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ΗΗππααττίίττιιδδαα  ΕΕ::  ννεεόόττεερραα  εεππιιδδηηµµιιοολλοογγιικκάά  δδεεδδοοµµέένναα  κκααιι  
αανναασσκκόόππηησσηη  ττηηςς  ββιιββλλιιοογγρρααφφίίααςς

Χ. Κουτρουµπή,1 Β. Σεβαστιανός,2 Γ. Βρυώνη,3 Α. Τσακρής3

1 Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Γ.Ν.Α. “Ο Ευαγγελισµός” 
2 ∆’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. “Ο Ευαγγελισµός”
3 Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών

Περίληψη

Η Ηπατίτιδα Ε είναι µια ζωονόσος που οφείλεται στον ιό της ηπατίτιδας Ε (Hepatitis E Virus - HEV)
και µεταδίδεται κυρίως µέσω της εντεροστοµατικής οδού. Η νόσος µέχρι σήµερα θεωρούνταν εν-
δηµική αποκλειστικά σε περιοχές της νοτιοανατολικής Ασίας και της Αφρικής. Όµως τα τελευταία
χρόνια υπάρχουν αναφορές µικρών ενδηµιών, ενώ καταγράφονται υψηλά ποσοστά επιπολασµού
του ιού και σε ανεπτυγµένες χώρες, όπως οι χώρες της Ευρώπης. Η ακριβής οδός µετάδοσης της
λοίµωξης στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι αδιευκρίνιστη, καθιστώντας κάθε προσπάθεια
εκτίµησης των παραγόντων κινδύνου µετάδοσης του ιού επισφαλή. Επίσης, επί του παρόντος τα επι-
δηµιολογικά δεδοµένα που αφορούν τη διαχρονική εξέλιξη της λοίµωξης στην Ευρώπη είναι ανε-
παρκή, αν και φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν ολοένα και περισσότερες βιβλιογραφικές
καταγραφές HEV οροθετικότητας στον άνθρωπο και σε ζώα, και αντίστοιχες αναφορές κρουσµά-
των οξείας Ηπατίτιδας Ε. 
Σκοπός της παρούσας συστηµατικής ανασκόπησης είναι η µελέτη και ανάλυση των επιδηµιολογι-
κών δεδοµένων επιπολασµού του ιού HEV στον γενικό πληθυσµό, συµπεριλαµβανοµένων των κρου-
σµάτων οξείας ηπατίτιδας Ε στην Ευρώπη, παράλληλα µε την αποτύπωση της διαχρονικής εξέλιξής
της λοίµωξης και την απόδοση συµπερασµάτων. 
Ο όγκος των βιβλιογραφικών αναφορών τα τελευταία χρόνια διευρύνεται, παράλληλα µε την δια-
χρονική µεταβολή της επίπτωσης της HEV λοίµωξης και την αύξηση των κρουσµάτων οξείας ηπα-
τίτιδας Ε στην Ευρώπη. Αυτό ίσως γεννά την επιτακτική πλέον ανάγκη ευαισθητοποίησης του
κλινικού ιατρού και έντονης επιδηµιολογικής επιτήρησης της λοίµωξης και στις ανεπτυγµένες ευ-
ρωπαϊκές χώρες.

Υπεύθυνος αλληλογραφίας
Χριστίνα Κουτρουµπή

Εργαστήριο Μικροβιολογίας
Γ.Ν.Α. “Ο Ευαγγελισµός” 

∆ηµαρχείου 41, 
12242, Αιγάλεω

�Τηλ.: 211 4076113, κιν.: 6937263698
e-mail: cristkt@yahoo.gr

Λέξεις κλειδιά
Ηπατίτιδα Ε, HEV, Ευρώπη, επιπολασµός, 
ζωονόσος
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Ει σα γω γή

Η Ηπατίτιδα Ε είναι µια ζωονόσος, η οποία οφείλεται
στον ιό της Ηπατίτιδας Ε (HEV) και µεταδίδεται στον
άνθρωπο κυρίως µέσω της εντεροστοµατικής οδού.
Στις περισσότερες των περιπτώσεων η νόσος είναι
αυτοπεριοριζόµενη, µε χαµηλά ποσοστά θνητότητας,
ενώ έχουν αναφερθεί περιστατικά κεραυνοβόλου και
χρόνιας ηπατίτιδας Ε σε ειδικές πληθυσµιακές οµά-
δες, όπως οι ανοσοκατεσταλµένοι και µεταµοσχευ-
µένοι ασθενείς. 

Η Ηπατίτιδα Ε αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητη κλι-
νική οντότητα το 1983, όταν κατέστη δυνατή η πρώτη
άµεση πειραµατική απόδειξη ύπαρξης ενός νέου ηπα-
τοτρόπου ιού από τον Balayan.1 Μετά την εµφάνιση
µιας µη αναγνωρισµένης µορφής ηπατίτιδας σε ένα
στρατόπεδο κατά τη διάρκεια της Σοβιετικής κατά-
ληψης του Αφγανιστάν, ο Balayan µετέδωσε επιτυ-
χώς τη λοίµωξη στον εαυτό του µετά από κατάποση
διαλύµατος κοπράνων µολυσµένων στρατιωτών, µε
αποτέλεσµα τα σωµατίδια του νέου ιού να αποβλη-
θούν στα κόπρανά και να ανιχνευθούν µε τη βοήθεια
του ηλεκτρονικού µικροσκοπίου. Το 1990 ο Reyes,2

κατάφερε να αναλύσει ένα τµήµα του γονιδιώµατος
του νέου ιού, ενώ µετά την αναγνώριση της ολοκλη-
ρωµένης αλληλουχίας του γονιδιώµατός του, ονοµά-
στηκε ιός της Ηπατίτιδας Ε.

1. Ο ιός της Ηπατίτιδας Ε (ΗΕV)

Ο ιός ανήκει στο γένος Hepevirus και αποτελεί το µο-
ναδικό µέλος της οικογένειας Hepeviridiea.3 Είναι
σφαιρικός, µη ελυτροφόρος ιός, µεγέθους 27-34nm,
περιβάλλεται από καψίδιο που παρουσιάζει εικοσαε-
δρική συµµετρία και αποτελείται από διµερή µιας
πρωτεΐνης 660 αµινοξέων. Το σωµατίδιο του HEV έχει
πυκνότητα 1.35 ως 1.40gr/cm3 σε CsCl4 και συντελε-
στή καθίζησης 183S. Τα ιικά σωµάτια του HEV αδρα-
νοποιούνται σε χαµηλές θερµοκρασίες µεταξύ -70oC
και +8oC, µετά από επώαση στους 56oC για µια ώρα

ή στους 37oC για µισή ώρα, καθώς επίσης σε µετά
από έκθεση σε ιονισµένα απολυµαντικά. 4,5

Το γονιδίωµά του συνίσταται από ένα µονής έλι-
κας, θετικής πολικότητας RNA µεγέθους 7.500bp,
ενώ περιέχει τρία ανοιχτά πλαίσια ανάγνωσης (Open
Reading Frames-ORF1-3) που κωδικοποιούν διαφο-
ρετικές πρωτεΐνες.5 Το δεύτερο ανοιχτό πλαίσιο ανά-
γνωσης επικαλύπτει το τρίτο, ενώ κανένα πλαίσιο
ανάγνωσης δεν επικαλύπτει το πρώτο. Η ORF1 βρί-
σκεται στο 5’ άκρο του γονιδιώµατος και κωδικοποιεί
µια πρωτεΐνη 1690 αµινοξέων η οποία µετά από λύση
µετατρέπεται σε µη δοµικές πρωτεΐνες που συµµετέ-
χουν στον αναδιπλασιασµό του ιού µέσα στο κύτταρο
του ξενιστή (τρανσφεράσες, πρωτεάσες, RNA ελικά-
σες). Η ORF2 βρίσκεται στο 3’ άκρο του γονιδιώµατος
και κωδικοποιεί την καψιδική πρωτεΐνη που είναι υπεύ-
θυνη για τη συναρµολόγηση του ιού, την αλληλεπί-
δραση µε τα κύτταρα-στόχο, αλλά και την ανοσογο-
νικότητα του ιού. Η ORF3 αρχίζει µε το τελευταίο νου-
κλεοτίδιο της ORF1, αλληλοεπικαλύπτεται µε την
ORF2 και κωδικοποιεί µια φωσφοπρωτείνη 123 αµι-
νοξέων. Η πρωτεΐνη αυτή αλληλεπιδρά µε τον κυττα-
ροσκελετό του κυττάρου του ξενιστή, αλλά και µε τα
φωσφολιπίδια της κυτταροπλασµατικής του µεµβρά-
νης, κάτι που θέτει την υποψία ότι ίσως συµµετέχει
στη µετακίνηση του ιού µέσα στο κύτταρο, αλλά και
στη δυνατότητα που του προσφέρεται να επαναµο-
λύνει το ίδιο κύτταρο για ένα νέο κύκλο πολλαπλα-
σιασµού. Η οργάνωση των ORF εµφανίζει διαφορές
µεταξύ των διαφορετικών γονοτύπων, αλλά η λει-
τουργία τους παραµένει η ίδια.5

Μέσω της µοριακής ανάλυσης των διαφόρων στε-
λεχών που µολύνουν τον άνθρωπο αλλά και τα ζώα
έχουν αναγνωρισθεί 5 γονότυποι του HΕV και 24 υπο-
κατηγορίες αυτών µε γεωγραφική κατανοµή που συνι-
στούν ένα και µοναδικό ορότυπο (Πίνακας 1).

Ο γονότυπος 1 µολύνει κατά αποκλειστικότητα
τον άνθρωπο και έχει αποµονωθεί σε περιοχές της
Αφρικής και της Ασίας, όπου η νόσος είναι υπερεν-
δηµική. Τα στελέχη που ανήκουν στο γονότυπο 1
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Αναγνωρισµένοι γονότυποι και υπότυποι του ιού της Ηπατίτιδας Ε.Πίνακας 1

ΓΓοοννόόττυυπποοςς

G1

G2

G3

G4

G5

ΥΥππόόττυυπποοιι

a-e (5)

a-b (2)

a-j (10)

a-g (7)

-

ΞΞεεννιισσττήήςς

Άνθρωπος

Άνθρωπος

Άνθρωπος, οικόσιτα και

άγρια ζώα

Άνθρωπος, οικόσιτα και

άγρια ζώα

Πτηνά

ΚΚααττααννοοµµήή

Ασία, Αφρική

Μεξικό, Τσαντ

∆ιεθνής κατανοµή

Ταϊβάν, Ιαπωνία, Κίνα,

Ευρώπη

Η.Π.Α., Βραζιλία, Ισπανία
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έχουν νουκλεοτιδική οµοιογένεια έως και 90%. Ο γο-
νότυπος 2 µολύνει επίσης µόνο τον άνθρωπο και πε-
ριέχει στελέχη αναγνωρισµένα στο Μεξικό αλλά και
σε επιδηµίες σε µεµονωµένες περιοχές της Αφρικής
(όπως η Νιγηρία και το Τσαντ), τα οποία παρουσιά-
ζουν γενετική οµοιότητα κατά 75% µε τα στελέχη του
γονοτύπου 1. Ο γονότυπος 3 περιλαµβάνει στελέχη
ανθρώπων και ζώων σε βιοµηχανοποιηµένες χώρες
διεθνώς και τα στελέχη αυτού παρουσιάζουν κατά
92% γενετική οµοιογένεια, αλλά µόνο σε ποσοστό 74-
75% µε τα στελέχη των υπόλοιπων γονοτύπων. Ο γο-
νότυπος 4 περιλαµβάνει στελέχη των ζώων και του
ανθρώπου που έχουν αποµονωθεί στην Ασία και συγ-
κεκριµένα την Κίνα, την Ταϊβάν και την Ιαπωνία, ενώ
πρόσφατα αποµονώθηκαν στελέχη του γονοτύπου 4
και στην Ευρώπη. Τα στελέχη του ιού που ανευρί-
σκονται στα πτηνά ανήκουν σε έναν πέµπτο γονό-
τυπο, τα οποία όµως έχουν ένα µικρότερο γονιδίωµα
(6,6kb) µε γενετική οµοιότητα κατά 50% µε τα στε-
λέχη των θηλαστικών. Αυτά τα στελέχη συνιστούν µια
γενετικά διακριτή οµάδα, η οποία ενώ αρχικά θεωρή-
θηκε ως ένας πέµπτος γονότυπος του ιού, τελικά µάλ-
λον αφορά ένα ξεχωριστό γένος, δεδοµένα που
ακόµη δεν κατάφερε να αποσαφηνίσει η βιβλιογρα-
φία.

