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Η υγεία της παγκόσμιας κοινότητας διαρκώς απειλείται από λοιμογόνους παράγοντες που προκα-

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

φάνιση αναδυόμενων λοιμογόνων παραγόντων έχει ως αποτέλεσμα νοσηλείες, θανάτους και

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Εργαστηριακή Διάγνωση Ιογενών Λοιμώξεων

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

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

Ανίχνευση και τυποποίηση ιών γρίπης

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

Καλλιέργεια ιών γρίπης

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

Γενετική ανάλυση ιών γρίπης

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

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

Γονοτυπική και φαινοτυπική ανίχνευση αντοχής 

σε αντιιικά φάρμακα

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

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

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

Ανίχνευση ιών corona και του νέου ιού corona-MERS

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



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

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

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

Ανίχνευση ιών RSV και hMPV

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

Γρήγορα τεστ (Rapid tests)

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

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

Ανίχνευση Αντισωμάτων IgG και IgM

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

Συνοψίζοντας, η ταχεία εργαστηριακή διάγνωση
των λοιμογόνων παραγόντων που απειλούν την υγεία
της παγκόσμιας κοινότητας είναι δυνατή με μια πλει-
άδα μεθόδων που εφαρμόζονται σε εξειδικευμένα ερ-
γαστήρια στη χώρα μας. Η έγκαιρη διάγνωση είναι
απαραίτητη, τόσο σε διαγνωστικό επίπεδο, όσο και
σε επίπεδο περαιτέρω διερεύνησης των κυκλοφο-
ρούντων στελεχών, για τον περιορισμό των επιδημιών
και την πρόληψη μιας ενδεχόμενης πανδημίας. Με τη
συνεχή συμβολή του ΠΟΥ, οι μέθοδοι διάγνωσης συ-
νεχώς προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες ανάγ-
κες που προκύπτουν από τις αναδυόμενες λοιμώξεις
του αναπνευστικού.
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The global community is constantly threatened by viral infectious diseases of the respiratory tract. In-

fluenza is one of the most important causes of severe acute respiratory infections. Emerging viral

pathogens also contribute to the high morbidity and mortality along with a huge economic impact. In

September 2012, a new corona virus, MERS-CoV, has emerged in the Arabic Peninsula causing severe

respiratory syndromes with high mortality rates. Since then, sporadic cases have been observed in

Europe and in the 22nd of April in Greece, when MERS-CoV was isolated from a patient with travel his-

tory to an affected country. The present review focuses on laboratory methods used by the specialized

laboratories that perform the diagnosis and further analysis of infectious diseases caused from in-

fluenza, respiratory syncytial virus (RSV), human meta-pneumovirus (hMPV) and corona viruses.
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