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Α ν α σ κ ό π η σ η

Περίληψη

Η φυσική ανοσία αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας έναντι της εισβολής μικροβίων και βασίζεται
στους υποδοχείς αναγνώρισης μοριακών προτύπων (PRRs), που ανιχνεύουν μοριακά πρότυπα πα-
θογόνων μικροοργανισμών (PAMPs). Οι Toll-like υποδοχείς (TLRs), οι πιο διακεκριμένοι μεταξύ των
PRRs, εντοπίζουν πιθανούς παθογόνους παράγοντες και ενεργοποιούν ενδοκυτταρικές οδούς με-
ταγωγής μηνυμάτων που επάγουν την παραγωγή προφλεγμονωδών μεσολαβητών. Για να ξεφύ-
γουν από τη φλεγμονώδη απόκριση του ξενιστή, τα μικρόβια έχουν εξελίξει πολλαπλές
στρατηγικές διαφυγής και υπονόμευσης του ανοσοποιητικού συστήματος. Εκτός από εξωγενή
PAMPs, οι TLRs μπορούν να δεσμεύσουν μοριακά πρότυπα που παράγονται σε βλάβες ιστών ή
κατά την κυτταρική απόπτωση (DAMPs). Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η αλληλεπίδραση οδηγεί
σε ασυνήθιστη ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος και ανεξέλεγκτες φλεγμονώδεις
αποκρίσεις, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη νόσων. Μη λειτουργικές TLR και NF-κΒ εξαρτώμενες
αποκρίσεις και πολυμορφισμοί ενός νουκλεοτιδίου (SNPs) στα TLR γονίδια μειώνουν την ικανότητα

Ο ρόλος των Toll-like υποδοχέων στη φυσική ανοσία

Μ. Μαυρούλη, Β. Καψιμάλη, Α. Τσακρής
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών



Φυσική ανοσολογική απόκριση

Βασική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος
είναι η άμυνα του ξενιστή έναντι των παθογόνων μι-
κροοργανισμών, η οποία μεσολαβείται από την
πρώιμη δράση της μη ειδικής ή φυσικής ανοσίας και
την όψιμη δράση της ειδικής ή επίκτητης ανοσίας.

Η φυσική ανοσία αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυ-
νας του οργανισμού κατά τη διάρκεια της λοίμωξης
και συνεπώς διαδραματίζει καίριο ρόλο στην έγκαιρη
αναγνώριση εισβολέων και την επακόλουθη ενεργο-
ποίηση των προφλεγμονωδών αποκρίσεων.1 Η επί-
κτητη ανοσία είναι υπεύθυνη για την εξάλειψη των
παθογόνων στην όψιμη φάση της λοίμωξης και την
παραγωγή ανοσολογικής μνήμης. Ενώ η επίκτητη ανο-
σολογική απόκριση χαρακτηρίζεται από ειδικότητα
που εξασφαλίζεται από τη αναδιάταξη των γονιδίων
των αντιγονοειδικών υποδοχέων των λεμφοκυττάρων,
η φυσική ανοσολογική απόκριση (μη ειδική) μεσολα-
βείται από μακροφάγα, δενδριτικά κύτταρα (DCs), ου-
δετερόφιλα, ηωσινόφιλα, μαστοκύτταρα και ΝΚ
κύτταρα.2 Δεν απαιτεί προηγούμενη έκθεση στο αντι-
γόνο και δρα άμεσα με τη φαγοκυττάρωση και την
ενεργοποίηση του συμπληρώματος. Επιπλέον παρέχει
τα κατάλληλα σήματα έτσι ώστε η επίκτητη ανοσολο-
γική απόκριση να προσαρμόσει την ειδικότητά της
στο αντιγόνο. Η πυροδότηση ενδοκυτταρικών οδών
μεταγωγής μηνυμάτων οδηγεί σε ενεργοποίηση μετα-
γραφικών παραγόντων με αποτέλεσμα την έκφραση
συνδιεγερτικών μορίων, την παραγωγή φλεγμονωδών
μεσολαβητών και την κινητοποίηση της ειδικής ανο-
σολογικής απόκρισης.

Οι υποδοχείς της φυσικής ανοσίας αναγνωρίζουν
δομές που είναι κοινές σε αρκετές ομάδες μικροοργα-
νισμών και αντιπροσωπεύουν οντογενετικά διατηρη-
μένα μοριακά πρότυπα ή προϊόντα του μεταβολισμού
των μικροβίων. Οι δομές αυτές δεν παρουσιάζουν με-
ταβλητότητα με την πάροδο του χρόνου, θεωρούνται
απαραίτητες για την επιβίωση και τη λοιμογόνο
δράση των παθογόνων μικροοργανισμών, ενώ δεν
υπάρχουν στον ξενιστή και είναι γνωστές ως «μοριακά
πρότυπα παθογόνων μικροοργανισμών» (pathogen-
associated molecular patterns, PAMPs).3,4 Η ανίχνευση
των παθογόνων εισβολέων πραγματοποιείται μέσω
της αναγνώρισης των PAMPs από υποδοχείς αναγνώ-
ρισης μοριακών προτύπων (pattern-recognition re-
ceptors, PRRs), εκ των οποίων η οικογένεια των
Toll-like υποδοχέων (TLRs) έχει μελετηθεί πιο εκτετα-
μένα.1,4-6 Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι PRRs
αναγνωρίζουν και ενδογενή ιστικά σήματα κινδύνου
(DAMPs), όπως DNA, ATP, υαλουρονικό οξύ, οξειδω-
μένη LDL και πρωτεΐνες θερμικού σοκ (HSPs) που προ-
έρχονται από ιστικά κύτταρα που βρίσκονται σε
συνθήκες στρες ή έχουν υποστεί τραυματισμό.7,8

Μετά την αναγνώριση των PAMPs, οι PRRs, που εκ-
φράζονται είτε στην επιφάνεια των κυττάρων της φυ-
σικής ανοσίας είτε σε ενδοκυττάρια διαμερίσματα,
ενεργοποιούν ενδοκυτταρικές οδούς μεταγωγής μη-
νυμάτων που περιλαμβάνουν προσαρμοστικά μόρια,
κινάσες και μεταγραφικούς παράγοντες.9 Η μεταγωγή
μηνυμάτων έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση
της γονιδιακής έκφρασης και της σύνθεσης κυτταρο-
κινών (TNF-a, IL-1 και IL-12), χημειοκινών (RANTES,
MIP-1, CCL2, CCL3, CCL4 και CXCL8), ενδοθηλιακών
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του ξενιστή να εξαπολύει κατάλληλη ανοσολογική απόκριση και χαρακτηρίζονται από αυξημένη
ή μεταβαλλόμενη ευαισθησία σε λοιμώδη, φλεγμονώδη και αλλεργικά νοσήματα. Νέες ανοσοθε-
ραπευτικές προσεγγίσεις αναπτύσσονται λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ενεργοποίηση όσο και
την καταστολή της δράσης των TLRs για την πιθανή παρέμβαση σε λοιμώδη νοσήματα. Πρόκληση
αποτελεί η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της καταστολής και της διατήρησης της ωφέλιμης ανο-
σολογικής απόκρισης του ξενιστή.

Λέξεις κλειδιά
Toll-like υποδοχείς,

φυσική ανοσία

Υπεύθυνος αλληλογραφίας
Μαρία Μαυρούλη

Εργαστήριο Μικροβιολογίας
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Μ. Ασίας 75, 115 27 Αθήνα

Τηλ.: 210-7462133
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μορίων προσκόλλησης (ICAM-1, VCAM-1 και σελε-
κτίνη Ε) και υποδοχέων3 που συμβάλλουν στην ενορ-
χήστρωση της πρώιμης απόκρισης μέσω της
στρατολόγησης και της μετανάστευσης διαφόρων
κυτταρικών τύπων στην περιοχή της λοίμωξης.

Ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν οι TLRs
και οι οδοί μεταγωγής μηνυμάτων, που ενεργοποιούν
στην ανίχνευση και την καταπολέμηση της μικροβια-
κής λοίμωξης, υποδηλώνει ότι ανήκουν σε ένα παλιό
και εξελικτικά συντηρημένο σύστημα. Παθογόνα με
διαφορετική βιοχημική σύσταση και με διαφορετι-
κούς κύκλους ζωής, όπως είναι οι ιοί, τα βακτήρια, οι
μύκητες και τα πρωτόζωα, αναγνωρίζονται από παρό-
μοιους και επικαλυπτόμενους μηχανισμούς.

Toll-like υποδοχείς

Οι Toll-like υποδοχείς είναι PRRs και ανήκουν στην οι-
κογένεια διαμεμβρανικών πρωτεϊνών τύπου Ι. Διαθέ-
τουν μια εξωκυτταρική περιοχή που φέρει επαναλαμ-
βανόμενες αλληλουχίες πλούσιες σε λευκίνη και είναι
υπεύθυνη για την αναγνώριση των PAMPs.10 Ακόμη,
φέρουν ένα βραχύ διαμεμβρανικό τμήμα και μια κυτ-
ταροπλασματική περιοχή, γνωστή ως «Toll/IL-1 recep-
tor» (TIR), περιοχή που φέρει πολλές ομολογίες με την
ενδοκυτταρική περιοχή του υποδοχέα των ιντερλευ-
κινών 1 και 18 (IL-1 και -18).3,11 Η αλληλεπίδραση του
συνδέτη με τον αντίστοιχο ΤLR προκαλεί ολιγομερι-
σμό του υποδοχέα και συμβάλει στην ενεργοποίηση
των ενδοκυτταρικών οδών μεταγωγής μηνυμάτων.

Στον άνθρωπο έχουν αναγνωριστεί δέκα διαφορε-
τικοί Toll-like υποδοχείς (TLR1-10),12 ενώ στα ποντίκια
δώδεκα (TLR1-9 και TLR11-13), λαμβάνοντας υπόψη
την ομολογία με τον Toll υποδοχέα της μεσογειακής
μύγας Drosophila melanogaster.13,14 Αρχικά διαπιστώ-

θηκε ότι ο Toll υποδοχέας εμπλέκεται στον καθορισμό
του ραχιαιοκοιλιακού άξονα κατά την εμβρυογένεση
του εντόμου και στη συνέχεια ανακαλύφθηκε η ουσια-
στική συμμετοχή του στη φυσική ανοσολογική από-
κριση κατά των μυκητιασικών λοιμώξεων.15,16

Οι TLRs μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε υποοι-
κογένειες ανάλογα με τα είδη των PAMPs που αναγνω-
ρίζουν (εικόνα 1). Οι TLR1, 2, 4 και 6 αναγνωρίζουν
λιπίδια, ενώ οι TLR3, 7, 8 και 9 νουκλεϊκά οξέα.3 Ακόμη,
αναγνωρίζουν PAMPs είτε με άμεση αλληλεπίδραση
είτε με τη μεσολάβηση εξωκυτταρικών πρωτεϊνών. Οι
TLR1/2, 3 και 9 δεσμεύουν άμεσα τρι-ακέτυλο-
λιποπεπτιδία, δίκλωνο RNA (dsRNA) και DNA με μη με-
θυλιωμένες CpG αλληλουχίες αντίστοιχα,17-19 ενώ ο
TLR4 αναγνωρίζει τον λιποπολυσακχαρίτη (LPS) μέσω
της εξωκυτταρικής βοηθητικής πρωτεΐνης MD-2.20 Πε-
ραιτέρω διάκριση μεταξύ των διαφόρων PAMPs επι-
τυγχάνεται μέσω του σχηματισμού ετεροδιμερών του
TLR2 με τους TLR1 ή TLR6.21 Τα Gram-αρνητικά βακτή-
ρια αναγνωρίζονται από τον TLR4 μέσω του λιπιδίου Α
του LPS,22 ενώ τα λιποτειχοϊκά οξέα, οι λιποπρωτεΐνες
και η πεπτιδογλυκάνη των gram θετικών βακτηρίων
ανιχνεύονται από τον TLR2.23 Ωστόσο, τα περισσότερα
gram θετικά και αρνητικά βακτήρια μπορούν να ενερ-
γοποιήσουν και άλλους TLRs μέσω εναλλακτικών
PAMPs που απαντώνται επιφανειακά ή ενδοκυτταρικά.
Ο TLR5 είναι υπεύθυνος για την αναγνώριση της πρω-
τεΐνης μαστιγίνης, που είναι συστατικό των νηματίων
των μαστιγίων που χρησιμοποιούνται από τα βακτή-
ρια προκειμένου να κινηθούν ή να προσκολληθούν σε
επιφάνειες.24 Ο TLR3 εμπλέκεται στην άμυνα έναντι
των ιών, μέσω της αναγνώρισης δίκλωνου RNA
(dsRNA), το οποίο είναι είτε παραπροϊόν της μεταγρα-
φής των DNA ιικών γονιδιωμάτων είτε ενδιάμεσο στην
ιική σύνθεση του RΝA.25 Οι TLR7 και 8 ενεργοποιούν-
ται από μονόκλωνο RNA (ssRNA).26 Τέλος, ο TLR9 είναι
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Εικόνα 1 Οι Toll-like υποδοχείς και οι συνδέτες τους. Χαρακτηριστικοί συνδέτες είναι τα νουκλεϊκά οξέα, όπως το DNA, το dsRNA, το ssRNA

και το 5΄-τριφωσφορικό RNA, καθώς και οι επιφανειακές γλυκοπρωτεΐνες-GP, λιποπρωτεΐνες-LP και τα συστατικά της μεμβράνης (πε-

πτιδογλυκάνη-PG, λιποτειχοϊκό οξύ-LTA, LPS και άγκυρες GPI).5



υπεύθυνος για την ανίχνευση του ιικού και βακτηρια-
κού DNA που φέρει μη μεθυλιωμένες CpG αλληλου-
χίες27 σε αντίθεση με το DNA του ξενιστή, που
αποτελείται από μεθυλιωμένα νουκλεοτίδια, παρου-
σιάζει χαμηλή συχνότητα CpG δινουκλεοτιδίων και
δεν προκαλεί ανοσολογική απόκριση.

Ένας άλλος τρόπος ομαδοποίησης των TLRs βασί-
ζεται στην κυτταρική τους κατανομή. Ορισμένοι TLRs
(TLR1, 2, 4, 5, 6 και 10) εκφράζονται ως υποδοχείς επι-
φάνειας και αναγνωρίζουν κυρίως δομές βακτηρίων,
ενώ άλλοι (TLR7, 8 και 9) εκφράζονται σχεδόν απο-
κλειστικά σε ενδοκυτταρικά διαμερίσματα, όπως τα
ενδοσώματα και τα λυσοσώματα, και αναγνωρίζουν
νουκλεϊκά οξεά (εικόνα 2).27-29 Ο TLR3 είναι μοναδικός
όσον αφορά την κυτταρική του εντόπιση διότι μπορεί
να ανευρεθεί τόσο στην επιφάνεια όσο και ενδοκυτ-
τάρια ανάλογα με τον τύπο του κυττάρου.30 Στους αν-
θρώπινους ινοβλάστες και στα επιθηλιακά κύτταρα
του εντέρου διαπιστώθηκε ότι ο TLR3 εκφράζεται
στην επιφάνεια. Ωστόσο, στα ανθρώπινα μυελοειδή
DCs, η έκφρασή του εντοπίζεται στα ενδοσώματα.29

Οι πιο σημαντικοί τύποι κυττάρων που εκφράζουν
TLRs είναι τα APCs, που περιλαμβάνουν μακροφάγα,
DCs και Β λεμφοκύττταρα.2 Τα μονοκύτταρα μακρο-
φάγα και τα ουδετερόφιλα εκφράζουν mRNA των πε-
ρισσότερων TLRs εκτός του TLR3.31 Στον άνθρωπο, τα
περιφερικά DCs διακρίνονται σε δυο υποομάδες, τα
μυελοειδή DCs (mDCs) και τα πλασματοκυτταροειδή
(pDCs).32 Τα mDCs εκφράζουν TLR1, 2, 4, 5, 6 και 8 και
τα pDCs εκφράζουν TLR2, 6, 7 και 9. Τα ανώριμα DCs

ωριμάζουν ως απόκριση σε συστατικά μικροβίων και
η έκφραση των TLRs μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια
της ωρίμανσης. Η υψηλή έκφραση των TLR1, 2, 4 και
5 παρατηρείται σε ανώριμα δενδριτικά κύτταρα αλλά
ελαττώνεται καθώς αυτά ωριμάζουν.33 Ο TLR3 εκφρά-
ζεται μόνο σε ώριμα δενδριτικά κύτταρα.31 Τα φαγο-
κύτταρα παρουσιάζουν άφθονη έκφραση όλων των
γνωστών TLRs, παρόλο που αρκετοί εκφράζονται κυ-
ρίως στα Β κύτταρα. Στα φαγοκύτταρα, μετά τη σύν-
δεση του προσδέματος, ο TLR4 που εκφράζεται στην
κυτταρική επιφάνεια εισέρχεται στο κυτταρόπλασμα,
ενώ στα επιθηλιακά και στα δενδριτικά κύτταρα εντο-
πίζεται στο σύμπλεγμα Golgi.34,35 Τα ηωσινόφιλα εκ-
φράζουν τους TLR1, 2, 4, 6, 7 και 9,36 τα βασεόφιλα
τους TLR2 και 4 και τα σιτευτικά κύτταρα τους TLR1, 2,
4, 6, και 8.37,38 Τα Β λεμφοκύτταρα εκφράζουν αυξη-
μένα επίπεδα των TLR6, 7 και 9. Τα ΝΚ κύτταρα φέ-
ρουν TLR1, 3 και 9.39 Επιπλέον, τα ΝΚ κύτταρα, όταν
διεγείρονται από συνδέτες των TLR2 και 5, επάγουν
την παραγωγή IFN-γ και ενισχύουν την έκκριση των α
ντεφενσινών.40

Η έκφραση των TLRs δεν περιορίζεται μόνο στα
κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, αλλά πα-
ρατηρείται και σε επιθηλιακά ενδοθηλιακά κύτταρα
καθώς και σε δομικά κύτταρα των ιστών, όπως οι ινο-
βλάστες. Τα κερατινοκύτταρα εκφράζουν τους TLR1,
2, 3, 4, 5 και 6 αλλά όχι τους TLR7 και 8. Η έκφραση των
TLR2, 4 και 5 στα νεφρικά κύτταρα μπορεί να συμβάλ-
λει στην ανίχνευση της βακτηριακής εισβολής στον
αυλό των νεφρικών σωληναρίων και στην έναρξη της
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Εικόνα 2 Οι TLRs είναι διαμεμβρανικοί υποδοχείς που αναγνωρίζουν παθογόνους μικροοργανισμούς και πυροδοτούν οδούς μεταγωγής

μηνυμάτων, οι οποίες οδηγούν σε παραγωγή και απελευθέρωση προφλεγμονωδών κυτταροκινών ή ιντερφερονών. Οι TLRs

εντοπίζονται στην κυτταρική μεμβράνη ή στα ενδοσώματα.5



φλεγμονώδους απόκρισης.41 Στους νεφρούς παρατη-
ρούνται υψηλά επίπεδα των TLR1 και 2, στους πνεύ-
μονες και στον σπλήνα των TLR1, 2, 7 και 8. Οι TLR5
και 6 εκφράζονται σε παρόμοια επίπεδα σε όλους
τους ιστούς. Το mRNA του TLR9 εκφράζεται σε υψηλά
επίπεδα στα κύτταρα των σκελετικών μυών, ενώ το
mRNA του TLR10 εκφράζεται κυρίως στο λεμφικό
ιστό.42 Τα βλεννώδη επιθηλιακά κύτταρα του κατώτε-
ρου τμήματος του γυναικείου γεννητικού συστήμα-
τος, τα επιθηλιακά κύτταρα του κόλπου και του
τραχήλου της μήτρας εκφράζουν τους TLR1-7 και 9,
ενώ δεν εκφράζουν TLR8.

Οι οδοί μεταγωγής μηνυμάτων των TLRs

Όλοι οι TLRs που έχουν χαρακτηριστεί μέχρι σήμερα,
εκτός του TLR3,43 επιστρατεύουν την πρωτεΐνη προ-
σαρμογέα MyD88 (Myeloid Differentiation Factor
88),44 που πλησιάζει τον υποδοχέα μέσω της TIR πε-
ριοχής του καρβοξιλικού της άκρου, η οποία αλληλε-
πιδρά με την TIR περιοχή του TLR (Εικόνα 3).
Ακολουθεί η επιστράτευση και ενεργοποίηση μιας οι-
κογένειας κινασών σερίνης-θρεονίνης, που είναι γνω-
στές ως IRAKs (IL-1 receptor-associated kinases). Η
IRAK4 είναι η πρώτη IRAK που ενεργοποιείται και φω-

σφορυλιώνει την IRAK1.45 Αυτές οι κινάσες ενεργοποι-
ούν τον TRAF6 (tumour - necrosis factor - receptor -
associated factor 6), ο οποίος σχηματίζει σύμπλοκο με
δύο ένζυμα, τα UEV1A και UBC13, και συμβάλει στην
ενεργοποίηση κινασών, όπως οι IKKs (inhibitor of NF-
κB kinases). Η φωσφορυλίωση του IKK συμπλόκου
επάγει τη φωσφορυλίωση της IkB, η οποία με τη σειρά
της αποικοδομείται και απελευθερώνει τον μεταγρα-
φικό παράγοντα NF-κΒ. Ο NF-κB μετατοπίζεται από το
κυτταρόπλασμα στον πυρήνα, όπου επάγει την έκ-
φραση γονιδίων που κωδικοποιούν προφλεγμονώ-
δεις κυτταροκίνες, όπως οι TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-8 και
IL-12. Παράλληλα, όταν τα παραπάνω μόρια, που συ-
νιστούν το MyD88-εξαρτώμενο μονοπάτι, ενεργοποι-
ηθούν μέσω των ΤLR7, 8 και 9 ενεργοποιούν τους
μεταγραφικούς παράγοντες IRF3 και -7 (interferon
regulatory factors), που προάγουν τη σύνθεση των ιν-
τερφερονών β και α (IFN-β και -α).

Η ποικιλομορφία και η ειδικότητα της λειτουργίας
των TLRs καθορίζεται από την επιλεκτική χρήση εν-
δοκυττάριων προσαρμοστικών μορίων. Μέχρι σή-
μερα έχουν αναγνωριστεί, εκτός του MyD88, ακόμη
τέσσερα προσαρμοστικά μόρια, το MAL, το TRIF, το
TRAM και το SARM. Το MAL είναι ζωτικής σημασίας για
την ενεργοποίηση του NF-κB μέσω των υποδοχέων
TLR2 και 4. Ο TLR3 χρησιμοποιεί μόνο το μόριο TRIF

11

TOLL-LIKE ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ

ΤΟΜΟΣ 59 • ΤΕΥΧΟΣ 4, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2014

Ο παράγοντας MyD88 χρησιμοποιείται από όλους τους

TLRs εκτός του TLR3. Αλληλεπιδρά με τις IRAKs (inter-

leukin-1 receptor-associated kinases), οι οποίες, όταν φω-

σφορυλιωθούν, αλληλεπιδρούν με τον TRAF6 (TNF

receptor associated factor 6), γεγονός που οδηγεί στην ενερ-

γοποίηση του μεταγραφικού παράγοντα NF-κΒ και των

MAP (mitogen-activated protein) κινασών, όπως η p42/p44,

η p38 και η JNK. Αυτά τα μονοπάτια οδηγούν στην παρα-

γωγή κυτταροκινών όπως ο TNF και άλλες προφλεγμονώ-

δεις κυτταροκίνες. Η πρωτεΐνη MyD88 (Myeloid

differentiation primary response gene 88) διαδραματίζει

έναν επιπρόσθετο ρόλο στην ενεργοποίηση του IRF7 (in-

terferon-regulatory factor 7), που επάγει την IFN-α. Οι οδοί

μεταγωγής μηνυμάτων των TLR2 και TLR4 επιστρατεύουν

ένα δεύτερο προσαρμοστικό μόριο, την πρωτεϊνη MAL

(MyD88 adapter-like). Ο TLR3 χρησιμοποιεί το μόριο

TRIF (TIR-domain-containing adapter-inducing interferon-

β), που αλληλεπιδρά ειδικά με την κινάση TBK1 (TANK-

binding kinase 1) με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του

μεταγραφικού παράγοντα IRF3. Το TRIF αλληλεπιδρά και

με την πρωτεΐνη RIP1 (receptor-interacting protein 1) και

ενεργοποιεί το σύμπλοκο IKK (inhibitor of NF-κB kinase)

1-IKK2-NEMO. Τέλος, η πρωτεΐνη TRAM (TRIF-related

adaptor molecule) χρησιμοποιείται στην οδό μεταγωγής μη-

νυμάτων του TLR4 για την επιστράτευση του TRIF. (AP1:

activator protein 1, BTK: Bruton’s tyrosine kinase, ECSIT:

evolutionary conserved signaling intermediate in Toll path-

way, ISRE: IFN-stimulated response element, MKK: MAP

kinase kinase, TAB2: transforming growth factor-activated

kinase (TAK)-binding protein-2).248Εικόνα 3



(Toll/IL-1 receptor domain containing adaptor protein
inducing IFN-β) και επάγει τη σύνθεση IFN-β μέσω του
μεταγραφικού παράγοντα IRF3. Έτσι ενεργοποιείται
μια οδός μεταγωγής μηνυμάτων, γνωστή ως MyD88-
ανεξάρτητο μονοπάτι, που είναι κρίσιμη για την ανο-
σία έναντι ιών, καθώς και για την ενεργοποίηση του
NF-κB.46 Ο TLR4 μπορεί να ενεργοποιήσει και τον IRF3
μέσω μιας διαδικασίας που απαιτεί τη συμμετοχή των
μορίων TRIF και TRAM.

Υπάρχουν και άλλες οδοί που συνεισφέρουν στην
λειτουργία των TLRs, όπως αυτές που περιλαμβάνουν
τις κινάσες JNK (Jun N-terminal kinase) και MAPKs (mi-
togen-activated protein kinases). Συνεπώς, κάθε υπο-
δοχέας TLR επιστρατεύει ένα συγκεκριμένο συνδυασμό
προσαρμοστικών μορίων, που ενεργοποιούν διαφο-
ρετικούς μεταγραφικούς παράγοντες και επάγουν τις
πλέον κατάλληλες και αποτελεσματικές αποκρίσεις
κατά των εκάστοτε παθογόνων.

Αρνητική ρύθμιση της έκφρασης και της λει-
τουργίας των TLRs

Έχει διαπιστωθεί ότι η ενεργοποίηση των TLRs εμπλέ-
κεται στους μηχανισμούς της αυτοανοσίας και των
χρόνιων φλεγμονωδών νοσημάτων.47 Η αυξημένη
δράση των ώριμων DCs, η ενεργοποίηση των αυτο-
δραστικών Β λεμφοκυττάρων, η υπέρμετρη παρα-
γωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών, η ιστική
βλάβη και η εξασθενημένη δράση των Τ ρυθμιστικών
κυττάρων συμπεριλαμβάνονται στους τρόπους με
τους οποίους η ενεργοποίηση των TLRs προάγει την
παθογένεια των λοιμώξεων.48 Αν αυτές οι ανοσολογι-
κές αποκρίσεις παραμείνουν ανεξέλεγκτες, τότε ο ξε-
νιστής θα καταπονηθεί από την ενεργοποίηση του
ανοσολογικού συστήματος. Για το λόγο αυτό, κατά
μήκος των TLR οδών μεταγωγής μηνυμάτων υπάρ-
χουν μηχανισμοί αρνητικής ρύθμισης που συμβάλ-
λουν στη διατήρηση συνεχούς ισορροπίας μεταξύ της
ενεργοποίησης και της καταστολής τους.

Η αρνητική ρύθμιση επιτυγχάνεται σε πολλαπλά
επίπεδα. Κατά την οξεία βακτηριακή λοίμωξη, διαλυ-
τοί TLRs, όπως οι sTLR2 και sTLR4, που παράγονται
υπό φυσιολογικές συνθήκες στο αίμα και τους ιστούς,
αποτελούν μια πρώτη γραμμή ρύθμισης, καθώς
δρουν ανταγωνιστικά εμποδίζοντας την άμεση αλλη-
λεπίδραση των TLRs με τους βακτηριακής προέλευ-
σης συνδέτες τους.48,49

Εφόσον λάβει χώρα η αλληλεπίδραση του TLR με
τον συνδέτη του, η μεταγωγή μηνυμάτων μπορεί να
ελεγχθεί περαιτέρω από ενδοκυττάριους και διαμεμ-
βρανικούς αναστολείς των μορίων-προσαρμογέων,
που υπερεκφράζονται κατά την λοίμωξη και εξασθε-
νούν την TLR απόκριση μέσω αρνητικών παλινδρομι-

κών σημάτων. Η βραχεία μορφή της MyD88 (MyD88s)
εκφράζεται κυρίως στον σπλήνα, και σε μικρότερη
έκταση στον εγκέφαλο, μετά από διέγερση με LPS.50

Αποτελεί ανταγωνιστή της MyD88 κατά το σχηματι-
σμό του ομοδιμερούς MyD88-MyD88 και φαίνεται ότι
παρεμποδίζει την κινάση IRAK-4 να φωσφορυλιώσει
την IRAK-1.48 Η κινάση PI3K παρεμποδίζει τη δράση
των p38, JNK και την υπερέκραση της IL-12.51 Η A20
υδρολύει τον TRAF652 και η NOD2 καταστέλλει τη
δράση του NF-κB.53 Η πρωτεΐνη προσαρμογέας SARM
δρα ως αρνητικός ρυθμιστής της TRIF εξαρτώμενης
μεταγωγής μηνυμάτων από τους TLR3 και 4.54 Οι πρω-
τεΐνες SOCS1, IRAK-M, TOLLIP, IRAK2c και IRAK2d επι-
λεκτικά αναστέλλουν τη λειτουργία των IRAKs.55-57 Η
πρωτεΐνη TRIM30 ρυθμίζει αρνητικά την επαγόμενη
από τον TLR4 ενεργοποίηση του ΝF-κΒ μέσω της
αποικοδόμησης πρωτεϊνών που απαιτούνται για την
ενεργοποίηση και τη λειτουργία της TAK1.58 Οι νεο-
συντιθέμενες ΙκΒ πρωτεΐνες που κυκλοφορούν στο
κυτταρόπλασμα ή στον πυρήνα προσκολλώνται στον
ελεύθερο ενεργοποιημένο ΝF-κΒ και εμποδίζουν την
περαιτέρω δράση του.59

Οι διαμεμβρανικοί ρυθμιστές ST2L και SIGIRR επη-
ρεάζουν μόνο το MyD88-εξαρτώμενο και όχι το MyD88
-ανεξάρτητο μονοπάτι.60,61 Συγκεκριμένα, ο ST2L αλ-
ληλεπιδρά με το MyD88 και το MAL και εμποδίζει την
ενεργοποίηση του NF-κΒ, ενώ ο SIGIRR προσδένεται
στον TLR4 και στην IRAK και διακόπτει τη μεταγωγή
μηνυμάτων. Αντίθετα, ο TRAILR καταστέλλει την ενερ-
γοποίηση του NF-κB, καθώς σταθεροποιεί την IκB και
εμποδίζει την αποικοδόμησή της.62

Επιπρόσθετα, η ρύθμιση μπορεί να γίνει με την
ελάττωση του αριθμού των TLRs είτε με μείωση της
μεταγραφής και της μετάφρασης των Tlr γονιδίων είτε
με αποικοδόμηση των TLR πρωτεϊνών. Η ουβικιτίνωση
αποτελεί ένα φυσιολογικό μηχανισμό ρύθμισης της
έκφρασης των μεμβρανικών υποδοχέων μέσω του
ελέγχου της πρωτεολυτικής αποικοδόμησής τους.63 Η
λιγάση TRIAD3A είναι ενδοκυττάριος αναστολέας των
μορίων-προσαρμογέων, που εκφράζεται σε αρκετούς
ιστούς και κύτταρα, προσδένεται στις κυτταροπλα-
σματικές περιοχές των TLR4 και 9 αλλά όχι του TLR2
και προάγει την ουβικιτίνωση.64

Κάποιοι παράγοντες αρνητικής ρύθμισης στο-
χεύουν έναν υποδοχέα, ενώ άλλοι επιδρούν σε κοινά
συστατικά των οδών μεταγωγής μηνυμάτων παρεμ-
ποδίζοντας τη δράση όλων σχεδόν των TLRs.48 Εάν
όλοι οι παραπάνω μηχανισμοί αποτύχουν, τότε ο κυτ-
ταρικός θάνατος που επάγεται κατά την TLR ενεργο-
ποίηση εξασφαλίζει την εξάλειψη των υπερδραστικών
κυττάρων μέσω της απόπτωσης. Η ενεργοποίηση του
TRAF6, μέσω του MyD88 και των IRAKs, ή του TRIF
οδηγεί σε ενεργοποίηση του NF-κB και ενισχύει την
επιβίωση του κυττάρου.65 Όμως, σε κύτταρα που
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έχουν ενεργοποιηθεί υπέρμετρα από PAMPs, οι TLRs
που έχουν επιστρατεύσει τον MyD88 αλληλεπιδρούν
με το FADD (Fas-associated protein with death do-
main) μέσω των περιοχών θανάτου που διαθέτουν και
πυροδοτούν την απόπτωση που εξαρτάται από κα-
σπάσες.66,67 Το MyD88-ανεξάρτητο μονοπάτι μπορεί
επίσης να οδηγήσει σε απόπτωση εάν καταλήξει σε
ενεργοποίηση της PKR και όχι του NF-κB. Η PKR επάγει
κυτταρικό θάνατο μέσω του IRF3 ή του eIF2A.68

Οπότε, οι TLR ανοσολογικές αποκρίσεις ρυθμίζονται
από την ισορροπία μεταξύ των αποπτωτικών και αν-
τιαποπτωτικών μηνυμάτων που επάγονται από τους
TLRs.