Καθένας γονότυπος του HEV θεωρείται ο κυρίαρ-
χος σε µια γεωγραφική περιοχή, οπότε και η λοίµωξη
που προκαλείται από αυτόν ονοµάζεται αυτόχθονη
για τη συγκεκριµένη περιοχή, ωστόσο, δεν περιορί-
ζεται αναγκαστικά µόνο σε αυτή. Για παράδειγµα, ενώ
ο γονότυπος 2 είχε αρχικά περιγραφεί στο Μεξικό,
στελέχη που ανήκουν σε αυτόν αποµονώθηκαν και
στην Αφρικανική ήπειρο.6 Πρόσφατα, ο γονότυπος 1
έχει αναγνωριστεί στην Κούβα και τη Λατινική Αµε-
ρική.7 Αξιοσηµείωτο επίσης είναι ότι τα χοίρεια στε-
λέχη ανήκουν στους γονοτύπους 3 και 4, αν και
τελευταία ανιχνεύτηκε στέλεχος που ανήκει στο γο-
νότυπο1 σε χοίρους στην Καµπότζη.8

2. Επιδηµιολογία

Ο HEV έχει µελετηθεί κυρίως σε αναπτυσσόµενες
χώρες, (νοτιοανατολική Ασία), όπου αποτελεί κύριο
παθογόνο παράγοντα οξείας ηπατίτιδας σε ενήλικες.9

Ωστόσο, αντισώµατα έναντι του ιού έχουν βρεθεί τα
τελευταία χρόνια σε ενήλικες και σε ανεπτυγµένες

χώρες διεθνώς. Φυσικοί ξενιστές του ιού είναι οι πί-
θηκοι10, οι χοίροι11,12, τα πρόβατα13, οι αρουραίοι14, τα
ποντίκια14, και τα πτηνά.15 Η νόσος µεταδίδεται κυ-
ρίως µέσω µολυσµένων υδάτων ή βρώση κρέατος µο-
λυσµένου µε τον ιό (Πίνακας 2).
Στην Ασία ο HEV είναι ενδηµικός. Επιδηµιολογικές
έρευνες στις χώρες αυτές καταγράφουν ποσοστά
επίπτωσης των κυκλοφορούντων IgG αντισωµάτων
έναντι του ιού στον ορό ενηλίκων ασθενών και υγιών
ατόµων, µέχρι και 50%. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η θνη-
τότητα από τη λοίµωξη στις χώρες αυτές αγγίζει το
0,2-4% στον γενικό πληθυσµό, ενώ στις εγκύους φτά-
νει έως και το 20%.16

Έχουν αναγνωριστεί δύο επιδηµιολογικές εκφρά-
σεις της λοίµωξης: α) η υπερενδηµική που παρατη-
ρείται σε περιοχές της Ασίας και της Αφρικής µε
υπεύθυνο γονότυπο τον 1και β) η σποραδική µορφή
που καταγράφεται κυρίως σε βιοµηχανοποιηµένες
χώρες µε υπεύθυνους γονοτύπους τους 3 και 4.17

Στην πρώτη περίπτωση της υπερενδηµικής µορ-
φής της λοίµωξης, παρουσιάζονται συχνές εξάρσεις
της νόσου σε διάστηµα λίγων ετών, γεγονός που απο-
δίδει ένα ιδιαίτερα µεγάλο µολυσµατικό φορτίο µε
αποτέλεσµα τη µόλυνση πολλών εκατοντάδων ως χι-
λιάδων ατόµων. Οι εξάρσεις αυτές σχετίζονται µε την
κατανάλωση πόσιµου νερού µολυσµένου από τον ιό,
ενώ η διάρκεια τους ποικίλλει µεταξύ µερικών εβδο-
µάδων έως και πολλών ετών. Συχνά είναι επακόλουθο
περιόδων µεγάλων βροχοπτώσεων και πληµµυρών ή
εκτεταµένων περιόδων ξηρασίας και υψηλών θερµο-
κρασιών. Προσβάλλεται µόνο ο άνθρωπος, ενώ τα πε-
ρισσότερα κρούσµατα αφορούν νεαρούς ενήλικες 15
έως 45 ετών. Επίσης, φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση
των κρουσµάτων µε το φύλο, µε τους άνδρες να προ-
σβάλλονται συχνότερα από τις γυναίκες. Ίσως αυτό
είναι επακόλουθο της µεγαλύτερης έκθεσης των αν-
δρών στους παράγοντες κινδύνου ή κάποιας ιδιοσυγ-
κρασιακής ιδιαιτερότητας που αυξάνει την πιθανότητα
νόσησης.17

Όµως στη σποραδική έκφραση της λοίµωξης, κα-
ταγράφονται λιγότερα, µεµονωµένα κρούσµατα οξεί-
ας ηπατίτιδας, ενώ η µετάδοση φαίνεται να γίνεται
µέσω των ζώων, καθώς ο υπεύθυνος γονότυπος (3,4)
για τις συγκεκριµένες περιοχές εµφάνισης (Ευρώπη,
Αµερική) µολύνει τόσο τον άνθρωπο όσο και τα ζώα
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Εντεροστοµατική οδός Επιµόλυνση πόσιµου νερού από κόπρανα

Τροφιµογενής Κατάποση προϊόντων µολυσµένων ζώων

Ζωονόσος Έκθεση σε µολυσµαντικά σωµατικά υγρά µολυσµένων ζώων

Αιµατογενής Μετάγγιση µολυσµένου παραγώγου αίµατος

Κάθετη Από τη µητέρα στο έµβρυο
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τα οποία όµως δε νοσούν. Και σε αυτή τη περίπτωση
περισσότερα κρούσµατα να ανιχνεύονται µεταξύ των
ανδρών, ενώ έχουν αναφερθεί και περιστατικά χρόνιας
λοίµωξης από τον ιό της ηπατίτιδας Ε σε ανοσοκατε-
σταλµένα και µεταµοσχευµένα άτοµα, ή/και αναζωπύ-
ρωση της λοίµωξης επί συνυπάρχουσας καταστολής
του ανοσιακού συστήµατος. Η νόσος στις περιπτώσεις
αυτές διαδράµει µε πιο ήπια κλινική εικόνα (ηπατίτιδα
µε ίκτερο συναντάται σε µικρά ποσοστά). Τα δεδοµένα
αυτά µας οδηγούν µάλλον στο συµπέρασµα ότι οι γο-
νότυποι 3 και 4 είναι λιγότερο µολυσµατικοί, παρόλο
που η επίπτωσή τους στον γενικό πληθυσµό είναι ση-
µαντικά υψηλή. Όµως, ο κίνδυνος εµφάνισης και η κλι-
νική εξέλιξη της λοίµωξης ακολουθεί µια πιο βαριά
πορεία σε άτοµα µεγάλης ηλικίας ή µε συνυπάρχου-
σες νοσηρότητες (Πίνακας 3).

3. Κλινική εικόνα

Η Ηπατίτιδα Ε στις περισσότερες των περιπτώσεων
εξελίσσεται ως οξεία αυτοπεριοριζόµενη νόσος,
ωστόσο δύναται να µεταπέσει σε χρονιότητα ή να
ακολουθήσει µια κεραυνοβόλο πορεία σε ανοσοκα-
τεσταλµένα άτοµα, όπως τους µεταµοσχευµένους
ενήλικες. Έτσι, µπορεί να παραµείνει ασυµπτωµατική
(στις περισσότερες των περιπτώσεων) ή µετά από µια
περίοδο επώασης 15 έως 60 ηµερών να εκφραστεί
κλινικά µε συµπτωµατολογία, η οποία περιλαµβάνει
δύο φάσεις: την πρόδροµη και την ικτερική. Η πρό-
δροµη φάση χαρακτηρίζεται από συµπτωµατολογία
που οµοιάζει µε γριππώδη συνδροµή, όπως ήπια
αδιαθεσία, µυοσκελετικό άλγος, χαµηλή πυρετική κί-
νηση, ανορεξία, ναυτία, ενίοτε πολλαπλούς εµέτους,
απώλεια βάρους και αφυδάτωση. Συχνά αναφέρεται

άλγος ή/και έλξη στο δεξιό υποχόνδριο, παράλληλα
µε ένα αίσθηµα πληρότητας που επιδεινώνεται µε τη
φυσική δραστηριότητα. Η ικτερική φάση χαρακτηρί-
ζεται από ικτερική χροιά δέρµατος και επιπεφυκότων,
υπέρχρωση ούρων και αποχρωµατισµό κοπράνων.
Στο 70% των ασθενών ανευρίσκεται κατά τη φυσική
εξέταση ψηλαφητό ήπαρ µε οµαλό, αποστρογγυλω-
µένο χείλος, µε ήπια ευαισθησία κατά την ψηλά-
φηση.18,19

Η φυσική ιστορία της λοίµωξης από τον HEV φαί-
νεται να διαφοροποιείται από αυτή των άλλων ηπα-
τοτρόπων λοιµώξεων εµφανίζοντας συχνότερα κε-
ραυνοβόλο εξέλιξη µε υψηλά ποσοστά θνητότητας,
κυρίως σε εγκύους που βρίσκονται στο 3ο τρίµηνο
κύησης. Συµπτωµατολογία κεραυνοβόλου ηπατίτιδας
δύναται να εµφανιστεί στις 4 έως 8 εβδοµάδες από
την έναρξη των λοιπών συµπτωµάτων και µπορεί να
περιλάβει διαταραχές πηκτικότητας (παράταση χρό-
νου προθροµβίνης- αιµορραγική διάθεση), εγκεφα-
λοπάθεια (εγκεφαλικό οίδηµα), ασκίτη ή/και επιπλο-
κές από άλλα όργανα (πνεύµονες, νεφρούς) ή συ-
στήµατα (συστηµατική φλεγµονώδη αντίδραση ή/και
σήψη).18

Υλικά και Μέθοδοι

∆ιενεργήθηκε ηλεκτρονική διερεύνηση της βιβλιο-
γραφίας µέσω του διαδικτύου στη βάση δεδοµένων
του United States National Library of Medicine και τη
National Institutes of Health Medical Database20, αλλά
και στην επίσηµη ιστοσελίδα του Παγκοσµίου Οργα-
νισµού Υγείας (World Health Organization–WHO),
χρησιµοποιώντας ως λέξεις-κλειδιά Hepatitis E, HEV,

Χαρακτηριστικά των δύο επιδηµιολογικών εκφράσεων της Ηπατίτιδας Ε.Πίνακας 3

ΓΓοοννόόττυυπποοςς

ΠΠεερριιοοχχήή  εεµµφφάάννιισσηηςς

ΕΕίίδδοοςς  πποουυ  µµοολλύύννεεττααιι

ΕΕίίδδοοςς  εεννδδηηµµίίααςς

∆∆ιιάάρρκκεειιαα  εεννδδηηµµιιώώνν

ΕΕπποοχχιιαακκήή  κκααττααννοοµµήή--σσχχέέσσηη
µµεε  κκλλιιµµααττιικκέέςς  σσυυννθθήήκκεεςς

ΕΕππιιπποολλαασσµµόόςς

ΟΟδδόόςς  µµεεττάάδδοοσσηηςς

ΦΦυυλλεεττιικκήή  δδιιάάκκρριισσηη

ΗΗλλιικκιιαακκέέςς  οοµµάάδδεεςς

ΧΧρροοννιιόόττηητταα--
ααννααζζωωππύύρρωωσσηη

ΥΥππεερρεεννδδηηµµιικκήή  µµοορρφφήή

G1

Ασία, Αφρική

Άνθρωπος

Μεγάλες υπερενδηµίες

Μεγάλη: εβδοµάδες έως χρόνια.

