφές καταπατήθηκαν και
κατέφυγαν σε αδιάντροπες ταφές. Έριχναν το δικό τους
νεκρό πάνω σε ξένο σωρό από ξύλα και αν κάποιος
άλλος καιγόταν, έριχναν απλά από πάνω και το δικό τους
νεκρό και έφευγαν...».
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The history of Ebola virus epidemics is presented from 1976 to the present day. The Ebola virus be-
longs to the family of Filo-viruses causing hemorrhagic fever and the mortality is high (case fatality
rate 50-90%). From 1976 until this year's epidemic in West Africa countries, especially in Guinea,
Liberia, Sierra Leone and Nigeria, the Ebola virus is responsible for 32 outbreaks. Epidemics of Ebola
cause panic and social turmoil. The high communicability and the insufficient hygiene organization
of African countries are factors of constantly alert by World Health Organization.
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Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α  π ε ρ ί π τ ω σ η

Περίληψη

Η σποροτρίχωση είναι μία υποδόρια μυκητιακή λοίμωξη η οποία προκαλείται από είδη του δίμορ-
φου μύκητα Sporothrix και συναντάται πολύ σπάνια στις Ευρωπαϊκές χώρες. Περιγράφεται περί-
πτωση εισαγόμενης λεμφοδερματικής σποροτρίχωσης σε Έλληνα άνδρα 22 ετών. Ο ασθενής
έφερε εξελκωμένες βλάβες με οζίδια στη δεξιά τραχηλική περιοχή. Η μόλυνση επήλθε κατά την
διάρκεια επίσκεψής του στην Κολομβία. Η διάγνωση τέθηκε με καλλιέργειες δερματικών ξεσμάτων
και ιστού από μερική κυκλική βιοψία στους 30°C, κατά τις οποίες αναπτύχθηκε υφομύκητας με
μακρο- και μικροσκοπικά χαρακτηριστικά Sporothrix spp. Η ταυτοποίηση επιβεβαιώθηκε με την
ανάπτυξη του μύκητα στους 37°C σε μορφή ζυμομύκητα. Μοριακή ανάλυση επιβεβαίωσε τη συγ-
γένεια του μολυσματικού στελέχους με στελέχη από τη Λατινική Αμερική. Ο ασθενής έλαβε ιτρα-
κοναζόλη 200 mg per-os καθημερινά για 4 μήνες και παρουσίασε ίαση. Σύμφωνα με τα δεδομένα

Λεμφοδερματική σποροτρίχωση: πρώτη επιβεβαιωμένη
περίπτωση στην Ελλάδα και βιβλιογραφική ανασκόπηση

Μ. Δρογκάρη-Απειρανθίτου1, Γ. Ξηροτάγαρος2, Κ. Τσαμάκης2, Σ. Θεοτόκογλου2, Π. Τόφας1,
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Εισαγωγή

Η σποροτρίχωση είναι μία υποδόρια λοίμωξη η οποία
προκαλείται από μύκητες του γένους Sporothrix οι
οποίοι είναι δίμορφοι. Η λεμφοκυτταρική μορφή είναι
η κλασική εκδήλωση της νόσου. Η λοίμωξη επέρχεται
μετά από μικρό τραυματισμό του δέρματος, όπου
σχηματίζεται βλατίδα ή φλύκταινα η οποία φλεγμαίνει
και εξελίσσεται σε υποδόριο οζίδιο ή και έλκος. Καθώς
η πρωτοπαθής εστία ιάται, παρόμοια οζίδια παρου-
σιάζονται σε περιοχές που αντιστοιχούν στη λεμφική
παροχέτευση της πάσχουσας περιοχής, σχηματίζον-
τας τη χαρακτηριστική σποροτριχοειδή διάταξη (‘spo-
rotrichoid’ pattern).1