Αναγνώριση ιών από TLRs

Η ενεργοποίηση των PRRs από ιούς επάγει ανοσολο-
γική απόκριση που οδηγεί είτε σε αποτελεσματική εξά-
λειψη της λοίμωξης είτε σε ανάπτυξη κυτταρικού
περιβάλλοντος που ευνοεί την αντιγραφή και τη δια-
σπορά του ιού.69 Ο TLR2 ενεργοποιείται από την πρω-
τεΐνη H του ιού της ιλαράς, τις γλυκοπρωτεΐνες B και H
του ανθρώπινου CMV70 και την UTPάση του EBV.71 Επί-
σης, ο TLR2 αναγνωρίζει τις γλυκοπρωτεΐνες gH/gL και
Gb του ιού του απλού έρπητα (HSV).72 Οι ιοί του επιχεί-
λιου έρπητα (HSV1) και των γεννητικών οργάνων
(HSV2) είναι επιθηλιοτρόποι DNA ιοί με κυτταρολυτική
δράση, οι οποίοι προκαλούν χαρακτηριστικές αλλοι-
ώσεις στις θέσεις μόλυνσης. Μπορούν να διεισδύουν
στο ΚΝΣ και είναι υπεύθυνοι για υψηλά ποσοστά ιογε-
νούς εγκεφαλίτιδας. Κατά τη μόλυνση με HSV ενεργο-
ποιούνται πολλαπλοί μηχανισμοί αναγνώρισης του
παθογόνου, ανάλογα με τον τύπο του κυττάρου και το
στάδιο του κύκλου της ιικής αντιγραφής.73 Επιπρό-
σθετα, ο TLR2 εμπλέκεται στις ανοσολογικές αποκρίσεις
έναντι λοιμώξεων που προκαλούνται από τον ιό δαμα-
λίτιδας,74 τον λεμφοκυτταρικό ιό της χοριομηνιγγίτι-
δας75 και τον ιό ανεμοβλογιάς-έρπητα ζωστήρα (VZV).76

Ο TLR4 αναγνωρίζει την πρωτεΐνη τήξης του ανα-
πνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) και επάγει την πα-
ραγωγή IL-6. Επιπρόσθετα, η γλυκοπρωτεΐνη του
φακέλου του ρετροϊού MMTV (mouse mammary
tumor virus)77 και οι γλυκοπρωτεΐνες VSV-G και GP του
ιού Ebola78 ενεργοποιούν τον TLR4 και συμβάλουν
στην έκφραση IFN-β και/ή προφλεγμονωδών κυττα-
ροκινών. Είναι ενδιαφέρον ότι η χορήγηση συνδετών
του TLR4 παρέχει προστασία σε ποντικούς έναντι μο-
λύνσεων από τον ιό της γρίπης, τον Corona ιό SARS
και τον HSV2, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ενεργο-
ποίηση της TLR4 οδού μεταγωγής μηνυμάτων επάγει
και αντιική ανοσία. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα μακρο-
φάγα των ποντικών που παρουσιάζουν ανεπαρκή έκ-
φραση TLR4 είναι περισσότερο επιρρεπή σε λοίμωξη

από ερπητοϊό σχετιζόμενο με το σάρκωμα Kaposi
(KSHV) και ότι HIV-θετικά άτομα που φέρουν ένα με-
ταλλαγμένο TLR4 αλληλόμορφο παρουσιάζουν μεγα-
λύτερες πιθανότητες εμφάνισης νόσου του Castleman,
μιας λεμφοϋπερπλαστικής νόσου που χαρακτηρίζεται
από λεμφαδενοπάθεια και υπεργαμμασφαιριναιμία
και προκύπτει λόγω του υπέρμετρου πολλαπλασια-
σμού του KSHV.79 Μετά από λοίμωξη με ιό δαμαλίτι-
δας, ποντικοί που δεν διαθέτουν TLR4 ή TRIF επιτρέ-
πουν εντονότερο πολλαπλασιασμό του ιού και παρου-
σίαζουν μεγαλύτερη υποθερμία και θνησιμότητα σε
σχέση με τα πειραματόζωα ελέγχου. Μετά από μό-
λυνση με απενεργοποιημένο ιό H5N1 της γρίπης των
πτηνών, η οδός TLR4-TRIF-TRAF6 οδηγεί στην ανά-
πτυξη οξειδωτικού στρες και επιβλαβούς φλεγμονής
των πνευμόνων. Η απώλεια των TLR4 ή TRIF καθιστά
τα ποντίκια ανθεκτικά στην οξεία πνευμονική βλάβη
που προκαλείται από τον H5N1.80 Ακόμη, ποντίκια που
δεν φέρουν TLR4 προστατεύονται από θανατηφόρο
λοίμωξη από τον ιό της γρίπης H1N1 σε σύγκριση με
τα αγρίου τύπου ποντίκια.

Τα ποντίκια που δεν εκφράζουν τον TLR3 είναι
επιρρεπή σε λοίμωξη από τον κυτταρομεγαλοϊό του
ποντικού,81 ενώ είναι ανθεκτικά στη μόλυνση από τον
West Nile virus (WNV). Οι φλεγμονώδεις αποκρίσεις
που προκύπτουν κατά την ενεργοποίηση του TLR3
από τον WNV οδηγούν σε διάρρηξη του αιματοεγκε-
φαλικού φραγμού και αποτελεσματική είσοδο του ιού
στον εγκέφαλο.82,83 Παιδιά που γεννιούνται με ελλεί-
ψεις στην TLR3 οδό μεταγωγής μηνυμάτων παρουσιά-
ζουν προδιάθεση στην εγκεφαλίτιδα που επάγεται
από τον HSV1.84-87

Επίσης η μεταγωγή μηνυμάτων μέσω της TLR3
οδού εξασθενεί την τοξική δράση του ιού της εγκεφα-
λομυοκαρδίτιδας (EMCV) και προστατεύει την καρδιά
κατά την πρόκληση βλαβών που προκαλούνται από
τον ιό.88 Επιπλέον, ο TLR3 ανιχνεύει τον ιό της ηπατί-
τιδας C (HCV) και τον ιό του δάγγειου πυρετού σε κυτ-
ταροκαλλιέργειες και οδηγεί σε IFN απόκριση που
αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό των φλαβοϊών.

Μόρια μονόκλωνου RNA ιικής προέλευσης, όπως
το ssRNA του ΗIV, του ιού φυσαλιδώδους στοματίτι-
δας (VSV), του ιού της γρίπης, του ιού Coxsackie B,89,90

των κορόνα ιών (MHV, SARS) και των φλαβοϊών (HCV,
ιός του Δαγγείου πυρετού και WNV) συνδέονται με
τους TLR7 και 8 και επάγουν την παραγωγή προφλεγ-
μονωδών κυτταροκινών και την έκφραση συνδιεγερ-
τικών μορίων.91-95 Ο TLR7 ανιχνεύει δυο ρετροϊούς των
ποντικών, MMTV (mouse mammary tumor virus) και
MMLV (Moloney murine leukemia virus) και μέσω του
MyD88-εξαρτώμενου μονοπατιού επάγει την παρα-
γωγή εξουδετερωτικών αντισωμάτων που είναι ζωτι-
κής σημασίας για την κάθαρση από τον ιό.96

Ο TLR9 αναγνωρίζει το dsDNA του CMV των ποντι-
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κών (MCMV), των HSV1&2 και του ιού της ευλογιάς81,97-99

και όταν ενεργοποιείται προκαλεί τη σύνθεση IFN
τύπου Ι. Αυτή η απόκριση είναι ανεξάρτητη του ιικού
πολλαπλασιασμού και περιορίζεται στα pDCs. Η σύν-
δεση του ιικού DNA στον TLR9 γίνεται στα ενδοσώ-
ματα, όπου πραγματοποιείται η αποικοδόμηση του
ιικού σωματίου και το DNA καθίσταται προσιτό στον
υποδοχέα. Ακόμη, οι αδενοϊοί και οι ιοί VZV, CMV και
KSHV επάγουν την παραγωγή IFN-α μετά την αναγνώ-
ριση του γενωμικού τους υλικού από τον TLR9.100-102

Αναγνώριση βακτηρίων από TLRs

Ο TLR2 αναγνωρίζει συστατικά του κυτταρικού τοιχώ-
ματος των gram θετικών βακτηρίων, όπως η πεπτιδο-
γλυκάνη, οι λιποπρωτεΐνες και τα λιποτειχοϊκά οξέα,103

καθώς και τη διαλυτή σε φαινόλη μοντουλίνη από τον
Staphylococcus epidermidis. Μελέτες σε TLR2-ανε-
παρκή ποντίκια υποδεικνύουν αυξημένη ευαισθησία
των ποντικών σε μολύνσεις με Streptococcus pneumo-
niae και Staphylococcus aureus σε σύγκριση με τα
αγρίου τύπου ποντίκια.104,105 Ο S. pneumoniae προκαλεί
διεισδυτικές μορφές πνευμονιοκοκκικής νόσου, όπως
πνευμονία, σηψαιμία και μηνιγγίτιδα.106 Παρασκευά-
σματα ζώντων πνευμονιόκοκκων μπορούν να προκα-
λέσουν ενεργοποίηση των TLR2 και 9 in vitro. TLR9
ανεπαρκή ποντίκια παρουσιάζουν αυξημένη ευαισθη-
σία στην πνευμονιοκοκκική λοίμωξη του αναπνευστι-
κού συστήματος, λόγω μειωμένης πρόσληψης και
θανάτωσης του πνευμονιόκοκκου στα μακροφάγα.107

Επίσης, ο TLR2 εμπλέκεται στην αναγνώριση λιπο-
πρωτεϊνών και λιποπεπτιδίων του κυτταρικού τοιχώμα-
τος των gram αρνητικών βακτηρίων. Το gram αρνητικό
βακτήριο Νeisseria meningitidis μπορεί να προκαλέσει
αποικισμό του ρινοφάρυγγα ή ακόμα και χρόνια μηνιγ-
γοκοκκιαιμία ή σοβαρές οξείες ασθένειες, όπως η κε-
ραυνοβόλος μηνιγγιτιδοκοκκική μηνιγγίτιδα και η
σηψαιμία.108,109 Οι πορίνες που συγκροτούν την εξωτε-
ρική μεμβράνη και ο μηνιγγιτιδοκοκκικός λιποολιγο-
σακχαρίτης (LOS) των Neisseria spp. ανιχνεύονται από
τον TLR2110 και από τον ΤLR4111 αντίστοιχα, και ενεργο-
ποιούν τον μεταγραφικό παράγοντα NF-κB στα μονο-
κύτταρα και τα επιθηλιακά κύτταρα του ανθρώπου. Ο
TLR9 ενεργοποιείται μόνο από ζωντανούς και όχι θερ-
μοοαπενεργοποιημένους μηνιγγιτιδόκοκκους,112 γιατί
τα ζωντανά βακτήρια διαθέτουν μηχανισμούς που εξα-
σφαλίζουν την είσοδο σε ενδοκυτταρικά διαμερίσματα,
όπου απαντάται ο υποδοχέας.

Τα C3H/HeJ ποντίκια που δεν εκφράζουν λειτουρ-
γικό TLR4 παρουσιάζουν διαταραγμένες αποκρίσεις
έναντι του LPS και είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε μολύν-
σεις με Salmonella enterica ορότυπος Typhimurium.113

Η μαστιγίνη αποτελεί ισχυρό ενεργοποιητή του

TLR5114 όπως έχει αποδειχθεί σε πειραματικά μοντέλα
μόλυνσης με Salmonella, Legionella pneumophila και
Escherichia coli.115-117

Όσον αφορά τις σπειροχαίτες και τα μυκοπλάσματα,
ο TLR2 αναγνωρίζει μεμβρανικές λιποπρωτεΐνες / λι-
ποπεπτίδια από το Treponema pallidum και το My-
coplasma fermentans.118 Επιπρόσθετα, εμπλέκεται στην
αναγνώριση δομών του κυτταρικού τοιχώματος των
μυκοβακτηρίων και συγκεκριμένα της λιποαραβινο-
μαννάνης119 και αναγνωρίζει την ζυμοζάνη, συστατικό
του κυτταρικού τοιχώματος του Saccharomyces cere-
visiae.120 Τέλος, ο TLR2 αναγνωρίζει αρκετά άτυπα είδη
LPS από τη Leptospira interrogans και την Porphy-
romonas gingivalis, σε αντίθεση με τον TLR4.121

Αναγνώριση μυκήτων από TLRs

Η παρατήρηση ότι οι μύγες Drosophila που φέρουν
ελαττωματικούς Toll υποδοχείς είναι ιδιαίτερα ευαί-
σθητες σε μυκητιασικές λοιμώξεις έδειξε ότι οι TLRs
των θηλαστικών μπορούν επίσης να διαδραματίσουν
σημαντικό ρόλο στην ανοσία έναντι μυκήτων.122 Εκτός
από την δεκτίνη-1, την πεντραξίνη και τους υποδοχείς
μαννόζης, οι TLR2 και 4 εμπλέκονται στην ανάπτυξη
έμφυτων ανοσολογικών αποκρίσεων έναντι παθογό-
νων μυκήτων, όπως είναι η Candida albicans, o As-
pergillus fumigatus, o Cryptococcus neoformans και η
Pneumocystis jirovecii.123 Η ζυμοσάνη του κυτταρικού
τοιχώματος των ζυμών ενεργοποιεί το σχηματισμό
του ετεροδιμερούς TLR2/6,124 ενώ η μαννάνη της C. al-
bicans ανιχνεύεται από τον TLR4.125 Ο TLR2 ενεργοποι-
είται επίσης από τη φωσφολιπομαννάνη της C.
Albicans126 και την β-γλυκάνη των C. albicans και P.
jirovecii.127,128 Ο TLR4 ανιχνεύει τον κύριο καψιδικό πο-
λυσακχαρίτη του Cryptococcus neoformans.129 Οι υφές
του Aspergillus, αντίθετα με τα κονίδια, ανιχνεύονται
από τα ανθρώπινα μονοκύτταρα μέσω των TLR4 και
CD14, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι TLRs μπορούν
να διακρίνουν μεταξύ των διαφορετικών μορφών των
μυκήτων.

Αναγνώριση πρωτοζώων από TLRs

Οι κυριότερες PAMPs που αναγνωρίζονται στα πρω-
τόζωα περιλαμβάνουν τις GPI άγκυρες,130 που ενεργο-
ποιούν τους TLR2 και 4, καθώς και το μη μεθυλιωμένο
DNA που ανιχεύεται από τον TLR9.131

Κατά τη διάρκεια της ενδοερυθροκυτταρικής ανά-
πτυξης, το Plasmodium falciparum χρησιμοποιεί την
αιμοσφαιρίνη του ξενιστή ως τροφή. Η σφαιρίνη της
αιμοσφαιρίνης πέπτεται από ειδικά ένζυμα μέσα στο
φαγόσωμα του πλασμωδίου, ενώ η αίμη που απελευ-
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θερώνεται αυτοξειδώνεται σε αιματίνη. Η αιματίνη και
το περίσσευμα της σφαιρίνης που δεν καταναλώνεται
από το πλασμώδιο, αποτελούν τη χρωστική της ελο-
νοσίας, γνωστή ως αιμοζωίνη. Η αιμοζωίνη μπορεί να
διεγείρει τα μακροφάγα και τα δενδριτικά κύτταρα
έτσι ώστε να παράγουν κυτταροκίνες με ένα μηχανι-
σμό που εξαρτάται από τον TLR9.132 Μεταγενέστερη
μελέτη εδειξε ότι η αιμοζωίνη αυτή καθεαυτή είναι
ανοσολογικά αδρανής αλλά είναι συνδεδεμένη με το
DNA του παρασίτου, που αναγνωρίζεται από τον υπο-
δοχέα TLR9 μέσα στα ενδοσώματα.134

Υπο φυσιολογικές συνθήκες, το ενδοκυττάριο πρω-
τόζωο Toxoplasma gondii προκαλεί ασυμπτωματική
λοίμωξη αλλά σε ανοσοκατασταλμένα άτομα μπορεί
να αποβεί μοιραία, ιδίως όταν δεν παράγεται IL-12.135

Μελέτες έχουν επιβεβαιώσει την εμπλοκή των TLRs
στην αναγνώριση του παρασίτου, καθώς οι GPIs του
Τ. gondii προσδένονται στους TLR2 και 4.136

Τα γλυκολιπίδια της κυτταρικής μεμβράνης του Try-
panosoma cruzi πυροδοτούν την ενεργοποίηση του
TLR2 των μακροφάγων, με αποτέλεσμα την παρα-
γωγή IL-12, TNF και NO.137

Στρατηγικές διαφυγής του ιού από το ανο-
σοποιητικό σύστημα

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη μιας φλεγμονώ-
δους απόκρισης αποτελεί προϋπόθεση για τον περιο-
ρισμό και την εξάλειψη των παθογόνων-εισβολέων,
δεν προκαλεί έκπληξη ότι τα περισσότερα παθογόνα
έχουν αναπτύξει μηχανισμούς για τη ρύθμιση ή την πα-
ρεμβολή σε αποκρίσεις που μεσολαβούνται από TLRs.
Οι ιοί παρεμβαίνουν στη μεταγωγή μηνυμάτων που
επάγει την ενεργοποίηση των NF-κΒ και IRF με αποτέ-
λεσμα την αναστολή της παραγωγής προφλεγμονω-
δών μορίων και IFN. Υπάρχουν ιοί με ογκογόνο δράση
που ενεργοποιούν τον ΝF-κΒ, ρυθμίζουν ενδοκυττα-
ρικά μονοπάτια ανάπτυξης και απόπτωσης και, κατά
συνέπεια, επηρεάζουν τη ρύθμιση του κυτταρικού κύ-
κλου και προωθούν την κακοήθεια, όπως συμβαίνει για
παράδειγμα με τον ιό EBV, τον HSV-8 και τον ανθρώ-
πινο Τ-λεμφοτρόπο ιό, HTLV-1 που προκαλούν λέμ-
φωμα, σάρκωμα Kaposi και λευχαιμία των Τ κυττάρων
των ενηλίκων, αντίστοιχα.138

Οι πρωτεΐνες A46R και A52R του ιού της ευλογιάς
διαθέτουν TIR περιοχές που αλληλεπιδρούν με MyD88
και TRIF και καταστέλουν την ενεργοποίηση του NF-
κB.139 Η πρωτεΐνη ICP0 (infected-cell protein 0) του
HSV1 αναστέλλει την IRF3 και IRF7 μεσολαβούμενη
ενεργοποίηση των γονιδίων που διεγείρονται από
IFNs.140 Ομοίως, η πρωτεΐνη NS1/2 του RSV παρεμβαί-
νει στην TBK1 μεσολαβούμενη φωσφορυλίωση του
IRF3,141 ενώ ο ιός της ιλαράς αποτρέπει τη φωσφορυ-

λίωση του IRF7.142 Η πρωτεάση σερίνης NS3/4 του HCV
διασπά την TRIF και κατά συνέπεια καταργεί τις απο-
κρίσεις που επάγονται κατά την ενεργοποίηση του
TLR3 από το dsDNA.143 Η επαγωγή της σύνθεσης IFN-β
από το ιικό dsRNA μπορεί επίσης να ανασταλεί από
τους παραμυξοϊούς, όπως είναι ο ιός της παραγρίπης
τύπου 2 και ο ιός της παρωτίτιδας, μέσω της αλληλεπί-
δρασης της ιικής πρωτεΐνης V και του MDA5.144 Τέλος,
η έκφραση των προφλεγμονωδών κυτταροκινών και
IFN επηρεάζεται από την παρεμβολή του ιού στο με-
ταμεταγραφικό μηχανισμό του ξενιστή. Η πρωτεΐνη Μ
του VSV αναστέλλει την εξαγωγή των mRNAs από τον
πυρήνα στο κυτταρόπλασμα, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που κωδικοποιούν IFN α/β.145 Επιπλέον, οι
πρωτεΐνες ICP4 και ICP27 του HSV1 καταστέλλουν την
παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών μέσω της
αποσταθεροποίησης του mRNA που τις κωδικοποιεί.146

Στρατηγικές διαφυγής βακτηρίων, πρωτο-
ζώων και μυκήτων από το ανοσοποιητικό
σύστημα

Ορισμένα βακτήρια, όπως τα Helicobacter pylori, Por-
phyromonas gingivalis και Legionella pneumophila, συν-
θέτουν τροποποιημένες μορφές του LPS, που δεν
αναγνωρίζονται από τον TLR4.134 Παρόμοια, τα Caby-
lobacter jejuni, Η. pylori και Bartonella bacilliformis πα-
ράγουν υποτάξεις μαστιγίνης που δεν ενεργοποιούν
τον TLR5.147 Μια νέα οικογένεια λοιμογόνων παραγόν-
των ταυτοποιήθηκε στην Escherichia coli και την Bru-
cella melitensis. Αυτές οι πρωτεΐνες που διαθέτουν TIR
περιοχές προσδένονται άμεσα στο MyD88, εμποδίζουν
την μεταγωγή μηνυμάτων μέσω των TLRs, καταστέλ-
λουν την ανάπτυξη της φυσικής ανοσίας και ευνοούν
την αύξηση της βακτηριακής μολυσματικότητας.148

Η πρωτεΐνη Yop του εντερικού παθογόνου Yersinia
pestis πρωτεολύει τα TRAF6 και TRAF3 και αναστέλλει
τις οδούς μεταγωγής μηνυμάτων, όπου συμμετέχουν
οι ΜΑΡΚs και IRFs, αντίστοιχα.149 Ακόμη, η Yop δρα και
ως ακετυλοτρανσφεράση που εμποδίζει την φωσφο-
ρυλίωση των MAPK6 και ΙΚΚβ.150 Η πρωτεϊνική κινάση
OspG της Shigella προσδένεται σε ένζυμα που συμμε-
τέχουν στην αποικοδόμηση του ΙκΒ, οπότε αποτρέπει
την πυρηνική μετατόπιση του ΝF-κΒ.151

Το Τ. gondii ρυθμίζει αρνητικά την LPS επαγόμενη
ενεργοποίηση των ΜΑΡ κινασών και την παραγωγή
της IL-12.152 Κατά τη μόλυνση με Leishmania mexicana
καταστέλεται η παραγωγή IL-12 από τα μακροφάγα
εξαιτίας της έκφρασης πρωτεασών κυστεΐνης που δια-
σπούν πρωτεολυτικά την ΙκΒ και τον ΝF-κB.153

Ο φαινοτυπικός διμορφισμός των μυκήτων, δη-
λάδη η ικανότητά τους να υφίστανται σε διαφορετικές
μορφές και να περνούν εύκολα από την μια μορφή
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στην άλλη κατά την διάρκεια της μόλυνσης,154,155 έχει
ως αποτέλεσμα τη διαφορική αναγνώριση από τους
TLRs. Ενώ τα βλαστοκονίδια της C. albicans ενεργοποι-
ούν τους TLR2 και TLR4 στα μονοπύρηνα του περιφε-
ρικού αίματος και τα περιτοναϊκά μακροφάγα, οι υφές
που είναι υπεύθυνες για διεισδυτική νόσο των ιστών
δεν αναγνωρίζονται από τον TLR4, που ενεργοποιεί
την παραγωγή της IFN-γ.156 Παρόμοια, τα κονίδια του
A. fumigatus ενεργοποιούν τους TLR2 και TLR4. Όμως
κατά την διείσδυση στους ιστούς, τα κονίδια βλαστά-
νουν, σχηματίζουν υφές και χάνουν την ικανότητα
ενεργοποίησης του TLR4, γεγονός που οδηγεί σε εξα-
σθενημένη παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκι-
νών.157,158

Λοιμώδη νοσήματα, πρωτοπαθείς ανοσοα-
νεπάρκειες και TLRs

Η διερεύνηση πρωτοπαθών ανοσοανεπαρκειών που
σχετίζονται με μη φυσιολογική μεταγωγή μηνυμάτων
μέσω των TLRs υποδεικνύει τη συμμετοχή και την καί-
ρια συμβολή των TLR οδών στην άμυνα του ξενιστή
ενάντια στη λοίμωξη.

Η Χ-φυλοσύνδετη δυσπλασία εξωδέρματος με ανο-
σοανεπάρκεια (X-linked hypohydrotic ectodermal
dysplasia with immunodeficiency, EDA-ID) αποτελεί
το πρώτο αναγνωρισμένο παράδειγμα ελαττωματικής
λειτουργίας των TLRs στον άνθρωπο. Μεταλλάξεις
που μειώνουν αλλά δεν καταργούν την λειτουργία γο-
νιδίων παρατηρούνται στο IKBKG γονίδιο, το οποίο
κωδικοποιεί την πρωτεΐνη IKKγ, γνωστή και ως
NEMO.159 Οι μεταλλάξεις αυτές επηρεάζουν την ικα-
νότητα του NF-κB να μετατοπίζεται στον πυρήνα και,
επομένως, εξασθενούν και δυσχεραίνουν τους μηχα-
νισμούς της φυσικής και επίκτητης ανοσίας. Οι ασθε-
νείς αυτοί παρουσιάζουν μη φυσιολογική ανάπτυξη
δομών που προέρχονται από το εξώδερμα (αραιά
μαλλιά, αφύσικος σχηματισμός δοντιών και έλλειψη
εκκριτικών ιδρωτοποιών αδένων). Η εμφάνιση αυτών
των αναπτυξιακών ανωμαλιών δεν προκαλεί έκπληξη
δεδομένου ότι ο NF-κB συμμετέχει στη ρύθμιση ποι-
κίλων βιολογικών διαδικασιών, όπως η απόπτωση, ο
σχηματισμός οστεοκλαστών και η ανάπτυξη του εξω-
δέρματος, μέσω οδών που συγκλίνουν στην IKK.161,162

Επιπλέον, οι ασθενείς με EDA-ID παρουσιάζουν, σε
μικρή ηλικία, υποτροπιάζουσες, διεισδυτικές λοιμώ-
ξεις με πυογόνα βακτήρια (Streptococcus pneumoniae,
Staphylococcus aureus και Haemophilus influenzae),
ενώ αργότερα αντιμετωπίζουν λοιμώξεις από άτυπα
μυκοβακτηρίδια (Mycobacterium avium intracellu-
lare).162 Ακόμη, εμφανίζουν ελαττωματική παραγωγή
αντισωμάτων, ιδιαίτερα έναντι των πολυσακχαριτικών
αντιγόνων, με ή χωρίς υπογαμμασφαιριναιμία. Παρ’

όλα αυτά, αρκετά αγόρια με μεταλλάξεις του IKBKG γο-
νιδίου υφίστανται διεισδυτικές λοιμώξεις πριν ολο-
κληρώσουν δύο μήνες ζωής, ενώ θα ήταν
αναμενόμενο να προστατεύονται από τα μητρικά αν-
τισώματα που έχουν αποκτηθεί μέσω του πλακούντα,
και παρουσιάζουν μειωμένη παραγωγή προφλεγμο-
νωδών κυτταροκινών ως απόκριση σε αρκετούς συν-
δέτες των TLRs, όπως ο LPS, η νηματίνη και η IL-1β.163

Η πρωτεΐνη IRAK4 επιστρατεύεται σε όλες τις TLR
οδούς μεταγωγής μηνυμάτων, εκτός της TLR3, και
συμμετέχει στην ενεργοποίηση του συμπλόκου
IKK.164,165 Οι ασθενείς με ανεπάρκεια στην IRAK4 υπο-
φέρουν κυρίως από υποτροπιάζουσες λοιμώξεις με
πυογόνα gram θετικά βακτήρια (S. pneumoniae και S.
aureus). Πρόσφατα, διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς
αυτοί είναι ανθεκτικοί σε ιογενείς λοιμώξεις. Παρόλο
που η ανεπάρκεια της IRAK4 καταργεί την παραγωγή
των IFNα/β και IFNγ μέσω των TLR7, 8 και 9, ο έλεγχος
των ιογενών λοιμώξεων επιτυγχάνεται μέσω των IFNs
που παράγονται κατά την ενεργοποίηση των TLR3 και
4 από τους αντίστοιχους συνδέτες.166

Οι πρωτεΐνες UNC-93B εντοπίζονται κυρίως στο εν-
δοπλασματικό δίκτυο και μεταφέρουν τους TLR7 και
9 από το ενδοπλασματικό δίκτυο στα ενδοσώ-
ματα.167,168 Αλληλεπιδρούν με τους TLR3, 7, 8 και 9 και
έχει διαπιστωθεί ότι προσδένονται στις διαμεμβρανι-
κές περιοχές των TLR3 και 9. Η σημειακή μετάλλαξη
H412R στο γονίδιο που κωδικοποιεί την UNC-93B ανα-
στέλλει τις αλληλεπιδράσεις των μεταλλαγμένων
πρωτεϊνών με τους TLRs.167 Η ανεπάρκεια της UNC-
93B εμπλέκεται στην εμφάνιση εγκεφαλίτιδας που
προκαλείται από τον HSV1.169

Συστηματικά αυτοάνοσα νοσήματα και TLRs

Δεδομένου ότι τα νουκλεϊκά οξέα του ξενιστή είναι γε-
νικά απρόσιτα από υποδοχείς RNA-DNA που βρίσκον-
ται σε ενδοκυτταρικά διαμερίσματα, δεν ενεργοποιούν
οδούς μεταγωγής μηνυμάτων. Ωστόσο, σε παθολογι-
κές καταστάσεις, τα νουκλεϊκά οξέα του ξενιστή μπο-
ρούν να γίνουν διαθέσιμα στους TLRs.8,170 Οι TLR3, 7, 8
και 9 έχουν αναγνωριστεί ως υποδοχείς νουκλεϊκών
οξέων μικροβιακής προέλευσης, όμως πρόσφατα κά-
ποιοι από αυτούς έχει αποδειχθεί ότι ανιχνεύουν ενδο-
γενές RNA και DNA του ξενιστή και εμπλέκονται στην
εμφάνιση συστηματικών αυτοάνοσων νοσημάτων.170

Σημαντική πρόοδος στην κατανόηση της παθογένειας
των συστηματικών αυτοάνοσων νόσων παρατηρή-
θηκε όταν περιγράφηκε η συνεργασία του υποδοχέα
των Β κυττάρων (BCR) και των TLRs των αυτοδραστι-
κών Β λεμφοκυττάρων.171 Τα κύτταρα αυτά συμβάλ-
λουν στο σχηματισμό ανοσοσυμπλεγμάτων μέσω της
παραγωγής αντισωμάτων που αναγνωρίζουν ένα πε-
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ριορισμένο φάσμα πυρηνικών αυτοαντιγόνων, όπως
είναι το DNA, οι ιστόνες, το RNA και οι πρωτεΐνες που
προσδένονται στο RNA.171 Η πρόσδεση του ανοσοσυμ-
πλέγματος στον BCR ή στον FcγR των DCs, ακολουθεί-
ται από την BCR μεσολαβούμενη ενδοκυττάρωση και
παράδοση του ανοσοσυμπλέγματος στα ενδοσώματα,
όπου το ssRNA και οι CpG DNA αλληλουχίες του αυτο-
αντιγόνου ανιχνεύονται από τους TLR7 και 9, αντί-
στοιχα.172,173

Στο συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (SLE), τα ανο-
σοσυμπλέγματα που περιέχουν DNA και RNA αλληλου-
χίες του ξενιστή ενεργοποιούν τα pDCs που
συσσωρεύονται στις δερματικές βλάβες και προκα-
λούν παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων ΙFΝ,174 οπότε γί-
νεται αντιληπτός ο μηχανισμός με τον οποίο οι TLRs
συμμετέχουν στην παθογένεσή του. Επιδημιολογικές
μελέτες υποστηρίζουν την συσχέτιση ενός πολυμορ-
φισμού του TLR9 με την προδιάθεση για SLE στον ια-
πωνικό πληθυσμό.175 Επιπλέον, οι μεταλλάξεις του IRF5,
που εμπλέκεται στη ρύθμιση της παραγωγής ΙFΝ-α,
σχετίζονται με αύξηση του κινδύνου εμφάνισης SLE σε
πληθυσμιακές ομάδες διαφορετικής εθνικότητας.176,177

Τέλος, η ανεξέλεγκτη ενεργοποίηση του ΝF-κΒ έχει
συσχετισθεί με την ογκογένεση, ιδίως του λεμφικού
συστήματος, και έχει ενοχοποιηθεί για την ανάπτυξη
πολλαπλών αιματολογικών κακοηθειών, καθώς και
συμπαγών όγκων.178