Ναι

Έως και > 50%

Κοπρανοστοµατική

Πιο επιρρεπείς οι άνδρες

Νεαροί ενήλικες

∆εν αναφέρεται

ΣΣπποορρααδδιικκήή,,  εεννδδηηµµιικκήή  µµοορρφφήή

G3, G4

Eυρώπη, Ασία, Αµερική

Άνθρωπος, ζώα

Σποραδικά κρούσµατα,
µικρές περιορισµένες ενδηµίες

Λίγες εβδοµάδες σε τοπικές, µικρές ενδηµίες

Όχι

2,7 - 52,5%

Τροφογενής

Πιο επιρρεπεις οι άνδρες

Μεγαλύτερες ηλικιακές οµάδες

Σε ανοσοκατεσταλµένα άτοµα-
χρόνιους ασθενείς.



Epidemiology, Seroprevalence, HEV reservoirs, συν-
δυάζοντάς τις µε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης
χωρίς χρονικό περιορισµό. Πολλές από τις παλαιότε-
ρες δηµοσιεύσεις ανασύρθηκαν από την παραπάνω
αναφερόµενη βάση δεδοµένων. Η αναζήτηση των νε-
ότερων βιβλιογραφικών αναφορών έγινε στη Βιβλιο-
θήκη του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «ο Ευαγ-
γελισµός», αλλά και στη Βιβλιοθήκη της Ιατρικής Σχο-
λής του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

Αποτελέσµατα

Τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη ένας σηµαντικός
όγκος σταδιακά αυξανόµενων δηµοσιεύσεων αφορά
λοιµώξεις από τον ιό HEV. Όπως φαίνεται (Πίνακας
4), υπάρχει µια έξαρση του ιού σε πολλές χώρες την
τελευταία οκταετία µε ποσοστά επιπολασµού της λοί-
µωξης που κυµαίνονται από το 2,7% έως και το
52,5%. Τα µεγαλύτερα ποσοστά καταγράφονται σε
Γαλλία, Γερµανία, ∆ανία και Αυστρία.
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4.85%

9.7%

12.1%

2.5%

24.7%

0.6%

5.3%
1.8%

1.7%

18.2%

3.2%

11.6%

52.5%

15%

2%

5.94% 

16.8%

2%

1.8%

0.4%

0.5%

0%

5.2%

9.3%

3%

3.9%-8.8%

10% 

13.8% 

18.8%

350 Μετανάστες στην Ελλάδα

545 Υγιή άτοµα

190 Ασθενείς χωρίς ηπατική νόσο

526 Μετανάστες στην Ιταλία

255 Υγιή άτοµα

165 Υγιή άτοµα

Αιµοδότες
Υγιή άτοµα

125 Αιµοδότες

341 Παιδιά

1998 Αιµοδότες

490 Άστεγοι

512 Αιµοδότες

300 Αιµοδότες

537 Υγιή άτοµα

16.125 Αιµοδότες

4.422 Υγιή άτοµα

537 Υγιή άτοµα

275 Αιµοδότες

1.275 Αιµοδότες

209 Υγιή άτοµα

50 Αιµοδότες

349 Υγιή άτοµα

108 Υγιή άτοµα

503 Ασθενείς χωρίς ηπατική νόσο

994 Υγιή άτοµα

Αιµοδότες

464 Υγιή άτοµα

670 Υγιή άτοµα

Dalekos, 1998 (28)

Adhami, 2001 (29)

Kondili, 2006 (30)

Chironna, 2001 (31)

Drobeniuc, 2001 (32)

Balayan, 1994 (33)

Fedorova, 1996 (34)

Balayan, 1997 (35)

Abe, 2004 (36)

Boutrouille, 2007 (37)

Kaba,2010 (38)

Mansuy, 2011 (21)

Chwan-Heng Wang, 2009 (39)

Koenecke, 2011 (40)

Vollmer,2012 (41)

Faber,2012 (42)

Pischke, 2012 (43)

Zaaijer, 1992 (44)

Zaaijer, 1995 (45)

Waar, 2005 (46)

Herremans, 2007 (47)

Sylvan,1998 (48)

Olsen, 2006 (49)

Langer, 1997 (50)

Bernal, 1996 (51)

Beale, 2011 (27)

Keane, 2011 (52)

Harrison, 2012 (53)

ΑΛΒΑΝΙΑ

ΚΟΣΟΒΟ

ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ

ΡΩΣΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

ΓΡΟΙΛΑΝ∆ΙΑ

ΑΓΓΛΙΑ



Υπάρχουν 57 επιδηµιολογικές µελέτες από διά-
φορες χώρες τις Ευρώπης που έχουν δηµοσιευθεί τη
χρονική περίοδο από το έτος 1992 έως το 2012 και-
στοχεύουν στη διερεύνηση του επιπολασµού της
Ηπατίτιδας Ε µέσω ανίχνευσης αντισωµάτων έναντι
του ιού HEV στο γενικό πληθυσµό των χωρών αυτών.

Σε αρκετές από τις ευρωπαϊκές χώρες έχουν πραγ-
µατοποιηθεί περισσότερες από µια µελέτες, που απέ-
δωσαν σηµαντικές πληροφορίες για τη διαχρονικότη-
τα της νόσου. Οι µελετητές προχώρησαν σε αναζή-
τηση κυκλοφορούντων IgG αντισωµάτων έναντι του
ιού HEV στον ορό, δεδοµένου ότι η ανεύρεση τους
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32.9%

20.6%

26.57%

9.6%

14%

3.2%

4.9%

2.15%

5.3%

2.8%

8.92%

7.3%

0.8%

2.17%

29%

4%

2.5%

3.2%

0.74-1.94%

2.6%

2.6%

0.4%

2.6%

2.9%

2.9%

4.3%

21.3%

6.4%

0.23%
0.53%
4.85%

4,8%

169 Αιµοδότες

461 Αιµοδότες

478 Υγιή άτοµα

116Υγιή άτοµα

100Υγιή άτοµα

94 Αιµοδότες

550 Αιµοδότες

492 Αιµοδότες

321 Παιδιά

95 Παιδιά

863 Υγιή άτοµα

336Υγιή άτοµα

1280 Αιµοδότες

863 Αιµοδότες

2.305 Υγιή άτοµα

360 Υγιή άτοµα

50 Αιµοδότες

1.473 Αιµοδότες

95 Υγιή άτοµα

Αιµοδότες, Υγιή άτοµα,

653 Υγιή άτοµα

1.889 Υγιή άτοµα

Έφηβοι

804 Αιµοδότες

Υγιή άτοµα

3.511 Υγιή άτοµα

532 Αιµοδότες

412 Μετανάστες από αναπτυσσόµε-
νες χώρες που ζουν στην Ιταλία

316 Αιµοδότες

2636 Αιµοδότες Ηπείρου
380 Αιµοδότες Αγρινίου

350 Μετανάστες από την Αλβανία

351 Αιµοδότες

Christensen, 2008 (54)

Christensen, 2008 (54)

Forgach, 2007 (55)

Reuter, 2009 (56)

Van Hoecke, 2012 (57)

Lavancy, 1994 (58)

Kauffman, 2011 (59)

Bernal, 1995 (51)

Montes, 1996 (60)

Mateos, 1998 (61)

Perez-Gracia, 2004 (62)

Buti, 2006 (63)

Lopez-Izquierdo, 2007 (64)

Fogeda, 2012 (65)

Marinho, 1994 (66)

Macedo, 1998 (67)

Queiros, 1997 (68)

Folgado, 2011 (69)

Zanetti, 1994 (70)

Stroffolini, 1996 (71)

Gessoni, 1996 (72)

Ripabelli, 1997 (73)

Gessoni, 1998 (74)

DeDonno, 2003 (75)

Vulcano, 2007 (76)

Masia,2009 (77)

Scotto, 2012 (78)

Psichogiou, 1996 (79)

Dalekos, 1998 (80)

Stefanidis, 2004 (81)

∆ΑΝΙΑ

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΒΕΛΓΙΟ

ΕΛΒΕΤΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΕΛΛΑ∆Α



υποδηλώνει µόλυνση σε παρελθόντα χρόνο, χωρίς
αυτό να συνεπάγεται απαραίτητα νόσηση, δηλαδή
κλινική έκφραση της λοίµωξης µε αντίστοιχη συµ-
πτωµατολογία. Το δείγµα ελέγχου αφορά υγιή άτοµα
χωρίς ηλικιακό περιορισµό, άνδρες και γυναίκες.

Επίσης, υπάρχουν επιπλέον 35 βιβλιογραφικές
αναφορές κρουσµάτων οξείας Ηπατίτιδας Ε (Πίνα-
κας-5), µε την πρώτη δηµοσίευση το 1992. Αφορούν
περιπτώσεις οξείας Ηπατίτιδας Ε, επιβεβαιωµένης
µέσω της αναζήτησης στον ορό κυκλοφορούντων
IgM αντισωµάτων, καθώς επίσης και ανίχνευση του
ιού µέσω της τεχνικής PCR όπου αυτό ήταν δυνατό. 

Τα αναφερόµενα επιβεβαιωµένα κρούσµατα Ηπα-
τίτιδας Ε αφορούν λοίµωξη από το γονότυπο 3 σε πε-
ριπτώσεις αυτόχθονης λοίµωξης, καθώς ο συγκεκρι-
µένος γονότυπος θεωρείται ο κυρίαρχος στις χώρες
της Ευρώπης, ενώ υπάρχουν και επιβεβαιωµένα
κρούσµατα Ηπατίτιδας Ε όπου ο υπεύθυνος γονότυ-
πος είναι ο 1, αλλά αφορούν άτοµα που έχουν ταξι-
δέψει σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής ή άτοµα
καταγωγής από τις περιοχές αυτές.

Έγινε προσπάθεια οµαδοποίησης των καταγρα-
φών του επιπολασµού της Ηπατίτιδας Ε στον γενικό
πληθυσµό σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης ανά
τετραετία εµφάνισης, προσφέροντας σηµαντικά στοι-
χεία για τη διαχρονική εξέλιξη του όγκου των δηµο-
σιεύσεων αλλά και του αναφερόµενου επιπολασµού
(∆ιάγραµµα 1). Έτσι, την τετραετία 1990-1994 υπάρ-
χουν 5 µελέτες µε µέγιστο επιπολασµό 29% στην
Πορτογαλία και ελάχιστο 0,6% στη Ρωσία, ενώ το πο-
σοστό για τις υπόλοιπες µελέτες κυµάνθηκε από 1,8%
έως και 3,20%. Την τετραετία 1994-1998 καταγρά-
φονται 17 δηµοσιευµένες µελέτες, που αναδεικνύουν
ανώτερο ποσοστό επιπολασµού στο γενικό πληθυσµό
8,8% στην Αγγλία, χαµηλότερο 0,4% στην Ολλανδία
και διακύµανση στις λοιπές µελέτες µεταξύ 1,70% και
6,40%. Την τετραετία 1998-2002 υπάρχουν στο σύ-
νολο 4 επιδηµιολογικές µελέτες από τις οποίες το
ανώτερο ποσοστό επιπολασµού της Ηπατίτιδας Ε στο
γενικό πληθυσµό (24,70%), εµφανίζεται στην Μολδα-
βία, το χαµηλότερο (2,5%) στο Κόσσοβο, ενώ τα υπό-
λοιπα ποσοστά βρίσκονται µεταξύ του 2,80% και
9,70%.