Είδη Sporothrix βρίσκονται σε υπολείμματα φυτών
και στο χώμα, σε όλο τον κόσμο, κυρίως στην Αμε-
ρική, Ανατολική Ασία και Νότια Αφρική. Το γένος Spo-
rothrix περιλαμβάνει μοριακά συγγενή είδη, τα οποία
διαφέρουν ως προς την κατανομή τους στις διάφορες
ενδημικές ζώνες, καθώς και στον τρόπο μετάδοσης.2
Στην Ευρωπαϊκές χώρες απαντώνται σπάνια, και
υπάρχει αβεβαιότητα ως προς το αν οι περιπτώσεις
που εμφανίζονται στην Ευρώπη είναι αυτόχθονες ή ει-
σαγόμενες (Zhang et al. 2014, αδημοσίευτα δεδομένα,
προσωπική επικοινωνία). Παρουσιάζεται περίπτωση
σποροτρίχωσης στην οποία η μόλυνση επήλθε προ-
φανώς στη Νότια Αμερική. Σε αυτή την ήπειρο, τα πιο
διαδεδομένα είδη είναι τα Sporothrix schenckii και S.
brasiliensis, τα οποία διαφέρουν ως προς την μετά-
δοση και λοιμογόνο δύναμη.3 Η ακριβής ταυτοποίηση
έχει συνεπώς μεγάλη σημασία για τη σωστή αντιμε-
τώπιση και πρόγνωση της νόσου.

Περίπτωση ασθενούς

Ο ασθενής, άνδρας 22 ετών, κατά τα άλλα υγιής, χωρίς
ανοσοκαταστολή, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία
του νοσοκομείου μας με ανώδυνες υποδόριες βλάβες
κατά την δεξιά τραχηλική περιοχή. Κατά την εξέταση
παρατηρήθηκε εξελκωμένη βλάβη με ερυθηματώδη
οζίδια κατά μήκος του λεμφαγγειακού δικτύου της πε-
ριοχής (εικόνα 1). Ο ασθενής ανέφερε ταξίδι στην Κο-
λομβία πριν από τέσσερις μήνες για να εργαστεί σε
φυτείες καφέ. Μετά από ένα μήνα παραμονής παρα-
τήρησε μια ανώδυνη βλατίδα στη δεξιά τραχηλική πε-
ριοχή, η οποία σταδιακά εξελίχθηκε σε οζίδιο το οποίο
εξελκώθηκε. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα
παρατήρησε νέες οζώδεις βλάβες στην περιοχή. Δεν
μπορούσε να θυμηθεί κάποιο τραυματισμό ή εκδορά.
Δεν είχε συστηματικά συμπτώματα και δεν είχε λάβει
καμία θεραπεία. Ελήφθησαν ξέσματα δέρματος τα
οποία καλλιεργήθηκαν σε Sabouraud Glucose agar
(SGA) χωρίς αντιβιοτικά και επωάστηκαν στους 30°C.
Μετά από 5 ημέρες αναπτύχθηκαν αποικίες διαμέ-
τρου περίπου 20 mm, χρώματος κρεμ και δερμάτινης
υφής. Η μικροσκοπική εξέταση έδειξε χαρακτηριστικά
μυκήτων Sporothrix (εικόνα 2). Η αποικία με την πά-
ροδο των ημερών διπλασιάστηκε σε μέγεθος, απέ-
κτησε σκούρο γκρι-καφέ χρώμα και βελούδινη υφή
με λεπτές ρυτιδώσεις. 

Διενεργήθηκε μερική κυκλική βιοψία με διατρη-
τήρα (punch biopsy) και η ιστολογική εξέταση έδειξε
χρόνια κοκκιωματώδη φλεγμονή του χορίου. Οι χρώ-
σεις PAS και Grocott ήταν αρνητικές για μύκητες, αλλά
από την καλλιέργεια του ιστού αναπτύχθηκε αποικία
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Εικόνα 1 Δερματικές βλάβες

πριν τη θεραπεία

Εικόνα 2 Μικροσκοπική εξέταση αποικίας

από SDA μετά επώαση στους 30°C

(Lactophenol-Cott on Blue x400)