Πολυμορφισμοί των TLRs

Είναι λογικό να εικάζεται ότι τα γονίδια που κωδικο-
ποιούν πρωτεΐνες που συμμετέχουν στη φυσική ανο-
σία αποτελούν μια πηγή πληροφοριών όσον αφορά
τον τρόπο κληρονόμησης της προδιάθεσης σε λοι-
μώδη νοσήματα. Πρόσφατες μελέτες υποδηλώνουν
ότι η γενετική ποικιλομορφία των TLRs μεταβάλλει
την ευαισθησία σε λοιμώξεις.179

Ο πολυμορφισμός Arg753Gln εμποδίζει τη μετα-
γωγή μηνυμάτων μέσω του TLR2 και σχετίζεται με ευαι-
σθησία στη φυματίωση180 και προστασία από την
ανάπτυξη του προχωρημένου σταδίου της νόσου
Lyme.181 Ο πολυμορφισμός αυτός παρατηρείται κυρίως
σε ασθενείς με σταφυλοκοκκική σηπτική καταπλη-
ξία,182 σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο επαναστένωσης
που ακολουθεί την διαδερμική αγγειοπλαστική των
στεφανιαίων αρτηριών και με αυξημένο κίνδυνο του
οξέος ρευματικού πυρετού.183

Ο Arg677Trp (C2029T ή R677W) είχε συσχετιστεί με
προσδιάθεση στη λεπροματώδη λέπρα σε Κορεάτες
ασθενείς, όπου το μυκοβακτηρίδιο της λέπρας διεισ-
δύει όχι μόνο στο δέρμα και τα νεύρα αλλά και στο δι-
κτυοενδοθηλιακό σύστημα.184 Επιπλέον, σε πληθυσμό
της Τυνησίας έχει διαπιστωθεί ότι προκαλεί ευαισθη-

σία στη φυματίωση, καθώς παρατηρούνται ελαττω-
μένα επίπεδα IL-12 και εξασθενημένες IFN-γ μεσολα-
βούμενες Th1 αποκρίσεις.185

Οι πολυμορφισμοί Asp299Gly και Thr399Ile στις θέ-
σεις 299 και 399 της εξωκυττάριας περιοχής του TLR4
σχετίζονται με μειωμένη απόκριση στον LPS, όπως
έχει εξακριβωθεί κατά την εκτίμηση του βρογχόσπα-
σμου μετά την in vivo εισπνοή ενδοτοξίνης.186 Επι-
πλέον, το αλληλόμορφο 299G συμβάλλει στην
αυξημένη συχνότητα βακτηριαιμίας από gram αρνη-
τικά βακτήρια.187 Οι SNPs του TLR4 απαντώνται με με-
γαλύτερη συχνότητα σε ασθενείς με συστηματική
μηνιγγοκοκκική λοίμωξη από το gram αρνητικό βα-
κτήριο N. meningitides.188 Ακόμη, σχετίζονται με την
ανθεκτικότητα στη νόσο των Λεγεωνάριων, μια πνευ-
μονική λοίμωξη από το gram αρνητικό μαστιγοφόρο
βακτήριο, L. Pneumophila.189 Η πρωτεΐνη F του RSV
διεγείρει την ανοσολογική απόκριση μέσω του TRL4,
οπότε βρέφη με πολυμορφισμούς του TLR4 κινδυ-
νεύουν περισσότερο από σοβαρή βρογχιολίτιδα προ-
καλούμενη από τον RSV.190 Στην Γκάνα, οι
πολυμορφισμοί D299G και T399I έχουν συσχετιστεί
με σοβαρή μορφή ελονοσίας και κλινικές εκδηλώσεις
αυτής κατά την εγκυμοσύνη.191,192 Ο D299G εντοπίζε-
ται σε μεγάλο αριθμό ασθενών με σύνδρομο συστη-
μικής φλεγμονώδους απόκρισης,193 και συμβάλλει στη
μείωση του κινδύνου αθηρωμάτωσης καρωτίδων και
της επιδεκτικότητας σε ρευματοειδή αρθρίτιδα.194,195

Ο πολυμορφισμός 392STOP αφορά την εξωκυττα-
ρική περιοχή του TLR5 εμποδίζει τη μεταγωγή μηνυ-
μάτων που προκύπτουν από την ενεργοποίηση
κυτταρικών σειρών μολυσμένων με την νηματίνη βα-
κτηριακών μαστιγίων.196 Σχετίζεται με αυξημένη ευαι-
σθησία στη νόσο των Λεγεωνάριων,196 ενώ παρέχει
προστασία από τη νόσο του Crohn.197

Ο πολυμορφισμός T1237C του TLR9 σχετίζεται με
αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης άσθματος στους Ευρωα-
μερικανούς198 και νόσου Crohn σε Γερμανούς ασθε-
νείς.199 Οι πολυμορφισμοί G1174A και T1486C εμπλέ-
κονται στην ταχεία εξέλιξη της HIV νόσου.200 Πιθανές
ερμηνείες είναι η ενίσχυση του ιικού πολλαπλασια-
σμού, λόγω ενεργοποίησης του NF-κB μέσω του TLR9
ή η ελάττωση των CD4 Τ λεμφοκυττάρων και κατά συ-
νέπεια η εξασθένιση της κυτταρικής ανοσίας.

Ο πολυμορφισμός T1805G αφορά τη διαμεμβρα-
νική περιοχή του TLR1.201 Άτομα ομόζυγα για το με-
ταλλαγμένο αλληλόμορφο παρουσιάζουν δέκα φορές
μεγαλύτερη μείωση στα επίπεδα της IL-6 μετά από
διέγερση του ολικού αίματος με τριακυλολιποπεπτί-
δια σε σύγκριση με άτομα που φέρουν τον πολυμορ-
φισμό σε ετερόζυγη μορφή και με άτομα ομόζυγα για
το αγρίου τύπου αλληλόμορφο. Ακόμη, η παραγωγή
TNF-α από μονοκύτταρα ατόμων ομόζυγων για το με-
ταλλαγμένο αλληλόμορφο που έχουν διεγερθεί με λι-
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ποπεπτίδια ελαττώνεται σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει
κατά τη διέγερση μονοκύτταρων ατόμων που δεν φέ-
ρουν τον πολυμορφισμό.

Ο πολυμορφισμός A1401G που αφορά τον υποκι-
νητή του TLR6 καθώς και τρεις SNPs του TLR1, σχετί-
ζονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του
προστάτη,202 ενώ ο SNP C744T του TLR6 προστατεύει
από το άσθμα.203

Θεραπευτικές παρεμβάσεις και προοπτικές

Εφόσον η υπέρμετρη και ανεξέλεγκτη φλεγμονή συμ-
μετέχει στην παθογένεση πολλών λοιμωδών και αυ-
τοάνοσων νόσων, η στόχευση των μηχανισμών
ενεργοποίησης της φυσικής ανοσίας και ιδιαίτερα των
οδών μεταγωγής μηνυμάτων προσφέρει προοπτικές
για εφαρμογές στην κλινική πράξη.

Τα γλυκοκορτικοειδή έχουν ισχυρή ανοσοκατα-
σταλτική και αντιφλεγμονώδη δράση και είναι γνωστό
ότι παρεμβαίνουν στις TLR οδούς μεταγωγής μηνυμά-
των, αλληλεπιδρούν άμεσα με τον μεταγραφικό μηχα-
νισμό και ρυθμίζουν την σταθερότητα του RNA.204-205

Δεσμεύονται στον ενδοκυτταρικό υποδοχέα τους και
εν συνεχεία μετατοπίζονται στον πυρήνα, όπου συμ-
βάλουν στην έκφραση των αντιφλεγμονωδών γονι-
δίων.206 Ακόμη, καταστέλλουν τα προφλεγμονώδη
γονίδια κυρίως μέσω αλληλεπιδράσεων του συμπλό-
κου γλυκοκορτικοειδές-υποδοχέας με τους μεταγρα-
φικούς παράγοντες ΝF-κΒ και ΑΡ-1.205 Η δεξαμεθαζόνη
έχει αποδειχθεί ότι αναστέλλει τη μεταγωγή μηνυμά-
των μέσω των ERK1/2 (extracellular signal-regulated
protein kinases 1 and 2), JNK (c-Jun N-terminal kinase)
και p38 οδών.207-210 Εμποδίζει τη μεταγωγή μηνυμάτων
που επάγεται από Ν. meningitidis και S. pneumoniae με
αναστολή της ΙΚΚ μεσολάβούμενης φωσφορυλίωσης
της πρωτεΐνης ΙκΒ και θετική ρύθμισης της επανασύν-
θεσης ΙκΒ.211 Επιπρόσθετα, αναστέλλει τον IRF3 και την
IFN απόκριση στοχεύοντας την TBK1 (ΤΑΝΚ-binding
kinase 1).212 Δεδομένης της καίριας θέσης των μορίων
που στοχοποιούνται από τα γλυκοκορτικοειδή, γίνεται
κατανοητό το ευρύ φάσμα των επιδράσεών τους, αν
και η χρήση τους μπορεί να φαίνεται συχνά δίκοπο
μαχαίρι. Ο μεγάλος κατάλογος των παρενεργειών των
γλυκοκορτικοειδών προκαλεί έντονο προβληματισμό
με συνέπεια την ανάγκη εντοπισμού και ανάπτυξης
ουσιών με ακριβείς κυτταρικούς στόχους, που θα πε-
ριορίζουν το εύρος των ανεπιθύμητων παρενεργειών.

Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, όπως
η ασπιρίνη και το σαλικυλικό νάτριο, προκαλούν
άμεση αναστολή της δραστικότητας της ΙΚΚ κινάσης
και εμποδίζουν την φωσφορυλίωση του IκBa και τη με-
τατόπιση του ΝF-Κβ στον πυρήνα.213 Αναστολείς της
ΙΚΚ ή της οδού ουβικιτίνης-πρωτεοσωματίου που πα-

ρεμβαίνει στην αποικοδόμηση της ΙκΒ και την ενεργο-
ποίηση του ΝF-kB αναπτύσσονται και υποβάλλονται
σε κλινικές δοκιμές214 για την αποφυγή της ολικής ανα-
στολής των ΝF-κΒ μεσολαβούμενων λειτουργιών,
όπως η ρύθμιση της φλεγμονής και της απόπτωσης.

Όσον αφορά την MAPK οδό, οι p38 αναστολείς
αποτελούν αντικείμενο μελέτης. Αρκετές χημικές ενώ-
σεις αναστέλλουν την p38α/β με ATP εξαρτώμενο
τρόπο και έχει δειχθεί ότι εμποδίζουν την παραγωγή
των IL-1, ΤΝF-α και IL-6, με πιθανές εφαρμογές στη θε-
ραπεία φλεγμονωδών νόσων.215 Πολλοί p38 αναστο-
λείς έχουν φτάσει σε κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους,
αλλά έχουν αναφερθεί ανεπιθύμητες επιδράσεις,
όπως ηπατοτοξικότητα και νευρολογικές εκδηλώσεις.
Μια πιθανή ερμηνεία των ανεπιθύμητων παρενερ-
γειών είναι η διασταυρούμενη δραστικότητα έναντι
άλλων κυτταρικών κινασών, οπότε η προσοχή στρέ-
φεται στην ανάπτυξη μη ΑΤΡ ανταγωνιστικών αναστο-
λέων που μπορεί να αποφέρουν περισσότερα οφέλη.

Οι TLR αγωνιστές χρησιμοποιούνται εκτεταμένα για
την ενεργοποίηση των TLRs με εμβολιασμό, είτε ως
μέρος του ανοσογόνου ή ως ανοσοενισχυτικό.216 Χα-
ρακτηριστική είναι η άμεση ενεργοποίηση TLR που
παρατηρείται με τη χρήση του εμβολίου Bacillus Cal-
mette Guerin (BCG), όπου συστατικά του κυτταρικού
τοιχώματος του βακίλου, όπως η αραβινογαλακτο-
μαννάνη και η πεπτιδογλυκάνη ενεργοποιούν τους
TLR2 και 4 με MyD88-εξαρτώμενο τρόπο.217 Ακόμη,
έχει εγκριθεί η χρήση δύο εμβολίων κατά του ιού της
ηπατίτιδας Β που περιλαμβάνουν TLR4 αγωνιστές ως
ανοσοενισχυτικούς παράγοντες.218

Ο TLR4 αγωνιστής μονοφωσφορυλιωμένο λιπίδιο
Α έχει χρησιμοποιηθεί επί μακρόν ως ανοσοενισχυ-
τικό σε προφυλακτικά ή θεραπευτικά εμβόλια έναντι
καρκίνου, αλλεργιών και λοιμωδών νοσημάτων γιατί
παρουσιάζει χαμηλή τοξικότητα σε σύγκριση με τον
LPS αλλά είναι εξίσου ανοσοδραστικό.219 Η αλλεργία
και το άσθμα, που χαρακτηρίζονται από έντονες Th2
αποκρίσεις έναντι περιβαλλοντικών αλλεργιογόνων,
αποτελούν στόχους θεραπειών με TLR αγωνιστές. Δε-
δομένης της ικανότητας επαγωγής ισχυρών Th1 απο-
κρίσεων, οι TLR4 και 9 αγωνιστές χορηγούνται μαζί με
το αλλεργιογόνο με σκοπό τη θεραπεία αλλεργικών
ασθενειών.220 Οι ιμιδαζοκινολίνες R-837 και R-848 ανα-
γνωρίζονται από τους TLR7 και 8 και επάγουν δερμα-
τικές ανοσολογικές αποκρίσεις.221 Ο TLR7 αγωνιστής
R-837 έχει εγκριθεί για τοπική χρήση σε γεννητικά
κονδυλώματα που προκαλούνται από τον ιό των αν-
θρωπίνων θηλωμάτων, ενώ ο R-848 υποβάλλεται σε
κλινικές δοκιμές για πιθανή χρήση στη χρόνια HCV
λοίμωξη και τη λοίμωξη από τον έρπητα γεννητικών
οργάνων.222,223 Επίσης, υπό διερεύνηση βρίσκεται η
χρήση των loxoribine και bropirimine που μέσω του
TLR7 μπορούν να συμβάλλουν στις θεραπείες κατά
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του καρκίνου.221 Η χρήση των TLR3, 7, 8 και 9 αγωνι-
στών είναι ελπιδοφόρα, ιδίως σε χρόνιες ιογενείς λοι-
μώξεις, επειδή φαίνεται ότι συνεισφέρουν στην
παραγωγή IFN τύπου Ι και στις ΙFΝ-εξαρτώμενες αντι-
ιικές αποκρίσεις.220

Οι TLR ανταγωνιστές μετριάζουν τις υπερβολικές
αντιδράσεις που παρατηρούνται σε κάποιες λοιμώ-
δεις ασθένειες, αποφεύγοντας έτσι την ανοσοπαθο-
λογία. Οι TLR4 ανταγωνιστές εμποδίζουν το ενδο-
τοξικό σοκ που επάγεται από τον LPS κατά τη σήψη
από gram αρνητικά βακτήρια. Τα φάρμακα ΤΑΚ-242
και Eritoran, που είναι αναλόγα του λιπιδίου Α, έχουν
εγκριθεί για κλινικές δοκιμές σε ασθενείς με σηψαι-
μία.224 Το ΤΑΚ-242 αναστέλλει εκλεκτικά την TLR4 επα-
γώμενη παραγωγή κυτταροκινών με τη στόχευση της
ενδοκυτταρικής περιοχή του υποδοχέα, γεγονός που
εμποδίζει τη μεταγωγή μηνυμάτων μέσω των MyD88-
εξαρτώμενων και ανεξάρτητων οδών.225 Επειδή οι
TLR7 και 9 εμπλέκονται στην παραγωγή αυτοαντισω-
μάτων έναντι ενδογενών συνδετών, η χρήση κατάλ-
ληλων TLR ανταγωνιστών μπορεί να εμποδίσει την
ανάπτυξη και την εξέλιξη της αυτοάνοσης παθοφυ-
σιολογίας.226,227

Συμπεράσματα

Η ταχεία και αποτελεσματική ανίχνευση της εισβολής
παθογόνων μικροοργανισμών είναι καίριας σημασίας
για τον αρχικό περιορισμό και τον έλεγχο της λοίμω-
ξης. Ο ξενιστής διαθέτει υποδοχείς αναγνώρισης μο-
ριακών προτύπων, εκ των οποίων γνωστότεροι είναι
οι Toll-like υποδοχείς, που αναγνωρίζουν εξελικτικά
συντηρημένες δομές παθογόνων και συντελούν στην
ανάπτυξη της φυσικής ανοσολογικής απόκρισης. Ο
ρόλος της φυσικής ανοσίας δεν περιορίζεται μόνο
στην ανάπτυξη της πρώτης γραμμής άμυνας του ξε-
νιστή αλλά επεκτείνεται και στην ενεργοποίηση και τη
διαμόρφωση των επίκτητων ανοσολογικών αποκρί-
σεων μέσω της ωρίμανσης των αντιγονοπαρουσιαστι-
κών DCs και της ενεργοποίησης των αντιγονοειδικών
Τ λεμφοκυττάρων.

Στον άνθρωπο έχουν περιγραφεί 10 TLRs που εκ-
φράζονται σχεδόν σε όλους τους κυτταρικούς τύπους,
αν και τα επίπεδα έκφρασής τους ποικίλουν. Η σημαν-
τική χρησιμότητα των TLRs επιβεβαιώνεται από την
ποικιλία των μικροβιακών PAMPs που αναγνωρίζουν.
Παθογόνα με διαφορετική βιοχημική σύνθεση και εν-
τελώς διαφορετικούς κύκλους ζωής προκαλούν διαφο-
ρετικές ανοσολογικές αποκρίσεις που κάποιες φορές

αλληλοκαλύπτονται. Η επικάλυψη αυτή αποδίδεται
στην ενεργοποίηση μοναδικών αλλά και εκπληκτικά
παρόμοιων μηχανισμών. Μετά τη διέγερσή τους, οι
TLRs ενεργοποιούν ενδοκυττάριες οδούς μεταγωγής
μηνυμάτων που επάγουν την παραγωγή προφλεγμο-
νωδών κυτταροκινών και χημειοκινών, συνδιεγερτικών
και προσκολλητικών μορίων. Όταν η λοίμωξη έχει εξα-
λειφθεί, η ρύθμιση της φλεγμονώδους απόκρισης με
ειδικές ανασταλτικές οδούς είναι ζωτικής σημασίας για
τον ξενιστή.228-230 Η ταυτοποίηση και ο χαρακτηρισμός
των αρνητικών ρυθμιστών των TLRs μπορεί να οδηγή-
σουν σε νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις στα λοιμώδη
και φλεγμονώδη νοσήματα. 

Αρκετά παθογόνα έχουν αναπτύξει τακτικές για την
αποφυγή ή την υπονόμευση της ανοσολογικής από-
κρισης του ξενιστή, στοχεύοντας επιμέρους συστα-
τικά των TLR οδών μεταγωγής μηνυμάτων. Ωστόσο,
εκτός από τις δομές των παθογόνων μικροοργανι-
σμών, οι TLRs αναγνωρίζουν και ενδογενή στοιχεία
που προκύπτουν από βλάβες ιστών ή κυτταρική από-
πτωση. Σε αρκετές περιπτώσεις οδηγούν σε ασυνήθι-
στη ενεργοποίηση και ανεξέλεγκτες φλεγμονώδεις
αποκρίσεις, γεγονός που συνεισφέρει στην παθογέ-
νεια αυτοάνοσων νοσημάτων.231-234

Η σημασία των TLRs στη ρύθμιση φλεγμονωδών
αποκρίσεων υπογραμμίζεται από τη συμμετοχή τους
σε ένα ευρύ φάσμα νοσημάτων. Έχουν αναγνωριστεί
πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες που προκύπτουν από
ελαττώματα στις διαδικασίες μεταγωγής μηνυμάτων
και ενεργοποίησης του NF-κΒ και προδιαθέτουν ιδιαί-
τερα τα νέα άτομα στην εμφάνιση θανατηφόρων λοι-
μώξεων που συχνά δεν διαγιγνώσκονται. Επιπλέον, οι
γενετικοί πολυμορφισμοί των TLRs σχετίζονται με με-
ταβαλλόμενη επιδεκτικότητα σε λοιμώδη νοσήματα.235-

239 Οι πολυμορφισμοί που οδηγούν σε αυξημένη
παραγωγή IFN έχουν συσχετιστεί με ανάπτυξη συστη-
ματικών αυτοάνοσων νόσων και ιδιαίτερα του SLE.240

Η γνώση των μηχανισμών αναγνώρισης του παθο-
γόνου και μεταγωγής μηνυμάτων κατά την ανάπτυξη
της φυσικής ανοσίας και της λοίμωξης αποτελεί προ-
ϋπόθεση για την κατανόηση της παθογένειας λοιμω-
δών νόσων και φλεγμονωδών διαταραχών και την
ανάπτυξη νέων στρατηγικών θεραπευτικής παρέμβα-
σης.241-247 Ωστόσο, αρκετές μελέτες σε πειραματόζωα
αλλά και σε ασθενείς είναι απαραίτητες για την αξιολό-
γηση των ωφέλιμων επιδράσεων αλλά και της τοξικό-
τητας και των πιθανών παρενεργειών. Μεγάλη
πρόκληση παραμένει η αναστολή των επιζήμιων συνι-
στωσών της ανοσολογικής απόκρισης και η διατήρηση
των ωφέλιμων παραμέτρων που είναι απαραίτητες για
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Summary

The role of Toll-like receptors in innate immunity

M. Mavrouli, V. Kapsimali, A. Tsakris
Department of Microbiology, Medical School, University of Athens, Athens, Greece

The innate immune system constitutes the first line of defence against invading microbes, which
is based on the pattern recognition receptors (PRRs) that recognize molecular patterns associated
with pathogens (PAMPs). Toll-like receptors (TLRs), the most distinguished of PRRs, detect potential
pathogens and activate intracellular signaling pathways that culminate in the production of proin-
flammatory mediators. In order to escape from the host inflammatory response, microbes have
evolved multiple evasion and subversion strategies. Besides exogenous PAMPs, TLRs can bind with
molecular patterns produced by tissue damage or cell apoptosis (DAMPs). Under certain circum-
stances, this interaction drives to aberrant activation and unrestricted inflammatory responses,
contributing to the development of autoimmune diseases. Rare inherited defects of TLR and NF-
κB dependent responses and single nucleotide polymorphisms (SNPs) within TLR genes act upon
the capacity of the host to mount a proper immune response and are characterized by an increased
or altered susceptibility to infectious, inflammatory and allergic diseases. Novel immunotherapeu-
tic approaches are developed based on both activation and inhibition of TLR triggering, and TLR
agonists and antagonists have a strong potential for prevention and intervention in infectious dis-
eases. The challenge is to find a balance between the suppression of disease and the retention of
the beneficial host immune response. 
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Α ν α σ κ ό π η σ η

Περίληψη

Το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον στον τομέα της υγείας οδηγεί ραγδαία και αναγκαία στην
εκ νέου εκτίμηση του τρόπου διοίκησής του. Ειδικότερα, στη δημόσια φροντίδα υγείας, η ανάγκη
για βελτίωση της απόδοσής της σε όρους αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας είναι επιτα-
κτική. Για το λόγο αυτό, στο παρόν άρθρο, η συζήτηση μεταφέρεται από τη διαχείριση των κρίσεων
στη στρατηγική διοίκηση με επικέντρωση στη διοίκηση απόδοσης (Utilization Management-UM).
Ο καθοριστικής σημασίας ρόλος των κλινικών εργαστηρίων στον τομέα της υγείας μπορεί να ενι-
σχυθεί με την υιοθέτηση της διοίκησης απόδοσης, η οποία θα συμβάλει στη βελτίωση της λει-
τουργίας τους, ώστε να παρέχουν ποιοτικότερες υπηρεσίες στους ασθενείς και άλλους χρήστες
τους. Ο σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι, μέσα από ενδελεχή επισκόπηση της πλέον πρό-
σφατης σχετικής βιβλιογραφίας, να προσφέρει –στο υπό αναδιαμόρφωση ελληνικό σύστημα
υγείας– μια νέα προσέγγιση στην οργάνωση και διοίκηση των κλινικών εργαστηρίων. Η σύγχρονη

Η Διοίκηση Απόδοσης (Utilization Management)
στα Κλινικά Εργαστήρια
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1. Εισαγωγή

Οι πρόσφατες αλλαγές στην τεχνολογία και το νέο ma-
nagement υγείας, που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαί-
σιο της «νέας δημόσιας διοίκησης» (new public
management), η επέκταση του οποίου οφείλεται κυ-
ρίως στην οικονομική κρίση, συνιστούν μεγάλη πρό-
κληση προσαρμογής των Κλινικών Εργαστηρίων των
Νοσοκομείων στις σύγχρονες ιατρικές πρακτικές και
πολιτικές υγείας. Μεταξύ των νέων τάσεων εντάσσεται
η «διοίκηση απόδοσης» (Δι.Απ.), όπως μπορεί να απο-
δοθεί στα ελληνικά ο όρος utilization management,
που καταγράφει έντονη παρουσία, τόσο στην παγκό-
σμια βιβλιογραφία, όσο και στις διεθνείς πρακτικές
στον τομέα της διοίκησης υγείας. Η προσέγγιση της
διοίκησης απόδοσης, που βρίσκει τις απαρχές της στο
αμερικανικό σύστημα υγείας, είναι δυαδική, διότι επι-
κεντρώνεται ταυτόχρονα στον περιορισμό του κό-
στους –στην αποδοτικότητα– και στη διαχείριση
φροντίδας υγείας, – στην αποτελεσματικότητα.1 Με
άλλα λόγια, η διοίκηση απόδοσης συνιστά το συνδε-
τικό κρίκο των σχέσεων μεταξύ ασθενών, ιατρών,
ασφαλιστικών φορέων, νοσοκομείων και διαμορφω-
τών πολιτικών. Κύριος στόχος της, με αφετηρία τη
συλλογή, την εκτίμηση και την παρακολούθηση των
υπηρεσιών παροχής φροντίδας υγείας και τη θερα-
πεία του ασθενή, είναι η εξασφάλιση της επίδοσης
στις υπηρεσίες υγείας σε αποδεκτά επίπεδα, ώστε να
επιτυγχάνεται με το λιγότερο δυνατό κόστος, όσο το
δυνατόν αποτελεσματικότερα η θεραπεία του ασθενή
και η κάλυψη ιατρικών αναγκών.2

Στο νέο οικονομικό περιβάλλον, όπου συνυπάρ-
χουν η ανάγκη για συγκράτηση των δαπανών, η έλ-
λειψη πόρων και η ολοένα εντεινόμενη προσπάθεια
βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρε-

σιών, η διοίκηση απόδοσης είναι κρίσιμη για την επι-
τυχή εξισορρόπηση ποιότητας και κόστους, καθώς
αυτή εντοπίζει, αποτιμά και ελέγχει όλους τους παρά-
γοντες που προσδιορίζουν την αποδοτικότητα και
αποτελεσματικότητα μιας μονάδας (Γράφημα 1).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τα κλινικά εργαστή-
ρια συνιστούν απαραίτητο εργαλείο στη σύγχρονη ια-
τρική για την πρόληψη, τη διάγνωση, την πρόγνωση
και την παρακολούθηση των ασθενειών, πράγμα που
θα αντισταθμίσει τις επιπτώσεις των μειωμένων προ-
ϋπολογισμών στην ποιότητα-αποτελεσματικότητα
των υπηρεσιών. Η ικανοποίηση αυτού του συνδυα-
σμού, μείωσης των δαπανών με ταυτόχρονη διατή-
ρηση της αποτελεσματικότητας, έδωσε την ώθηση για
την υιοθέτηση της διοίκησης απόδοσης από τα κλινικά
εργαστήρια ως μια αποτελεσματική προσέγγιση για
τη μείωση του συνολικού κόστους, τη βελτίωση της
ποιότητας και των ιατρικών πρακτικών και τέλος για
την φροντίδα των ίδιων των ασθενών (Γράφημα 1).3,4

Έτσι, ενώ τα αρχικά προγράμματα διαχείρισης των ερ-
γαστηρίων, ως μονάδες λήψης αποφάσεων (Decision
Masking Units-DMUs), εστίαζαν στη βελτίωση της
αποδοτικότητας μειώνοντας το κόστος ανά εξέταση,
βελτιώνοντας την παραγωγικότητα του προσωπικού
και άλλα λειτουργικά κριτήρια5, πρόσφατα επιζητείται
οι εξετάσεις να εστιάζουν στα κλινικά επακόλουθα και
να μετρώνται στη βάση των αποτελεσμάτων.6,7

2. Διοίκηση απόδοσης στα Κλινικά Εργαστήρια

Ο προβληματισμός για την ακατάλληλη χρήση εργα-
στηριακών εξετάσεων είναι σχετικά νέος. Όμως έχει
λάβει μια διεθνώς αυξανόμενη ανταπόκριση, λόγω
της πίεσης για τη μείωση του κόστους στην υγεία σε
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πολλές ανεπτυγμένες οικονομίες. Παράλληλα, η τε-
χνολογική πρόοδος έχει δώσει τη δυνατότητα στα κλι-
νικά εργαστήρια να πραγματοποιούν μεγάλο όγκο
εξετάσεων σε σχετικά μικρούς χρόνους, με αποτέλε-
σμα τη ραγδαία αύξηση της χρήσης τους. Αυτή η
τάση, όμως, επιφέρει μια διαρκή αύξηση του κόστους
οδηγώντας σε μια εκ νέου πίεση για έλεγχο της χρη-
σιμοποίησής τους.8 Ένα μέρος αυτής της πίεσης πη-
γάζει από την κοινή αντίληψη ότι οι εργαστηριακές
εξετάσεις συχνά υπερ-χρησιμοποιούνται, αφού το
26,5% των εργαστηριακών εξετάσεων που παραγγέλ-
νονται θεωρούνται περιττές για τους παθολόγους και
τους υπόλοιπους κλινικούς ιατρούς.9

Αν και η μείωση του κόστους των εργαστηριακών
εξετάσεων εντείνει τις προσπάθειες για έλεγχο της
διαχείρισης, τα κλινικά εργαστήρια, ως κέντρο κό-
στους, συνιστούν μόνο ένα μικρό ποσοστό (περίπου
το 4%) των προϋπολογισμών των περισσότερων νο-
σοκομείων. Όμως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ερ-
γαστηριακές εξετάσεις επηρεάζουν το 60-70% των
ιατρικών αποφάσεων.10 Κατά συνέπεια, τα επακό-
λουθα κόστη των εργαστηριακών εξετάσεων, είτε
αυτές είναι απαραίτητες είτε όχι, είναι ποσοστιαία με-
γάλα.

Η άσκοπη χρήση εργαστηριακών εξετάσεων περι-
λαμβάνει και την υπερ-χρησιμοποίηση και την υπο-
χρησιμοποίησή τους. Η έντονη διαφοροποίηση στις
πρακτικές παραγγελίας εργαστηριακών εξετάσεων
μεταξύ ιατρών, νοσοκομείων και χωρών επιβεβαιώνει
το μεγάλο περιθώριο μείωσης των εργαστηριακών
εξετάσεων που πραγματοποιούνται11,12, όπως κατα-

γράφεται από τις προσπάθειες μελετών για τον έλεγχο
της χρήσης τους.13-16

Παρότι, είναι γενικά αποδεκτό, ότι 4,5% έως 95%
των εργαστηριακών εξετάσεων είναι περιττές ή δεν
χρησιμοποιούνται κατάλληλα,9 ο προσδιορισμός του
τι θεωρείται κατάλληλη χρησιμοποίηση ή διαχείριση
στην παραγγελία εργαστηριακών εξετάσεων, είναι
πολύ δύσκολος στην πράξη,17 διότι τα κριτήρια που
προσδιορίζουν το ποιες εξετάσεις είναι κατάλληλες,
καθώς και τη σωστή συχνότητα χρήσης αυτών είναι
συνήθως υποκειμενικά. Όμως, ορισμένα κριτήρια,
όπως, ο χρόνος και η συχνότητα των εξετάσεων, η επι-
λογή των εξετάσεων με κοινές ενδείξεις, οι κλινικές εν-
δείξεις για την εξέταση και ο προσδιορισμός της
πιθανότητας για ένα αποτέλεσμα εκτός των φυσιολο-
γικών ορίων17 μπορούν να γενικευθούν ανάμεσα σε
ομάδες ασθενών και τύπους εξετάσεων.

Από την άλλη πλευρά, ο υπολογισμός του κόστους
των εργαστηριακών εξετάσεων αποτελεί μια πρό-
κληση και ο προσδιορισμός της εξοικονόμησης από
την μη παραγγελία αυτών είναι εξίσου προβληματι-
κός. Το κόστος για την «παραγωγή» ιατρικών εξετά-
σεων θα πρέπει να διαφοροποιείται από τις χρεώσεις
στους ασθενείς ή στους τρίτους που πληρώνουν (π.χ.
ασφαλιστικοί φορείς κλπ). Μια σειρά από μελέτες18

που κάνουν λόγο για την εξοικονόμηση, η οποία προ-
κύπτει από τη διοίκηση απόδοσης, έχουν εσφαλμένα
χρησιμοποιήσει τις χρεώσεις ως αποτίμηση των οικο-
νομιών που προκύπτουν για το νοσοκομείο. Όταν
εκτιμάται η χρηματοοικονομική επίδραση της μεί-
ωσης χρησιμοποίησης εξετάσεων, είναι αναγκαίο να
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Γράφημα 1 Η προσέγγιση της Διοίκησης Απόδοσης.
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λαμβάνονται ταυτόχρονα υπόψη τα ακόλουθα:18

1. Το κόστος στο εργαστήριο ή στο νοσοκομείο.
2. Τα πιθανά έσοδα στο εργαστήριο.
3. Τη χρέωση σε αυτόν που πληρώνει.
4. Το κόστος (αν υπάρχει) και η επίδραση στον κλι-

νικό ιατρό (π.χ. μέσω κέντρων κόστους).
5. Τα επακόλουθα κόστη στην κλινική φροντίδα.