Την επόµενη τετραετία 2002-2006 στις 7 δηµοσι-
ευµένες επιδηµιολογικές µελέτες αναγνωρίζεται µέ-
γιστο ποσοστό επιπολασµού στο γενικό πληθυσµό
στο 18,2% στη Ρωσία, χαµηλότερο το 0,5% στην Ολ-
λανδία και τιµές διακύµανσης των υπολοίπων ποσο-
στών µεταξύ 2,90% και 12,10%. Την περίοδο
2006-2010 ο όγκος των µελετών εµφανίζεται ιδιαίτερα
διευρυµένος, συνολικά καταγράφονται 11 µελέτες µε
το µεγαλύτερο ποσοστό επιπολασµού να εµφανίζει η
∆ανία στο 32,9%, χαµηλότερο η Ολλανδία µε 0% και
διακύµανση των υπολοίπων ποσοστών µεταξύ 0,80%
και 26,57%. Τέλος, τη διετία 2010-2012, στο σύνολο
13 επιδηµιολογικών µελετών, το µεγαλύτερο ποσο-

στό επιπολασµού Ηπατίτιδας Ε στο γενικό πληθυσµό
εµφανίζεται στο 52,5% στη Γαλλία, το χαµηλότερο
στο 2% στη Γερµανία, ενώ τα υπόλοιπα ποσοστά κυ-
µαίνονται µεταξύ του 2,17% και 21,30%. 

Τα ανωτέρω αποτυπώνονται και στο διάγραµµα 2
όπου υπογραµµίζεται η τάση εµφάνισης αυξηµένων
ποσοστών επιπολασµού της Ηπατίτιδας Ε στο γενικό
πληθυσµό.

Σε µια προσπάθεια παρακολούθησης της διαχρο-
νικής εξέλιξης του επιπολασµού της HEV λοίµωξης
στον γενικό πληθυσµό στην Ευρώπη, καταγράφηκαν
τα δεδοµένα που υπάρχουν από χώρες που προσφέ-
ρουν διαχρονικά περισσότερες της µιας επιδηµιολο-
γικές µελέτες (Πίνακας-6). 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι στη Γαλλία το
2011 υπάρχει µια µελέτη ανίχνευσης IgG αντισωµά-
των έναντι του ιού της Ηπατίτιδας Ε σε δείγµα υγειών
αιµοδοτών όπου το ποσοστό ανέρχεται στο 52,5%.
Αυξηµένα ποσοστά επιπολασµού έχουν βρεθεί επί-
σης και στις εξής χώρες: 24,7% στη Μολδαβία το
2001, 18,2% στη Ρωσία το 2004, 32,9% και 20,6% στη
∆ανία το 2008, στην Αυστρία 26,57% το 2007, 14%
στο Βέλγιο το 2012, 16,8% την ίδια χρονιά στη Γερ-
µανία και 18,8% στην Αγγλία.

Επίσης, µεταξύ των αναφερόµενων µελετών, δια-
κρίνουµε µελέτες από 5 ευρωπαϊκές χώρες όπου γί-
νεται σύγκριση της επίπτωσης στον υγιή πληθυσµό
ατόµων που ζουν σε αστικό περιβάλλον και δεν έρ-
χονται σε άµεση επαφή µε ζώα, σε σχέση µε υγιή
άτοµα που ζουν σε αγροτικές περιοχές και έρχονται
σε καθηµερινή επαφή µε οικόσιτα ζώα όπως χοίρους
και πρόβατα (∆ιάγραµµα 3). 

Συζήτηση

Υπάρχει µια ολοένα αυξανόµενη ανησυχία στην Ευ-
ρώπη για την λοίµωξη από τον ιό HEV, κάτι που αν-
τανακλάται στην αύξηση του όγκου των
επιδηµιολογικών µελετών που δηµοσιεύονται τα τε-
λευταία χρόνια. Τα ερωτήµατα που εύλογα προκύ-
πτουν είναι: (i) Έχει αυξηθεί η επίπτωση της νόσου τα
τελευταία χρόνια στην Ευρώπη; (ii) Έχει αυξηθεί το
ενδιαφέρον της επιστηµονικής κοινότητας λόγω του
αυξανόµενου αριθµού κρουσµάτων οξείας Ηπατίτι-
δας Ε στο γενικό πληθυσµό, αλλά και στις ευαίσθητες
οµάδες χρόνιων ασθενών, όπου η νόσος διαδράµει
µε βαρύτερη κλινική εικόνα; Ή µήπως (iii) έχει βελ-
τιωθεί η ευαισθησία των παρεχόµενων διαγνωστικών
εργαλείων για την Ηπατίτιδα Ε; Τα πρώτα χρόνια της
εµφάνισης της Ηπατίτιδας Ε στην Ευρώπη υπήρχε
συζήτηση για µια αναδυόµενη νόσο. Μήπως τελικά το
ενδιαφέρον της επιστηµονικής κοινότητας ήταν
εκείνο που γίνεται όλο και πιο έντονο για την άγνω-
στη µέχρι τη δεκαετία του 1990 νόσο;
Η αύξηση του ενδιαφέροντος της επιστηµονικής κοι
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ΑΛΒΑΝΙΑ
2.4% 626
36.6% 109

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 4% 100

ΤΣΕΧΙΑ 27.8% 269

ΡΩΣΙΑ 5.2% 19
14.3% ∆εν αναφέρεται

ΓΑΛΛΙΑ 2 cases 121
10.6% 431

Πρώτη αναφορά οξείας Ηπατίτιδας Ε από HEV, γονότυπο 4

7 περιστατικά συσχέτισης νευρολογικών διαταραχών µε λοίµωξη από HEV

2.69% 269
7 cases 187

Reports 3 cases
3.3% 209
4.4% 1.027
2.7% 694

Αναφορά οξείας ηπατίτιδας Ε µετά από µεταµόσχευση

186 κρούσµατα µεταξύ 1996-2003

6% 333

125 κρούσµατα το 2003, 150 κρούσµατα το2004, 329 κρούσµατα το 2005

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Αναφορά κρούσµατος οξείας ηπατίτιδας Ε και 

34 κρουσµάτων Ηπατίτιδας Ε το 2001

32 κρούσµατα Ηπατίτιδας Ε το2003

ΑΥΣΤΡΙΑ 8.3% 180

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 1.9% 264

ΕΛΒΕΤΙΑ 1/6 6 κρούσµατα κεραυνοβόλου 
ηπατίτιδας

ΙΣΠΑΝΙΑ 18 κρούσµατα Ηπατίτιδας Ε

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Αναφορά κρούσµατος οξείας ηπατίτιδας Ε

6.5% 153
10.1% 218

25 κρούσµατα 540
20.6% 651

39.5% 43
22% 540

Πρώτη αναφορά οξείας Ηπατίτιδας Ε 
από HEV, γονότυπο 4

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 6% 400

ΕΛΛΑ∆Α

Αναφορά ταυτόχρονης λοίµωξης 
από τον ιό της Ηπατίτιδας Ε και S. typhi

Αναφορά κρούσµατος οξείας Ηπατίτιδας Ε

Αναφορές οξείας Ηπατίτιδας Ε στις χώρες της Ευρώπης
Πίνακας 5

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

*Όπου αναφέρεται ποσοστό επίπτωσης, αφορά το ποσοστό επιβεβαιωµένων κρουσµάτων Ηπατίτιδας Ε σε σχέση µε το συνολικό αριθµό κρου-
σµάτων Ηπατίτιδας από οποιονδήποτε ιό.
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ΧΧΩΩΡΡΑΑ ΕΕΠΠΙΙΠΠΟΟΛΛΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  ((%%)) ∆∆ΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑ  ((nn)) ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ

ΑΛΒΑΝΙΑ
4,85% 350

9,7% 454

12,1% 190 

ΡΩΣΙΑ
0,6% 165

5,3% ∆εν αναφέρεται

18,2% 341 

ΓΑΛΛΙΑ
3,2% 1998

11,6% 490

52,5% 512 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
15% 300

18,3% 222 

ΑΓΓΛΙΑ
8,8% 994

18,8% 670 

ΙΤΑΛΙΑ
2,6% 653

4,3% 532 

∆ιαχρονική εξέλιξη του επιπολασµού της Ηπατίτιδας Ε στην ΕυρώπηΠίνακας 6

Ει κό να 1. Οµαδοποιηµένα δεδοµένα επιπολασµού της Ηπατίτιδας Ε στις χώρες της Ευρώπης ανά τετραετία
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Ει κό να 2. ∆ιασπορά επιπολασµού Ηπατίτιδας Ε στις χώρες της Ευρώπης.

Ει κό να 3. Σύγκριση επιπολασµού Ηπατίτιδας Ε µεταξύ ατόµων που ζουν σε αγροτικές περιοχές και αστικό περιβάλλον.
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Ει κό να 5. ∆ιασπορά αναφερόµενων κρουσµάτων Ηπατίτιδας Ε στην Ευρώπη.

νότητας αναδεικνύεται από το γεγονός ότι µετά το
1992 (πρώτη µελέτη επίπτωσης στον γενικό πληθυ-
σµό που διεξήχθη στην Ολλανδία) υπάρχει µια αυξα-
νόµενη τάση εµφάνισης µελετών στην βιβλιογραφία
µε τον µεγαλύτερο όγκο της να καταγράφεται την τε-
τραετία 2006-2010 και τη διετία 2010-2012.

Φαίνεται ότι υπάρχει µια αυξανόµενη τάση στα πο-
σοστά εµφάνισης κυκλοφορούντων IgG αντισωµάτων
έναντι του ιού HEV στην Ευρώπη. Ενώ αρχικά υπήρχε
η άποψη ότι ο ιός προκαλεί µεµονωµένα κρούσµατα
αυτόχθονης λοίµωξης στην Ευρώπη, αρχίζει να τίθε-
ται η ισχυρά η υποψία ότι ο ιός µπορεί να προκαλεί µι-
κρές ενδηµίες και στις ανεπτυγµένες χώρες της
∆ύσης. Αυτό φαίνεται και από την ανεύρεση κατά πε-
ριόδους αυξηµένων ποσοστών οροθετικότητας, όπως
για παράδειγµα στη Γαλλία το 2011, µε το ποσοστό
κυκλοφορούντων IgG αντισωµάτων έναντι του HEV
να ανέρχεται στο 52,5%.21 Οι µελετητές απέδωσαν το
αυξηµένο ποσοστό στην κατανάλωση µολυσµένου
ωµού κρέατος υπό τη µορφή χοιρινών λουκάνικων,
αλλά και στην κατανάλωση κρέατος άγριων ζώων δε-
δοµένου ότι στους κυνηγούς το ποσοστό οροθετικό-
τητας ανερχόταν στο 80%.

∆υστυχώς, στις ανωτέρω επιδηµιολογικές µελέτες
όπου έγινε αναζήτηση των κυκλοφορούντων IgG αν-
τισωµάτων στον ορό ανθρώπων χρησιµοποιήθηκαν
διαφορετικοί κατά περίπτωση αντιγονικοί επίτοποι

του ιού, κάτι που προσέδωσε µειωµένη ευαισθησία
στις µεθόδους που κατά περίπτωση εφαρµόστηκαν
και συνεπώς µειωµένη αξιοπιστία των αποτελεσµά-
των. ∆εν υπάρχει µέχρι και σήµερα µέθοδος ανίχνευ-
σης των αντισωµάτων έναντι του HEV εγκεκριµένη
από τον Food and Drug Association-FDA, ώστε τα
αποτελέσµατα των µελετών να είναι άµεσα συγκρί-
σιµα. Παράδειγµα αποτελεί η µελέτη που έγινε στην
Τουλούζη της Γαλλίας που ενώ αρχικά το ποσοστό
επιπολασµού που αποδόθηκε στον γενικό πληθυσµό
ήταν 16%, σε µια δεύτερη εξέταση του ίδιου πληθυ-
σµού χρησιµοποιώντας διαφορετικό αντιγονικό επί-
τοπο το ποσοστό ανήλθε στο 52,5%. Φαίνεται ότι τα
πραγµατικά ποσοστά επιπολασµού της Ηπατίτιδας Ε
στην Ευρώπη υποεκτιµώνται, γεγονός που πιθανό-
τατα µπορεί να αποδοθεί στην έλλειψη ευαισθησίας
των µεθόδων που κατά και καιρούς έχουν χρησιµο-
ποιηθεί στις επιδηµιολογικές µελέτες.22

Όσον αφορά τα επιβεβαιωµένα κρούσµατα Ηπα-
τίτιδας Ε στην Ευρώπη, όπως φαίνεται στο διά-
γραµµα 4, το ποσοστό αναφερόµενων κρουσµάτων
Ηπατίτιδας Ε σε σχέση µε το συνολικό αριθµό κρου-
σµάτων Ηπατίτιδας από οποιονδήποτε άλλο ηπατο-
τρόπο ιό παρουσιάζει µια αυξητική πορεία τα
τελευταία χρόνια. Αυτό µπορεί εν µέρει να οφείλεται
στην γενίκευση της χρήσης των διαγνωστικών µεθό-
δων ανίχνευσης του HEV στην Ευρώπη αλλά και στην

2010 20152005200019951990
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αναζήτηση της Ηπατίτιδας Ε στη διαφορική διάγνωση
των ηπατοπαθειών στην καθηµερινή κλινική πράξη.
Μπορεί όµως να αντανακλά τα αυξηµένα ποσοστά
επιπολασµού του ιού στον γενικό πληθυσµό και την
εµφάνιση υπερενδηµικής µορφής Ηπατίτιδας Ε και
στην Ευρώπη. 