με τα ίδια μακρο- και μικροσκοπικά χαρακτηριστικά
όπως από τα ξέσματα. Ο μύκητας ακολούθως επωά-
στηκε σε ζωμό Brain Heart Infusion (BHI) στους 37°C.
Μετά από 7 ημέρες, η μικροσκοπική εξέταση έδειξε
παραγωγή ωοειδών βλαστοσπορίων ζυμομυκήτων,
καθώς και σε “σχήμα πούρου” (‘cigar-shaped’ yeast
cells), εύρημα το οποίο επιβεβαίωσε την ταυτοποίηση
(εικόνα 3). Με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης
(PCR) και αλληλούχιση της περιοχής ITS (internal tran-
scribed spacer) γονιδίου του ριβοσωματικού RNA, το
στέλεχος ταυτοποιήθηκε ως Sporothrix schenckii sensu
stricto. Το στέλεχος κατατέθηκε στη συλλογή του κέν-
τρου αναφοράς CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre
ως CBS 135816. Τα δεδομένα από τη αλληλούχιση των
νουκλεοτιδίων κατατέθηκαν στην  GenBank ως
KF874380.

Ο ασθενής έλαβε θεραπεία με ιτρακοναζόλη 200
mg per os καθημερινά για 4 μήνες. Η θεραπεία ήταν
καλά ανεκτή και απέβη σε ίαση (εικόνα 4).

Συζήτηση

Τα είδη Sporothrix έχουν καλλιεργηθεί από υπολείμ-
ματα φυτών, χώμα, ξύλα, αγκάθια, συχνότερα από
τριανταφυλλιές, αλλά όχι από ζωντανά φυτά. Πηγή της
λοίμωξης είναι μικρά τραύματα από αγκάθια ή ακίδες.
Η σποροτρίχωση θεωρείται επαγγελματική νόσος ιδι-
αίτερα σε κηπουρούς ή αγρότες, για αυτό είναι γνω-
στή και ως “νόσος των κηπουρών” ("Rose gardener's
disease").4 Μετάδοση από ζώο σε άνθρωπο είναι επί-
σης πιθανή και μάλιστα πρόσφατα παρατηρήθηκε μία
μεγάλη επιδημία στη Βραζιλία από S. brasiliensis, η
οποία μεταδόθηκε από γάτες.5

Η πιό κοινή μορφή σποροτρίχωσης είναι η λεμφο-
δερματική η οποία αντιπροσωπεύει το 75 % των πε-
ριπτώσεων. Άλλες πιό σπάνιες δερματικές μορφές
είναι η σταθερή, η διάσπαρτη και η βλενοδερματική,
ενώ υπάρχουν και η πρωτοπαθής πνευμονική και η
συστηματική σποροτρίχωση.6 Η τελευταία αφορά
ανοσοκατεσταλμένους και κυρίως ασθενείς με λοί-
μωξη από HIV.7

Η διαφορική διάγνωση της λεμφοκυτταρικής σπο-
ροτρίχωσης περιλαμβάνει λοιμώξεις από άτυπα μυκο-
βακτηρίδια, κυρίως το Mycobacterium marinum, αλλά
και M. chelonae ή M. kansasii. Άλλες λοιμώξεις είναι:
νοκαρδίωση, άνθρακας, λεϊσμανίαση και “από εκδορά
γαλής”.5 Η ιστολογική εξέταση δείχνει κοκκιωματώδη
φλεγμονή με περιφερική συσσώρευση λεμφοκυττά-
ρων και πλασματοκυττάρων, αλλά είναι συνήθως αρ-
νητική για μύκητες, όπως στην παρούσα περίπτωση.
Το χρυσό πρότυπο για τη διάγνωση είναι η καλλιέρ-
γεια. Ο μύκητας αναπτύσσεται σε SGA σε 5 με 7 ημέ-
ρες επώασης στους 25°C με 30°C με τη μορφή

νηματώδους μύκητα. Η μικροσκοπική μορφολογία
χαρακτηρίζεται από λεπτές υφές και πολλά μικρά ωο-
ειδή κονίδια, τα οποία συνήθως διατάσσονται σε
μορφή ροζέτας στην κορυφή των κονιδιοφόρων “σαν
λουλούδια”.8 Σε νέες καλλιέργειες διατάσσονται και
κατά μήκος των υφών με τις οποίες μπορούν να συν-
δέονται απ’ ευθείας. Επώαση σε BHI άγαρ ή ζωμό για
7 ημέρες στους 37°C έχει σαν αποτέλεσμα παραγωγή
ωοειδών βλαστοσπορίων ζυμομυκήτων πολλά από τα
οποία έχουν σχήμα πούρου.8