Ασφαλώς, αυτοί που πληρώνουν για τις εξετάσεις
ενδιαφέρονται μόνο για το τι τους χρεώνεται και όχι
για το κόστος παραγωγής τους. Στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις οι εργαστηριακές εξετάσεις για τους εσω-
τερικούς ασθενείς αποζημιώνονται βάσει των
κλειστών ενοποιημένων νοσηλίων (Diagnostic Rela-
ted Groups-DRGs) ανάλογα με τη θεραπεία της νόσου
με ένα σταθερό ποσό, ανεξάρτητα από το σε πόσες
εξετάσεις υπόκειται ο ασθενής. Για το λόγο αυτό,
πολλά νοσοκομεία επικεντρώνονται στη μείωση των
εξετάσεων στους εσωτερικούς ασθενείς, ώστε να αυ-
ξάνει το οριακό έσοδο από τη συνολική πληρωμή. Αν-
τίθετα, το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων για
τους εξωτερικούς ασθενείς αποζημιώνεται άμεσα και
μπορεί να είναι προσοδοφόρο για τον φορέα. Παρόλα
αυτά τα ασφαλιστικά ταμεία, κυρίως, ενδιαφέρονται
για τη μείωση των εξετάσεων στους εξωτερικούς
ασθενείς, διότι, συνήθως, επιβαρύνονται τα ίδια με το
κόστος.

Η σταδιακή μείωση των μη απαραίτητων εξετά-
σεων μπορεί να οδηγήσει σε πολλαπλά οφέλη, όπως
η μείωση του κόστους, η εξάλειψη των περεταίρω εξε-
τάσεων, τα εσφαλμένα μη φυσιολογικά αποτελέ-
σματα, άλλες παρενέργειες κ.ά. Ταυτόχρονα, ο
υπερβάλλων ζήλος για τη μείωση εργαστηριακών εξε-
τάσεων εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια της
υγείας του ασθενή. Αναπόφευκτα, θα προκύψουν ζη-
τήματα σε περίπτωση που το κριτήριο της μείωσης
εργαστηριακών εξετάσεων οδηγήσει σε μια καθυστε-
ρημένη ή εσφαλμένη διάγνωση με πιθανή βλάβη
στον ασθενή. Συνήθως, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει,
όμως, αποτελεί ουσιαστικό αντεπιχείρημα των ιατρών
απέναντι στην προσέγγιση της διοίκησης απόδοσης.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, καθίσταται αναγκαία η
ενσωμάτωση ποιοτικών κριτηρίων για τη μείωση του
όγκου των εξετάσεων.8

3. Η διοίκηση απόδοσης ως προοπτική των
Κλινικών Εργαστηρίων σε Αμερική, Ευρώπη
και Ελλάδα

Η αυξανόμενη πίεση για μείωση του κόστους υγείας
επηρεάζει την παροχή φροντίδας υγείας διεθνώς.19 Τα
κλινικά εργαστήρια βρίσκονται και αυτά υπό την
πίεση να βελτιώσουν την ποιότητα, να παρέχουν τα

αποτελέσματα των εξετάσεων γρηγορότερα και ταυ-
τόχρονα να μειώσουν τα κόστη τους, δηλαδή να είναι
ταυτόχρονα αποδοτικά και αποτελεσματικά. Αυτή η
απαίτηση θα πρέπει να ικανοποιηθεί σε ένα καθεστώς
συνεχώς αυξανόμενου όγκου εξετάσεων με μεγαλύ-
τερη πολυπλοκότητα, με περιορισμό στον χώρο και
με σημαντική έλλειψη προσωπικού. Παράλληλα,
επειδή η αυτοματοποίηση επιβάρυνε τον φόρτο ερ-
γασίας και η ροή των εργασιών έγινε πολυπλοκότερη,
τα κλινικά εργαστήρια βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή για την ενσωμάτωση διοικητικών αρχών,
όπως είναι η διοίκηση ολικής ποιότητας (Total Quality
Management-ΤQΜ), η πιστοποίηση βάσει των διε-
θνών προτύπων (ISO), η λιτή παραγωγή (Lean Produc-
tion), τα Six Sigma και το σύστημα παραγωγής της
Toyota στις λειτουργίες τους. Γεγονός όμως, που έκανε
πολυπλοκότερη τη ροή των εργασιών.19

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση εργαστηριακών
εξετάσεων διαφέρει όχι μόνο μεταξύ ηπείρων, αλλά και
από χώρα σε χώρα, ακόμα και σε διαφορετικές περιο-
χές της ίδιας χώρας.20 Οι μεγάλες αποκλίσεις που κα-
ταγράφονται στην χρήση εργαστηριακών εξετάσεων
φαίνεται να μην ερμηνεύονται από δημογραφικές δια-
φορές ή πρακτικές ή κοινωνικούς παράγοντες.21 Από
την άλλη μεριά, η προσβασιμότητα σε εργαστηριακές
εξετάσεις και τα διαφορετικά νομοθετικά και θεσμικά
πλαίσια, μόνο μερικώς μπορούν να ερμηνεύσουν
αυτές τις διαφοροποιήσεις. Παρόλα αυτά η χρήση ερ-
γαστηριακών εξετάσεων έχει αυξηθεί απίστευτα τις τε-
λευταίες δύο δεκαετίες και η αλληλεπίδραση
διαφόρων παραγόντων μπορεί να ερμηνεύσει σε έναν
βαθμό στατιστικά σημαντικό τις διαφορές που υπάρ-
χουν μεταξύ των χωρών αλλά και στην ίδια τη χώρα.19

Πρόσφατα, αποτελέσματα ερευνών19 καταγράφουν
ευρείες διαφορές μεταξύ των εργαστηρίων της Ευρώ-
πης και των ΗΠΑ, με τα τελευταία να καταγράφουν
υψηλές επιδόσεις στην έρευνα των περιστατικών και
στην ικανοποίηση ασθενών και κλινικών, αλλά και χα-
μηλή παρουσία στη διαμόρφωση κλινικών οδηγιών,
στη μελέτη αξιοποίησης των εξετάσεων και στην αξιο-
λόγηση της ερμηνείας των εξετάσεων από τους κλινι-
κούς.22 Στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Βρετανία και
στην Ιταλία ένας μεγάλος αριθμός εργαστηρίων πα-
ρέχουν συμβουλευτικές και ερμηνευτικές υπηρεσίες
στους χρήστες τους, ήτοι στους κλινικούς.23

Ένα ακόμη σημαντικό θέμα που εγείρει προβλημα-
τισμό συνδέεται με τις αποκλίσεις δαπανών μεταξύ
χωρών για τον εργαστηριακό τομέα ως ποσοστό της
συνολικής νοσοκομειακής δαπάνης, που κυμαίνονται
από 4% στη Μ. Βρετανία στο σχεδόν 20% στις ΗΠΑ.20

Επιπλέον, στις ΗΠΑ, σε αντίθεση με τις περισσότερες
ευρωπαϊκές χώρες, είναι ευρέως διαδεδομένες οι
απευθείας εξετάσεις στον ασθενή από το εργαστήριο,
χωρίς παραπεμπτικό, γνωστές ως DTC (direct-to-
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consumer) ή DAT (direct-access-testing).24 Πέρα από
τις διαφορές των εργαστηριακών δαπανών μεταξύ
Ευρώπης και Αμερικής καταγράφονται, επίσης, έντο-
νες ενδοευρωπαϊκές διαφορές. Η αγορά, π.χ. in vitro
διαγνωστικών τεστ (IVD) υπολογίζεται στο 0,5% της
συνολικής δαπάνης υγείας στη Μ. Βρετανία και στην
Ολλανδία, στο 0,8% στη Γερμανία, στη Σουηδία και
στη Γαλλία και στο 1,1% στην Ισπανία και στην Ιτα-
λία.25 Αυτές οι αποκλίσεις επιβεβαιώνουν πως οποι-
αδήποτε παρέμβαση για τη βελτίωση της χρήσης
εργαστηριακών εξετάσεων απαιτεί σχεδιασμό μέσα
στο ευρύτερο πλαίσιο του συστήματος υγείας στο
οποίο λειτουργεί.

Η αναδιοργάνωση τις παροχής υπηρεσιών από τα
εργαστήρια στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στην Αγγλία και
στην Ιταλία, έχει βασισθεί στον αποκλειστικό στόχο
της παροχής «ασθενο-κεντρικών» υπηρεσιών, οι
οποίες πρέπει να είναι: α) κλινικά άψογες, β) με αντα-
πόκριση στους χρήστες και γ) αποτελεσματικές σε επί-
πεδο κόστους και συνδυασμένες με τα υπόλοιπα
στοιχεία του συστήματος υγείας. Τα κριτήρια που χρη-
σιμοποιούνται, στα δύο προαναφερθέντα συστήματα
υγείας, για να συμβαδίσουν με τον «ασθενο-κεντρικό»
στόχο είναι: η εξυπηρέτηση, η προσβασιμότητα, η
ισότητα, η προσωποποιημένη προσέγγιση, η αποτε-
λεσματικότητα και η ασφάλεια.26

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η διαχείριση της ζή-
τησης για εργαστηριακές εξετάσεις, η οποία συνδέε-
ται άμεσα με το φαινόμενο της προκλητής ζήτησης,
δεν είχε απασχολήσει μέχρι πρόσφατα, ιδίως έως την
περίοδο της κρίσης, το Εθνικό μας Σύστημα Υγείας.
Μια πρώτη προσπάθεια προσέγγισης ελέγχου των ια-
τρικών εξετάσεων έγινε με την εφαρμογή της ηλε-
κτρονικής συνταγογράφησης, η οποία μεταξύ άλλων
παραγόντων, όπως συγχωνεύσεις, κλείσιμο, διασυν-

δέσεις νοσοκομείων κλπ. (σύμφωνα με το ΦΕΚ
1681/Β/28-7-2011), μπορεί να συνετέλεσε στη σημαν-
τική υποχώρηση του αριθμού των εργαστηριακών εξε-
τάσεων (Γράφημα 2).

Σε διοικητικό και οργανωτικό επίπεδο, σύμφωνα με
την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση , λαμβάνονται
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα ελέγχου
εκτέλεσης εργαστηριακών εξετάσεων.27 Έτσι, για το
2014, συνολικό ποσό 302 εκατ. ευρώ, που κατανέμεται
ανά Νομό, αποτελεί το πλαφόν δαπάνης, για διαγνω-
στικές υπηρεσίες και πράξεις διαγνωστικών εργαστη-
ρίων – ιδιώτες και εταιρείες. Στόχος των νέων
ρυθμίσεων είναι «η διαχείριση των κλειστών προϋπο-
λογισμών του ΕΟΠΥΥ και η αποδοτικότερη αξιοποί-
ηση των πόρων που διατίθενται ανά κατηγορία
παρόχων». Παράλληλα, εισάγονται κατευθυντήριες
οδηγίες για την χρήση εργαστηριακών εξετάσεων.

Ισοσταθμίζοντας κριτικά τα όσα έχουν καταγραφεί
έως τώρα, προφανώς και το πρόσφατο εγχείρημα
στην Ελλάδα με τη δέσμη των μέτρων για τον έλεγχο
των εργαστηριακών εξετάσεων, δεν μπορεί να υπο-
στηριχθεί ότι βασίζεται στη φιλοσοφία της διοίκησης
απόδοσης, καθώς ο βασικός στόχος του είναι η περι-
κοπή των δαπανών. Εντούτοις, ένα σημαντικό βήμα
θα αποτελέσει η δημιουργία πρωτοκόλλων και οδη-
γιών για την χρήση των εργαστηριακών εξετάσεων.

* Η υπ. αρ. Υ9/οικ.70521, Υπουργική Απόφαση, δημοσιεύθηκε στο

ΦΕΚ 2243/τ.Β΄/18-8-2014.

4. Εφαρμογή της διοίκησης απόδοσης

Ύστερα από μια πρώτη προσέγγιση της έννοιας της δι-
οίκησης απόδοσης και μια συνοπτική παρουσίαση της
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Γράφημα 2 Σύνολο

Εργαστηριακών

εξετάσεων

Νοσοκομείων (2010,

2011, 2012, 2013).

Πηγή: esynet, Υπουργείο Υγείας.
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εικόνας που προβάλλει ο τομέας των εργαστηριακών
εξετάσεων σε Αμερική, Ευρώπη και Ελλάδα, στο ση-
μείο κρίνεται χρήσιμη η απάντηση στο ερώτημα: πώς
μπορεί να γίνει η εφαρμογή αυτής της σύγχρονης προ-
σέγγισης του management στα κλινικά εργαστήρια; 

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει σαφής προσδιο-
ρισμός κοινά αποδεκτός παγκοσμίως του τι θεωρείται
κατάλληλη χρήση για πολλές εξετάσεις, υφίσταται, μια
διεθνής συμφωνία ότι η ανάγκη για μείωση της χρη-
σιμοποίησης εργαστηριακών εξετάσεων δεν αποτελεί
πια ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα.18 Η διοίκηση απόδο-
σης συνιστά πλέον ένα σημαντικό στοιχείο της καλής
κλινικής πρακτικής για τους ιατρούς κι ένα αναπόσπα-
στο κομμάτι για τη διαχείριση των εργαστηρίων. Διε-
θνώς, υπάρχει μια σειρά από προσεγγίσεις του
θέματος για την εφαρμογή της διοίκησης απόδο-
σης.17,28 Οι περισσότερες από αυτές τις προσεγγίσεις
εξειδικεύονται ανά περίπτωση και δεν εντοπίζεται κά-
ποια που να αποτελεί πανάκεια. Για το λόγο αυτό όταν
ξεκινά μια πρωτοβουλία εφαρμογής της διοίκησης
απόδοσης είναι σημαντικό να επιλέγονται τακτικές
που ταιριάζουν σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση (Πίνα-
κας 1).29,30

• Εκπαίδευση των ιατρών: Η εκπαίδευση των ια-
τρών, ήδη από τα ακαδημαϊκά τους χρόνια (προπτυ-
χιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση), είναι πολύ
σημαντική με σεβασμό στην κλινική άποψη και χωρίς
περιορισμό της αυτονομίας τους. Υπάρχουν μελέτες
που κάνουν λόγο για περιορισμένα αποτελέσματα της
εκπαίδευσης31, ενώ άλλες έχουν δείξει σημαντική επί-
δραση στη χρησιμοποίηση των εργαστηρίων.32 Σε
ορισμένες περιπτώσεις, συνέργειες μεταξύ εκπαίδευ-
σης και ανάπτυξης κατευθυντήριων οδηγιών στο ια-
τρικό προσωπικό νοσοκομείων φαίνεται να είναι
αρκετά αποτελεσματικές.33

• Επιβολή περιορισμών στις εξετάσεις: Σε αντί-
θεση με τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, η επιβολή
ορίων στην παραγγελία εξετάσεων συχνά γίνεται αν-
τιληπτή ως απώλεια της αυτονομίας των ιατρών. Για
να έχουν αποτέλεσμα αυτού του είδους οι περιορι-
σμοί χρειάζεται η επικοινωνία και η συνεργασία με την
κατάλληλη κλινική ηγεσία.34

• Καταχώρηση παραγγελιών: Η διατήρηση ενός
προγράμματος διοίκησης απόδοσης μέσω της εκπαί-
δευσης αποτελεί μια πρόκληση, ειδικά σε ένα νοσοκο-
μείο στο οποίο οι μεταβολές του προσωπικού και ιδίως
αυτών που παραγγέλνουν τις εξετάσεις είναι συνεχό-
μενες (π.χ. ειδικευόμενοι). Μια λύση είναι η ενσωμά-
τωση των κατευθυντήριων οδηγιών κατευθείαν στο
σύστημα παραγγελίας των εξετάσεων. Έτσι, ενώ οι ια-
τροί μπορούν να βλέπουν κάθε ασθενή ως μία ξεχω-
ριστή περίπτωση, συγκεκριμένα κλινικά συμπτώματα,
τυπικά, απαιτούν ένα αναμενόμενο σετ νοσηλείας,
φαρμακευτικής αγωγής και ιατρικών εξετάσεων. Με
την εφαρμογή υποδειγμάτων για την τυποποίηση των
κοινών κλινικών συμπτωμάτων μειώνονται πολλές πε-
ριττές εξετάσεις, ενώ αποφεύγεται η επανάληψη των
ίδιων εξετάσεων, φαινόμενο το οποίο συμβαίνει συχνά
όταν οι ασθενείς μεταφέρονται από τμήμα σε τμήμα,
μέχρι να νοσηλευθούν στην κατάλληλη κλινική.18

• Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στους κλινι-
κούς: Η παρουσία ενός εξειδικευμένου παθολόγου
διαθέσιμου για ερωτήσεις σχετικά με τις ιατρικές εξε-
τάσεις είναι ένας πολύτιμος πόρος, ο οποίος συχνά πα-
ραβλέπεται. Επιπλέον, η ερμηνεία των αποτελεσμάτων
από έναν ειδικό ενσωματώνει τις πληροφορίες του
ασθενή στα αποτελέσματα των εξετάσεων και έχει
αποδειχθεί ότι μειώνει τον χρόνο της διάγνωσης, τα
λάθη και τις εσφαλμένες διαγνώσεις και εξοικονομεί-
ται κλινικός χρόνος.35,36

• Χρηματοοικονομική κινητροποίηση: Όπως
έχει αναφερθεί επανειλημμένα, οι δαπάνες υγείας
παγκοσμίως αυξάνουν με μη ελεγχόμενους ρυθμούς.
Οι πολιτικές που εφαρμόζονται στοχεύουν, κυρίως,
στη μείωση των δαπανών με διατήρηση αν όχι αύ-
ξηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Πολλές από τις παρεμβάσεις που γίνονται σκοπό
έχουν τη μεταφορά του κόστους κατευθείαν στους
παρόχους υγείας π.χ. νοσοκομεία ή ακόμα και στους
ασθενείς. Ειδικά όταν το κόστος επιβαρύνει τους προ-
ϋπολογισμούς των νοσοκομείων, αυτά με τα τη σειρά
τους κοιτούν, στην περίπτωση των εργαστηριακών
εξετάσεων, να τις διεξάγουν σε ένα λιγότερο ακριβό
εργαστήριο.37

• Δομικές αλλαγές: Χαρακτηριστικό παράδειγμα
δομικών αλλαγών στον χώρο της υγείας διεθνώς απο-

36

Σ. ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΥ, Γ. ΒΡΥΩΝΗ, Α. ΤΣΑΚΡΗΣ, Χ. ΣΤΟΦΟΡΟΣ, Θ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ

VOL. 59 • ISSUE 4, October-December 2014

Εκπαίδευση ιατρών

Περιορισμός εξετάσεων

Σχεδιασμός αιτημάτων-Καταχώρηση παραγγελιών εξετάσεων

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στους κλινικούς ιατρούς

Χρηματοοικονομική κινητροποίηση

Δομικές αλλαγές

Πραγματοποίηση ελέγχων

Τακτικές Διοίκησης Απόδοσης στα Κλινικά ΕργαστήριαΠίνακας 1
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τελούν οι συγχωνεύσεις νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Με
τον τρόπο αυτό, μεταξύ άλλων αναμειγνύονται και
διαφορετικές σχολές ιατρικών πρακτικών με αποτέλε-
σμα να προκύπτουν διαφορετικές ανάγκες για εργα-
στηριακές εξετάσεις ανάλογα με τη νοοτροπία που
εφάρμοζε κάθε ιατρός. Προκειμένου να δομηθεί μια
προσέγγιση που θα εξισορροπεί αυτές τις ετερόκλητες
και πολλές φορές «ανταγωνιστικές» ανάγκες, χρειάζε-
ται μια επίσημη συνεργασία μεταξύ του εργαστηρια-
κού τομέα και των κλινικών τμημάτων. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι η μελέτη του Warren (2013),34 στην
οποία περιγράφεται ο σχηματισμός μιας διεπιστημο-
νικής επιτροπής εργαστηριακών προδιαγραφών στο
Πανεπιστήμιο του Michigan. Το όλο εγχείρημα μετα-
φράζεται σε όρους πληροφορικής και ενσωματώνεται
στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του
φορέα.

• Χρήση ελέγχου: Ένα σημαντικό βήμα για τη δι-
οίκηση απόδοσης είναι να γίνει αντιληπτό ποιες εξε-
τάσεις παραγγέλνονται, σε τι ποσότητα, από ποιους
κλινικούς ιατρούς και για ποιο λόγο.38 Ο εντοπισμός
της συμπεριφοράς για την παραγγελία εργαστηρια-
κών εξετάσεων μπορεί να προσεγγισθεί με διάφορους
τρόπους (π.χ. παρακολουθώντας τον αριθμό των εξε-
τάσεων που παραγγέλνονται ανά εσωτερικό ασθενή,
ανά κλινικό ιατρό, ανά ειδικότητα, για εξωτερικούς
ασθενείς ή διαχρονικά). Επίσης, η σύγκριση εσωτερι-
κών δεδομένων με άλλα νοσοκομεία είναι χρήσιμη
όταν πρόκειται για ομοιογενή πληθυσμό και παρό-
μοιες προσφερόμενες υπηρεσίες (benchmarking). Η
ανάπτυξη ενός τακτικού προγράμματος ελέγχου δια-
χείρισης και η εναλλαγή των κριτηρίων των δεδομέ-
νων που συλλέγονται, με την εφαρμογή ενός
αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος είναι
η καλύτερη προσέγγιση ώστε να προσδιορισθεί η μη
απαραίτητη χρήση.

Τα βήματα που στην πράξη χρειάζεται να ακολου-
θηθούν ώστε να μπορέσει να καθιερωθεί ένα πρό-
γραμμα UM παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Ο κύριος
στόχος της διοίκησης απόδοσης είναι η εφαρμογή
ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος
για την παρακολούθηση της χρήσης και της αναγκαιό-
τητας των εργαστηριακών εξετάσεων, καθώς και των
πόρων που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποί-
ηση αυτών. Μια επιτυχημένη μέθοδος για την ανά-
πτυξη ενός τέτοιου προγράμματος δράσης, βασίζεται
κυρίως στη διεπιστημονική ανάλυση του θέματος.

1. Αναγνώριση και αξιολόγηση της ανάγκης: Ξε-
κινώντας την εφαρμογή ενός προγράμματος διοίκησης
απόδοσης είναι απαραίτητη η ύπαρξη αντικειμενικών
και πραγματικών δεδομένων. Τα δεδομένα που συλλέ-
γονται προκειμένου να υποστηρίξουν την ανάγκη για

UM είναι πιθανόν να κατευθύνουν και τη διαμόρφωση
των στόχων που τίθενται για να εξασφαλίσουν την ια-
τρική αλλά και την διοικητική αποδοχή, καθώς και να
δικαιολογήσουν τη χρηματοδότηση. Ένα εργαστήριο
μπορεί να συγκρίνει τις μεθόδους παραγγελίας εξετά-
σεων του νοσοκομείου στο οποίο ανήκει σε σχέση με
άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα, μέσω της βιβλιογραφίας,
μέσω benchmarking κ.ά. Ακόμη, μπορεί να συγκριθεί
με βάση το ίδιο διαχρονικά.

2. Ιεράρχηση των αρχικών στόχων: Οι συνηθισμέ-
νοι στόχοι για τη διοίκηση απόδοσης περιλαμβάνουν
μείωση του κόστους, βελτίωση της αποδοτικότητας,
αύξηση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων, βελτίωση
των διαδικασιών παραγγελίας από τους προμηθευτές,
μείωση των περιττών εξετάσεων. Συνήθως, οι προ-
αναφερθέντες στόχοι αλληλοσχετίζονται, π.χ. μει-
ώνοντας τις παραγγελίες για μια ξεπερασμένη
εξέταση μειώνεται το κόστος και εξοικονομείται χρό-
νος για το προσωπικό. Εντούτοις, η σχετική σημαντι-
κότητα του κάθε στόχου δεν μπορεί να είναι ίδια για
το κάθε μέλος της ομάδας που συμμετέχει στο εγχεί-
ρημα και αυτό είναι κυρίως ευθύνη των αρμοδίων ερ-
γαστηριακού και παθολογικού τομέα να καθορίσουν
τους πρωταρχικούς σκοπούς του προγράμματος. Επί-
σης, είναι σημαντικό να αναγνωρισθεί ότι οι στόχοι
ενός προγράμματος UM εξελίσσονται μέσα στον
χρόνο και βασίζονται σε παράγοντες, όπως η εμπειρία
και η επαναπληροφόρηση (feedback), όμως οι πρω-
ταρχικοί στόχοι χρειάζεται να δηλωθούν ξεκάθαρα
καθώς είναι αυτοί που θα κατευθύνουν τη δομή του
προγράμματος.

3. Επιλογή γενικού πλαισίου εφαρμογής: Η δομή
ενός προγράμματος UM μπορεί να ποικίλει ανάλογα
με έναν μεγάλο αριθμό παραμέτρων. Για παράδειγμα
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θα πρέπει να αξιολογούνται οι παραγγελίες εξετά-
σεων για εσωτερικούς ή εξωτερικούς ασθενείς ή όχι;
Πού θα διενεργούνται οι εξετάσεις και πού θα γίνονται
οι αιμοληψίες; Ποιες εξετάσεις θα γίνονται εντός νο-
σοκομείου και ποιες θα στέλνονται έξω; Ποιες υπηρε-
σίες θα παρέχονται; κ.ά. Όλες αυτές οι αποφάσεις
πρέπει να παίρνονται λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους δια-
θέσιμους πόρους, τα πληροφοριακά συστήματα,
καθώς και τη διατμηματική συνεργασία.

4. Κατανόηση του συστήματος παραγγελιών: Για
την αποτελεσματική διαχείριση των εξετάσεων αυτοί
που είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση των πρακτι-
κών παραγγελίας τους θα πρέπει πρώτα να κατανοή-
σουν πως παραγγέλνονται οι εξετάσεις. Οι ερωτήσεις
περιλαμβάνουν: οι παραγγελίες γίνονται χειροκίνητα
ή ηλεκτρονικά; Επιλέγονται από μια προκαθορισμένη
λίστα εξετάσεων; Ποιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση
και μέχρι ποιού βαθμού στις εξετάσεις; κ.ά. Τα στοιχεία
αυτά μπορούν να καθοδηγήσουν τους στόχους και τις
παρεμβάσεις του εγχειρήματος. Για παράδειγμα, με-
τακινώντας εξετάσεις από μια προκαθορισμένη λίστα
μπορεί να αποθαρρύνει την παραγγελία τους, εκτός
αν απαιτούνται για κάποιον συγκεκριμένο ασθενή.

5. Περίγραμμα του σχεδίου: Τα προγράμματα δια-
χείρισης μπορούν να είναι εντάσεως πόρων ιδίως σε
όρους πληροφορικής (Information Technology-ΙΤ). Η
διαθεσιμότητα ΙΤ και εργαστηριακών πόρων, μαζί με
τους στόχους και το περίγραμμα του προγράμματος,
θα οδηγήσουν στα επακόλουθα βήματα για την εφαρ-
μογή του. Με επαρκείς δυνατότητες στην πληροφο-
ρική είναι δυνατό να εξαχθεί ένας μεγάλος όγκος
δεδομένων από το πληροφοριακό σύστημα των ερ-
γαστηρίων και από τους ηλεκτρονικούς φακέλους των
ασθενών κι έτσι να δημιουργηθεί μια σημαντική βάση
δεδομένων. Εάν οι πόροι είναι ανεπαρκείς, μπορεί να
είναι πιο πρακτικό να αντληθούν δεδομένα δειγματο-
ληπτικά.

6. Εισαγωγή πιλοτικών μελετών (projects): Ανε-
ξάρτητα από το αν οι πόροι είναι περιορισμένοι, συ-
νίσταται να γίνεται η αρχή με μικρές, σχετικά απλές
μελέτες. Τα πιλοτικά projects μπορούν να είναι χρή-
σιμα για τον προσδιορισμό της άντλησης των δεδο-
μένων, των παραμέτρων, των απαραίτητων στοιχείων
ή των εμποδίων, για την αξιολόγηση των κλινικών εισ-
ροών που απαιτούνται και για τη δημιουργία μηχανι-
σμών για να επικοινωνηθούν τα ευρήματα με τα
εργαστήρια, τη διοίκηση και τις κλινικές. Εάν οι πόροι
είναι περιορισμένοι τα πιλοτικά προγράμματα μπορεί
να είναι χρήσιμα για να εξασφαλισθεί χρηματοδό-
τηση. Οι μελέτες πρέπει να περιλαμβάνουν σχεδια-
σμό, παρακολούθηση και συνέχεια. Για παράδειγμα,

από τη στιγμή που θα εκπαιδευθεί το προσωπικό στην
κατάλληλη διαχείριση μιας συγκεκριμένης εξέτασης,
θα πρέπει τα δεδομένα να επανεξετάζονται μετά την
εκπαίδευση, αλλά και μετά από 6-12 μήνες προκειμέ-
νου να προσδιορισθεί εάν η αλλαγή υιοθετήθηκε μα-
κροχρόνια ή επέστρεψε στις πρότερες πρακτικές.

7. Αξιολόγηση της επάρκειας: Καθώς οι πιλοτικές
μελέτες οδεύουν προς την ολοκλήρωσή τους καλό θα
ήταν να επανεξετάζονται, ώστε να βελτιώνονται μελ-
λοντικά οι διαδικασίες. Ήταν τα επιλεχθέντα εγχειρή-
ματα αρκετά μεγάλα για να παρέχουν ένα
αξιοσημείωτο όφελος, αλλά ανεπαρκή για να διαχει-
ρισθούν με τους διαθέσιμους πόρους; Πόσο αποτελε-
σματική ήταν η στρατηγική εξαγωγής δεδομένων,
υπήρχε πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφο-
ρίες; Συμπεριλήφθηκαν τα σωστά κλινικά υποδείγ-
ματα και στον κατάλληλο χρόνο; κ.ά. Ανεξάρτητα από
το αν ένα συγκεκριμένο εγχείρημα είναι επιτυχημένο
ή όχι, συνήθως είναι πιθανό να ανακαλυφθούν δια-
στάσεις που μπορούν να βελτιωθούν σε μελλοντικές
προσπάθειες οδηγώντας σε μια επαναληπτική βελ-
τίωση ενός προγράμματος UM ως σύνολο.

5. Συμπεράσματα-συζήτηση

Το νέο οικονομικό περιβάλλον έχει αναδείξει επιτακτικά
την ανάγκη εφαρμογής του Νέου Δημόσιου Μάνα-
τζμεντ σε όρους αποδοτικότητας και αποτελεσματικό-
τητας, το οποίο έχει αρχίσει να εφαρμόζεται διεθνώς
σε τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, όπως η Υγεία. Στο
πλαίσιο αυτό έχει αναδειχθεί, θεωρητικά και εμπει-
ρικά, η ανάγκη βελτίωσης της διοίκησης στη διαχεί-
ριση των εργαστηρίων και ο σχεδιασμός στρατηγικών
που προσεγγίζουν συγκεκριμένες προκλήσεις στη δι-
οίκηση απόδοσης. Οι διαφοροποιήσεις και οι τερά-
στιες αποκλίσεις που παρατηρούνται διεθνώς στον
τομέα των κλινικών εργαστηρίων, σε οικονομικά και
λειτουργικά μεγέθη, μπορούν να έχουν τις βάσεις
τους, πέρα από το διαφορετικό σύστημα υγείας της
κάθε χώρας και στα συστήματα προσέγγισης οργάνω-
σης και διοίκησής τους εσωτερικά.

Σαφώς και δεν είναι κάθε προσέγγιση εφαρμογής
της διοίκησης απόδοσης κατάλληλη για κάθε περί-
πτωση. Όπως και οι εργαστηριακές εξετάσεις που πα-
ραγγέλνονται βασίζονται στην κλινική εικόνα του
ασθενή, έτσι επιλέγονται και τα κατάλληλα εργαλεία-
τακτικές, ώστε να ταιριάζουν σε κάθε συγκεκριμένη
ανάγκη για διοίκηση απόδοσης. Ο συνδυασμός της
εκπαίδευσης των ιατρών με μια δραστική τροποποί-
ηση στην εισαγωγή παραγγελιών εξετάσεων στο σύ-
στημα, είναι συνήθως η καλύτερη λύση.