∆υστυχώς και στην περίπτωση των επιβεβαιωµέ-
νων κρουσµάτων Ηπατίτιδας Ε, όπου η επιβεβαίωση
αυτών γίνεται µε µοριακές τεχνικές όπως η µέθοδος
της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης, υπάρχουν
διαφορετικά µοντέλα της µεθόδου που εφαρµόζον-
ται, µε αποτέλεσµα την µείωση της ακρίβειας των
αποτελεσµάτων. Επίσης, δεν έχει θεσπισθεί από τον
Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας µια διεθνή σταθερά
ώστε να τυποποιηθούν οι µέθοδοι ανίχνευσης του ιού. 

Ο υπεύθυνος γονότυπος για την πλειονότητα των
κρουσµάτων Ηπατίτιδας Ε στον ευρωπαϊκό χώρο,
φαίνεται ότι είναι ο γονότυπος 3 του ιού. Πρόσφατα
έχουν αναφερθεί περιστατικά λοίµωξης και από το
γονότυπο 4 σε Γαλλία23 και Ιταλία24, ενώ υπάρχουν µε-
λέτες όπου ο υπεύθυνος γονότυπος είναι ο 1. Στις τε-
λευταίες περιπτώσεις δεν πρόκειται για αυτόχθονη
λοίµωξη, αλλά για άτοµα που έχουν πρόσφατα µετα-
ναστεύσει από ενδηµικές χώρες της Ασίας και της
Αφρικής, ή άτοµα που έχουν ταξιδέψει στις χώρες
αυτές.

Η οδός µετάδοσης σε κάθε περίπτωση είναι δύ-
σκολο να διευκρινιστεί, ωστόσο φαίνεται ότι η µετά-
δοση του ιού στην Ευρώπη ακολουθεί την τροφογενή
οδό µετά από βρώση ωµού κρέατος, µολυσµένου µε
τον ιό. Μάλιστα υπάρχουν µελέτες που έχουν συνδέ-
σει τον αυξηµένο κίνδυνο µετάδοσης του ιού HEV µε
τη βρώση ωµού ή µετρίως ψηµένου χοιρινού κρέα-
τος.25 Αναφέρθηκε ότι ο ιός HEV αδρανοποιείται
στους 56οC, αλλά υπάρχουν αναφορές ότι ακόµη και
µετά από ψήσιµο του χοιρινού κρέατος για µια ώρα
στη θερµοκρασία αυτή (συνήθης θερµοκρασία που
µαγειρεύεται το κρέας στις περισσότερες χώρες τις
Ευρώπης) δεν επιτυγχάνεται η αδρανοποίηση του.26

Ωστόσο, σε πολλές των περιπτώσεων το κρέας δεν
µαγειρεύεται καν στην ανωτέρω θερµοκρασία, αλλά
καταναλώνεται λιγότερο ψηµένο ή στη µορφή αλλαν-
τικών. ∆εν έχει ακόµη διευκρινιστεί εάν οι εφαρµοζό-
µενες µέθοδοι παστοποίησης του ωµού κρέατος
αδρανοποιούν τον ιό. 

Η πιθανότητα µετάδοσης του HEV από τους χοί-
ρους στον άνθρωπο µέσω της κατανάλωσης ωµού ή
µετρίως ψηµένου χοιρινού κρέατος, ενισχύεται και
από το γεγονός ότι έχει βρεθεί πως τα ανθρώπινα και
χοίρεια στελέχη παρουσιάζουν κατά 92% γενετική
οµοιογένεια. Να σηµειωθεί εδώ ότι στους χοίρους,
αλλά και στα υπόλοιπα ζώα ο HEV δεν προκαλεί νόσο.

∆ε φαίνεται ότι ο αυξηµένος επιπολασµός και η
εµφάνιση ολοένα και περισσότερων κρουσµάτων
Ηπατίτιδας Ε στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια να
µπορεί να συσχετιστεί µε τη µεγαλύτερη κατανάλωση

χοιρινού κρέατος. Ίσως η αύξηση που καταγράφεται
είναι επακόλουθο της πιο έντονης αναζήτησης του
ιού στην κλινική πράξη, αλλά και της εφαρµογής πιο
εξελιγµένων διαγνωστικών µεθόδων, που όµως όπως
αναφέρθηκε, ακόµη στερούνται ευαισθησίας. Ίσως
στο µέλλον βρεθούµε αντιµέτωποι µε µεγαλύτερα πο-
σοστά επιπολασµού του ιού και στις βιοµηχανοποι-
ηµένες χώρες της Ευρώπης δεδοµένης της παράλ-
ληλης εξέλιξης των διαγνωστικών πρακτικών, αλλά
και της ευαισθητοποίησης των κλινικών ιατρών.

Υπάρχει ανάγκη λοιπόν ευαισθητοποίησης και ενη-
µέρωσης του γενικού πληθυσµού να καταναλώνει
κρέας καλά ψηµένο, αλλά και να εφαρµόζει σωστές
µεθόδους υγιεινής κατά την παρασκευή των γευµά-
των. Επίσης, κρίνεται αναγκαίο να λαµβάνονται µέτρα
προφύλαξης στις πληθυσµιακές οµάδες µε επαγγελ-
µατική ενασχόληση µε το ωµό κρέας ζώων, όπως
σφαγείς και άτοµα που απασχολούνται σε µονάδες
επεξεργασίας ωµού κρέατος.

Μια ακόµη πιθανή οδός µετάδοσης φαίνεται πως
είναι µέσω της µετάγγισης µολυσµένων µε τον ιό πα-
ραγώγων αίµατος, δεδοµένης της πλειάδας των µε-
λετών που έχουν αναδείξει αυξηµένα ποσοστά
ανεύρεσης κυκλοφορούντων IgG αντισωµάτων έναντι
του ιού της Ηπατίτιδας Ε σε υγιείς αιµοδότες. Αξιο-
σηµείωτο είναι ότι κάποιες από αυτές αναφέρουν
ανεύρεση κυκλοφορούντων IgM αντισωµάτων αλλά
και RNA του ιού.27

Ωστόσο, µια τέτοια συσχέτιση δεν έχει αποδειχθεί
ακόµη αν και τα µεταγγιζόµενα παράγωγα αίµατος
δεν ελέγχονται στην καθηµερινή πρακτική για µό-
λυνση από τον HEV. Είναι αναγκαία όµως η λήψη µέ-
τρων, καθώς οι κύριοι αποδέκτες της διακίνησης των
µονάδων αίµατος και των παραγώγων του είναι οι
ανοσοκατεσταλµένοι ασθενείς, στους οποίους η
νόσος δύναται να διαδράµει µε εντονότερη κλινική ει-
κόνα, συµπεριλαµβανοµένης και της κεραυνοβόλου
µορφής ηπατίτιδας. 

Στις αρκετές µελέτες αναδεικνύεται µια ελαφρά
υπεροχή του επιπολασµού της λοίµωξης στους άν-
δρες σε σχέση µε τις γυναίκες, ενώ δεν φαίνεται να
προσβάλλεται συχνότερα κάποια συγκεκριµένη ηλι-
κιακή οµάδα. Στην Ευρώπη η λοίµωξη αφορά άτοµα
κάθε ηλικίας σε αντιδιαστολή µε τα κρούσµατα Ηπα-
τίτιδας Ε που απαντώνται στην Ασία και την Αφρική
που αφορούν νεαρούς ενήλικες 15 έως 45 ετών. Φαί-
νεται ότι τα άτοµα που ζουν σε αγροτικές περιοχές
και έρχονται σε άµεση επαφή µε τα ζώα και το κρέας
τους έχουν περισσότερες πιθανότητες µόλυνσης µε
τον ιό. Ίσως είναι αναγκαία η µελλοντική χαρτογρά-
φηση της λοίµωξης στις αγροτικές περιοχές ανά την
επικράτεια όπου ο κίνδυνος για τη µετάδοση του ιού
είναι µεγαλύτερος. Φαίνεται, ότι στις περιπτώσεις των
αστικών κέντρων τα άτοµα έρχονται σε επαφή µε ωµό
κρέας κατά τη παρασκευή του φαγητού ή τη βρώση
ωµών ζωικών εδεσµάτων. Αντίθετα, στις περιπτώσεις
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του πληθυσµού των αγροτικών περιοχών, η άµεση
επαφή µε οικόσιτα ζώα, εν δυνάµει ξενιστές του ιού,
και η βρώση µολυσµένου κρέατος αποτελούν πιθα-
νές πηγές διασποράς της λοίµωξης. Εγείρονται όµως
ισχυρές υποψίες µόλυνσης του ανθρώπου και από
τον υδροφόρο ορίζοντα άµεσα ή κατά την επεξεργα-
σία και βρώση λαχανικών. Τέλος, µια άλλη πιθανή
οδός µετάδοσης συνιστά η βρώση ωµού κρέατος
άγριων ζώων όπως το ελάφι.

Εποµένως τα βήµατα που κρίνονται αναγκαία για
το µέλλον είναι: α) η τυποποίηση και έγκριση συγκε-
κριµένης διαγνωστικής µεθόδου µε αυξηµένη ευαι-
σθησία για την καταγραφή του αληθούς επιπολασµού
της λοίµωξης στον γενικό πληθυσµό, αλλά και τη δια-
γνωστική προσέγγιση των οξέων κρουσµάτων, β) η
προσπάθεια καταγραφής όλων των κρουσµάτων

οξείας ηπατίτιδας Ε πανευρωπαϊκά και η χαρτογρά-
φηση αυτών, γ) η θέσπιση κανόνων επιδηµιολογικής
επιτήρησης σε ιατρικό και κτηνιατρικό επίπεδο, δ) η
ευαισθητοποίηση των κλινικών ιατρών και η ένταξη
της ηπατίτιδας Ε στη διαφορική διάγνωση των ιογε-
νών ηπατιτίδων, ε) η ευαισθητοποίηση των κλινικών
που έρχονται σε επαφή µε άτοµα ευαίσθητων πληθυ-
σµιακών οµάδων για σωστή ενηµέρωση προφύλαξης
έναντι µιας πιθανής λοίµωξης από τον HEV, στ) h ενη-
µέρωση του κοινού, αλλά και των ατόµων µε επαγ-
γελµατική ενασχόληση µε τα ζώα για τον HEV, τον
τρόπο µετάδοσης αλλά και τα µέτρα προφύλαξης και
ζ) ο έλεγχος των µεταγγιζόµενων µονάδων αίµατος ή
των παραγώγων του, τουλάχιστον στις περιοχές που
έχουν καταγραφεί ως ενδηµικές.
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Hepatitis E is human-zoonoses caused by Hepatitis E Virus (HEV) and is transmitted through the fae-
cal-oral route. The disease was previously thought to be endemic only in the developing countries of
Asia and Africa. However, recent studies have shown that HEV is the causative agent of sporadic au-
tochthonous hepatitis and endemics in the developed countries of Europe too, where high preva-
lence of Hepatitis E is recorded. The transmission routes are still not clearly understood, making
every effort to estimate the risk of infection unsafe. Even though the epidemiological data on the lon-
gitudinal changes of the infection in Europe is inadequate at present, there is an increase burden of
reports on both hepatitis E prevalence and cases of acute infection.
The aim of the present systematic review on hepatitis E is the analysis of the existing data on the
prevalence in the general population in Europe, including the subanalysis of the existing reports of
acute Hepatitis E cases, as well as the exploration of the longitudinal changes of the disease and an
effort in drawing conclusions on hepatitis E epidemiology in Europe. 
The existing bibliography follows a consistently increasing trend allowing a first impression on hep-
atitis E epidemiology in Europe. It seems that HEV is the causative agent of limited endemics. In gen-
eral, Hepatitis E prevalence in Europe is low, but with an increasing trend mostly in the recent years.
The latter, is also reflected by the increasing amount of reports of acute hepatitis E cases through Eu-
rope. There is therefore an urgent need of clinician’s awareness and disease surveillance in the de-
veloped countries of Europe too.
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Περίληψη