Μοριακές τεχνικές για την ταυτοποίηση του μύκητα
στους ιστούς είναι εμφωλεασμένη PCR (nested PCR),
η οποία έχει στόχο το γονίδιο της καλμοντουλίνης,
αλλά και η ITS περιοχή δίνει καλά αποτελέσματα για
την ταυτοποίηση σε επίπεδο είδους.9 Η τεχνική αυτή
επιτρέπει την διάγνωση σε περιπτώσεις με δερματικές
βλάβες σε “σποροτριχοειδή διάταξη” και αρνητική
καλλιέργεια.10,11 Ο ασθενής προφανώς μολύνθηκε
κατά την παραμονή του στην Κολομβία, όπου η λοί-
μωξη με S. schenckii ενδημεί, αλλά και όπου επίσης
υπάρχει η πιθανότητα μόλυνσης με το πιο μολυσμα-
τικό είδος S. brasiliensis, το οποίο μεταδίδεται συχνό-
τερα από τις γάτες. Ο ασθενής δεν μπορούσε να
θυμηθεί κάποιο επεισόδιο τραυματισμού ή εκδοράς.
Στις περιπτώσεις αυτές η μοριακή ταυτοποίηση είναι
απαραίτητη. Στην παρούσα περίπτωση ο αιτιολογικός
παράγοντας παρουσίασε ομολογία με τον AFLP τύπο
B της αλληλουχίας ITS2 που παρατηρήθηκε σε στε-
λέχη S. schenckii από το Περού και την Κολομβία στη
μελέτη των Neyra et al.12. Στη μελέτη αυτή αναλύθη-
καν στελέχη τα οποία προέρχονταν από λεμφοδερμα-
τική (6 περιπτώσεις), σταθερή δερματική (2
περιπτώσεις) και μία διάσπαρτη περίπτωση, αλλά δεν
βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ κλινικής μορφής σπορο-
τρίχωσης και κάποιου συγκεκριμένου γονότυπου.12 Τα
στελέχη τύπου Β παράγουν μελανίνη με αποτέλεσμα
το σκούρο χρώμα των αποικιών, όπως και στην πα-
ρούσα περίπτωση, ιδιότητα που δεν παρατηρείται σε
άλλους γονότυπους S. schenckii.12

Η θεραπεία εκλογής της λεμφοδερματικής σπορο-
τρίχωσης είναι ιτρακοναζόλη από το στόμα, καθημε-
ρινά για μήνες. Οι Kauffman et al. έχουν εκδόσει λεπτο-
μερείς οδηγίες για όλες τις μορφές σποροτρίχωσης.13

Η σποροτρίχωση περιγράφηκε για πρώτη φορά
στο νοσοκομείο Johns Hopkins της Βαλτιμόρης το
1898 από τον Benjamin Schenck, έναν φοιτητή, σε πε-
ρίπτωση άνδρα 36 ετών με ανάπτυξη οζιδίων στο άνω
άκρο μετά από τρύπημα με ξύλο.14 Στην Ευρώπη η
σποροτρίχωση αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά το
1903 από τους Lucien de Beurmann και Louis Ramond
στο νοσοκομείο Saint-Louis στο Παρίσι. Μεταξύ 1903
και 1911, διαγνώστηκαν πάνω από 200 περιπτώσεις
στη Γαλλία και 16 περιπτώσεις στην Βρετανία και Ιρ-
λανδία μέχρι το 1938.15 Από τότε η σποροτρίχωση
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Εικόνα 4 Δερματικές βλάβες 4 μήνες

μετά τη θεραπεία

Εικόνα 3 Μικροσκοπική εξέταση αποικίας

μετά επώαση σε ζωμό BHI στους

37°C. Φαίνονται τα χαρακτηρι-

στικά βλαστοσπόρια ζυμομυκή-

των με τη «μορφή πούρου»

(x400)