Ένας βασικός παράγοντας για την επιτυχή εφαρ-
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μογή προγραμμάτων διοίκησης απόδοσης είναι η
ανάγκη στελέχωσης όλου του προγράμματος με θε-
σμικούς ιθύνοντες. Είναι σημαντικό τα στελέχη αυτά
να αντιπροσωπεύουν μια μικτή-συμπληρωματική και
προστιθέμενης αξίας ομάδα από τον εργαστηριακό,
τον κλινικό και το διοικητικό τομέα και η ομάδα αυτή
να αποτελεί μια επιτροπή ορισμένη από την διοικη-
τική και ιατρική ιεραρχία του φορέα.

Η αλλαγή της φύσης της αποζημίωσης στην φρον-
τίδα υγείας συμπεριλαμβανομένων των ίδιων των ορ-
γανισμών, των προμηθευτών, αλλά και των ασφαλι-
στικών φορέων, παρέχει ολοένα και μεγαλύτερη κινη-
τροποίηση για τον έλεγχο στην παραγγελία εργαστη-
ριακών εξετάσεων και στα κόστη αυτών, αλλά και
παραμέτρων που σχετίζονται με την ποιότητα. Οι κλι-

νικοί βρίσκονται στην χαρακτηριστική θέση να παρα-
τηρούν τη συμπεριφορά παραγγελιών για εξετάσεις, να
προτείνουν εναλλακτικές μεθόδους, να εφαρμόζουν
αλλαγές και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα. Τέλος,
απαιτείται να γίνεται κατανοητή από τους υπευθύνους
και η χρηματοοικονομική δομή ενός εργαστηρίου και
πως οι διαφορετικές παρεμβάσεις επηρεάζουν τα
κόστη, τα έσοδα και τις χρεώσεις προς τρίτους. Για το
λόγο αυτό η διοίκηση απόδοσης μπορεί να παίξει ση-
μαντικό ρόλο σε θεσμικό επίπεδο σε έναν οργανισμό,
αναδιαμορφώνοντας τον τρόπο λειτουργίας του κατά
τρόπο αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο, ώστε
με τον ίδιο προϋπολογισμό να επιτυγχάνονται περισ-
σότερα ή με χαμηλότερο προϋπολογισμό να επιτυγχά-
νονται τουλάχιστον τα ίδια σε όρους απόδοσης.
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The changing environment of healthcare sector imposes, among others, the reexamination of its
management. In greek hospitals the need to improve their performance, in terms of efficiency and
effectiveness, is of paramount importance. To this extend, the paper takes the discussion from the
issue of crisis management to strategic management emphasizing the utilization management.
The crucial role of clinical laboratories will be strengthening further by adopting utilization man-
agement, enabling them to improve their performance and the quality of their services to patients
and other users. The aim of the paper is, through an extensive review of the most recent relevant
literature, to provide -to the under reform Greek healthcare system- a new management approach
for clinical laboratories. The new approach of health management, adds value to both patients
and to units applied, leading to more efficient and effective performance conforming to the new
public management.
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Περίληψη

H Pseudomonas aeruginosa είναι ένα ευκαιριακά παθογόνο βακτήριο εμπλεκόμενο συχνά σε νο-
σοκομειακές λοιμώξεις. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η σύγκριση φαινοτυπικών και γονο-
τυπικών χαρακτηριστικών στελεχών P. aeruginosa που απομονώθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Πατρών (ΠΓΝΠ) σε δύο χρονικές περιόδους. Συγκρίθηκαν δύο ομάδες κλινικών στε-
λεχών P. aeruginosa. Η ομάδα Α περιλάμβανε120 στελέχη, τα οποία απομονώθηκαν κατά τη διάρ-
κεια ενός έτους (2004), ενώ η ομάδα Β 240 στελέχη, τα οποία απομονώθηκαν κατά τη διάρκεια
μιας διετίας (2006-2007) που ακολούθησε, με μεσολάβηση ενός έτους, στο ΠΓΝΠ. Τα στελέχη ταυ-
τοποιήθηκαν σε επίπεδο είδους με φαινοτυπικές μεθόδους (Oxiferm, BD, BBL). Ο έλεγχος ευαι-
σθησίας στα αντιβιοτικά στην ομάδα Α έγινε με Etest (bioMerieux, Marcy l’ Etoile, France), ενώ
στην ομάδα Β με τη μέθοδο διάχυσης σε άγαρ με δίσκους, ενώ η MIC της κολιστίνης καθορίστηκε
με Etest (bioMerieux), (CLSI 2008). O έλεγχος παραγωγής μεταλλο-β-λακταμασών (MBL) έγινε με

Συγκριτική επιδημιολογική μελέτη στελεχών Pseudomonas aeruginosa
δύο χρονικών περιόδων σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο
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Εισαγωγή

Η Pseudomonas aeruginosa αποτελεί ευκαιριακό πα-
θογόνο βακτήριο, το οποίο προσβάλλει κυρίως βα-
ρέως πάσχοντες και ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς.
Λόγω της ικανότητάς της να επιζεί στο νοσοκομειακό
περιβάλλον, κυρίως σε συνθήκες υγρασίας, η P. aeru-
ginosa αποτελεί κοινό παθογόνο βακτήριο στα νοση-
λευτικά ιδρύματα και ιδιαίτερα στις Μονάδες Εντα-
τικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Η θεραπευτική αντιμετώπιση
των λοιμώξεων από P. aeruginosa αποτελεί σημαντικό
πρόβλημα, διότι το βακτήριο έχει ενδογενή αντοχή σε
πολλά αντιβιοτικά ενώ επίσης αναπτύσσει εύκολα επί-
κτητη αντοχή.1

Λοιμώξεις από πολυανθεκτικά στελέχη P. aerugi-
nosa (multi-drug resistant P. aeruginosa, MDRPA) ανα-
φέρονται σε νοσηλευόμενους ασθενείς,2 κυρίως της
ΜΕΘ.3 Η επικράτηση και η επιδημιολογία των MDRPA
αποτελούν θέμα πολλών μελετών.4 Σημαντικός αριθ-
μός κυτταρικών και εξωκυττάριων λοιμογόνων παρα-
γόντων εμπλέκονται στην παθογένεια σοβαρών
ψευδομοναδικών λοιμώξεων. Το TypeIII Secretion Sy-
stem (TTSS) αποτελείται από τρία πρωτεϊνικά συμ-
πλέγματα και συνιστά ένα σημαντικό λοιμογόνο
παράγοντα, καθώς τα στελέχη που το διαθέτουν φαί-
νεται να συνδέονται με πνευμονικές λοιμώξεις και
σήψη, ενώ εμφανίζουν έξι φορές υψηλότερο κίνδυνο
νοσηρότητας.5,6

44

Μ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ, Ε. ΔΡΟΥΓΚΑ, Α. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. ΓΕΛΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. ΠΕΤΕΙΝΑΚΗ, Ε.Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Ι. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, Μ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ

VOL. 59 • ISSUE 4, October-December 2014

διπλή ταινία Εtest-ΜΒL (bioMerieux). Η ορολογική τυποποίηση έγινε με 16 μονοδύναμους αντιο-
ρούς. Έγινε ανίχνευση των γονιδίων blaVIM, exoY, exoT, exoS και exoU με PCR, και προσδιορισμός
της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας του γονιδίου blaVIM στην ομάδα Β. Οι κλώνοι ταυτοποιήθηκαν με
PFGE (SpeI) σε όλα τα στελέχη και επιπλέον με MLST στην ομάδα Β. Συγκρίθηκαν τα φαινοτυπικά
και γονοτυπικά χαρακτηριστικά των στελεχών P. aeruginosa των δύο ομάδων.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, από τη φαινοτυπική και γονοτυπική ανάλυση των στελεχών ανα-
δείχθηκε η επικράτηση πολυανθεκτικών P. aeruginosa (MDRPA) στελεχών, κυρίως οροτύπου O11,
ιδιαίτερα στην Παθολογική κλινική τη χρονική περίοδο που αφορούσε την ομάδα Α και στη Μο-
νάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) τη χρονική περίοδο που αφορούσε την ομάδα Β. Πενήντα εννέα
ασθενείς της χρονικής περιόδου που αφορούσε την ομάδα Α (59/120), κυρίως της Παθολογικής
κλινικής, και 152 ασθενείς της χρονικής περιόδου που αφορούσε την ομάδα Β (152/240), κυρίως
της ΜΕΘ, αποικίστηκαν ή παρουσίασαν λοίμωξη με MDRPA. Υψηλό ποσοστό MBL-θετικών στελε-
χών παρατηρήθηκε στην ομάδα Α σε σύγκριση με την ομάδα Β (45% vs 33%), κυρίως στην Παθο-
λογική κλινική. Όλα τα MBL θετικά στελέχη της ομάδας Β έφεραν τα γονίδια blaVIM-2 ή blaVIM-1. Το
γονίδιο exoU ανιχνεύθηκε κυρίως σε στελέχη της ΜΕΘ, ενώ το exoS σε στελέχη δειγμάτων των
άλλων κλινικών στην ομάδα Β. Με την PFGE τα στελέχη της ομάδας Α διακρίθηκαν σε τέσσερις
κύριους τύπους (A, B, C και D). Τα στελέχη της ομάδας Β διακρίθηκαν σε πέντε κύριους PFGE τύ-
πους (a, d, b, c και s), διαφορετικούς από τους προηγούμενους, οι οποίοι συσχετίστηκαν με τους
ST235, ST111, ST253, ST309 και ST639. Σημαντική πολυκλωνικότητα παρατηρήθηκε στην ομάδα
Α σε σύγκριση με την ομάδα Β.
Συμπερασματικά, η παρούσα μελέτη περιγράφει δύο ανεξάρτητες κλωνικές επιδημικές εξάρσεις
από MDRPA, οι οποίες αφορούσαν αρχικά την Παθολογική κλινική (ομάδα Α) και στη συνέχεια τη
ΜΕΘ (ομάδα Β) του ΠΓΝΠ.
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Αποτελέσματα της ανάδυσης και διασποράς
MDRPΑ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πα-
τρών (ΠΓΝΠ), όπως επίσης των φαινοτυπικών και γο-
νοτυπικών χαρακτηριστικών τους αναλύονται στη
παρούσα μελέτη.

Υλικό και μέθοδοι 

Μελετήθηκαν δύο ομάδες κλινικών στελεχών P. aeru-
ginosa που απομονώθηκαν από νοσηλευόμενους
ασθενείς στο ΠΓΝΠ, το οποίο βρίσκεται στη Νοτιοδυ-
τική Ελλάδα, διαθέτει 700 ενεργείς κλίνες, ενώ ετησίως
καταγράφονται περίπου 100.000 εισαγωγές. H ομάδα
Α περιελάμβανε 120 στελέχη P. aeruginosa, τα οποία
απομονώθηκαν κατά τη διάρκεια ενός έτους (2004),
ενώ η ομάδα Β 240 στελέχη, που απομονώθηκαν κατά
τη διάρκεια μιας διετίας (2006-2007) που ακολούθησε,
με τη μεσολάβηση ενός έτους. Τα στελέχη P. aerugi-
nosa των δύο ομάδων που επιλέχθηκαν για μελέτη
αποτελούσαν τα πρώτα δέκα από κάθε μήνα και αντι-
στοιχούσαν σε ένα στέλεχος ανά ασθενή.

Τα στελέχη προέρχονταν από ποικιλία κλινικών
δειγμάτων, συμπεριλαμβανομένων λοιμώξεων και φο-
ρείας των ασθενών, που νοσηλεύθηκαν σε διάφορα
τμήματα του νοσοκομείου. Ως φορεία χαρακτηρίστη-
καν στελέχη που απομονώθηκαν από δείγματα του
αναπνευστικού συστήματος και των κοπράνων. Ταυ-
τοποιήθηκαν σε επίπεδο είδους με φαινοτυπικές με-
θόδους (BBL OxifermTubeΙΙ, BD, Franklin Lakes, USA).

Και στις δύο ομάδες τα στελέχη που απομονώθη-
καν από φορείς (16 στην ομάδα Α και 83 στην ομάδα
Β) συγκρίθηκαν με τα στελέχη που προέρχονταν από
λοιμώξεις (104 στην ομάδα Α και 157 στην ομάδα Β
αντίστοιχα) όσον αφορά τα φαινοτυπικά και γονοτυ-
πικά χαρακτηριστικά τους. Για περαιτέρω ανάλυση τα
στελέχη των δύο ομάδων διακρίθηκαν σε δύο επι-
πλέον ομάδες η καθεμία: εκείνα που προέρχονταν
από τη ΜΕΘ (30 από την ομάδα Α και 92 από την
ομάδα Β) και εκείνα που προέρχονταν από άλλες κλι-
νικές του νοσοκομείου (90 και 148 από τις ομάδες Α
και Β, αντίστοιχα). Επίσης τα στελέχη της ομάδας Α
διακρίθηκαν σε δύο επιπλέον υποσύνολα: εκείνα που
προέρχονταν από την Παθολογική κλινική (61) και
εκείνα που προέρχονταν από τα άλλα τμήματα του νο-
σοκομείου (59). 

Στην ομάδα Α έγινε έλεγχος ευαισθησίας στα αντι-
βιοτικά πιπερακιλλίνη, τομπραμυκίνη, σιπροφλοξα-
σίνη, αζτρεονάμη και ιμιπενέμη με τη μέθοδο Εtest
(bioMerieux, Marcy l’ Etoile, France), σύμφωνα με τις
οδηγίες του CLSI (2008).7 Στην ομάδα Β έγινε έλεγχος
της ευαισθησίας στα αντιβιοτικά πιπερακιλλίνη, καρμ-
πενικιλλίνη, αζλοσιλλίνη, τικαρκιλλίνη-κλαβουλανικό
οξύ, αμικασίνη, τομπραμυκίνη, νετιλμυκίνη, σιπρο-

φλοξασίνη, κεφταζιντίμη, αζτρεονάμη και ιμιπενέμη
με τη μέθοδο διάχυσης του αντιβιοτικού στο άγαρ με
δίσκους, σύμφωνα με τις οδηγίες του CLSI.7 Η MIC της
κολιστίνης προσδιορίστηκε με Etest (bioMerieux). Ως
MDRPA χαρακτηρίστηκαν τα στελέχη που είναι ανθε-
κτικά σε τουλάχιστον τρεις ομάδες αντιβιοτικών.8 Όλα
τα ανθεκτικά στην ιμιπενέμη στελέχη (MIC>1mg/L)
ελέγχθηκαν για την παραγωγή μεταλλο-β-λακταμάσης
(MBL) με τη μέθοδο διπλής ταινίας Etest (Etest-MBL,
bioMerieux).

Η ορολογική τυποποίηση σε όλα τα στελέχη έγινε
με 16 μονοδύναμους αντιορούς (Bio-Rad, Marne’s-la-
Coquette, France).9

Τα ιμιπενέμη-ανθεκτικά στελέχη της ομάδας Β ελέγχ-
θηκαν για την παρουσία του γονιδίου blaVIM με τη χρήση
του kit multiplex PCR – ELISA System (hyplex MBL IDPCR
module Hyb-module, test system: BAGHealth Care, Lish,
Germany).10 H ταυτοποίηση του blaVIM γονιδίου έγινε με
ανάλυση της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας (sequencing)
και σύγκριση των νουκλεοτιδικών αλληλουχιών που
προσδιορίστηκαν με εκείνες που διατίθενται στη Gene-
Bank (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Τα στε-
λέχη της ομάδας Β ελέγχθηκαν για την παρουσία των
γονιδίων του TTSS ΙΙΙ, exoS, exoT, exoU, exoY, με PCR.11

Τα στελέχη χαρακτηρίστηκαν σε τύπουςPFGE (pul-
sed-field gel electrophoresis), με ηλεκτροφόρηση σε
παλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο τμημάτων του χρωμοσω-
μικού τους DNA μετά από κατάτμηση με το ένζυμο
SpeI (Roche, Penzberg, Germany). Οι τύποι χαρακτη-
ρίστηκαν με τα κεφαλαία γράμματα του λατινικού αλ-
φαβήτου για τα στελέχη της ομάδας Α και με τα μικρά
για τα στελέχη της ομάδας Β. Το κάθε κεφαλαίο και
μικρό γράμμα υποδηλώνουν νέο τύπο PFGE. Τα απο-
τυπώματα των τμημάτων DNA που προέκυψαν συγ-
κρίθηκαν με το Finger printing llI informatics Software
(Bio-Rad, Berkeley, California) και οι PFGE τύποι προσ-
διορίστηκαν σύμφωνα με ήδη δημοσιευμένα κριτή-
ρια.12 Συγκρίνοντας τα μοριακά βάρη των θραυσμάτων
του DNA των κυριότερων PFGE τύπων των δύο ομά-
δων, δημιουργήθηκε ένα δενδρόγραμμα χρησιμοποι-
ώντας το πρόγραμμα FPQuest software (Bio-Rad,
Cat.Num:1709300). Η ομαδοποίηση βασίστηκε σε
ομοιότητα ≥ 75%.

Αντιπροσωπευτικά στελέχη των επικρατούντων
PFGE τύπων της ομάδας Β επιλέχθηκαν για περαιτέρω
χαρακτηρισμό σε κλώνους με MLST
(http://pubmlst.org/paeruginosa/).

Για τη στατιστική ανάλυση, χρησιμοποιήθηκε το
Pearson’s chi-squared test του προγράμματος PASW
Statistics 18, Release Version 18.0.0 (SPSS, Inc., 2009,
Chicago, IL, www.spss.com) για τη σύγκριση των συ-
χνοτήτων των μεταβλητών.
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Αποτελέσματα 

Η σύγκριση των χαρακτηριστικών των στελεχών P. ae-
ruginosa των δύο χρονικών περιόδων που μελετήθη-
καν φαίνεται στον πίνακα 1. Η ποσοστιαία κατανομή
των στελεχών P. aeruginosa και των δύο ομάδων ανά
κλινικό δείγμα φαίνεται στο γράφημα 1. Υψηλό ποσο-
στό στελεχών απομονώθηκε από δείγματα ασθενών
με λοίμωξη, με στατιστικά σημαντική επικράτηση
στην ομάδα Α (Πίνακας 1, Γράφημα 1).

Η ποσοστιαία κατανομή των στελεχών των δύο
ομάδων ανά κλινική φαίνεται στο γράφημα 2. Παρα-
τηρήθηκε στατιστικά σημαντική επικράτηση στελε-
χών από ασθενείς της Παθολογικής κλινικής στην
ομάδα Α σε σύγκριση με την ομάδα Β, καθώς επίσης
και στατιστικά σημαντική επικράτηση στελεχών από
ασθενείς της ΜΕΘ στην ομάδα Β σε σύγκριση με την
ομάδα Α (Πίνακας 1, Γράφημα 2).

Η σύγκριση της ευαισθησίας των στελεχών των δύο
ομάδων στα αντιβιοτικά φαίνεται στο γράφημα 3. Όλα
τα στελέχη της ομάδας Β ήταν ευαίσθητα στην κολι-
στίνη (MIC ≤ 2 mg/L). Παρατηρήθηκαν υψηλότερα πο-

σοστά αντοχής των στελεχών της ομάδας Β σε σχέση
με της ομάδας Α στα κοινά αντιβιοτικά. Αναλυτικό-
τερα, τα στελέχη της ομάδας Β ήταν στατιστικά σημαν-
τικά ανθεκτικότερα στα αντιβιοτικά πιπερακιλλίνη,
ιμιπενέμη και αζτρεονάμη (p<0,05). Παρατηρήθηκε
υψηλή συχνότητα MDRPA στις δύο ομάδες ενώ στατι-
στικά σημαντικά επικρατούσαν τα MDRPA στην ομάδα
Β (Πίνακας 1). Στην ομάδα Α παρατηρήθηκε σημαντική
επικράτηση των MDRPA στην Παθολογική κλινική (Πί-
νακας 2), ενώ στην ομάδα Β παρατηρήθηκε σημαντική
επικράτηση των MDRPA στη ΜΕΘ (Πίνακας 3). Η σύγ-
κριση των ανθεκτικών στα αντιβιοτικά στελεχών της
Παθολογικής κλινικής με τα στελέχη των άλλων κλινι-
κών της ομάδας Α φαίνεται στο Γράφημα 4. Η σύγ-
κριση των ανθεκτικών στα αντιβιοτικά στελεχών της
ΜΕΘ με τα στελέχη των άλλων κλινικών της ομάδας Β
φαίνεται στο Γράφημα 5. Δεν παρατηρήθηκε στατι-
στικά σημαντική διαφορά στους φαινοτύπους αντοχής
στα αντιβιοτικά μεταξύ των στελεχών που αφορούσαν
λοιμώξεις και εκείνων που προέρχονταν από φορείς.
Στατιστικά σημαντικά υψηλότερο ποσοστό MBL-θετι-
κών στελεχών ανιχνεύθηκε στην ομάδα Α σε σχέση με
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Ομάδα Α Ομάδα Β p-value

(n=120) (n=240)

Αριθμός (%) Αριθμός (%)

Λοιμώξεις 104 (86,67%) 157 (65,42%) p<0,001

ΜΕΘ 30 (25%) 92 (38%) p=0,0163

ΠΚ 61 (50,83%) 81 (34%) p=0,0026

MDRPA 59 (49,17%) 152 (63,33%) p=0,0139

MBL θετικά 54 (45%) 49 (33%) p<0,001

Ορότυπος Ο11 54 (45%) 118 (49%) p=0,526

PFGE τύπος a 0 (0%) 81 (33,75%) p<0,001

PFGE τύπος d 0 (0%) 33 (13,75%) p<0,001

PFGE τύπος b 0 (0%) 10 (4,16%) p<0,001

PFGE τύπος c 0 (0%) 6 (2,5%) p<0,001

PFGE τύπος s 0 (0%) 6 (2,5%) p<0,001

PFGE τύπος A 12 (10%) 0 (0%) p<0,001

PFGE τύποςΒ 8 (6,67%) 0 (0%) p<0,001

PFGE τύπος C 7 (5,83%) 0 (0%) p<0,001

PFGE τύπος D 6 (5%) 0 (0%) p<0,001

PFGE τύπος ¨άλλοι¨ 87 (72,5%) 104 (43,33%) p<0,001

ΜΕΘ: Μονάδα εντατικής Θεραπείας· ΠΚ: Παθολογική Κλινική·

MDRPA: multi drug resistant P. aeruginosa· MBL: metallo-beta-lactamases.

Χαρακτηριστικά των στελεχών P. aeruginosa των Ομάδων Α και ΒΠίνακας 1



την ομάδα Β (Πίνακας 1). Και στις δύο ομάδες δεν πα-
ρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στην ανίχνευση MBL
στελεχών στη ΜΕΘ σε σύγκριση με τις άλλες κλινικές
(Πίνακες 3, 4). Ωστόσο, στην ομάδα Α παρατηρήθηκε
στατιστικά σημαντική επικράτηση MBL στελεχών στην
Παθολογική κλινική σε σύγκριση με το σύνολο των
άλλων κλινικών (Πίνακας 2). 

Το γονίδιο blaVIM ανιχνεύθηκε σε όλα τα MBL θετικά
στελέχη (49) της ομάδας Β. Τα περισσότερα των στε-
λεχών έφεραν το γονίδιο blaVIM-2, ενώ μόνο τρία το
blaVIM-1.

Κύριος ορότυπος είναι ο Ο11 (Πίνακας 1) ο οποίος
επικρατεί στα πολυανθεκτικά στελέχη της ομάδας Α
(34/59, 57,63%), της ομάδας Β (103/152, 68%) και στα

στελέχη της ΜΕΘ, και στις δύο ομάδες (Πίνακες 3, 4).
Στην ομάδα Β ο ορότυπος Ο11 επικρατεί στη ΜΕΘ σε
σχέση με τις άλλες κλινικές (Πίνακας 3).

Τα περισσότερα των στελεχών της ομάδας Β
(227/240, 94,6%) έφεραν ένα ή περισσότερα γονίδια
του TTSS ΙΙΙ, ενώ 79 (33%) έφεραν και τα τέσσερα.

Ενενήντα ένα στελέχη (91/240, 37,9%) έφεραν ταυ-
τόχρονα τα γονίδια exoU και exoS. Το γονίδιο exoU ανι-
χνεύθηκε κυρίως σε στελέχη που απομονώθηκαν από
δείγματα ασθενών της ΜΕΘ, ενώ το exoS σε στελέχη
ασθενών των άλλων κλινικών με στατιστικά σημαν-
τική διαφορά (Πίνακας 3). Επίσης το γονίδιο exoS ανι-
χνεύθηκε με στατιστικά σημαντική διαφορά σε
στελέχη που προέρχονταν από λοιμώξεις ασθενών σε
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Γράφημα 1

Σύγκριση της ποσοστι-

αίας κατανομής των στε-

λεχών P. aeruginosa των

Ομάδων Α και Β ανά

είδος κλινικού δείγματος.

KΦΚ: κεντρικός φλεβικός

καθετήρας

Γράφημα 2

Σύγκριση της ποσοστι-

αίας κατανομής των στε-

λεχών P. aeruginosa των

Ομάδων Α και Β ανά

Τμήμα του ΠΓΝΠ.

ΜΕΘ: Μονάδα Εντατικής

Θεραπείας



σύγκριση με στελέχη που προέρχονταν από φορεία
(53,50% vs 31,32%, p=0,001).

Με την εφαρμογή της PFGE χαρακτηρίστηκαν τέσσε-
ρις κύριοι τύποι στην ομάδα Α (A, B, C και D), και πέντε
νέοι κύριοι τύποι στην ομάδα Β (a, d, b, c και s), (Πίνακας
1, Γράφημα 6). Τα υπόλοιπα στελέχη διακρίθηκαν σε 22
τύπους στην ομάδα Α και σε 78 στην ομάδα Β, καθένας
των οποίων περιλαμβάνει 1-3 στελέχη (¨άλλοι¨, Πίνακας
1). Δεν παρατηρήθηκαν κοινοί PFGE τύποι μεταξύ των
δύο ομάδων (Πίνακας 1, Γράφημα 6).

Στην ομάδα Α παρατηρήθηκε πολυκλωνικότητα και
κοινοί PFGE τύποι μεταξύ των στελεχών όλων των κλι-
νικών (Πίνακες 2 και 4). Στην ομάδα Β παρατηρήθηκε
πολυκλωνικότητα μεταξύ των στελεχών που προέρ-
χονταν από τις κλινικές εκτός της ΜΕΘ, ενώ κοινοί
PFGE τύποι προσδιορίστηκαν μεταξύ των στελεχών
που απομονώθηκαν από ασθενείς της ΜΕΘ και των
άλλων κλινικών (Πίνακας 3). Παρατηρήθηκε στατι-

στικά σημαντική επικράτηση πολυκλωνικότητας στην
ομάδα Α σε σύγκριση με την ομάδα Β (Πίνακας 1).

Με την MLST ο PFGE τύπος a προσδιορίστηκε ως
ST235. Στελέχη του τύπου b που φέρουν το γονίδιο
blaVIM-1 προσδιορίστηκαν ως ST111, ενώ εκείνα που
φέρουν το blaVIM-2 ως ST235; τα στελέχη του τύπου c
προσδιορίστηκαν ως ST253 και του τύπου d ως ST235,
ενώ εκείνα που ανήκαν στον τύπο s ταξινομήθηκαν
στους ST309 και ST639. Τα MDRPA της ομάδας Β, συμ-
περιλαμβανομένων των MBL-θετικών, ανήκαν κυρίως
στους PFGE τύπους aκαιd, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν
ως ST235. Τα MDRPA της ομάδας Α, συμπεριλαμβανο-
μένων των MBL θετικών, ανήκαν σε διάφορους PFGE
τύπους.

Σημαντικό ποσοστό (52,63%, 60/114) των MDRPA
της ομάδας Β, τύπων a και d, κλώνου ST235 τύπου,
ορότυπου Ο11 είχαν το γονοτυπικό προφίλ exoU
+/exoS – όσον αφορά το ΤΤSS ΙΙΙ. 
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Γράφημα 3 Σύγκριση της ευαισθησίας στα αντιβιοτικά των στελεχών P. aeruginosa των Ομάδων Α και Β.

MDRPA: multidrug resistant P. aeruginosa
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Π.Κ. Άλλες κλινικές p-value

(n=61) (n=59)

Αριθμός (%) Αριθμός (%)

MDRPA 40 (65,57%) 19 (32,2%) p<0,001

MBL θετικά 35 (57,38%) 19 (32,2%) p=0,0097

Ορότυπος Ο11 29 (47,54%) 25 (42,37%) p=0,699

PFGE τύπος Α 7 (11,48%) 5 (8,48%) p=0,8076

PFGE τύπος Β 5 (8,2%) 3 (5,08%) p=0,7511

PFGE τύπος C 5 (8,2%) 2 (3,39%) p=0,4632

PFGE τύπος D 2 (3,27%) 4 (6,78%) p=0,6449

PFGE τύπος ¨άλλοι¨ 42 (68,85%) 45 (76,27%) p=0,4805

ΠΚ: Παθολογική Κλινική· MDRPA: multi drug resistant P. aeruginosa·

MBL: metallo-beta-lactamases.

Χαρακτηριστικά των στελεχών P. aeruginosa της Παθολογικής Κλινικής και των

άλλων κλινικών της Ομάδας ΑΠίνακας 2

ΜΕΘ Άλλες κλινικές p-value

(n=92) (n=148)

Αριθμός (%) Αριθμός (%)

MDRPA 84 (91,3) 68 (46,0) p<0,001

MBL θετικά 16 (17,4) 33 (22,3) p=0,359

Ορότυπος O11 68 (73,9) 50 (33,8) p<0,001

blaVIM 16 (17,4) 33 (22,3) p=0,359

exoS 25 (27,2) 86 (58,1) p<0,001

exoT 76 (82,6) 116 (78,4) p=0,427

exoU 83 (90,2) 118 (79,7) p=0,032

exoY 81 (88,0) 125 (84,5) p=0,438

PFGE τύπος a (ST235) 59 (64,1) 22 (14,9) p<0,001

PFGE τύπος d (ST235) 15 (16,3) 18 (12,2) p=0,365

PFGE τύπος b (ST111;ST235) 3 (3,3) 7 (4,3) p=0,745

PFGE τύπος c (ST253) 1 (1,0) 5 (3,4) p=0,410

PFGE τύπος s (ST309;ST639) 0 (0,0) 6 (4,0) p=0,084

PFGE τύποι ¨άλλοι¨ 14 (15,2) 90 (60,8) p<0,001

ΜΕΘ: Μονάδα εντατικής Θεραπείας·MDRPA: multi drug resistant P. aeruginosa·

MBL: metallo-beta-lactamases.

Χαρακτηριστικά των στελεχών P. aeruginosa της ΜΕΘ σε σύγκριση με των άλλων

κλινικών της Ομάδας ΒΠίνακας 3
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Γράφημα 4

Σύγκριση της ευαισθη-

σίας στα αντιβιοτικά των

στελεχών P. aeruginosa

της Παθολογικής Κλινι-

κής με των στελεχών

άλλων κλινικών της

Ομάδας Α.

Γράφημα 5

Σύγκριση της ευαισθησίας

στα αντιβιοτικά των στελεχών

P. aeruginosa της ΜΕΘ με

των στελεχών άλλων κλινικών

της Ομάδας Β.
Αντιψευδομοναδικές Πενικιλλί-

νες: αζλοσιλλίνη, καρμπενικιλ-

λίνη, πιπερακιλλίνη, τικαρκιλλίνη

/ κλαβουλανικό οξύ

Αμινογλυκοσίδες: αμικασίνη, νε-

τιλμικίνη, τομπραμυκίνη

ΜΕΘ Άλλες κλινικές p-value

(n=30) (n=90)

Αριθμός (%) Αριθμός (%)

MDRPA 12 (40%) 47 (52,22%) p=0,3427

MBL θετικά 13 (43,3%) 41 (45,55%) p=0,8322

Ορότυπος Ο11 17 (53,33%) 37 (41,11%) p=0,2036

PFGE τύπος Α 4 (13,33%) 8 (8,89%) p=0,7253

PFGE τύπος Β 1 (3,33%) 7 (7,78%) p=0,6726

PFGE τύπος C 0 (0%) 7 (7,78%) p=0,2609

PFGE τύπος D 1 (3,33%) 5 (5,55%) p=0,6286

PFGE τύπος¨άλλοι¨ 24 (80%) 63 (70%) p=0,4087

ΜΕΘ: Μονάδα Εντατικής Θεραπείας· MDRPA: multi drug resistant P. aeruginosa·

MBL: metallo-beta-lactamases.