Παρά την ελαττωµένη τους επίπτωση, η οποία φτάνει το 1% σήµερα, οι περιπροθετικές λοιµώξεις
αποτελούν ένα ερευνητικό, διαγνωστικό, θεραπευτικό και µακροοικονοµικό πρόβληµα. Οι ολικές
αρθροπλαστικές ισχίου και γόνατος είναι διαδικασίες που µπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα
ζωής, αλλά σχετίζονται µε άσηπτη χαλάρωση και περιπροθετικές λοιµώξεις. Η διάκριση της περι-
προθετικής λοίµωξης από άλλες αιτίες χαλάρωσης της αρθροπλαστικής είναι πολύ σηµαντική κα-
θότι η αντιµετώπιση είναι διαφορετική. Ως περιπροθετική λοίµωξη ορίζεται η παρουσία βακτηρίων
στο µεσάρθριο διάστηµα της τεχνητής πρόθεσης, γεγονός που σχετίζεται σηµαντικά µε σαφή ερ-
γαστηριακά και ιστολογικά ευρήµατα καθώς και κλινικά σηµεία ενεργής λοίµωξης. Οι συχνότεροι µι-
κροοργανισµοί που ευθύνονται για τις περιπροθετικές λοιµώξεις είναι οι κοαγκουλάση αρνητικοί
σταφυλόκοκκοι (CNS) και ο Staphylococcus aureus. Πιστεύεται ότι όσο ακριβέστερη είναι η κατα-
νόηση της παθογένειας, τόσο πιο αποτελεσµατικά είναι τα προληπτικά και θεραπευτικά µέτρα που
πρέπει να ληφθούν. Η έγκαιρη διάγνωση, η ακριβής ταυτοποίηση του υπεύθυνου µικροοργανισµού,
και η επιλογή της κατάλληλης χειρουργικής στρατηγικής καθώς και του αντιβιοτικού σχήµατος απο-
τελούν ουσιώδη στοιχεία της θεραπευτικής προσέγγισης. Η συνολική θεραπεία απαιτεί τη συνερ-
γασία θεραπευτικής οµάδας αποτελούµενης από ορθοπαιδικούς, µικροβιολόγους, λοιµωξιολόγους,
πλαστικούς χειρουργούς,  φυσιοθεραπευτές και εργοθεραπευτές. Κάθε θεραπευτικός σχεδιασµός
πρέπει να αναπτύσσεται σε συνεννόηση µε τον ασθενή λαµβάνοντας υπόψη τους ρεαλιστικούς στό-
χους του. Η παρούσα ανασκόπηση παρέχει µια σύνοψη της τρέχουσας γνώσης για τη διάγνωση
και θεραπεία των περιπροθετικών λοιµώξεων.
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Ει σα γω γή

Οι ολικές αρθροπλαστικές ισχίου και γόνατος απο-
τελούν δύο από τις συνηθέστερες ορθοπαιδικές
επεµβάσεις. Παρόλο το υψηλό ποσοστό επιτυχίας και
τις συνεχείς τεχνικές βελτιώσεις, οι επεµβάσεις αυτές
ενέχουν ακόµη τον κίνδυνο επιπλοκών. Οι εν τω βάθει
λοιµώξεις αποτελούν τις σοβαρότερες επιπλοκές των
ολικών αρθροπλαστικών. Ο αυξανόµενος αριθµός
των ολικών αρθροπλαστικών επιφέρει και την αύξηση
του απόλυτου αριθµού των περιπροθετικών λοιµώ-
ξεων µε σοβαρές κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις σε
παγκόσµιο επίπεδο.1 Ως περιπροθετική λοίµωξη ορί-
ζεται η παρουσία βακτηρίων στο µεσάρθριο µιας
τεχνητής άρθρωσης που σχετίζεται σηµαντικά µε
εργαστηριακά και ιστολογικά ευρήµατα και κλινικά
σηµεία φλεγµονής. Στα κριτήρια της IDSA (Infectious
Diseases Society of America) για τις περιπροθετικές
λοιµώξεις, περιλαµβάνονται η ύπαρξη συριγγίου,
στοιχεία φλεγµονής στην ιστολογική εξέταση περι-
προθετικού ιστού, η ύπαρξη πυώδους υγρού πέριξ
της πρόθεσης και οι θετικές διεγχειρητικές καλλιέρ-
γειες περιπροθετικού ιστού.2 Καθυστερηµένη διά-
γνωση µπορεί να οδηγήσει σε απώλεια λειτουργικό-
τητας, υψηλά ποσοστά θνητότητας και την ανάγκη
για περιπλοκότερες χειρουργικές επεµβάσεις.3

Επιδηµιολογία

Σε γενικές γραµµές, οι συχνότητες περιπροθετικής
λοίµωξης κυµαίνονται από 0,8 ως 3,3% για τις ολικές
αρθροπλαστικές γόνατος και 0,3% ως 3,0% για τις
ολικές αρθροπλαστικές ισχίου. Η επίπτωση λοίµωξης
µετά από αναθεώρηση ολικής αρθοπλαστικής ισχίου
ποικίλλει από 2 ως 6%.4-8 Στο µέλλον αναµένεται ότι η
επίπτωση των περιπροθετικών λοιµώξεων θα αυξηθεί
περαιτέρω λόγω των καλύτερων µεθόδων ανίχνευσης
και του αυξανόµενου αριθµού αρθροπλαστικών στους
ηλικιωµένους. Η αντιµετώπιση των περιπροθετικών
λοιµώξεων έχει σοβαρές οικονοµικές επιπτώσεις. Στις
ΗΠΑ το ετήσιο κόστος της θεραπείας 3.500 – 4.000
περιπροθετικών λοιµώξεων ξεπερνά τα 500 εκατοµ-
µύρια δολλάρια και αναµένεται να ξεπεράσει το 1,5
δισεκατοµµύριο δολάρια ως το 2020.4

Παθογένεια

Σύµφωνα µε το χρόνο έναρξης οι περιπροθετικές λοι-
µώξεις διακρίνονται σε 3 τύπους: την πρώιµη (early)
µετεγχειρητική λοίµωξη, την καθυστερηµένη (de-
layed) χρόνια λοίµωξη και την όψιµη (late) λοίµωξη.7 Ο
πρώτος τύπος περιλαµβάνει τις λοιµώξεις που ανα-
πτύσσονται ως 3 µήνες µετά την επέµβαση, ο δεύτε-
ρος τύπος αναφέρεται σε λοιµώξεις που εξελίσσονται

3 – 24 µήνες και ο τρίτος τύπος αναφέρεται σε λοι-
µώξεις > 24 µήνες µετά την αρθροπλαστική. Η οδός
προέλευσης της λοίµωξης µπορεί να είναι περιεγχει-
ρητική, κατά συνέχεια ιστού αλλά και αιµατογενής,
εφόσον αποδειχθεί αιτιολογική και χρονολογική συ-
σχέτιση µε οποιαδήποτε, αποµακρυσµένη συνήθως,
εστία λοίµωξης στο σώµα.2, 9 Έχει αναφερθεί, επι-
πλέον και έτερος τύπος περιπροθετικής λοίµωξης, ο
ασυµπτωµατικός τύπος βακτηριακής εποίκισης της
επιφάνειας της πρόθεσης.10

Οι συχνότεροι µικροοργανισµοί που ευθύνονται
για τις περιπροθετικές λοιµώξεις είναι οι κοαγκου-
λάση αρνητικοί σταφυλόκοκκοι (CNS) και ο Staphylo-
coccus aureus, γεγονός που υποστηρίζει την υπό-
θεση της διεγχειρητικής µόλυνσης.8 Έχοντας επιτύχει
σταθερή προσκόλληση, τα βακτήρια πολλαπλασιά-
ζονται και σχηµατίζουν µια βιοµεµβράνη πάνω στην
επιφάνεια της πρόθεσης. Η βιοµεµβράνη αυτή απο-
τελεί ιδιαίτερη µορφή βακτηριακής ζωής και είναι
πολύ πιο ανθεκτική σε φαρµακευτική θεραπεία, επι-
δεχόµενη µόνο χειρουργικής αντιµετώπισης. Συνε-
πώς, η γνώση και κατανόηση της παθογένειας των
περιπροθετικών λοιµώξεων είναι απαραίτητη για την
ανάπτυξη προληπτικών και θεραπευτικών µέτρων.

Η πλειοψηφία των περιπροθετικών λοιµώξεων
προκαλείται από το Staphylococcus epidermidis, και
το Staphylococcus aureus. Το δέρµα στην περιοχή
της χειρουργικής τοµής µπορεί να αποτελέσει εστία
µικροβίων παρά τη χρήση αντισηπτικών. Τα άκρα της
χειρουργικής τοµής µπορούν να επαναποικιστούν
από µικρόβια µέσα σε 30 – 180 λεπτά από την έξοδο
του ασθενούς από το χειρουργείο.11 Επιπλέον, η σύγ-
χρονη κολλητική επίδεση του τραύµατος τραυµατίζει
τις επιφανειακές στιβάδες του δέρµατος.12

Ο S. aureus ανήκει στα πιο επιθετικά βακτήρια και
απαντάται στις περιπροθετικές λοιµώξεις σε ποσοστό
12% - 39%. Είναι ένα σύνηθες ενδονοσοκοµειακό πα-
θογόνο που µπορεί να παράγει πολύ περισσότερες
εξωκυττάριες πρωτεΐνες από τους CNS.13-14 Οι CNS
ευθύνονται για το 30% – 41% των περιπροθετικών λοι-
µώξεων, περιλαµβάνουν τουλάχιστον 5 διαφορετικά
είδη και δρουν σχηµατίζοντας µια εξωκυττάρια µεµ-
βράνη, το γλυκοκάλυκα, ο οποίος είναι απαραίτητος
για την επιβίωση τους. Οι επιφάνειες των προθέσεων
αποτελούν µοναδικό µικροβιακό υπόστρωµα. Η επι-
φάνεια του πολυαιθυλενίου φαίνεται να είναι ιδιαίτερα
ελκυστική για το S. epidermidis σε σύγκριση µε το S.
aureus, ο οποίος φαίνεται να προτιµά τις µεταλλικές
επιφάνειες. Οι διαβρωµένες επιφάνειες των µεταλλι-
κών προθέσεων σταθεροποιούν και ισχυροποιούν την
κατασκευή της βιοµεµβράνης.15 Οι επιφάνειες του πο-
λυαιθυλενίου προδιαθέτουν για βακτηριακό αποικι-
σµό και ασκούν αρνητική επίδραση στη χηµειοταξία
και τη φαγοκυττάρωση.16 Ο S. epidermidis µπορεί και
µεταβολίζει εστέρες που απελευθερώνοναι από το
οστικό τσιµέντο. Τα δεδοµένα από την πρόσφατη βι-
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βλιογραφία υπολογίζουν ότι το 90% των σταφυλό-
κοκκων είναι ανθεκτικοί στην πενικιλλίνη, ενώ η αν-
τοχή στην οξακιλλίνη αυξάνεται και περιλαµβάνει
διασταυρούµενη αντοχή σε όλα τα υπόλοιπα β-λα-
κταµικά αντιβιοτικά.17 Έχουν παρατηρηθεί σοβαρές
λοιµώξεις από στρεπτόκοκκο σε ποσοστό περίπου
10% και Gram αρνητικά βακτήρια (Pseudomonas
aeruginosa, Proteus mirabilis, κλπ.) σε ποσοστό 8%.18