απαντάται σπάνια στην Ευρώπη. Πρόσφατα έχουν
αναφερθεί σποραδικές, κυρίως αυτόχθονες περιπτώ-
σεις, από τη Νότια Ιταλία16-19, Πορτογαλία20,21, Νότια
Ισπανία22 και Γαλλία.23 Ο λόγος της χαμηλής συχνότη-
τας δεν είναι γνωστός. Στις πρόσφατες αυτές εργασίες
πιθανολογείται η υποδιάγνωση λόγω μη εξοικείωσης
με τη νόσο, καθώς είδη Sporothrix υπάρχουν στο πε-
ριβάλλον. Πρόσφατη μελέτη όμως με στελέχη από το
φυσικό περιβάλλον και από εμπορικά χώματα κήπου
έδειξε ότι τα περιβαλλοντικά στελέχη ανήκουν σε λι-
γότερο λοιμογόνους γονότυπους.24,25 Επί πλέον φαί-
νεται και ότι ακόμη και ανάμεσα σε στελέχη S. schenkii
sensu stricto η λοιμογονικότητα μπορεί να διαφέρει.26

Συνεπώς η χαμηλή συχνότητα της νόσου θα μπο-
ρούσε να εξηγηθεί και από την ύπαρξη στελεχών στο
περιβάλλον με μικρή λοιμογόνο δύναμη.

Ο επιπολασμός της σποροτρίχωσης στην Ελλάδα
δεν είναι γνωστός καθόσον δεν υπάρχουν βιβλιογρα-
φικά δεδομένα. Οι μόνες δημοσιεύσεις περιπτώσεων
σποροτρίχωσης είναι αυτές του Έλληνα δερματολό-
γου Γεωργίου Ηγουμενάκη, μία στο “Bulletin de la So-
ciété française de dermatologie et de syphiligraphie”
το 1950, όπου αναφέρεται μία προφανής (probable)
περίπτωση27, και μία στο “Indian Journal of Medical
Sciences”.28 Στο τελευταίο αναφέρονται δύο περιπτώ-
σεις θηλέων ασθενών, μιάς ενηλίκου και ενός παιδιού,
αλλά δεν υπάρχει άλλη πληροφόρηση διότι δεν είναι
δυνατή η πρόσβαση σε αυτά τα παλιά αρχεία. Δεν
είναι γνωστό συνεπώς ούτε εάν οι περιπτώσεις αυτές
ήταν εργαστηριακά επιβεβαιωμένες, ούτε εάν ήταν
αυτόχθονες. Είναι πάντως πολύ πιθανό ότι S. schenkii

υπάρχει στο ελληνικό περιβάλλον, καθώς σε μία περί-
πτωση που δημοσιεύθηκε από το τμήμα δερματολο-
γίας του Charité Medical Faculty στο Πανεπιστήμιο
Humboldt του Βερολίνου το 2000, ο ασθενής είχε ανά-
πτυξη S. schenkii μαζί με Nocardia asteroides από μυ-
κήτωμα μετά από ατύχημα με μοτοσικλέτα στην
Κρήτη.29

Συμπερασματικά, η διάγνωση της σποροτρίχωσης
στις Ερωπαϊκές χώρες είναι δύσκολη. Απαιτείται
γνώση για την αναγνώριση των συμπτωμάτων, ιδίως
σε ασθενείς που έχουν ιστορικό παραμονής σε ενδη-
μικές περιοχές, για την αποφυγή διαγνωστικού λά-
θους. Το εργαστήριο πρέπει να ενημερώνεται ώστε να
εξετάζεται και η πιθανότητα ενός δίμορφου μύκητα.
Οι νέες μοριακές τεχνικές μπορούν να βοηθήσουν ση-
μαντικά στη διάγνωση σε περίπτωση που οι καλλιέρ-
γειες είναι αρνητικές. Οι εξελίξεις στον τομέα της
μοριακής επιδημιολογίας θα βοηθήσουν παραιτέρω
στην κατανόηση της μετάδοσης και παθογονικότητας
των διαφόρων ειδών Sporothrix.
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Sporotrichosis is a subcutaneous mycosis caused by several dimorphic species of the genus
Sporothrix and is rarely encountered in Europe. A case of heterochthonous lymphocutaneous