Χαρακτηριστικά των στελεχών P. aeruginosa της ΜΕΘ και των άλλων κλινικών

της Ομάδας ΑΠίνακας 4



Συζήτηση 

H P. aeruginosa είναι ευκαιριακά παθογόνο βακτήριο
που σπάνια προκαλεί λοίμωξη σε υγιείς ανθρώπους.
To νοσοκομειακό περιβάλλον ευνοεί την ανάπτυξη και
διασπορά της P. aeruginosa, η οποία αποτελεί σημαν-
τικό πρόβλημα, κυρίως στις ΜΕΘ.1,13 Η ανεξέλεγκτη
χρήση αντιβιοτικών, η παρατεταμένη νοσηλεία, η
ανοσοκαταστολή και η μηχανική υποστήριξη των
ασθενών στις ΜΕΘ ευνοούν τον αποικισμό και την
ανάπτυξη λοιμώξεων από πολυανθεκτικά στελέχη P.
aeruginosa (MDRPA).1,13

Στατιστικά σημαντική ήταν η επικράτηση στελεχών
από κλινικά δείγματα ασθενών της Παθολογικής κλι-
νικής στην ομάδα Α σε σύγκριση με την ομάδα Β. Κατά
τη δεύτερη περίοδο της μελέτης μας (ομάδα Β), ήταν
στατιστικά σημαντική η επικράτηση στελεχών από
δείγματα ασθενών της ΜΕΘ (p<0,05). Ερευνητές
έχουν συσχετίσει τη λοίμωξη και τον αποικισμό των
ασθενών από στελέχη P. aeruginosa με τη νοσηλεία
στη ΜΕΘ1, ενώ η επικράτησή τους, όπως καταγρά-
φηκε στην ομάδα Β, αποτελεί συχνό πρόβλημα.14,15

Μελέτη σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο στη Γερμανία
ανέδειξε την επικράτηση P. aeruginosa και στις έξι
ΜΕΘ του ιδρύματος14, ενώ το ίδιο πρόβλημα αναφέ-
ρεται στη ΜΕΘ νεογνών πανεπιστημιακού νοσοκο-
μείου στην Ιταλία.15

Τη χρονική περίοδο της μελέτης στο ΠΓΝΠ το πο-
σοστό των MDRPA από 49,17% (ομάδα Α) ανήλθε στο
49,83% (ενδιάμεση περίοδο ενός έτους), ακολούθως
στο 63,3% (ομάδα Β), ενώ κατά τη διάρκεια των δύο

ετών που ακολούθησαν, ελαττώθηκε στο 38,5%. Τα
MDRPA απομονώθηκαν από λοιμώξεις και αποικισμό
των ασθενών. Τα περισσότερα στελέχη (65% στην
ομάδα Α και 53,75% στην ομάδα Β) ήταν ευαίσθητα
στην αζτρεονάμη, ενώ άνω του 50% ήταν ανθεκτικά
στην σιπροφλοξασίνη και στην τομπραμυκίνη (Γρά-
φημα 3). Παρατηρήθηκε υψηλότερο ποσοστό αντο-
χής των στελεχών της ομάδας Β σε σχέση με της
ομάδας Α, κυρίως στην πιπερακιλλίνη, την ιμιπενέμη
και την αζτρεονάμη (p<0,05). Τα MDRPA επικρατούν
με στατιστικά σημαντική διαφορά στην ομάδα Β σε
σύγκριση με την ομάδα Α (p<0,05). Στην ομάδα Α τα
MDRPA επικρατούν στην Παθολογική κλινική, ενώ
στην ομάδα Β στη ΜΕΘ (p<0,001). Αρκετές μελέτες
αναφέρουν επικράτηση MDRPA στις ΜΕΘ τριτοβάθ-
μιων νοσοκομείων.13,16,17 Ωστόσο, το ζήτημα φαίνεται
να αφορά και άλλα τμήματα των νοσηλευτικών ιδρυ-
μάτων, όπως παρατηρήθηκε και στην ομάδα Α.
Έρευνα που αφορούσε πανεπιστημιακό νοσοκομείο
στην Ισπανία αναφέρει διασπορά MDRPA σε διάφορες
κλινικές εκτός της MEΘ και κυρίως στην Παθολογική
κλινική.2 Συχνή είναι η αναφορά διασποράς MDRPA σε
Αιματολογικές και Ογκολογικές κλινικές.18-20 Το πρό-
βλημα απασχολεί και τις χειρουργικές κλινικές, ενώ
έχουν καταγραφεί επιδημικές εξάρσεις από MDRPA σε
Ουρολογική κλινική στην Ισπανία,21 και σε Νευροχει-
ρουργική κλινική στην Ιαπωνία.22

Σημαντικά υψηλό ποσοστό ΜBL-θετικών στελεχών
P. aeruginosa, κυρίως από την Παθολογική κλινική, ανι-
χνεύθηκε στην ομάδα Α σε σύγκριση με την ομάδα Β
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Γράφημα 6 Δενδρόγραμμα στελεχών P. aeruginosa

μετά από κατάτμηση του DNA με SpeI και

PFGE. Σύγκριση των κυρίων τύπων PFGE

των Ομάδων Α και Β.

Γραμμές 17, 18, 15, 16,19, 20, 21, 13, 14: Ομάδα

Α (PFGE τύποι C, C, B, B, D, D, E, A, A)

Γραμμές 8, 9, 6, 7, 2, 3, 10, 11, 4, 5: Ομάδα Β

(PFGE τύποι d, d, a, a, b, b, s, s, c, c)



(p<0,001). Hεπικράτηση ΜBL P. aeruginosa μεταξύ των
ιμιπενέμη-ανθεκτικών στελεχών (45% ομάδα Α – 33%
ομάδα Β) παρουσιάζεται σχετικά υψηλή σε σύγκριση
με πρόσφατη εργασία από τη Θεσσαλία όπου αναφέ-
ρεται ποσοστό 28%.23 Ωστόσο σε παλαιότερη μελέτη
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας το ποσο-
στό των ΜBL στελεχών ανέρχονταν σε αρκετά υψηλό-
τερα επίπεδα (88,7%)24, καθώς επίσης και σε
Νοσοκομείο της Ιταλίας, όπου αναφέρεται ποσοστό
76,6%.25 Άλλες μελέτες που αφορούν την Ελλάδα και
άλλες ευρωπαϊκές χώρες αναφέρουν χαμηλότερα πο-
σοστά ΜBL θετικών στελεχών, όπως ~4% στη Θεσσα-
λονίκη,26 5% στην Ισπανία4 και 9,2% στην Ιταλία.27

Πολυκεντρικές μελέτες στην Ευρώπη αναφέρουν ση-
μαντικά χαμηλότερα ποσοστά ανίχνευσης MBL στελε-
χών, όπως 0,8% στην Ελλάδα,28 0,4% στην Ισπανία29

και 1,3% στην Ιταλία,27 υποδεικνύοντας ότι η επί-
πτωση των MBL θετικών στελεχών σε συγκεκριμένα
νοσηλευτικά ιδρύματα πιθανά να ανευρίσκεται μεγα-
λύτερη από αυτή που αναφέρεται γενικά για την κάθε
χώρα. Όλα τα ΜBL-θετικά στελέχη της ομάδας Β έφε-
ραν το γονίδιο blaVIM και απομονώθηκαν από ασθενείς
που νοσηλεύονταν σε όλες τις κλινικές. Οι μεταλλο-β-
λακταμάσες τύπου VIM επικρατούν στην Ευρώπη, ει-
δικά στην περιοχή της Μεσογείου, και έχουν
συσχετιστεί με μεγάλες επιδημικές εξάρσεις
MDRPA.4,30,31 Το γονίδιο blaVIM-2 είναι πιο συχνό στις
χώρες της Νότιας Ευρώπης,4 ενώ στην Ελλάδα το γο-
νίδιο blaVIM-17, μία παραλλαγή του blaVIM-2, ανιχνεύ-
θηκε σε μία άλλη επιδημική έξαρση.30 Το γονίδιο
blaVIM στην Ελλάδα ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά σε
στελέχη P. aeruginosa που προκάλεσαν επιδημική
έξαρση31, ενώ στα επόμενα χρόνια περιγράφηκαν επι-
δημικές εξάρσεις από στελέχη που έφεραν τα γονίδια
blaVIM-2 και blaVIM-4

24 Στην παρούσα εργασία ανιχνεύ-
θηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στελέχη P. aeru-
ginosa (τρία) που παράγουν την VIM καρβαπενεμάση
και έφεραν το γονίδιο blaVIM-1.

Ο ορότυπος που επικρατεί και στις δύο ομάδες στε-
λεχών είναι ο Ο11. Ο συγκεκριμένος ορότυπος εμπλέ-
κεται σε νοσοκομειακές επιδημικές εξάρσεις και
επικρατεί μεταξύ των MDRPA,3,13 όπως και στην πα-
ρούσα μελέτη.O ορότυπος Ο11 ανιχνεύθηκε σημαν-
τικά στη ΜΕΘ της ομάδας Β σε σύγκριση με τις άλλες
κλινικές (p<0,001), ενώ στην ομάδα Α δεν επικράτησε
σημαντικά σε κάποια κλινική. Σε μελέτη αναφέρεται
κλωνική διασπορά πανανθεκτικών στελεχών P. aeru-
ginosa Ο11 στη ΜΕΘ νοσηλευτικού ιδρύματος στο
Βέλγιο, το 2002.13

Το 94,6% του συνόλου των στελεχών P. aeruginosa
της ομάδας Β έφεραν ένα ή περισσότερα γονίδια του
συστήματος TTSS ΙΙΙ, παρατήρηση που αναφέρεται και
σε άλλες μελέτες.32 Το γονίδιο exoS ανιχνεύθηκε σε με-
γαλύτερη συχνότητα σε στελέχη τα οποία απομονώ-

θηκαν από δείγματα ούρων και υγρών-τραυμάτων
ασθενών που δεν νοσηλεύονταν στη ΜΕΘ, όπως έχει
ήδη αναφερθεί και από άλλους ερευνητές.32 Το γονί-
διο exoU το έφεραν κυρίως στελέχη που ανήκαν στον
ορότυπο O11, γεγονός που συμφωνεί με την μελέτη
των Faure και συν το 2003,5 και ανιχνεύθηκε κυρίως
σε στελέχη P. aeruginosa τα οποία απομονώθηκαν από
δείγματα ασθενών της ΜΕΘ (p=0,032). Φαίνεται ότι η
έκφραση του γονιδίου exoU σχετίζεται με οξεία κυτ-
ταροτοξική δράση και ταχεία εξέλιξη της πνευμονικής
βλάβης, και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξέ-
λιξη του σηπτικού shock στους ασθενείς υψηλού κιν-
δύνου της ΜΕΘ.32, 33

Η ταυτοποίηση κλώνων με PFGE ανέδειξε την επι-
κράτηση συγκεκριμένων τύπων κατά τις δύο χρονικές
περιόδους οι οποίοι σχετίστηκαν με MDRPA. H δια-
σπορά ακόμη και ενός πολυανθεκτικού PFGE τύπου P.
aeruginosa είναι ικανή να προκαλέσει πρόβλημα στα
νοσηλευτικά ιδρύματα, όπως στη μελέτη των Deplano
και συν13 στο Βέλγιο και των Kouda και συν στην Ια-
πωνία.34 Σημαντική πολυκλωνικότητα παρατηρήθηκε
στην ομάδα Α σε σχέση με την ομάδα Β (p<0,001).
Διασπορά πολλαπλών PFGE τύπων σχετιζόμενων με
MDRPA αναφέρεται επίσης σε πολυκεντρικές μελέτες
στην Ισπανία29 και στην Ανατολική Γαλλία.35 Τα MBL
στελέχη της ομάδας Α παρουσίαζαν ποικιλία PFGE
τύπων, ενώ τα MBL στελέχη της ομάδας Β ανήκαν κυ-
ρίως στους τύπους d (37%), a (14%) και b (10%). Η δια-
σπορά MBL στελεχών P. aeruginosa έχει απασχολήσει
ιδιαίτερα τους ερευνητές στις χώρες της Μεσογείου
και στην Ιαπωνία. Μελέτες στην Ελλάδα και την Ιταλία
αναφέρουν τη διασπορά MBL στελεχών πολλαπλών
PFGE τύπων,24,27 ενώ πολυκεντρική επιδημιολογική με-
λέτη στην Ιαπωνία ανέδειξε διασπορά τριών κύριων
PFGE τύπων MBL- MDRPA.36

Στη χρονική περίοδο που αφορούσε την ομάδα Α
παρατηρήθηκε κλωνική διασπορά στελεχών P. aeru-
ginosa και επικράτηση MDRPA, κυρίως στην Παθολο-
γική κλινική. Στη χρονική περίοδο που αφορούσε την
ομάδα Β παρατηρήθηκε κλωνική διασπορά στελεχών
P. aeruginosa ST235 και επικράτηση MDRPA κυρίως
στη ΜΕΘ. Επιδημιολογικές μελέτες σε νοσηλευτικά
ιδρύματα στο Βέλγιο  στη Νότια Ιταλία, έχουν δείξει
αύξηση της συχνότητας των επιδημικών εξάρσεων
από πολυανθεκτικά στελέχη βακτηρίων, ειδικά στις
ΜΕΘ,13,16 όπως παρατηρήθηκε και στη χρονική πε-
ρίοδο που αφορούσε την ομάδα Β.

Τα MDRPA της ομάδας Β ανήκουν κυρίως στους
PFGE τύπους a και d του οροτύπου Ο11 και κλώνου
ST235, και φέρουν το γονοτυπικό προφίλ exoU+
/exoS – όσον αφορά το ΤΤSS ΙΙΙ, στοιχεία που συμφω-
νούν με τα ευρήματα και άλλων ερευνητών.37 Μελέτη
αναφέρει επιδημική έξαρση σε νοσηλευτικό ίδρυμα
της Νότιας Ιταλίας σχετιζόμενη με κλωνική διασπορά
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στελεχών P. aeruginosa MDRPA-MBL που παρήγαγαν
μεταλλο-β-λακταμάση τύπου ιμιπενεμάση-13 (IMP-
13).16 Τα στελέχη της ομάδας Β που έφεραν το blaVIM
γονίδιο ανήκαν στους κλώνους ST235 (blaVIM2) και
ST111(blaVIM1), οι οποίοι αναφέρεται ότι εμπλέκονται
στη διασπορά του γονιδίου blaVIM.38,39 Η παρατήρηση
ότι τα περισσότερα στελέχη PFGE τύπου d, ST235, φέ-
ρουν το γονίδιο blaVIM2 ενισχύει την άποψη ότι η κλω-
νική διασπορά διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην
επιδημική έξαρση από ιμιπενέμη-ανθεκτικά στελέχη
P. aeruginosa που εξελίχθηκε στο ΠΓΝΠ τη χρονική πε-
ρίοδο που αφορούσε την ομάδα Β. Αρκετές μελέτες
την τελευταία δεκαετία έχουν δείξει ότι το γονίδιο bla-
VIM ανιχνεύθηκε σε συγκεκριμένους κλώνους στελε-
χών.1,31,40 Άλλες μελέτες έδειξαν ότι οι νοσοκομειακές
επιδημίες οφείλονται τόσο σε κάθετη όσο και σε ορι-
ζόντια διασπορά του γονιδίου blaVIM μεταξύ ανεξάρ-
τητων κλωνικά στελεχών.24,30

Η παρατήρηση ότι τα περισσότερα στελέχη της
ομάδας Β που απομονώθηκαν από δείγματα της φυ-
σιολογικής μικροβιακής χλωρίδας ανήκαν στους δύο
κύριους PFGE τύπους a (38/83) και d (11/83), και στον
ίδιο κλώνο ST235, υποδεικνύει ότι ο αποικισμός των
ασθενών κατά τη νοσηλεία τους στη ΜΕΘ με στελέχη
P. aeruginosa του συγκεκριμένου γονοτύπου συμβάλ-
λει στην ανάπτυξη λοίμωξης, καθώς και στη διασπορά
τους κατά τη μεταφορά των ασθενών στις άλλες κλι-
νικές του νοσοκομείου. Κλινικά στελέχη κλώνου
ST235 (ορότυπου Ο11) αναφέρονται παγκοσμίως και
φαίνεται ότι έχουν την ικανότητα να αποκτούν και να
φέρουν γονίδια μεταλλο-β-λακταμασών.41 Στην Τσεχία
ο κλώνος ST235 (ορότυπος Ο11) αναφέρεται μεταξύ
των τριών επιδημικών κλώνων που επικρατούν στη
χώρα και στελέχη του απομονώθηκαν σε αιμοκαλ-
λιέργειες.41

Η παρούσα μελέτη περιγράφει δύο ανεξάρτητες
διαδοχικές επιδημικές εξάρσεις MDRPA στο ΠΓΝΠ. H
πρώτη επιδημική έξαρση (ομάδα Α) αφορά την χρο-
νική περίοδο ενός έτους, όπου παρατηρήθηκε κλω-
νική διασπορά MDRPA κυρίως στην Παθολογική
κλινική. Η δεύτερη, μετά τη μεσολάβηση ενός έτους
με μείωση του ρυθμού απομόνωσης P. aeruginosa,
αφορά μία διετία όπου παρατηρήθηκε αύξηση και
διασπορά στελεχών MDRPA O11 exoU+/exoS – που
ανήκαν στον κλώνο ST235, κυρίως στη ΜΕΘ. Η P. ae-
ruginosa είναι ένα σημαντικό νοσοκομειακό παθο-
γόνο βακτήριο, καθώς συχνά MDRPA στελέχη
διασπείρονται κλωνικά. Ο έλεγχος της παραγωγής
MBL και της παρουσίας των γονιδίων blaVIM, exoS, exoT,
exoU, exoY συμβάλλει στην επιδημιολογική διερεύ-
νηση πολυανθεκτικών και λοιμογόνων στελεχών P. ae-
ruginosa σε ασθενείς υψηλού κινδύνου. 

Η παρούσα μελέτη ενισχύει την ανάγκη επιδημιολο-
γικής επιτήρησης των νοσοκομειακών εξάρσεων, με
σκοπό την ανίχνευση των MDRPA κλώνων και την εφαρ-
μογή στοχευμένων μέτρων ελέγχου των λοιμώξεων
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Pseudomonas aeruginosa is a nosocomial pathogen of clinical importance carrying virulence and
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isolates during two time periods in a tertiary care hospital
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antibiotic resistance determinants. In the present study, phenotypic and genotypic characteristics
of P. aeruginosa isolates collected at the University General Hospital of Patras (UGHP) in two time
periods were investigated.
Two groups of P. aeruginosa clinical isolates were compared collected with one year interval, in the
UGHP. Group A consisted of 120 isolates recovered during one year (2004), whereas, group B in-
cluded 240 recovered during a two year period (2006-2007). P. aeruginosa isolates were identified
at the species level by standard methods (Oxiferm, BD, BBL). Antibiotic susceptibility testing was
performed for the group A by the Etest for piperacillin, aztreonam, imipenem, tobramycin and
ciprofloxacin, whereas, in group B by the agar disk diffusion method for piperacillin, carbenicillin,
azlocillin, ticarcillin-clavulanic acid, ceftazidime, aztreonam, imipenemamikacin, tobramycin,
netilmicin and ciprofloxacin, while MIC determination of colistin by the Etest (bioMerieux, Marcy
l’ Etoile, France), (CLSI 2008). The production of metallo-beta-lactamases (MBL) was investigated
by the double strip Etest-MBL (bioMerieux). Serotyping was performed by 16 monovalent antisera.
In group B, blaVIM, exoY, exoT, exoS and exoU genes were investigated by PCR and blaVIM genes were
identified by sequencing analysis. PFGE (SpeI) was performed in all isolates of bothgroups. The
main PFGE types of group B were characterized by MLST. Phenotypic and genotypic characteristics
of P. aeruginosa were compared between groups. According to our results, phenotypic and geno-
typic analysis of isolates demonstrated the prevalence of multidrug-resistant P. aeruginosa (MDRPA)
mainly serotype O11 clones, especially in the Internal Medicine during 2004 (group A) and in the
ICU during 2006 and 2007 (group B). Fifty nine patients from group A (59/120), mainly hospitalized
in the Internal Medicine, and 152 from group B (152/240), mainly in the ICU, were colonized or in-
fected with MDRPA. High rate of MBL-positive isolates was observed in group A compared to group
B (45% vs 33%), mainly in the Internal Medicine. All MBL-positive isolates of group B carried blaVIM-

2 and blaVIM-1 genes. Among isolates of group B, exoU gene was detected mainly in isolates from
the ICU, whereas, exoS in isolates from other wards. In group A strains, four dominant PFGE types
were characterized: A, B, C and D. In group B five PFGE types, a, d, b, c and s, different from the
aforementioned pulsotypes, which were associated with ST235, ST111, ST253, ST309 and ST639.
Significant polyclonality was observed in group A as compared to group B. 
In conclusion, this study describes two independent clonal outbreaks of MDRPA in the UGHP which
occurred primarily in the Internal Medicine Ward (group A) and after one year interval in the ICU
(group B).

Key words
P. aeruginosa, epidemiological study,

clones, MLST, toxins
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Περίληψη

Αντικείμενο της εργασίας είναι η συμβολή της Έδρας Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, στην οργάνωση και εξέλιξη των σχολικών ιατρικών υπηρεσιών την περίοδο
1900-1920. Στις αρχές του 20ού αιώνα η παιδική νοσηρότητα και θνησιμότητα στην Ελλάδα ήταν
σε υψηλά ποσοστά. Οι τραγικές υγειονομικές συνθήκες των ελληνικών σχολείων, ώθησαν τον κα-
θηγητή Μικροβιολογίας Κωνσταντίνο Σάββα και τον συνεργάτη του Εμμανουήλ Λαμπαδάριο, να
εισάγουν τις αρχές της Σχολικής Υγιεινής στην Ελλάδα. Η υπηρεσία Σχολικής Υγιεινής του Υπουρ-
γείου Δημοσίας Εκπαιδεύσεως καθόρισε τους κανόνες κατασκευής των σχολείων και καταπολέ-
μησε τα λοιμώδη νοσήματα, όπως ευλογιά, ιλαρά, οστρακιά, διφθερίτιδα, μηνιγγίτιδα κ.ά. Η
συνεισφορά της Ελληνικής Μικροβιολογίας στην Σχολική Υγιεινή κρίνεται σημαντική και επιτυχη-
μένη, βάσει της σταδιακής μείωσης της παιδικής θνησιμότητας μέχρι το 1920.

Η συνδρομή της Έδρας της Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής 
Αθηνών στην Ελληνική Σχολική Υγιεινή (1900-1920)

Κ. Τσιάμης, Γ. Βρυώνη, Β. Καψιμάλη, Γ. Αρσένης, Α. Τσακρής
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

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 )
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«Ου μικρός αριθμός παιδίων θνήσκει και δη κατά την
από 5-10 ετών ηλικία και κυρίως εκ λοιμωδών νόσων.
Εκατό θνησκόντων παιδίων τα ήμιση και τι πλέον απο-
θνήσκουν από μολυσματικά νοσήματα, οστρακιάν, δι-
φθερίτιδα, ιλαράν, μηνιγγίτιδα, φυματίωσιν, ήτοι νοσή-
ματα περί ων παρεδέχθη η επιστήμη ότι δύναται ασφα-
λώς να προληφθούν»

Εμμανουήλ Λαμπαδάριος, 1932

Εισαγωγή

Οι αρχές του 20ού αιώνα βρήκαν την Ελλάδα σε μια
πολυτάραχη πολιτική, οικονομική και κοινωνική κα-
τάσταση: κατέστρεψε την οικονομία της, αμέλησε τις
ανάγκες των πολιτών της αλλά διπλασίασε την έκτασή
της. Η περίοδος από το δεύτερο ήμισυ του 19ου έως
τις αρχές του 20ού αιώνα χαρακτηρίζεται από την στα-
διακή απελευθέρωση και προσάρτηση εδαφών. Θα
μεσολαβήσουν βέβαια σημαντικά γεγονότα, όπως η
πτώχευση του 1893, η οδυνηρή ήττα στον Ελληνο-
τουρκικό πόλεμο του 1897 και η επιβολή του Διε-
θνούς Οικονομικού Ελέγχου.1,2 Η Ελλάδα προσπαθεί
να αποπληρώσει τα δάνειά της με την λήψη επιπλέον
δανείων, με το δημοσιονομικό έλλειμμά της να εκτο-
ξεύεται. Το Κράτος είχε δώσει πλέον ιδιαίτερο βάρος
στην εκπλήρωση των στόχων της Μεγάλης Ιδέας αφή-
νοντας σε δεύτερη μοίρα βασικές ανάγκες του πληθυ-
σμού, όπως η δημόσια υγεία. Ενδεικτικό είναι το
γεγονός ότι η εισήγηση των νομοσχεδίων «Περί δημο-
τικής εκπαιδεύσεως» και «Περί μέσης εκπαιδεύσεως»,
που κατατέθηκαν από την κυβέρνηση Θεοτόκη το
1899, ήταν φανερά επηρεασμένη από την ήττα του
1897, αλλά ταυτόχρονα εναρμονισμένη στο πνεύμα
εθνικής αναγέννησης, ανασυγκρότησης και διάπλα-
σης της φυλής μέσα από την εκπαίδευση. Όπως χαρα-
κτηριστικά αναφερόταν, μόνο μέσω της μόρφωσης
και της θέσπισης των αρχών της μαθητικής εκπαίδευ-
σης θα αποβαλλόταν το στίγμα της ήττας του 1897.3
Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να προκαλεί απορία το γε-
γονός ότι στην εισαγωγή της έκδοσης του Υπουργείου
Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως με τίτλο
«Παιδολογία και Σχολική Υγιεινή» του 1916, αναφέρεται
ότι «το φυτώριον του καλού στρατού είναι το σχολείον».4

Έστω και υπό αυτές τις συνθήκες ή κίνητρα, οι
Αρχές θα ασχοληθούν τελικά πιο ενεργά και σοβαρά
με το θέμα της παιδικής και σχολικής υγείας ορίζοντας
το νομοθετικό πλαίσιο πρόληψης και προστασίας των
ευπαθών αυτών ηλικιών. Το 1912, το Υπουργείο Εκ-
κλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, εν μέσω
του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου, θα εκδώσει δύο σημαν-
τικές εγκυκλίους που αφορούσαν την υγεία των μα-
θητών. Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο εξέδωσε την
εγκύκλιο 2101 με τίτλο «Περί προφυλάξεως των εν τα

σχολεία φοιτώντων από των οξέων λοιμωδών νοσημά-
των» καθώς και την εγκύκλιο 14612 με τίτλο «Περί των
κατά την μίσθωσιν ιδιωτικών κτιρίων δια την χρήσιν δι-
δακτηρίων απαιτουμένων υγιεινών όρων».

Η ψήφιση του νόμου «Περί επιβλέψεως της Δημό-
σιας Υγείας», επί των ημερών της πρωθυπουργίας του
Ελευθέριου Βενιζέλου το 1914, κατέστησε πλέον το
Κράτος υπεύθυνο για την φροντίδα της υγείας των Ελ-
λήνων πολιτών. Στην αντίπερα όχθη της πολιτικής, η
ιατρική κοινότητα δραστηριοποιήθηκε στην επιστη-
μονική της αποστολή διαδραματίζοντας το σημαντι-
κότερο ρόλο κατά τη θέσπιση, προώθηση και
εκτέλεση των υγειονομικών διατάξεων. Η φροντίδα
της παιδικής και σχολικής υγείας, λόγω της λοιμώδους
φύσης των ασθενειών που ταλαιπωρούσαν τα παιδιά,
πέρασε ουσιαστικά στις αρμοδιότητες της Υγιεινής-
Μικροβιολογίας με πρωτεργάτες δύο εμβληματικές
μορφές: τον Κωνσταντίνο Σάββα και τον Εμμανουήλ
Λαμπαδάριο.

Αρχειακό Υλικό

Η παρούσα μελέτη βασίστηκε σε πρωτογενές υλικό
που αφορά διατάξεις του Γραφείου Σχολικής Υγιεινής,
του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και Δημοσίας
Εκπαιδεύσεως κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού
αιώνα. Οι εν λόγω αρχειακές πηγές ανευρέθηκαν στο
Ιστορικό Αρχείο του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας της
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Πιο συγκε-
κριμένα, το αρχειακό πρωτογενές υλικό αφορά τρεις
βασικές διατάξεις: α) Οδηγίαι περί εμβολιασμού των μα-
θητών (1916), β) Παιδολογία και Σχολική Υγιεινή (1916),
γ) Οδηγίαι προς προφύλαξιν των εις τα σχολεία φοιτών-
των από των λοιμωδών νοσημάτων (1918) και δευτε-
ρευόντως, λοιπές διατάξεις και εγκυκλίους που
ανευρέθηκαν στο Αρχείο του Εργαστηρίου Μικροβιο-
λογίας, οι οποίες καλύπτουν την χρονική περίοδο
1912-1918.4-6

Επιδημιολογία και Δημογραφία της παιδικής
ηλικίας (19ος-20ός αιώνας)

Μια αδρή εικόνα της παιδικής θνησιμότητας μας παρέ-
χουν τα στατιστικά δεδομένα του Βρεφοκομείου Αθη-
νών και οι αποσπασματικές μελέτες για τον γενικό
πληθυσμό κατά τον 19ο αιώνα, εικόνα που δεν είχε βελ-
τιωθεί ούτε κατά τον 20ό αιώνα. Το 1860, οι 10.286 από
τους συνολικά 22.154 θανάτους σε όλη την επικράτεια
αφορούσαν παιδιά ηλικίας μέχρι 10 ετών. Η πλέον θα-
νατηφόρα μάστιγα της παιδικής ηλικίας ήταν η διάρ-
ροια. Οι αναφορές έως το 1880 ήταν εξίσου θλιβερές.
Από ένα συνολικό αριθμό 16.332 θανάτων οι 7.526
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αφορούσαν παιδιά εκ των οποίων τα 2.208 είχαν πεθά-
νει από διάρροια (1.154 αγόρια και 1.054 κορίτσια).7

Κατά την περίοδο 1898-1916, είναι εντυπωσιακό το
γεγονός ότι μόνο 5 μελέτες, αμιγώς Παιδιατρικών θε-
μάτων, ανακοινώθηκαν στις επιστημονικές συναντή-
σεις των μελών της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών,
αποδεικνύοντας εμμέσως το γεγονός ότι ακόμα η παι-
δική υγεία ήταν συνυφασμένη με αυτή των ενηλίκων.8
Ένα από τα βασικά προβλήματα της μελέτης της υγει-
ονομικής κατάστασης της χώρας εκείνη την εποχή
ήταν η ένδεια της στατιστικής καταγραφής. Μόλις το
1899, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε μηνιαίο και
ετήσιο δελτίο των θανάτων, βάσει του οποίου ο καθη-
γητής Μικροβιολογίας και Υγιεινής, Κωνσταντίνος
Σάββας, συνέταξε την στατιστική της θνησιμότητας
των Αθηνών κατά την περίοδο 1872-1896. Οι μεγάλες
μάστιγες της εποχής ήταν τα λοιμώδη νοσήματα,
όπως η χολέρα, η ευλογιά, ο εξανθηματικός τύφος, η
φυματίωση και η ελονοσία.9

Σύμφωνα με τον καθηγητή Σάββα η θνησιμότητα
της βρεφικής και παιδικής ηλικίας επηρεάστηκε ιδιαί-
τερα από την ευλογιά. Η άθλια υγειονομική κατά-
σταση της πρωτεύουσας αλλά και των άλλων
μεγάλων πόλεων, οι πολλαπλές επιδημίες και η ενδη-
μικότητα αρκετών ημιαστικών και αγροτικών περιο-
χών δημιούργησε σταδιακά πρόβλημα επιβίωσης για
την υπόσταση της χώρας. Την κατάσταση βελτίωσαν
δημογραφικά οι προσαρτήσεις των Βαλκανικών Πο-
λέμων και η ενσωμάτωση περίπου δύο εκατομμυρίων
Ελλήνων στο γενικό πληθυσμό της χώρας. Παρά τις
πολεμικές και οικονομικές περιπέτειες, η επιστημο-
νική και πολιτισμική πρόοδος ακολουθεί ανοδική πο-
ρεία με σταδιακή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Η
υγειονομική οργάνωση το 1900 ξεκίνησε κυριολε-
κτικά από το μηδέν και μόνο η ύπαρξη επιφανών υγει-
ονολόγων και μικροβιολόγων άλλαξε την έννοια της
Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα. Το 1917, θα ιδρυθεί το
Υπουργείο Υγείας το οποίο πλέον θα συντόνιζε τις
υγειονομικές μεταρρυθμίσεις. Από τότε έως και την
έλευση των προσφύγων της Μικράς Ασίας, η βρεφική,
η παιδική και η γενική θνησιμότητα θα εμφανίσουν
σταδιακή μείωση.8

Τα στατιστικά της περιόδου 1892-1920 χαρακτηρί-
ζονται από ασυνέχεια ή/και διακοπή της έκδοσης τευ-
χών περί φυσικής κίνησης και των αιτιών θανάτων του
πληθυσμού. Παρά το γεγονός ότι είχε συσταθεί η Δι-
εύθυνση Στατιστικής, μόνο δύο ουσιαστικά ήταν οι
εκδόσεις που τελικά εμφανίσθηκαν: α) το Δελτίον Θα-
νάτων 1899-1908, που αφορούσε 12 πόλεις με πληθυ-
σμό άνω των 10.000 κατοίκων (σύμφωνα με την
απογραφή του 1896) και β) η Στατιστική της Θεσσα-
λονίκης εκ των ληξιαρχικών πράξεων της περιόδου
1915-1920. Βέβαια, η αξιοπιστία των δεδομένων ελέγ-
χεται για το πλήθος των τεχνικών λαθών, τις ανακρί-

βειες και το μεγάλο ποσοστό θανάτων που καταχω-
ρήθηκαν ως «νόσος άγνωστος ή κακώς οριζόμενη». Ο
συνολικός πληθυσμός της χώρας στην πρώτη απο-
γραφή του 20ού αιώνα, το 1907, καταγράφηκε στα
2.630.381 άτομα. Ελπιδοφόρα ήταν η διαπίστωση ότι
αυξήθηκε η αναλογία του οικονομικά ενεργού πληθυ-
σμού από 57,6% (1896) σε 64,4% (1907). Το αποκαρ-
διωτικό όμως εύρημα σε σχέση με την προηγούμενη
απογραφή ήταν η μείωση της αναλογίας του παιδικού
πληθυσμού.11

Εκτός από την υγεία του παιδικού πληθυσμού, η εγ-
κύκλια μόρφωση ήταν επίσης μείζονος σημασίας για
το κράτος, αφού και στο τομέα αυτό τα στοιχεία ήταν
εξίσου αποκαρδιωτικά. Σύμφωνα με τις απογραφές,
το ποσοστό των αγραμμάτων ενηλίκων το 1900 άγγιζε
το 65,7 του πληθυσμού (46,7 % για τους άνδρες και
84,7% για τις γυναίκες), ενώ το 1907 μειώθηκε στο
59,7% (39,7%  για τους άνδρες και 79,7% για τις γυναί-
κες).11 Στα ποσοστά αυτά πρέπει να υπολογιστούν και
οι έφηβοι που μόλις είχαν ενηλικιωθεί και συμπερι-
λαμβάνονταν στην δημογραφική ηλικιακή ομάδα 15-
64 χρονών. 

Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα, παρά τις προσπάθειες
μεταρρυθμίσεων του 1895, 1913, 1917 και 1919, θα
διατηρήσει τελικά έως το 1929 την αρχική δομή που
απέκτησε το 1836 κατά την Οθώνεια εποχή: τριτάξιο
Ελληνικό σχολείο (Σχολαρχείο) και τετρατάξιο Γυμνά-
σιο.3,12 (Εικόνα 1) Το 1860, ο αριθμός των μαθητών που
φοιτούν στα δημοτικά ανέρχεται σε 45.000 (ποσοστό
30% των παιδιών σχολικής ηλικίας) και το 1901 σε
189.000 (ποσοστό 63%).13 Στην αυγή του 20ού αιώνα
και 70 χρόνια μετά την απελευθέρωση, το 37% των
παιδιών σχολικής ηλικίας δεν πήγαιναν στο σχολείο. 

Η έννοια της Σχολικής Υγιεινής και η εισα-
γωγή της στην Ελλάδα

Η Σχολική Υγιεινή αποτέλεσε αυτοτελή επιστήμη η
οποία είχε σκοπό την αρμονική και υγιή ανάπτυξη των
σωματικών και διανοητικών δυνάμεων των μαθητών.
Το θέμα της παιδικής υγιεινής, και κατ’ επέκταση και
της σχολικής υγιεινής, είχε ήδη ανοίξει στον δυτικό
κόσμο από τα τέλη της δεκαετίας του 1890, αν και καθ’
όλη την διάρκεια του 19ου αιώνα ακούγονταν κατά
καιρούς κάποιες εισηγήσεις. Αφορμή στάθηκε η
ενεργή συμμετοχή των μαθητών στο εργατικό δυνα-
μικό των βιομηχανιών με τα εξοντωτικά ωράρια, τον
συγχρωτισμό με ενήλικες εργάτες και την διασπορά
σε αυτά σοβαρών λοιμωδών νοσημάτων όπως η φυ-
ματίωση.14 Επιπλέον, ήταν η εποχή όπου οι πρώτοι
Βρετανοί και Αμερικανοί ψυχολόγοι έθεσαν το θέμα
της ψυχολογικής κατάστασης των παιδιών και την
ανάγκη διαφύλαξης της σωστής ανάπτυξης του παι-
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δικού εγκεφάλου. Στην Βρετανία, το 1894, μια επι-
τροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων θα συντάξει
την πρώτη έκθεση με τους κανόνες και τις συνθήκες
«Σχολικής παρακολούθησης και Παιδικής Εργασίας».14

Στα επόμενα χρόνια, η Σχολική Υγιεινή θα αποκτήσει
ιδιαίτερη σημασία και θα καταστεί αναπόσπαστο
μέρος των υγειονομικών πολιτικών των δυτικών κοι-
νωνιών. Σταδιακά, στις ανεπτυγμένες χώρες θα εισαχ-
θεί ο θεσμός των σχολιάτρων. Αρχικά βέβαια υπήρχε
η επιφύλαξη ότι η δράση των σχολιάτρων και η εμ-
μονή τους στα θέματα υγείας θα «αναστάτωνε» την
λειτουργία των σχολείων και τη ροή των μαθημάτων.

Σύντομα όμως φάνηκε ότι ο σχολίατρος ήταν απαραί-
τητος συνεργάτης ενός δασκάλου και η συνεργασία
τους εξασφάλιζε την σωματική και διανοητική υγεία
των μαθητών. 

Στην Ελλάδα, κατά τα τέλη του 19ου αιώνα το Κρά-
τος θα ενδιαφερθεί για την υγεία των μαθητών κινού-
μενο σε δύο κατευθύνσεις, με την καθιέρωση της
μαθήματος της γυμναστικής (Νόμος ΒΚΧΑ΄ 1899) και
την έκδοση του Βασιλικού Διατάγματος του 1894
«περί του τρόπου κατασκευής των σχολείων».15 Το σύ-
νολο των εκθέσεων των επιθεωρητών και ιατρών της
εποχής καταγγέλλουν την ακαταλληλότητα των σχο-

60

Κ. ΤΣΙΑΜΗΣ, Γ. ΒΡΥΩΝΗ, Β. ΚΑΨΙΜΑΛΗ, Γ. ΑΡΣΕΝΗΣ, Α. ΤΣΑΚΡΗΣ

VOL. 59 • ISSUE 4, October-December 2014

Εικόνα 1

Μαθητές των πρώτων δεκαετιών του 20ού

αιώνα

Α. Μαθητές Δημοτικού στο Λαγώποδο Ζα-

κύνθου (δεκαετία του 1920), Β. . Δημοτικό

Σχολείο Σπάτων, 1918.

(Πηγές:http://lagopodo-zakynthos.blogs-

pot.gr/2010/04/24-3-1928.html, http://lao-

grafia-spata.gr/sxolika-xronia/)

http://laografia-spata.gr/sxolika-xronia/
http://laografia-spata.gr/sxolika-xronia/
http://lagopodo-zakynthos.blogspot.gr/2010/04/24-3-1928.html
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λείων για την υγεία των μαθητών τα οποία στεγάζον-
ταν στην πλειοψηφία τους σε ενοικιασμένα σπίτια, με
μικρά δωμάτια χωρίς επαρκή φωτισμό και αερισμό
και με ανθυγιεινά αποχωρητήρια. Η παύση λειτουρ-
γίας των σχολείων για μεγάλα χρονικά διαστήματα
ήταν η μόνη μέθοδος αντιμετώπισης των επιδημιών
που έπλητταν τους παιδικούς πληθυσμούς. Παρά το
νομικό πλαίσιο του 1894, το ζήτημα των σχολικών κτι-
ρίων απείχε πολύ από το να λυθεί. Στις αρχές του 20ού
αιώνα τα νέα κτίρια αντιπροσώπευαν μόλις το 11,5%
των σχολείων που λειτουργούσαν, ενώ οι μαθητές
εξακολουθούσαν να «στενάζουσιν εις σαθρά, άθλια και
πνιγηρά διδακτήρια προς τρώγλας μάλλον και ειρκτάς ή
προς σχολεία ομοιάζοντα».15 Χαρακτηριστική είναι η
κατάσταση των σχολείων της Αθήνας το 1912, με 28
από τα 33 σχολεία να έχουν χαρακτηρισθεί από τους
ιατρούς ως ανθυγιεινά.15 Τα υγειονομικά προβλήματα
που αντιμετώπιζαν οι μικροί μαθητές αφορούσαν
τόσο λοιμώδεις, όσο αλλά και μη λοιμώδεις νοσολο-
γικές οντότητες:

« ...ουδεμία απολύτως σχολική εκπαίδευσις, ακόμα και
αι στηριζόμεναι επί των νέων παιδαγωγικών μεθόδων,
είναι εντελώς απηλλαγμένη βλαβεράς επιδράσεως επί
της αναπτύξεως του παιδίου. Άπαντα τα εν τη χρήσει εκ-
παιδευτικά συστήματα δεν απέβαλον εντελώς τον αντι-
φυσιολογικών και ανθυγιεινών εν γένει χαρακτήρα των.
Δεσμεύουν τον μαθητή εντός στεναχώρων αιθουσών,
άνευ επαρκούς φωτός και καθαρού αέρος, αναγκάζουν
αυτόν να κυρτώνει την ράχιν εις τα θρανία, ακινητούν και
προκαλούν συμφόρησιν ή υπεραιμία πότε εις τους πνεύ-
μονας πότε εις τον εγκέφαλον, κουράζουν το σώμα και
την διανοία... ».16 Στις αρχές του 20ού αιώνα, η κατά-
σταση στα ελληνικά σχολεία ήταν τραγική, ενώ τα λοι-
μώδη νοσήματα θερίζουν τις παιδικές ηλικίες:
«...ανατρέχοντες εις την στατιστικήν παρατηρούμεν ότι
παρ’ ημίν αποθνήσκουν παίδες 5-15 ετών υπερδιπλάσιοι
ή αλλαχού. Τα δε αίτια των θανάτων τούτων οφείλονται
εις την έλλειψιν πάσης επιβλέψεως της υγείας και απο-
δεικνύεται εκ του γεγονότος ότι πλείστοι θάνατοι εκ τού-
των (52%) οφείλονται εις λοιμώδη νοσήματα...».16 Το
1901, στο «Πανελλήνιον Ιατρικόν Συνέδριον», μια από
τις θεματικές ενότητες αποτελούσε και η υγιεινή των
σχολείων. Ο παιδίατρος Κ. Παπαγιάννης, που εξέθεσε
το μεγάλο πρόβλημα των ελληνικών σχολείων, και οι
λοιποί σύνεδροι υπέγραψαν κείμενο προς την Κυβέρ-
νηση με το οποίο ζητούσαν να συσταθεί ανώτατο κεν-
τρικό εποπτικό συμβούλιο με δικαιοδοσία επί της
σχολικής υγιεινής.16,17 Η προσπάθεια αυτή όμως θα
πέσει στο κενό. Το 1904, θα λάβει χώρα το «Πρώτον
Ελληνικόν Εκπαιδευτικόν Συνέδριον» και η ομιλία ενός
ανθρώπου θα ταράξει τα λιμνάζοντα ύδατα του εκπαι-
δευτικού συστήματος. Ήταν η ομιλία του Καθηγητή
της Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών,
Κωνσταντίνου Σάββα.18

Κωνσταντίνος Σάββας και Εμμανουήλ
Λαμπαδάριος: οι φύλακες-άγγελοι
της μαθητικής νεολαίας

Όπως αναφέρθηκε, το 1899 το Υπουργείο Εσωτερι-
κών εξέδωσε μηνιαίο και ετήσιο δελτίο των θανάτων,
βάσει του οποίου ο καθηγητής Κωνσταντίνος Σάββας
συνέταξε την στατιστική της θνησιμότητας των Αθη-
νών κατά την περίοδο (1872-1896). Δημογραφικά η
Ελλάδα παρουσίαζε αυξημένη γεννητικότητα, αλλά ο
καθηγητής Σάββας δεν ξεγελάστηκε από το «baby
boom» που συνέβαινε στην χώρα. Είχε αντιληφθεί ότι
ήταν απλά ένας θετικός δείκτης, αλλά το πρόβλημα
εντοπιζόταν στα περιβάλλοντα με αυξημένο κίνδυνο
μετάδοσης λοιμογόνων παραγόντων που θα διαβιού-
σαν τα παιδιά και δυστυχώς το σχολείο ήταν ένα από
αυτά.

Το 1904, στο «Πρώτον Ελληνικόν Εκπαιδευτικόν Συ-
νέδριον», ο Κωνσταντίνος Σάββας ως Καθηγητής της
Μικροβιολογίας, αλλά και ως μέλος του Βασιλικού Ια-
τροσυνεδρίου, απευθυνόμενος στους εκπαιδευτικούς
και τους ιθύνοντες του Υπουργείου Εκκλησιαστικών
και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, υπερθεμάτισε την
ανάγκη εισαγωγής στην Ελλάδα της Σχολικής Υγιει-
νής.18 Ο Σάββας πρότεινε επίσης την εισαγωγή του
σχολικού ιατρού και την διδασκαλία αρχών υγιεινής
στο σχολικό πρόγραμμα.18 Ο σκοπός της δεύτερης
πρότασης αφορούσε όχι μόνο την ανάγκη βελτίωσης
των συνθηκών μαθητείας, αλλά και την διάδοση βα-
σικών γνώσεων αντιμετώπισης των λοιμωδών νοση-
μάτων από το σχολείο προς την οικογένεια. Λίγο
διάστημα μετά το τέλος του Εκπαιδευτικού Συνεδρίου,
ο Κωνσταντίνος Σάββας διορίστηκε ως Πρώτος Σχο-
λίατρος της Αττικής. Ο καθηγητής Σάββας δέχθηκε τη
θέση, που κατ΄ απαίτησή του ήταν άμισθη. Το ίδιο έτος
θα εκδοθεί και το πρώτο βιβλίο Σχολικής Υγιεινής του
Γεώργιου Βλάμου.15 Το βιβλίο αυτό ήταν μια μεταφρα-
σμένη διασκευή του αντίστοιχου γερμανικού βιβλίου
Σχολικής Υγιεινής των Burgerstein και Netoliski. 

Το 1908, με ενέργειες του Σάββα, θα ιδρυθεί στο
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύ-
σεως το Γραφείον Σχολικής Υγιεινής. Το 1910, με το
νόμο ΓΨΚΑ΄ «Περί οργανώσεως της κεντρικής υπηρε-
σίας του Υπουργείου της Παιδείας» λαμβανόταν η μέρι-
μνα για την οργάνωση του Γραφείου της Σχολικής
Υγιεινής, ενώ με το νόμο ΓΩΚΖ΄ της 18ης Ιουλίου 1911
«Περί διδακτηρίων εν γένει και της οργανώσεως της σχε-
τικής υπηρεσίας» και το Βασιλικό Διάταγμα της 5ης
Οκτωβρίου 1911 ρυθμίζονταν οι λεπτομέρειες σχε-
τικά με την έναρξη λειτουργίας του.16 Όμως θα χρει-
αστούν τρία χρόνια μέχρι να καλυφθεί η θέση του
προϊσταμένου. Μετά από γραπτό και προφορικό δια-
γωνισμό στη θέση διορίστηκε ένας νεαρός ταλαντού-
χος παιδολόγος-υγιεινολόγος και βοηθός του Κ.Σάββα
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στην Έδρα της Μικροβιολογίας, ο Εμμανουήλ Λαμπα-
δάριος (1887-1943). Από τη θέση αυτή, ο Εμμανουήλ
Λαμπαδάριος, θα αποδειχθεί ο πραγματικός ιδρυτής
και οργανωτής της Σχολικής Υγιεινής στην Ελλάδα έως
το 1940. Ο Εμμανουήλ Λαμπαδάριος σπούδασε στην
Ιατρική Σχολή Αθηνών και μετεκπαιδεύτηκε στην Παι-
δολογία στην Ελβετία. Ο Λαμπαδάριος παρέμεινε στο
Υπουργείο Παιδείας ως προϊστάμενος και κατόπιν ως
διευθυντής της Σχολικής Υγιεινής μέχρι το 1936, όταν
και εξελέγη καθηγητής Σχολικής Υγιεινής και Παιδολο-
γίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δραστηριοποιήθηκε
σε διάφορα επίπεδα και συνετέλεσε στην ενίσχυση της
υγείας των απόρων και ασθενικών μαθητών, τη δημι-
ουργία παιδικών πολυκλινικών, τη θέσπιση των μαθη-
τικών συσσιτίων, την ίδρυση σχολικών λουτρών και
παιδικών εξοχών, αλλά και κάτι εξίσου σημαντικό, την
κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης
προς όφελος των αναγκών του παιδικού πληθυσμού.
Επίσης, συμμετείχε στην επιτροπή που προετοίμασε
το νόμο περί δημιουργίας αυτοτελούς Υπουργείου Υγι-
εινής και Κοινωνικής Πρόνοιας το 1922. Ενδεικτικό του
νεωτερισμού του αποτελεί το γεγονός ότι μόλις τέσ-
σερα χρόνια μετά την πρώτη εφαρμογή από τον Cal-
mette του εμβολίου B.C.G., και ενώ ακόμα η
παγκόσμια ιατρική κοινότητα είναι διχασμένη, ο Λαμ-
παδάριος σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό
Σταυρό εισήγαγε πρώτος το 1925 το εμβόλιο στην Ελ-
λάδα. Το έργο, οι γνώσεις, η προσωπικότητα και το
κύρος του Λαμπάδαριου τον κατέστησαν σεβαστό και
αναντικατάστατο. Σε μια εποχή με έντονες πολιτικές
αντιπαραθέσεις όπου οι κυβερνήσεις και ο κρατικός
μηχανισμός κατέρρεαν εν μια νυκτί, το Γραφείον Σχο-
λικής Υγιεινής δεν κινδύνευσε ποτέ ενώ η αποδοχή
του Λαμπαδάριου ήταν καθολική από όλο το πολιτικό
φάσμα. Οι νόμοι και οι διατάξεις της Βενιζελικής υγει-
ονομικής μεταρύθμισης είχαν την σφραγίδα της τε-
χνογνωσίας του Λαμπαδάριου ενώ ακόμα και το

Μεταξικό καθεστώς δεν έθεσε ποτέ θέμα αντικατά-
στασής του. Ο Λαμπαδάριος διετέλεσε επίσης Υπουρ-
γός Υγείας την περίοδο 1928-1930. 

Παράλληλα με την έναρξη λειτουργίας του Γρα-
φείου Σχολικής Υγιεινής αποφασίσθηκε από τους
Σάββα-Λαμπαδάριο, η σύσταση Παιδολογικού Εργα-
στηρίου «εφοδιασμένου δια των καταλλήλων οργάνων
προς ενέργειαν παρατηρήσεων και ερευνών επί των μα-
θητών των σχολείων παντός βαθμού», με σκοπό την πα-
ροχή θεραπευτικών συμβουλών στους διδάσκοντες,
τον έλεγχο του δαμαλισμού των μαθητών και την υγει-
ονομική επιθεώρηση των παιδικών εξοχών, μια καινο-
τομία που εισήχθη για πρώτη φορά στην Ελλάδα.16

Τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του Γραφείου
Σχολικής Υγιεινής, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε σε
τρεις τομείς: α) την επίβλεψη και βελτίωση των όρων
κατασκευής των σχολείων, β) την καταπολέμηση των
λοιμωδών νοσημάτων και γ) την συλλογή επιδημιολο-
γικών στοιχείων. (Εικόνα 2) 

Τα λοιμώδη νοσήματα άρχισαν να αντιμετωπίζον-
ται από το 1914, σε προφυλακτικό επίπεδο, μετά την
ψήφιση του νόμου 240 «Περί διοικήσεως της Δημοτι-
κής και Μέσης εκπαιδεύσεως», νόμος που οργάνωσε
την υγειονομική υπηρεσία των σχολείων. Πλέον, το
έργο της Σχολικής Υγιεινής ανατέθηκε στους σχολι-
κούς ιατρούς και αφορούσε την επίβλεψη της υγείας
των μαθητών, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την επίβλεψη
του εμβολιασμού (δαμαλισμού) κατά της ευλογιάς. Οι
σχολικοί ιατροί ανίχνευαν τα ύποπτα κρούσματα στις
τάξεις των μαθητών εν καιρώ επιδημιών, φρόντιζαν
για την απομάκρυνσή τους από το χώρο του σχολείου
και αν το έκριναν αναγκαίο, τα μαθήματα διακόπτον-
ταν και το σχολείο τελούσε υπό απολύμανση.15 Οι σχο-
λικοί ιατροί συστηματοποίησαν τον εμβολιασμό και
τις απολυμάνσεις επεκτείνοντας τέτοιες πρακτικές και
στο οικογενειακό περιβάλλον των μαθητών. 

Ο διορισμός ενός σχολικού ιατρού σήμαινε αυτο-
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Εικόνα 2 Υπόδειγμα Στατιστικού Δελτίου

καταγραφής λοιμωδών νοσημά-

των σε μαθητές (1918). (Από το

Ιστορικό Αρχείο του Εργαστηρίου

Μικροβιολογίας, Ιατρικής Σχο-

λής Πανεπιστημίου Αθηνών)



μάτως μια μακρά διαδικασία συνεχιζόμενης εκπαίδευ-
σης. Με το Β.Δ. της 2ας Νοεμβρίου 1921 «Περί μετεκ-
παιδεύσεως του προσωπικού της υγειονομικής υπηρεσίας
των σχολείων», οι υγειονομικοί επιθεωρητές των σχο-
λείων και οι σχολίατροι ήταν υποχρεωμένοι να παρα-
κολουθούν μια σειρά μαθημάτων στην Ιατρική Σχολή
Αθηνών (Σχολική Υγιεινή, Μικροβιολογία, Οφθαλμο-
λογία, Παιδιατρική). Η σοβαρότητα των σεμιναρίων
και η σημασία που τους έδιναν οι Αρχές αναδύεται και
από το γεγονός ότι τρεις απουσίες των σχολιάτρων
από τα μαθήματα ήταν αρκετές να οδηγήσουν στην
απόλυσή τους από την υπηρεσία του Γραφείου Σχολι-
κής Υγιεινής. Τα μαθήματα της Μικροβιολογίας πραγ-
ματοποιούνταν στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο της
Ιατρικής Σχολής Αθηνών υπό την επίβλεψη του Κων-
σταντίνου Σάββα και ήταν διάρκειας 30 ημερών. Η δι-
δασκαλία δεν συμπεριελάμβανε μόνο θεωρητική
παράδοση αλλά ήταν εμπλουτισμένη με πρακτικές
ασκήσεις και επιδείξεις.

Βασικές εγκύκλιοι περί Σχολικής Υγιεινής

Κατά τις πηγές της εποχής τα παιδατρικά νοσήματα
κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα λοιμωδών ασθενειών,
όπως ιλαρά, οστρακιά, διφθερίτιδα, ανεμοβλογιά, πα-
ρωτίτιδα, κοκίτη, μηνιγγίτιδα, γρίπη, τραχωματώδης
επιπεφυκίτιδα και ελονοσία. Όμως, στις παιδικές ηλι-
κίες δεν ήταν σπάνια και νοσήματα όπως η ευλογιά, ο
κοιλιακός τύφος και η φυματίωση. Οι υγιεινολόγοι-μι-
κροβιολόγοι του Γραφείου Σχολικής Υγιεινής συμμε-
τείχαν ενεργά στη λήψη αποφάσεων και προτάσεων
προς το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκ-

παιδεύσεως, ενέργειες που οδήγησαν τελικά στην έκ-
δοση πολλών εγκυκλίων που σταδιακά άλλαξαν την
εικόνα του ελληνικού σχολείου (Πίνακας 1). Στη συνέ-
χεια θα παρουσιαστούν οι δύο σημαντικότερες εγκύ-
κλιοι του Γραφείου Σχολικής Υγιεινής, με ιδιαίτερο
μικροβιολογικό ενδιαφέρον.

Το 1916, θα εκδοθεί από το Γραφείο Σχολικής Υγι-
εινής του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δη-
μοσίας Εκπαιδεύσεως η εγκύκλιος «Οδηγίαι περί του
εμβολιασμού των μαθητών», η οποία όριζε τις διαδικα-
σίες εμβολιασμού (δαμαλισμού) κατά της ευλογιάς
στους μαθητές.5 (Εικόνα 3) 

Παγκοσμίως, τα βασικά προφυλακτικά μέτρα ενάν-
τια στην ευλογιά ήταν ο ευλογιασμός, κατά τον 18ο
αιώνα, και ο δαμαλισμός από τον 19ο έως τα μέσα του
20ού αιώνα. Ο δαμαλισμός αντικατέστησε τον επικίν-
δυνο, λόγω επιπλοκών, ευλογιασμό και αποτέλεσε
σταδιακά το πλέον ενδεδειγμένο, για τα επιστημονικά
δεδομένα της εποχής, προφυλακτικό μέσο. Η εντυπω-
σιακή μείωση των θανάτων στις χώρες που εφαρμό-
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Έτος Αριθμός Θέμα

Εγκυκλίου

1912 2101 περί προφυλάξεως των εν τα σχολεία

φοιτώντων από των οξέων

λοιμωδών νοσημάτων

1912 14612 περί των κατά την μίσθωσιν ιδιωτικών

κτιρίων δια την χρήσιν διδακτηρίων

απαιτουμένων υγιεινών όρων

1913 15712 περί απολυμάνσεως των διδακτηρίων

1917 20044 περί επισκευής και καθαριότητος

διδακτηρίων 

1917 51000 περί εμβολιασμού μαθητών

1917 2500 περί καταρτισμού στατιστικής

της μαθητικής νοσηρότητας

1918 10561 περί καταπολεμήσεως του τραχώματος

Οι εγκύκλιοι της Σχολικής Υγιεινής που άλλαξαν το

πρόσωπο της παιδικής-μαθητικής νοσηρότητας και

θνησιμότηταςΠίνακας 1

Εικόνα 3 Εγκύκλιος του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και Δη-

μοσίας Εκπαιδεύσεως . «Οδηγίαι περί εμβολιασμού των μα-

θητών» (1916). (Από το Ιστορικό Αρχείο του Εργαστηρίου

Μικροβιολογίας, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών)



σθηκε του προσδίδει μια ξεχωριστή θέση στην ιστο-
ρία της προφυλακτικής ιατρικής και της ανάπτυξης
της Δημόσιας Υγείας. Στο νέο Ελληνικό κράτος, ο
Ιωάννης Καποδίστριας κατανοώντας από πολύ νωρίς
τη σημασία του δαμαλισμού, διορίζει το 1830 το Γε-
ώργιο Αλβέρτη ως «γενικόν εμβολιαστήν». Το 1835, η
Αντιβασιλεία καθιερώνει με διάταγμα τον υποχρεω-
τικό δαμαλισμό των κατοίκων και διορίζει δημόσιους
εμβολιαστές κατά νομούς.20

Η εγκύκλιος «Οδηγίαι περί του εμβολιασμού των μα-
θητών» κοινοποιήθηκε προς όλους τους γενικούς επι-
θεωρητές υγείας και τους σχολικούς ιατρούς.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή, προβλέφθηκε ο κα-
ταρτισμός βιβλίου δαμαλισμού και αναδαμαλισμού,
το οποίο έπρεπε να συμπληρώνει και να ενημερώνει
ο σχολικός ιατρός. Σε αυτό έπρεπε να καταγράφονται
το όνομα και η ηλικία του εμβολιαζόμενου μαθητή, η
ημερομηνία του δαμαλισμού ή αναδαμαλισμού και το
αποτέλεσμα. Τα βιβλία τηρούνταν στο σχολείο με ευ-
θύνη του διευθυντή και η ουσιαστική τους χρήση
ήταν ο εντοπισμός των ανεμβολίαστων μαθητών. 

Το άρθρο 1 των οδηγιών όριζε ότι η όλη διαδικασία
του εμβολιασμού «πρέπει να θεωρήται ως αληθής εγ-
χειρητική επέμβασις και να ενεργήται εφαρμοζομένων
όλων εκείνων των μέτρων καθαριότητος και ασηψίας».
Ο διευθυντής του σχολείου έπρεπε να έχει ενημερώ-
σει τους μαθητές από την προηγούμενη ημέρα ότι την
επομένη θα διενεργηθεί εμβολιασμός. Οι μαθητές
έπρεπε να προσέλθουν καθαροί, να πλύνουν με
χλιαρό νερό τον βραχίονα και να περιμένουν με τάξη
έξω από το γραφείο του σχολικού ιατρού. Από τη δια-
δικασία εξαιρούνταν οι μαθητές με οξύ νόσημα ή δερ-
ματικά εξανθήματα. Αναφορικά με τον σχολικό ιατρό,
αυτός έπρεπε να είναι καθαρός και αφού «αποκόψη
βαθέως τους όνυχας, πλύνει τας χείρας του δια χλιαρού
ύδατος και σάπωνος, είτα δ’ απολυμαίνει δια διαλύματος
άχνης υδραργύρου 1:1000».5

Πριν την εκτέλεση του εμβολιασμού ο ιατρός
έπρεπε να απολυμάνει δια βρασμού ή με φλόγα οινο-
πνεύματος ή φωταερίου το μαχαιρίδιον. Ο σκαριφι-
σμός γινόταν στο αριστερό χέρι «κατά την κατάφυσιν
του δελτοειδούς μυός» κάνοντας «τέσσαρας καθέτους
τομάς, μήκους το πολύ ενός εκατοστομέτρου, απέχου-
σας απ’ αλλήλων τρία εκατοστόμετρα και σταυροειδώς
διατεταγμένας». Σε κάθε τομή επιχριόταν η αντίστοιχη
ποσότητα δαμαλείου λύμφης και ποτέ περισσότερη
λόγω πιθανής πρόκλησης τοπικού φλεγμονώδους
ερεθισμού.5 Η δαμάλειος λύμφη δεν έπρεπε να είναι
δύσοσμη ή λεπτόρευστη, χαρακτηριστικά δηλαδή
μιας παλιάς και ακατάλληλης λύμφης. Μετά τον εμβο-
λιασμό το σημείο καλυπτόταν με γάζα ή βαμβάκι ή
άζυμο άρτο επί 24 ώρες. Τα καθήκοντα του ιατρού δεν
τελείωναν με την διενέργεια του εμβολιασμού. Οι μα-
θητές προσέρχονταν μετά από μια εβδομάδα προκει-
μένου να διαπιστωθεί η επιτυχία του δαμαλισμού.
Σύμφωνα με τις οδηγίες της εποχής, επιτυχής θεωρεί-
ται ο δαμαλισμός όπου παρατηρείται τουλάχιστον μια
κανονική φλύκταινα, ο δε αναδαμαλισμός, εάν κατά
το μέρος του εμβολιασμού αναπτυχθούν δύο, έστω
και ατελείς, φλύκταινες ή σχηματιστούν καταφανείς
εσχάρες. Σε περίπτωση αποτυχίας η διαδικασία
έπρεπε να επαναληφθεί το ταχύτερο. Ο κατάλογος
των εμβολιασθέντων μαθητών κοινοποιούνταν στο
Γραφείο Σχολικής Υγιεινής.5 (Εικόνα 4)

Το 1920, οι εμβολιασμοί έγιναν υποχρεωτικοί με το
νόμο 2457 και για τους γονείς που δεν τηρούσαν πι-
στοποιητικά δαμαλισμού προβλέφτηκαν πρόστιμα
50-100 δραχμών. Τα αποτελέσματα αυτής της προ-
σπάθειας μέσα από τα σχολεία δεν άργησαν να φα-
νούν και τα ποσοστά της παιδικής θνησιμότητας
μειώθηκαν από το 34,2% το 1915 στο 23% το 1920.15

Η δεύτερη σημαντική εγκύκλιος του Γραφείου Σχο-
λικής Υγιεινής ήταν οι «Οδηγίαι προς προφύλαξιν των
εις τα σχολεία φοιτώντων από των λοιμωδών νοσημά-
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Εικόνα 4 Υπόδειγμα αποδεικτικού εμβο-

λιασμού (1915). (Από το Ιστο-

ρικό Αρχείο του Εργαστηρίου

Μικροβιολογίας, Ιατρικής Σχο-

λής Πανεπιστημίου Αθηνών)



των» του 1918.6 Σύμφωνα με αυτήν, ορίζονταν τα προ-
φυλακτικά μέτρα σε περιπτώσεις εμφάνισης λοιμώ-
δους νοσήματος σε ένα σχολείο. Οι οδηγίες της
εγκυκλίου αφορούσαν ένα ευρύ φάσμα νοσημάτων
όπως ευλογιά, οστρακιά, διφθερίτιδα, επιδημική μη-
νιγγίτιδα, ιλαρά, ανεμοβλογιά, παρωτίτιδα, κοκίτη,
κοιλιακό τύφο και φυματίωση. Η λογική των μέτρων
βασιζόταν επί της ουσίας στην απομάκρυνση του
κρούσματος από το χώρο του σχολείου και ανάλογα
τη νόσο προβλεπόταν παύση λειτουργίας του σχο-
λείου και απολύμανση. (Πίνακας 2) 

Η απομάκρυνση του μαθητή από το σχολείο διαρ-
κούσε από 15 (ανεμοβλογιά) έως 40 ημέρες (ευλογιά,
οστρακιά, διφθερίτιδα, επιδημική μηνιγγίτιδα). Στις
περιπτώσεις ευλογιάς, οστρακιάς, διφθερίτιδας και
επιδημικής μηνιγγίτιδας, οι οδηγίες όριζαν την καύση
των προσωπικών σχολικών αντικειμένων του μα-
θητή.6 Η απομάκρυνση του κρούσματος από το σχο-
λείο σήμαινε αυτομάτως και την κινητοποίηση του
Γραφείου Σχολικής Υγιεινής σε επίπεδο οικογενειακού
περιβάλλοντος του μαθητή. 