Σε διάφορες µελέτες έχει επιβεβαιωθεί και ο παθο-
γενετικός ρόλος των αναερόβιων µικροβίων (Propio-
nibacterium acnes και peptostreptococci) καθώς και
συµβιωτικών βακτηρίων που συνεργάζονται στο σχη-
µατισµό της βιοµεµβράνης προκαλώντας πολυµικρο-
βιακή περιπροθετική λοίµωξη. Περίπου το 20% των
περιπτώσεων είναι πολυµικροβιακές, οφειλόµενες συ-
νήθως σε MRSA και αναερόβια.19

Βακτηριακή προσκόλληση

Ο βασικός παθογενετικός µηχανισµός των περιπρο-
θετικών λοιµώξεων είναι η προσκόλληση βακτηρίων
στις επιφάνειες της τεχνητής πρόθεσης. Η πιθανό-
τητα επιτυχούς βακτηριακού αποικισµού επηρεάζεται
από τα επιφανειακά χαρακτηριστικά της πρόθεσης,
την ύπαρξη ελεύθερων οστικών τεµαχιδίων, τους εγ-
γενείς παράγοντες κυτταρικής ανοσίας και τα γενε-
τικά χαρακτηριστικά των µικροβίων.20

Αµέσως µετά την τοποθέτηση τους, τα εµφυτεύ-
µατα καλύπτονται από συστατικά του αίµατος (πρω-
τεΐνες, ερυθροκύτταρα, αιµοπετάλια, κλπ.). Στην επι-
φάνεια αυτή προσκολλώνται βακτήρια, µεταξύ των
οποίων συντελούνται φυσικές και χηµικές αλληλεπι-
δράσεις (δυνάµεις van der Waals, ηλεκτροστατικές
και υδροφοβικές αλληλεπιδράσεις, πρωτεϊνικοί δε-
σµοί). Τα επιφανειακά χαρακτηριστικά του βιοϋλικού
είναι ιδιαιτέρως σηµαντικά, όπως η υδροφιλία. η τρα-
χύτητα και το ηλεκτρικό φορτίο επιφανείας. Υπάρ-
χουν δυο διακριτές φάσεις βακτηριακής προσκόλ-
λησης: µία αανναασσττρρέέψψιιµµηη  (µη ειδική) και µία µµηη  αανναα--
σσττρρέέψψιιµµηη (ειδική). Η πρώτη φάση περιλαµβάνει µη ει-
δικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες των βακτηρίων,
καθώς και του βιοϋλικού και του περιβάλλοντος αρ-
θρικού υγρού. Η δεύτερη φάση περιλαµβάνει πιο ει-
δικές δοµές, όπως υποδοχείς προσκόλλησης (adhe-
sion) εκφραζόµενους στην κυτταρική επιφάνεια των
βακτηρίων, οι οποίες ευοδώνουν τη σταθερή σύνδεση
µεταξύ βακτηρίων και βιοϋλικού.21 Η προσκόλλη-
ση του S. aureus γίνεται κυρίως µέσω ειδικών δοµών
ενώ η προσκόλληση του S. epidermidis γίνεται µέσω
υδρόφοβων αλληλεπιδράσεων.14, 22-23

Σχηµατισµός βιοµεµβράνης

Οι µικροοργανισµοί που προσκολλώνται στην επιφά-
νεια της πρόθεσης παράγουν πολυσακχαρίτες που
συντήκονται σχηµατίζοντας βιοµεµβράνη. Τα µικρό-
βια που ζουν στη βιοµεµβράνη προστατεύονται από

τους αµυντικούς µηχανισµούς του οργανισµού και εµ-
φανίζουν χαµηλή ευαισθησία στα αντιβιοτικά, µέσω
µεταβολών των µεταβολικών διαδικασιών. Σύµφωνα
µε τη θεωρία των Gristina et al, η προσκόλληση των
βακτηρίων και η οστική ενσωµάτωση (osseointegra-
tion) είναι παρόµοιες διαδικασίες και το τελικό αποτέ-
λεσµα εξαρτάται από την ταχύτητα και τη διαµόρφω-
ση αυτών των διαδικασιών. Αν τα βακτήρια υπερνική-
σουν την οστική ενσωµάτωση, µπορούν να διαµορ-
φώσουν συνθήκες για την επιβίωσή τους. Τα πιο
επιθετικά παθογόνα επεκτείνονται µέσω της επεξερ-
γασίας εξωκυττάριων πρωτεϊνών (invasins) ενώ τα λι-
γότερο επιθετικά παθογόνα παράγουν υψηλές
ποσότητες εξωκυττάριας ουσίας πλούσιας σε πολυ-
σακχαρίτες, για να περιτοιχίσουν και να προστατέ-
ψουν τα βακτηριακά κύτταρα.24 Ο γλυκοκάλυκας
ενεργοποιεί την παραγωγή PGE2 από τα µονοκύτ-
ταρα, η οποία παρεµποδίζει τον πολλαπλασιασµό των
Τ-λεµφοκυττάρων. 

Η βιοµεµβράνη αποτελείται από βακτήρια, ινώδες,
πολυµορφοπύρηνα, ερυθροκύτταρα, ιστιοκύτταρα,
ινοβλάστες και άλλα κυτταρικά συστατικά. Ένας ινώ-
δης θύλακος στην εξωτερική επιφάνεια της βιοµεµ-
βράνης µπορεί να θεωρηθεί ως το ενδιάµεσο στοιχείο
µεταξύ του οργανισµού και του βακτηριακού σχηµα-
τισµού.25 Τα βακτήρια που ζουν σε αυτές τις συνθή-
κες επιβραδύνουν το µεταβολισµό τους, ενεργοποι-
ούν µηχανισµούς επιβίωσης ή αποχωρίζονται την
αποικία. Κάτω από διάφορες συνθήκες, η συµβιωτική
σχέση µεταξύ περισσότερων του ενός ειδών βακτη-
ρίων αποτελεί πλεονέκτηµα για το σχηµατισµό των
βιοµεµβρανικών αποικιών.16, 26

Πιθανά σενάρια παθογένειας 
περιπροθετικών λοιµώξεων

Η βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη περιπροθε-
τικής λοίµωξης είναι ο βακτηριακός αποικισµός της
πρόθεσης και του πέριξ ιστού. Μια άλλη εξίσου ση-
µαντική παράµετρος είναι η κατάσταση του ανοσο-
ποιητικού συστήµατος του οργανισµού και των πέριξ
ιστών. ∆ιαταραχή του ανοσοποιητικού λόγω παρα-
γόντων που σχετίζονται ή όχι µε την πρόθεση (µεγάλη
ηλικία, χρόνια φλεγµονώδη νοσήµατα, σακχαρώδης
διαβήτης, κακή διατροφή, ανοσοκατασταλτικά φάρ-
µακα, νεοπλάσµατα, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, έµ-
φραγµα µυοκαρδίου, κολπική µαρµαρυγή, κλπ.) παί-
ζει σηµαντικό ρόλο στην παθογένεση των περιπρο-
θετικών λοιµώξεων. Στους προδιαθεσικούς παράγον-
τες συγκαταλέγονται οι προηγούµενες αρθροπλαστι-
κές, ο µακρύς χειρουργικός χρόνος, η βακτηριαιµία,
η σηπτική αρθρίτιδα, η παχυσαρκία, οι δερµατοπά-
θειες και προϋπάρχουσες αρθροπάθειες (π.χ. ρευ-
µατοειδής αρθρίτιδα).9, 27-30

Από τη στιγµή που τα βακτήρια προσεγγίσουν και
προσκολληθούν στην επιφάνεια της πρόθεσης, ανα-
πτύσσουν όλες τις λειτουργίες που τους επιτρέπουν
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την επιβίωση τους (µεταµόρφωση, επικοινωνία, πα-
ραγωγή πρωτεϊνών, κατασκευή βιοµεµβράνης). Ανα-
γνωρίζονται ως ξένο σώµα από τον οργανισµός µε
αποτέλεσµα την πρόκληση ανοσιακής απάντησης του
οργανισµού επηρεάζεται από τη χρόνια ανοσοανε-
παρκή φλεγµονώδη ζώνη πέριξ της τεχνητής άρθρω-
σης.15 Εντός του µεσάρθριου διαστήµατος της τεχνη-
τής άρθρωσης υπάρχει ένας τεράστιος αριθµός µι-
κροσκοπικών ρινισµάτων προερχόµενα από την πρό-
θεση τα οποία συνδέονται µε τα υπάρχοντα µακροφά-
γα και κύτταρα συνδετικού ιστού. Η περιπροθετική
οστεόλυση µπορεί να ρυθµίζει την ανοσοεπάρκεια, τη
συνοχή της βιοµεµβράνης και την ανάπτυξη αιµατο-
γενούς µόλυνσης.31-32

Μπορούν να διατυπωθούν 4 σενάρια για την πα-
θογένεια των περιπροθετικών λοιµώξεων.21

1. Η περιπροθετική λοίµωξη που οφείλεται σε
διεγχειρητικό ενοφθαλµισµό του βιοϋλικού µε µικρο-
οργανισµούς προκαλεί ταχέως εξελισσόµενη φλεγ-
µονή. Αυτός ο τύπος φλεγµονής επηρεάζεται κυρίως
από παράγοντες που αφορούν τα µικρόβια και λιγό-
τερο από το ρόλο της φυσικής ανοσίας. Κλινικά πα-
ρατηρούνται τοπικά σηµεία φλεγµονής συχνά συνο-
δευόµενα από συστηµατικά συµπτώµατα. Κάποια στε-
λέχη του S. aureus µπορούν να παράγουν εξωτοξίνες
που είναι σε θέση να υπερκεράσουν τους τοπικούς
φραγµούς και να προκαλέσουν συστηµατική σήψη.

2. Η περιπροθετική λοίµωξη που οφείλεται σε
διεγχειρητική ή άµεσα µετεγχειρητική µόλυνση από
λιγότερο επιθετικούς µικροοργανισµούς σε ασθενή
µε ανοσοεπάρκεια. Η έναρξη της λοίµωξης προσδιο-
ρίζεται εντός δύο ετών από τη χειρουργική επέµβαση.
Όσο πιο όψιµη είναι η λοίµωξη, τόσο λιγότερο επιθε-
τικοί είναι οι µικροοργασµοί ή τόσο επαρκέστερη
είναι η εγγενής ανοσία. Η ισορροπία µεταξύ της συ-
νοχής της βιοµεµβράνης και του περιβάλλοντος ιστού
µπορεί να απολεσθεί σταδιακά υπό την επιρροή της
λειτουργίας της πρόθεσης, τοπικών µεταβολικών συν-
θηκών, της τάσης επέκτασης των βακτηρίων ή δυσ-
λειτουργίας του υποκείµενου οστού. Μπορούν να
περάσουν αρκετά έτη από το σχηµατισµό της βιο-
µεµβράνης µέχρι την ενεργοποίηση ανοσολογικών
µηχανισµών. 

3. Η περιπροθετική λοίµωξη που οφείλεται σε µι-
κρού βαθµού διεγχειρητική µόλυνση από λιγότερο
επιθετικούς µικροοργανισµούς εξαρτάται από την κα-
τάσταση του οργανισµού. Ένας υγιής ανοσοεπαρκής
οργανισµός σε συνεργασία µε αντιβιοτικά έχει τη δυ-
νατότητα να εκριζώσει εύκολα τους υπεύθυνους µι-
κροοργανισµούς. 