Summary

Lymphocutaneous sporotrichosis: first proven case in Greece
and review of the literature
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imported mycoses

sporotrichosis by S. schenckii in a 22-year-old male patient in Greece is reported. The patient pre-
sented with ulcerated lesions in the right lateral region of the neck with regional erythematous
nodules along the path of the lymphatic drainage. The infection was acquired during a visit to
Colombia. Diagnosis was made by cultures of skin scrapings and tissue at 30˚C, which resulted in
growth of a filamentous fungus with the macro- and microscopical characteristics of Sporothrix
spp. The identification was confirmed after growth of the fungus at 37˚C in the form of yeasts. Mo-
lecular analysis confirmed relatedness of the involved strain with strains from Latin America. The
patient was successfully treated with itraconazole 200 mg per os daily for 4 months. To our knowl-
edge this is the first report of sporotrichosis in Greece since 1969 and the first molecularly docu-
mented sporotrichosis case in this country. In light of the latest developments on molecular
epidemiology of the Sporothrix species complex, a review of the literature on this disease is also
provided.
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1. Ποιο από τα παρακάτω πρότυπα αντοχής για στέ-
λεχος Staphylococcus aureus ανθεκτικό στη μεθικιλ-
λίνη είναι ΣΩΣΤΟ;

α) αντοχή στην πενικιλλίνη, ευαισθησία στην αμπικιλ-
λίνη-σουλμπακτάμη, κεφαλοθίνη, κεφταζιδίμη, ιμι-
πενέμη και βανκομυκίνη

β) αντοχή στην πενικιλλίνη, αμπικιλλίνη-σουλμπα-
κτάμη, κεφαλοθίνη, ευαισθησία στην κεφταζιδίμη,
ιμιπενέμη και βανκομυκίνη

γ) αντοχή στην πενικιλλίνη, αμπικιλλίνη-σουλμπα-
κτάμη, κεφαλοθίνη, ιμιπενέμη, ευαισθησία στην κε-
φταζιδίμη και βανκομυκίνη

δ) αντοχή σε όλα τα β-λακταμικά αντιβιοτικά, ευαι-
σθησία στη βανκομυκίνη

ε) αντοχή σε όλα τα β-λακταμικά αντιβιοτικά και στη
βανκομυκίνη

2. Η διάγνωση της ηπατίτιδας Α γίνεται συνήθως με:

α) ανίχνευση IgM αντισωμάτων έναντι του HAV στον
ορό του αίματος

β) απομόνωση του ιού σε καλλιέργεια κοπράνων και
ταυτοποίηση με ορολογικές μεθόδους

γ) διαπίστωση της αύξησης του τίτλου αντι-HAV IgG
αντισωμάτων στον ορό

δ) ανίχνευση ειδικών αντιγόνων του HAV στο περιφε-
ρικό αίμα

3. Ποιος από τους παρακάτω ιούς ΔΕΝ μεταδίδεται
με αναπνευστικές εκκρίσεις;

α) ο ιός της γρίπης
β) ο ιός της ερυθράς
γ) ο ιός του Δυτικού Νείλου
δ) ο ιός της παρωτίτιδας

4. Ποια κατάσταση από τις παρακάτω προκαλεί υπο-
καλιαιμία:

α) μεταβολική αλκάλωση
β) λευκοκυττάρωση
γ) ανεπάρκεια ινσουλίνης
δ) αιμόλυση 

5. Στο ρυθμιστικό σύστημα οξεοβασικού ισοζυγίου
του αίματος ΔΕΝ συμμετέχει ένα ζεύγος από τα πα-
ρακάτω:

α) διττανθρακικά και ανθρακικό οξύ
β) φωσφορικό οξύ και όξινο φωσφορικό ιόν
γ) αιμοσφαιρίνη και οξυαιμοσφαιρίνη 
δ) ιοντικό ζεύγος πρωτεϊνών πλάσματος
ε) αμμωνία και ιοντικό αμμώνιο

6. Με ποια από τις παρακάτω εξετάσεις γίνεται ο
έλεγχος ηπαριναιμίας;

α) χρόνος προθρομβίνης (PT)
β) χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης (APTT)
γ) μέτρηση αντιθρομβίνης (ATII)
δ) κανένα από τα παραπάνω

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του προηγούμενου τεύχους

1.  β
2.  α
3.  γ
4.  γ
5.  α
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