Αναφορικά με την απολύμανση των τάξεων, οι οδη-
γίες της εγκυκλίου όριζαν ότι αυτή γινόταν με ατμούς
φορμόλης επί 7 ώρες. Εν συνεχεία προέβλεπαν ψεκα-
σμό με αμμωνία για την εξουδετέρωση της οσμής της
φορμόλης. Η πλύση των τοίχων γινόταν με γάλα ασβε-
στίου (20:100). Όσο για τα αντικείμενα, χρησιμοποι-
ούνταν αντισηπτικά υγρά όπως φαινικό οξύ (3:100)
και διάλυμα άχνης υδραργύρου (1:1000).6

Η επιστροφή ενός μαθητή στο σχολικό χώρο προ-
ϋπόθετε την αυστηρή τήρηση των οδηγιών και γινόταν
δεκτός μόνο κατόπιν προσκόμισης αποδεικτικού απο-
λύμανσης της οικείας του (ευλογιά, οστρακιά, επιδημική
μηνιγγίτιδα). Για κάποια εκ των λοιμωδών νοσημάτων
προβλέπονταν ειδικά μέτρα όπως η προληπτική χορή-
γηση αντιδιφθεριτικού ορού ή ο προληπτικός εμβολια-
σμός με αντιτυφικό εμβόλιο. Για μια ιδιαίτερη
νοσολογική οντότητα, όπως ήταν η φυματίωση, η εγ-
κύκλιος όριζε την τύχη του μαθητή τον οποίο «ο διδά-
σκαλος οφείλει να αποπέμπη του σχολείου μέχρι ιάσεως».6

Τέλος, ένα ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα Δημόσιας
Υγείας της ελληνικής κοινωνίας ήταν το τράχωμα, το
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Νόσος Μαθητής Προσωπικά αντικείμενα Σχολείο

Ευλογιά Απομάκρυνση Καύση βιβλίων, τετραδίων Επιστροφή μαθητή

για 40 ημέρες και λοιπών σχολικών ειδών με πιστοποιητικό 

απολύμανσης της οικίας του

Οστρακιά Απομάκρυνση Καύση βιβλίων, τετραδίων Επιστροφή μαθητή

για 40 ημέρες και λοιπών σχολικών ειδών με πιστοποιητικό

απολύμανσης της οικίας του

Διφθερίτιδα Απομάκρυνση Καύση βιβλίων, τετραδίων Απολύμανση σχολείου.

για 40 ημέρες και λοιπών σχολικών ειδών Επιστροφή μαθητή

με πιστοποιητικό

απολύμανσης της οικίας του

Επιδημική Απομάκρυνση Καύση βιβλίων, τετραδίων Απολύμανση σχολείου.

μηνιγγίτιδα για 40 ημέρες και λοιπών σχολικών ειδών Επιστροφή μαθητή

με πιστοποιητικό

απολύμανσης της οικίας του

Ιλαρά Απομάκρυνση

για 21 ημέρες

Ανεμοβλογιά Απομάκρυνση

για 15 ημέρες

Παρωτίτιδα Απομάκρυνση Απολύμανση σχολείου.

για 21 ημέρες

Κοκίτης Απομάκρυνση

για 30 ημέρες

Κοιλιακός Απομάκρυνση Απολύμανση σχολείου. Καθαριότητα δεξαμενών

τύφος για 30 ημέρες πόσιμου ύδατος

Φυματίωση Διακοπή

μέχρι «ιάσεως»

Συνοπτικός πίνακας οδηγιών των υγιεινολόγων-μικροβιολόγων προς τους σχολικούς

ιατρούς.Πίνακας 2



οποίο αποτελούσε την σημαντικότερη αιτία τύφλω-
σης για παιδιά και ενήλικες.21 Ο Λαμπαδάριος στηλι-
τεύει την στάση των γονεών απέναντι στα τραχω-
ματικά παιδιά: «Τα αποκλειόμενα παιδιά εις ουδεμίαν
υπεβάλλοντο θεραπείαν, αλλ’ ή περιεφέροντο αλητεύοντα
εις τας οδούς ή ανελάμβανον εργασίαν εις εργοστάσια,
βιοτεχνικά εργαστήρια, γραφεία , κ.λ.π. όπου εμόλυνον
όλους τους μετ’ αυτών συγχρωτιζομένους, του γονέως
επιχαίροντος διότι κατόρθωσε να αποφύγη την υποχρε-
ωτική φοίτησιν του τέκνου του και να εξασφαλίση και
πόρον εκ της εργασίας τούτου». Η αδυναμία του Κρά-
τους να αναλάβει την θεραπεία των τραχωματικών μα-
θητών οδήγησε τον Λαμπαδάριο να ζητήσει την
βοήθεια από το Τμήμα Υγιεινής του Πατριωτικού Συν-
δέσμου των Ελληνίδων, το οποίο θα αναλάβει το Νο-
έμβριο του 1915 την λειτουργία Μαθητικής
Πολυκλινικής στην Αθήνα.15 Στο σημείο αυτό αξίζει να
αναφερθεί ότι ο Λαμπαδάριος το 1915, πρωτοστάτησε
στην θέσπιση συσσιτίου, με την βοήθεια του Πατριω-
τικού Συνδέσμου των Ελληνίδων και το Πατριωτικό
ίδρυμα Περιθάλψεως του Παιδιού, και την παροχή γά-
λακτος και κρέατος στους άπορους, χαρακτηρισμέ-
νους ως «προφυματικούς», μαθητές.15

Τέλος, το Γραφείο Σχολικής Υγιεινής επέδειξε ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον και για την ποιότητα των τροφών
των μαθητών. Ένα από τα σοβαρά προβλήματα των
ελληνικών σχολείων ήταν η παρουσία πλανώδιων πω-
λητών, οι οποίοι χωρίς άδεια της Αστυνομίας, πουλού-
σαν αμφιβόλου ποιότητας τροφές και γλυκίσματα
στους μικρούς μαθητές. Όπως χαρακτηριστικά ανέφε-
ρει η εγκύκλιος 1881 της 27ης Ιανουαρίου 1915:
«...πωλούμενα έξω από τα σχολεία γλυκίσματα, τραγή-
ματα και λοιπά σακχαρόπηκτα είδη, των οποίων η χημική
και μικροβιολογική εξέτασις αποδεικνύει ότι ήταν γεμάτα
από ακάθαρτες ύλες και μικρόβια, φορέων πλείστων και
επικινδύνων νοσημάτων...».

Επίλογος

Η ιστορία της Σχολικής Υγιεινής αποτελεί ένα ιδιαί-
τερο κεφάλαιο στην πορεία της Ελληνικής Μικροβιο-
λογίας. Ο Κωνσταντίνος Σάββας, εκτός των λοιπών
πτυχών της Δημόσιας Υγείας στις οποίες άφησε το
στίγμα του με την συμμετοχή του σε όλες τις μεγάλες
εθνικές υγειονομικές εκστρατείες, έδειξε ιδιαίτερη
ευαισθησία για την παιδική ηλικία και τους μαθητές.
Κατάφερε να συσπειρώσει γύρω του σημαντικές προ-
σωπικότητες που πίστεψαν στην ιδέα της Σχολικής
Υγιεινής. Ο συνεχιστής του, Εμμανουήλ Λαμπαδάριος,
αποδείχθηκε ως ο ιδανικότερος για τη θέση του ορ-
γανωτή της Σχολικής Υγιεινής στην Ελλάδα. Και οι δύο
κατάφεραν να κινητοποιήσουν την κοινωνία και το
Κράτος. Άκρως σημαντικό ήταν επίσης το γεγονός ότι
όλοι οι μεγάλοι διανοούμενοι που ασχολήθηκαν με τις
πρώτες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, αντιλήφθηκαν
έγκαιρα την αξία της Σχολικής Υγιεινής και πλαισίω-
σαν τον Κωνσταντίνο Σάββα και τον Εμμανουήλ Λαμ-
παδάριο. 

Οι αρχές που πρέσβευε ο Εμμανουήλ Λαμπαδάριος
έχουν διαχρονική αξία στην εκπαίδευση. Όπως ο ίδιος
υποστήριζε, ο εκπαιδευτικός που δεν έχει γνώση των
αρχών της Σχολικής Υγιεινής και της Παιδολογίας
(γνώση βιολογικής, διανοητικής και ηθικής κατάστα-
σης του μαθητή), είναι σαν στρατηγός που δεν γνωρί-
ζει σε ποιο πεδίο θα στείλει το στρατό του να
πολεμήσει ή σαν γεωπόνος που δε γνωρίζει να ξεχω-
ρίζει τα φυτά και πώς να τα φροντίζει. Όσο για τους
μικρούς μαθητές, ο Εμμανουήλ Λαμπαδάριος ίσως
ήταν ο πιο αγαπημένος τους φίλος, όταν σημείωνε
πως το κυριότερο ελάττωμα του εκπαιδευτικού συ-
στήματος είναι ότι «...δεν αφήνει ελεύθερο το παιδίον
να παίζη και να τρέχη εις το ύπαιθρον, ως η ηλικία αυτού
και η φύσις απαιτούν!».
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Summary

The contribution of the Chair of Microbiology of Athens Medical
School in Greek School Hygiene (1900-1920)

C. Tsiamis, G. Vrioni, V. Kapsimali, G. Arsenis, A. Tsakris
Department of Microbiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, , Greece

The aim of the study is the contribution of the Chair of Microbiology of Athens University Medical
School, in the organization and development of school health services during the period 1900-
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1920. In the early 20th century child morbidity and mortality in Greece were extremely high. The
tragic hygienic conditions of the Greek primary and secondary schools, led Professor of Microbi-
ology Constantinos Savvas and his colleague, Emmanuel Lambadarios, to introduce the principles
of the School Hygiene in Greece. The School Health Service of the Ministry of Public Education es-
tablished the rules of schools’ construction and fought against infectious diseases such as smallpox,
measles, scarlet fever, diphtheritis, meningitis, etc. The contribution of Greek Microbiology in School
Hygiene is considered important and successful, based on the gradual reduction of child mortality
until the early 1920.
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Περίληψη

Περιγράφεται περίπτωση ξηράς γάγγραινας δεξιάς άκρας χειρός από Vibrio vulnificus μετά από
δήγμα καβουριού. Το V. vulnificus σχετίζεται με πρωτοπαθή σηψαιμία, μετά από κατανάλωση μο-
λυσμένων θαλασσινών και με νεκρωτικές λοιμώξεις μαλακών μορίων, μετά από έκθεση πληγής
σε μολυσμένο νερό. Οι λοιμώξεις είναι συνήθως ευκαιριακές και αφορούν άτομα ανοσοκατεσταλ-
μένα ή με υποκείμενα νοσήματα.
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Εισαγωγή

Το Vibrio vulnificus είναι ένα βακτηρίδιο που ανήκει
στο γένος Vibrio (δονάκιο), το οποίο περιλαμβάνει πε-
ρισσότερα από 30 είδη, που απαντούνται συνήθως σε
υδάτινα περιβάλλοντα. Τα δονάκια είναι κοντά, Gram-
αρνητικά, συχνά κεκαμμένα βακτηρίδια, που κινούν-
ται με τη βοήθεια ενός μόνο πολικού μαστιγίου.
Σχεδόν όλα παράγουν το ένζυμο οξειδάση και δίνουν
θετική την αντίδραση της ινδόλης. Διαιρούνται στα μη
αλόφιλα είδη, τα οποία δε χρειάζονται αλάτι για να
αναπτυχθούν, όπως το δονάκιο της χολέρας (V. chole-
rae) και άλλα, και τα αλόφιλα είδη, όπως το V. vulnifi-
cus, που απαιτούν αλάτι. Τα δονάκια αναπτύσσονται
εύκολα σε κοινά θρεπτικά υλικά και η ανάπτυξή τους
είναι βέλτιστη παρουσία άφθονου οξυγόνου. Τα πε-
ρισσότερα αναπτύσσονται στους 30º C. Έχουν μικρή
αντοχή στο όξινο περιβάλλον και προτιμούν αλκαλι-
κές συνθήκες1.

Η πρώτη ένδειξη για την ύπαρξη ενός νέου είδους
δονακίου παθογόνου για τον άνθρωπο φάνηκε το
1976 (τότε αποκαλείτο λακτόζη-θετικό αλόφιλο δονά-
κιο). Το 1979 όμως ο Blake και οι συνεργάτες του ανέ-
φεραν για πρώτη φορά το V. vulnificus ως την αιτία
επιμολύνσεων τραυμάτων, διακρίνοντας μάλιστα και
τις δύο διαφορετικές οδούς της λοίμωξης: (α) κατανά-
λωση θαλασσινών που περιέχουν το δονάκιο και (β)
μέσω τραύματος.2

Το V. vulnificus διαφέρει, λοιπόν, από άλλα δονάκια
στο ότι χρησιμοποιεί τη λακτόζη. Διακρίνονται τρεις
βιότυποί του, με βάση φυσιολογικές, βιοχημικές και
ορολογικές ιδιότητες. Μεταξύ των παθογόνων στελε-
χών για τον άνθρωπο επικρατεί ο βιότυπος 1. Διακρί-
νονται τρία κλινικά σύνδρομα που προκαλεί:1

1. Πρωτοπαθής σηψαιμία, ταχέως εισβάλλουσα,
ακολουθούμενη από την εμφάνιση δερματικών
βλαβών. Σχετίζεται σχεδόν πάντα με κατανά-
λωση ωμών θαλασσινών. Τα συμπτώματα συνή-
θως παρουσιάζονται εντός 7 ημερών, αν και
μπορεί να καθυστερήσουν έως και 14 ημέρες. Ιδι-
αίτερα ευπαθείς είναι οι άνδρες μεγάλης ηλικίας,
με διαταραχή της λειτουργίας του ήπατος, λόγω
κατάχρησης αλκοόλης, ανοσοκατασταλμένοι
ασθενείς και ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα
που ευνοούν την υπερφόρτωση με σίδηρο (αι-
μοχρωμάτωση, αιμοσιδήρωση λόγω μεταγγί-
σεων σε αιματολογικούς ασθενείς κλπ.). Η
θνητότητα της πρωτοπαθούς σηψαιμίας είναι πε-
ρίπου 50%.Τα κλινικά κριτήρια που μπορούν να
αξιολογηθούν για την πιθανή διάγνωση σηψαι-
μίας από V. vulnificus φαίνονται στον Πίνακα 1.3

2. Κυτταρίτιδα, ταχέως εξελισσόμενη. Προκαλείται
μετά από επιμόλυνση τραύματος που προϋπήρχε
ή συνέβη σε θαλασσινό νερό. Τέτοιες λοιμώξεις

παρατηρούνται και σε υγιή άτομα, αν και τα ανο-
σοκατασταλμένα άτομα είναι υψηλότερου κινδύ-
νου. Χαρακτηρίζονται από τοπικό οίδημα, ερύ-
θημα και κυτταρίτιδα που μπορεί να εξελιχθούν
σε νεκρωτική περιτονίτιδα, νεκρωτική αγγειίτιδα
και γάγγραινα στην περιοχή του τραύματος, σπά-
νια δε εξελίσσονται σε σηψαιμία. Μπορεί να απο-
βεί ταχύτατα θανατηφόρος.

3. Οξεία γαστρεντερίτιδα με διάρροια, εμέτους και
κοιλιακό άλγος μετά από κατανάλωση θαλασσι-
νών. Σπάνια αποβαίνει θανατηφόρα.

Περιγραφή περιστατικού

Ασθενής, 65 ετών εισήχθη στο Νοσοκομείο με εικόνα
σοβαρής μεταβολικής οξέωσης και σηπτική καταπλη-
ξία, επί εδάφους λοίμωξης μαλακών μορίων δεξιάς
άκρας χειρός. Είχε προηγηθεί δήγμα καβουριού στο
δεξιό δείκτη, 48 ώρες προ της εισαγωγής. Η βλάβη εμ-
φάνιζε έντονο τοπικό οίδημα και άλγος. Από το ιστο-
ρικό του ασθενούς προέκυψε συστηματικός ερυθη-
ματώδης λύκος υπό θεραπεία με κορτικοειδή και σακ-
χαρώδης διαβήτης. Τέθηκε εμπειρική αγωγή με μερο-
πενέμη, σιπροφλοξασίνη, και κλινδαμυκίνη. Από την
καλλιέργεια υλικού της βλάβης σε αιματούχο και σο-
κολατόχρωμο άγαρ αναπτύχθηκε Gram-αρνητικό, κε-
καμμένο βακτηρίδιο, οξειδάση θετικό, που ταυτο-
ποιήθηκε ως V. vulnificus (Εικόνες 1,2,3). Επίσης απο-
μονώθηκε Candida parapsilosis.

Η ταυτοποίηση των μικροοργανισμών και ο έλεγ-
χος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά πραγματοποιήθηκαν
με το αυτοματοποιημένο σύστημα Vitek 2 Compact
(bioMerieux, Marcy l’ Etoile, France).

Από την αρχή της νοσηλείας πραγματοποιήθηκαν
επανειλημμένοι χειρουργικοί καθαρισμοί με σχάσεις
και εξαιρέσεις των νεκρωμένων ιστών (Εικόνα 4).
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1. Υπόταση, καταπληξία ή άλλα σημεία σήψης (π.χ. για λοι-

μώξεις τραυμάτων, παρουσία ταχέως εξελισσόμενης κυτ-

ταρίτιδας ή μυονέκρωσης)

2. Ιστορικό χρόνιας ηπατικής νόσου/κίρρωσης(π.χ. αλκοολι-

σμός, αιμοχρωμάτωση ή χρόνια ηπατίτιδα Β) ή ανοσοκα-

ταστολή (π.χ. ΗΙV). Η χρόνια νεφρική νόσος/αιμοκάθαρση

μπορεί να θεωρηθεί παράγοντας κινδύνου.

3. Ιστορικό πρόσφατης κατανάλωσης ωμών ή ατελώς μαγει-

ρεμένων οστρακοειδών(ή φαγητών που έχουν επιμολυνθεί

από αυτά) ή έκθεση πληγών σε θαλασσινό νερό.

4. Παρουσία χαρακτηριστικών φυσαλιδώδων δερματικών

βλαβών (π.χ. αιμορραγικές φυσαλίδες).

Κριτήρια πιθανής κλινικής διάγνωσης σηψαιμίας από

Vibrio vulnificus6Πίνακας 1



Ωστόσο, παρά την ευαισθησία του υπεύθυνου παθο-
γόνου στην αντιβιοτική θεραπεία, που εξαρχής ακο-
λουθήθηκε, η βλάβη εξελίχθηκε σε ξηρά γάγγραινα
και ο ασθενής υπέστη ακρωτηριασμό άκρου. Ακο-

λούθησε εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θερα-
πείας, αλλά δυστυχώς κατέληξε την τριακοστή
ημέρα της νοσηλείας του λόγω πολυ-οργανικής ανε-
πάρκειας.
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Εικόνα 1 Καλλιέργεια του Vibrio vulnificus σε αιμα-

τούχο άγαρ

Εικόνα 2 Gram χρώση του Vibrio vulnificus

Εικόνα 3 Αποικίες του Vibrio vulnificus στο αιματούχο άγαρ



Συζήτηση

Η λοίμωξη από V.vulnificus μπορεί να διαγνωστεί από
καλλιέργειες αίματος, τραύματος ή κοπράνων. Ανα-
πτύσσεται σε κοινά θρεπτικά υλικά στους 37° C, όπως
έγινε και στην συγκεκριμένη περίπτωση που καλλιερ-
γήθηκε σε αιματούχο και σοκολατόχρωμο άγαρ. Μα-
κροσκοπικά οι αποικίες του είναι κιτρινο-πράσινες και
βλεννώδεις. Δεν αναπτύσσεται σε Mac Conkey άγαρ5. 

Το V. vulnificus απομονώνεται συχνότερα σε περιο-
χές όπου η θερμοκρασία του νερού παραμένει υψηλή
καθ’ όλη την διάρκεια του έτους (συνήθως μεγαλύ-
τερη από 20° C) και η αλμυρότητά του είναι μεταξύ 5
και 25‰.2

Λόγω αυτών των περιορισμών, τα περισσότερα πε-
ριστατικά παρουσιάζονται κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες στις ακτές των ΗΠΑ που διαβρέχονται από τον
κεντρικό Ατλαντικό και τα νερά του κόλπου του Μεξι-
κού.1 Στις ακτές της Μεσογείου έχουν αναφερθεί λίγες
περιπτώσεις, πιθανόν λόγω της μεγαλύτερης αλμυρό-
τητας του νερού. Δεν υπάρχουν δεδομένα για την με-
τάδοση του από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η παρουσία
του δεν σχετίζεται με την μόλυνση των υδάτων.

Αναφορικά με την καταγραφή και επιτήρηση των
συγκεκριμένων λοιμώξεων, στις ΗΠΑ υπάρχουν δύο

συστήματα επιτήρησης όπου καταγράφονται οι περι-
πτώσεις λοιμώξεων από δονάκια: (1) το COVIS (Cho-
lera and Other Vibrio Illness Surveillance) και (2) το
FoodNet (Food- borne Diseases Active Surveillance
Network). Για το χρονικό διάστημα 1996-2010 έχουν
καταγραφεί στο σύστημα COVIS 1446 περιπτώσεις
λοίμωξης από V. vulnificus, από τις οποίες νοσηλεύτη-
καν 1250 (86,4%) και κατέληξαν 462 (31,9%). Στο σύ-
στημα FoodNet έχουν καταγραφεί 193 περιπτώσεις,
από τις οποίες νοσηλεύτηκαν 157 (81,3%) και κατέλη-
ξαν 58 (30,1%). H επίπτωση της λοίμωξης από V. vul-
nificus έχει ελαφρώς αυξηθεί, όπως καταγράφεται στο
σύστημα COVIS (από 0,03 σε 0,04/100.000 κατοίκους),
ενώ στο σύστημα FoodNet παρουσιάζει μεγαλύτερη
αύξηση (από 0,01 σε 0,05/100.000 κατοίκους).4

Στην χώρα μας δεν υπάρχει κάποιο αντίστοιχο σύ-
στημα καταγραφής και επιτήρησης, ώστε να εξαχ-
θούν συμπεράσματα για την συχνότητα της λοίμωξης.
Στοιχεία για συχνότητας καταγραφής που έγινε από
το CDC βρέθηκαν λιγότερες από 300 περιπτώσεις λοί-
μωξης από το 1988-1995 (DBMD), από αυτές 11 ήταν
από την  Ελλάδα. Από αυτές, χαρακτηριστικές είναι οι
περίπλοκες περιπτώσεις 4 ασθενών, με μια μέση τιμή
παρακολούθησης 4,2 έτη. Οι τρεις ασθενείς υποβλή-
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Εικόνα 4 Ξηρά γάγγραινα στο χέρι από Vibrio vulnificus



θηκαν σε επείγουσα επέμβαση ακρωτηριασμού των
κάτω άκρων. Ο τέταρτος ασθενής υποβλήθηκε σε χει-
ρουργικό καθαρισμό των νεκρωτικών βλαβών, αλλά,
στη συνέχεια, ανέπτυξε οστεομυελίτιδα στην πτέρνα
μετά πάροδο τριών ετών από την αρχική βλάβη.9

Το δονάκιο έχει διάφορους παράγοντες λοιμογονι-
κότητας:6

α) αποφεύγει την καταστροφή στο όξινο περιβάλ-
λον του στομάχου μέσω της έκφρασης ενζύμων, όπως
της αποκαρβοξυλάσης της λυσίνης και της υπεροξει-
δικής δισμουτάσης του μαγγανίου, 

β) αντιμετωπίζεται από τον οργανισμό μέσω της
ενεργοποίησης του συμπληρώματος, της οψωνινο-
ποίησης και της ακόλουθης φαγοκυττάρωσης. Σημαν-
τικό ρόλο παίζουν οι προφλεγμονώδεις κυτοκίνες
IL-1β, IL-6,IL-8 και TNF-α. Αν και αυτές οι κυτοκίνες
προάγουν την φλεγμονώδη αντίδραση, έλλειψή τους,
όπως συμβαίνει σε ασθενείς με χρόνια ηπατική νόσο,
σχετίζεται με χειρότερη πρόγνωση 

γ) Η έκφραση του πολυσακχαρίτη της κάψας ευνοεί
επίσης την επιβίωση του δονακίου, μέσω αντίστασης
στην οψωνινοποίηση-φαγοκυττάρωση και στην βα-
κτηριοκτόνο δράση του ορού

δ) To δονάκιο αναφέρεται να παράγει τουλάχιστον

δύο είδη σιδηροφόρων (συστήματα πρόσληψης υψη-
λής συγγένειας με το σίδηρο), όπως είναι η vulnibac-
tin, που προσλαμβάνουν  τα ιόντα σιδήρου που είναι
συνδεδεμένα με την τρανσφερρίνη του ανθρώπου. Ο
σίδηρος θεωρείται ότι ευνοεί την λοίμωξη προάγον-
τας την ανάπτυξη του δονακίου και ελαττώνοντας τη
δραστηριότητα των ουδετερόφιλων

ε) παραγωγή εξωτοξίνης-αιμολυσίνης (VvhA), με αι-
μολυτική και άλλες κυτταροτοξικές δράσεις

στ) παραγωγή μεταλλοπρωτεάσης (VvpE), που φαί-
νεται να προκαλεί νέκρωση ιστών και αυξημένη αγ-
γειακή διαπερατότητα, έχοντας επίσης και
δραστικότητας κολλαγενάσης

ζ) ο λιποπολυσακχαρίτης, με γνωστή πυρετογόνο
δράση,  πιστεύεται ότι μεσολαβεί στο τοξικό σοκ που
σχετίζεται με σοβαρή νόσο.

Η θεραπεία της πρωτοπαθούς σηψαιμίας και των
λοιμώξεων των τραυμάτων από V.vulnificus πρέπει να
έχει άμεση έναρξη. Οποιαδήποτε καθυστέρηση έχει
ως αποτέλεσμα δραματική αύξηση της θνητότητας,
καθώς και των επιπλοκών. Γενικά συνιστάται η χρήση
τετρακυκλινών (δοξυκυκλίνη 100 mg PO/IV δύο
φορές την ημέρα για 7-14 ημέρες) και κεφαλοσπορι-
νών 3ης γενιάς (π.χ. κεφταζιδίμη 1-2 gr IV/IM κάθε 8
ώρες).7 Μονο-θεραπεία με μια φθοριοκινολόνη, όπως
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Εικόνα 5 Ξηρά γάγγραινα στο χέρι από Vibrio vulnificus μετά τον καθαρισμό



η σιπροφλοξασίνη ή η λεβοφλοξασίνη, έχει βρεθεί
τουλάχιστον ισοδύναμη με το συνδυασμό τετρακυκλί-
νης-κεφαλοσπορίνης σε πειραματικό μοντέλο σε
ζώα7. Στα παιδιά που αντενδείκνυται η χρήση τετρα-
κυκλίνης και φθοριοκινολόνης μπορεί να χορηγηθεί
τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη σε συνδυασμό με
μια αμινογλυκοσίδη. Σύμφωνα με μια προοπτική ανά-
λυση σχετικά με την βέλτιστη θεραπεία της νεκρωτι-
κής περιτονιίτιδας που προκαλείται από το V. vulnificus,
οι φθοριοκινολόνες ή μια κεφαλοσπορίνη 3ης γενιάς
σε συνδυασμό με μινοκυκλίνη αποτελούν τις καλύτε-
ρες επιλογές.8 Οι νεκρωμένοι ιστοί πρέπει να καθαρί-
ζονται χειρουργικά, ενώ σε σοβαρότερες περιπτώσεις
μπορεί να χρειαστεί και ακρωτηριασμός του μολυσμέ-
νου άκρου.

Στα μέτρα προφύλαξης περιλαμβάνεται η έγκαιρη,
εθελοντική καταγραφή και αναφορά της λοίμωξης από

V. vulnificus στους αρμόδιους φορείς, ώστε να μπορούν
να προβλεφθούν οι περιβαλλοντικοί ή άλλοι παράγον-
τες που αυξάνουν την πιθανότητα μετάδοσης. Οι κλινι-
κοί γιατροί θα πρέπει να διατηρήσουν ένα υψηλό
δείκτη υποψίας, ιδιαίτερα σε περιοχές ενδημικές για Vi-
brio και να χορηγούν ακόμη και χημειοπροφύλαξη 

Συμπερασματικά, το V. vulnificus για ανοσοκατα-
σταλμένους ασθενείς, ασθενείς με χρόνια ηπατική
νόσο και αιματολογικούς ασθενείς με αυξημένα επί-
πεδα σιδήρου στο αίμα αποτελεί σημαντικό παθο-
γόνο αίτιο με θανατηφόρα έκβαση. Πρέπει να
εντάσσεται στη διαφορική διάγνωση σε περιπτώσεις
ασθενών με σήψη και γαγγραινώδεις αλλοιώσεις μα-
λακών μορίων. Οι ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς
οφείλουν να επιδεικνύουν την δέουσα προσοχή κατά
το χειρισμό οστρακοειδών και να αποφεύγουν την κα-
τανάλωση τους όταν είναι ωμά ή ατελώς μαγειρεμένα.
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Summary

Case report of drought gangrenes in the right hand 
from Vibrio vulnificus after crab bite

Α. Gerogiokas1, O. Zarkotou1, K. Avgoulea1, V. Mamali1, P. Tselioti2, A. Prekates2, K. Themeli-
Digalaki1 1Department of Microbiology and 2 Intensive Care Unit General Hospital Piraeus “Tzaneio”

This report describes the case of dry gangrene after a crab bite. Vibrio vulnificus is associated with
sepsis after eating contaminated seafood, and necrotizing soft tissue infections after wound ex-
posure to contaminated water. Infections are opportunistic and usually involving immunocom-
promized patients or patients with underlying diseases.

Key words
Vibrio vulnificus, gangrene, infections
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1. Ασθενής με αιματολογική κακοήθεια παρουσιάζει βλε-
φαρόπτωση δεξιά, περικογχικό οίδημα και νεκρωτική
βλάβη μαύρου χρώματος κάτω από το δεξί οφθαλμό. Στην
βιοψία της δερματικής βλάβης και άμεση μικροσκοπική με
KOH παρατηρούνται ευρείες, κοινοκυττάριες υφές που
διακλαδίζονται υπό ορθή γωνία. Ποιο από τα παρακάτω
είναι το πιθανότερο αίτιο;

α) Υαλοϋφομύκητας πιθανά Aspergillus spp.
β) Φαιοϋφομύκητας
γ) Ζυμομύκητας πιθανά Candida spp.
δ) Μουκορμύκητας

2. Σε λοίμωξη από Plasmodium falciparum ποιο από τα πα-
ρακάτω ΔΕΝ παρατηρείται συνήθως στο περιφερικό αίμα;

α) Μικροί δακτυλιοειδείς τροφοζωίτες
β) Ερυθροκύτταρα με πολλαπλό παρασιτισμό
γ) Ώριμοι τροφοζωίτες με αμοιβαδοειδή μορφή που καταλαμ-

βάνουν όλο το κυτταρόλασμα του ερυθρού
δ) Γαμετοκύτταρα σε σχήμα «μπανάνας»

3. Σε στέλεχος Klebsiella pneumoniae ανθεκτικό στις καρ-
βαπενέμες και MHT θετικό, η φαινοτυπική δοκιμασία με
δίσκο μεροπένεμης και PBA ή/και EDTA έδωσε το αποτέλε-
σμα που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.

Ποιος είναι ο πιθανός μηχανισμός αντοχής;

α) Παραγωγή καρβαπενεμάσης τύπου MBL
β) Παραγωγή καρβαπενεμασών KPC και MBL
γ) Παραγωγή KPC καρβαπενεμάσης
δ) Διαταραχή πορινών

4. Ποιο από το παρακάτω νοσήματα ΔΕΝ προκαλεί ηπατική
προσβολή;

α) Σύνδρομο Gilbert
β) Έλλειψη α1 αντιθρυψίνης
γ) Αιμοχρωμάτωση
δ) Νόσος Wilson
ε) Γλυκονίαση τύπου I

5. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι ΛΑΘΟΣ;

α) Σε άποιο διαβήτη η ωσμωτικότητα του πλάσματος είναι
πολύ μειωμένη

β) Έμμεση υπερχολερυθριναιμία με αναστροφή του λευκω-
ματικού πηλίκου παρατηρείται στο σύνδρομο Gilbert

γ) Αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης του ορού είναι δια-
γνωστικός δείκτης στην ιογενή ηπατίτιδα

δ) Το ουροχολινογόνο μεταβολίζεται στο έντερο σε χολερυ-
θρίνη

ε) Όλα τα παραπάνω είναι λάθος

6. Σε ποιο από τα παρακάτω νοσήματα το ασκιτικό υγρό
είναι χαμηλής κλίσης (εξίδρωμα);

α) Περικαρδίτιδα
β) Παγκρεατίτιδα
γ) Πυλαία υπέρταση
δ) Καρδιακή ανεπάρκεια
ε) Σε κανένα από τα παραπάνω

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του προηγούμενου τεύχους

1.  δ
2.  α
3.  γ
4.  α
5.  ε
6.  β
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