4. Η αιµατογενής περιπροθετική λοίµωξη βασίζε-
ται σε δυο γεγονότα. Πρώτον, όλοι οι ασθενείς µε τε-
χνητή άρθρωση βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν
αιµατογενή περιπροθετική λοίµωξη λόγω της φυσιο-
λογικής βακτηριαιµίας του οργανισµού. Η διάγνωση
βασίζεται στις ιδιότητες του παθογόνου και στον

προσδιορισµό της χρονικής περιόδου. ∆εύτερον, η
εύρεση συγκεκριµένων µικροβίων της χλωρίδας της
στοµατικής κοιλότητας σε ισχίο ή γόνατο θέτει την
υποψία αιµατογενούς διασποράς. Η πιθανότητα αι-
µατογενούς διασποράς από βακτηριαιµία κυµαίνεται
σε ποσοστό µικρότερο από 0,5% αλλά για τον S. au-
reus το ποσοστό αυτό ανεβαίνει ως το 34%. 

∆ιάγνωση

Η διάγνωση τίθεται από το συνδυασµό κλινικών, ακτι-
νολογικών, ραδιοϊσοτοπικών, ιστολογικών και µικρο-
βιολογικών κριτηρίων.33

Έχουν εκδοθεί από την IDSA (Infectious Diseases
Society of America), γενικές κατευθυντήριες οδηγίες,
σύµφωνα µε τις οποίες σε κάθε ασθενή µε υποψία πε-
ριπροθετικής λοίµωξης, θα πρέπει να ακολουθείται
µία στρατηγική που περιλαµβάνει λεπτοµερές ιστο-
ρικό, µέτρηση της CRP και της ταχύτητας καθίζησης
ερυθρών αιµοσφαιρίων και ακτινολογικό έλεγχο της
πάσχουσας περιοχής. ∆ιαγνωστικές εξετάσεις όπως
σπινθηρογράφηµα, αξονική τοµογραφία, µαγνητική
τοµογραφία και PET scan δε θα πρέπει να αποτελούν
εξετάσεις ρουτίνας.36

Κλινική εικόνα

Οι πρώιµες λοιµώξεις µπορούν να εκδηλωθούν µέσω
εκροής υγρού από το χειρουργικό τραύµα και την
οξεία έναρξη πυρετού, πόνου, οιδήµατος και ερυθή-
µατος στην περιοχή του εµφυτεύµατος. Οι µη αντι-
µετωπισθείσες λοιµώξεις µπορούν να οδηγήσουν στο
σχηµατισµό συριγγίου. Η βακτηριαιµία και η συστη-
µατική σήψη αποτελούν σοβαρές επιπλοκές. Οι χρό-
νιες λοιµώξεις µπορούν να εκδηλωθούν µε σταδιακό
και επιδεινούµενο πόνο στην άρθρωση, περιορισµό
της κινητικότητας, ακτινολογικά ευρήµατα χαλάρω-
σης της πρόθεσης και ενδεχοµένως σχηµατισµό συ-
ριγγίων.35

Ακτινολογικά ευρήµατα

Οι απλές ακτινογραφίες της πάσχουσας άρθρωσης
συνήθως δεν βοηθούν στη διάγνωση της περιπροθε-
τικής λοίµωξης αλλά συνεισφέρουν στον αποκλεισµό
άλλων αρθροπαθειών. Η χρόνια λοίµωξη µπορεί να
προκαλέσει οστική απώλεια και σηµεία χαλάρωσης
της πρόθεσης αλλά τα ευρήµατα αυτά δεν είναι ει-
δικά υπέρ της λοίµωξης. Το υπερηχογράφηµα µπο-
ρεί να δείξει συλλογές ή πάχυνση του αρθρικού
υµέ-να. Η µαγνητική τοµογραφία δεν έχει διαγνω-
στική αξία λόγω των µεταλλικών artifacts. Η χρήση
σπινθηρογραφήµατος έχει διαγνωστική ακρίβεια της
τάξης του 90%, αλλά είναι περίπλοκη, χρονοβόρα και
ακριβή µέθοδος.36



Εργαστηριακά ευρήµατα

Αν τίθεται η υποψία οξείας λοίµωξης (παρουσία πυ-
ρετού, οξεία έναρξη συµπτωµάτων) ή η υποψία συ-
νυπάρχουσας λοίµωξης (π.χ. από S. aureus), θα πρέ-
πει να λαµβάνονται αιµοκαλλιέργειες για αερόβια και
για αναερόβια βακτήρια. και να γίνεται παρακέντηση
της άρθρωσης πριν τη χορήγηση αντιβιοτικών, εκτός
αν υπάρχει το ενδεχόµενο συστηµατικής σήψης. H
διαγνωστική παρακέντηση θα πρέπει να εκτελείται σε
όλους τους ασθενείς µε υποψία οξείας περιπροθετι-
κής λοίµωξης εκτός αν η διάγνωση είναι κλινικά εµ-
φανής και έχει γίνει προγραµµατισµός για
χειρουργείο. Στις περιπτώσεις χρονίως επώδυνων αρ-
θροπλαστικών, σε περιπτώσεις που τίθεται κλινική
υποψία περιπροθετικής λοίµωξης ή σε περιπτώσεις
αδικαιολογήτως αυξηµένης ταχύτητας καθίζησης ερυ-
θρών, µπορεί να γίνει παρακέντηση της άρθρωσης µε
τη βοήθεια υπερηχογραφήµατος, υπό τοπική αναι-
σθησία ή/και αρθροσκοπική βιοψία.34 Η ευαισθησία
της µεθόδου ποικίλει ευρέως (12% - 100%).37 Η γενική
εξέταση αρθρικού υγρού ασθενών µε ολική αρθρο-
πλαστική ισχίου µε αριθµό λευκών 4200 κύτταρα/µL
έχει ευαισθησία 84% και ειδικότητα 94% για να ανι-
χνεύσει την αντίστοιχη περιπροθετική λοίµωξη. Επί-
σης, αριθµός λευκοκυττάρων > 27800 κύτταρα/µL µε
πολυµορφοπυρηνικό τύπο έχει προγνωστική διαγνω-
στική αξία για πρώιµη µετεγχειρητική περιπροθετική
λοίµωξη σε ασθενείς µε ολική αρθροπλαστική του γό-
νατος. Για αυτό ο αριθµός των λευκοκυττάρων του
αρθρικού υγρού και η ικανότητά του να υποδείξει µία
περιπροθετική λοίµωξη θα πρέπει να ερµηνεύεται
λαµβάνοντας υπ' όψη το είδος της πρόθεσης και το
χρόνο από την εµφύτευσή της.35, 38

Η προεγχειρητική ταυτοποίηση του υπεύθυνου µι-
κροοργανισµού είναι χρήσιµη για τον καθορισµό της
χειρουργικής στρατηγικής. Οι καλλιέργειες ενδέχεται
να είναι αρνητικές αν ο ασθενής έχει λάβει αντιβιο-
τικά τους προηγούµενους 3 µήνες από την εγχείριση.
Όποτε είναι δυνατόν, η χορήγηση αντιβιοτικών θα
πρέπει να διακόπτεται µέχρι να ολοκληρωθούν όλες
οι απαραίτητες µικροβιολογικές εξετάσεις. Συνήθως
η χορήγηση προεγχειρητικής δόσης αντιβιοτικού
είναι αποδεκτή, σε περιπτώσεις που η σήψη ή η επι-
δείνωση των τοπικών φαινοµένων απαιτεί άµεση αν-
τιβιοτική θεραπεία.34

Η διαφοροδιάγνωση από την άσηπτη χαλάρωση
είναι δύσκολη. Στα εργαστηριακά ευρήµατα περι-
λαµβάνονται η αύξηση των λευκών αιµοσφαιρίων και
της CRP, µε χαµηλή διαγνωστική αξία. Πάντως, εµ-
µένουσα αύξηση των λευκών αιµοσφαιρίων και της
CRP θέτει την υποψία της περιπροθετικής λοίµωξης.
Ο συνδυασµός αυξηµένης ταχύτητας ερυθρών αιµο-
σφαιρίων και CRP φαίνεται να παρέχει άριστο συν-
δυασµό ευαισθησίας και ειδικότητας. Η µέτρηση της
IL-6 µπορεί να αποτελέσει χρήσιµο διαγνωστικό δεί-
κτη, ενώ η µέτρηση της προκαλσιτονίνης ορού είναι

αµφιλεγόµενης αξίας.39-41 Πρόσφατη έρευνα των
Galiera et al έδειξε ότι η µέτρηση του σιδήρου, της
φερριτίνης και της τρανσφερίνης του ορού µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για την πρώιµη διάγνωση των περι-
προθετικών λοιµώξεων.42

Η καλλιέργεια του περιπροθετικού ιστού αποτελεί
τη µέθοδο αναφοράς για τη διάγνωση των περιπρο-
θετικών λοιµώξεων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στο 60-
70% των ιστικών δειγµάτων µε τεκµηριωµένη λοίµωξη
αναπτύσσονται µικροοργανισµοί κατά την καλλιέρ-
γεια. Επίσης, είναι δύσκολη η διάκριση µεταξύ λοί-
µωξης και επιµόλυνσης λόγω της οµοιότητας των
µικροοργανισµών που προκαλούν τις περιπροθετικές
λοιµώξεις µε αυτά της φυσιολογικής χλωρίδας του
δέρµατος. Για παράδειγµα, αποµονώσεις κοαγκου-
λάση αρνητικών σταφυλοκόκκων (CNS) και Propioni-
bacterium acnes δεν θα πρέπει να αξιολογούνται ως
παθογόνα κάποιας τεκµηριωµένης περιπροθετικής
λοίµωξης αλλά θα πρέπει να αξιολογούνται και σε
συνδυασµό µε άλλες προϋποθέσεις.43 Για αυτό κατά
τη διαδικασία της αναθεώρησης θα πρέπει να λαµ-
βάνονται τουλάχιστον 3 και ιδανικά 5-6 δείγµατα πε-
ριπροθετικού ιστού για καλλιέργεια. Η καλλιέργεια
των ιστικών δειγµάτων θα πρέπει χρονικά να επιµη-
κύνεται για έως και 14 ηµέρες, καθώς έχει αναφερθεί
ότι το 73,6% των λοιµώξεων ανιχνεύονται µετά από
καλλιέργειες 7 ηµερών, ιδιαιτέρως του είδους Propi-
onibacterium το οποίο αποτελεί σύνηθες παθογόνο
στην περιπροθετική λοίµωξη ολικής αρθροπλαστικής
του ώµου.38, 44-45 Η ανάπτυξη του ιδίου µικροοργανι-
σµού σε 5 δείγµατα περιορίζει την πιθανότητα ψευ-
δώς θετικών αποτελεσµάτων σε <5%. Σε ανάπτυξη
του ιδίου µικροοργανισµού σε πάνω από δύο δείγ-
µατα η ευαισθησία της µεθόδου αναφοράς ανέρχε-
ται στο 71% και η ειδικότητα στο 95%.33,44 Ο λάθος,
όµως, δειγµατισµός, ο ανεπαρκής αριθµός ιστικών
δειγµάτων, το µικρό µικροβιακό φορτίο που δεν µπο-
ρεί να πολλαπλασιαστεί στις καλλιέργειες, η προ-
ηγούµενη λήψη αντιβιοτικών και η ανικανότητα από-
σπασης µικροοργανισµών από την πηγή της λοίµω-
ξης που είναι η βιοµεµβράνη, περιορίζουν σηµαντικά
την ικανότητα της µεθόδου αναφοράς να οδηγήσει
στην ορθή διάγνωση. 

Η καλλιέργεια αρθρικού υγρού έχει ευαισθησία 56
– 75% και ειδικότητα 95 – 100%. Αντιστοίχως η ιστο-
λογική εξέταση του περιπροθετικού ιστού έχει ικανο-
ποιητική ευαισθησία (50 – 93%) και ειδικότητα από (77
– 100%).21

Η υπερήχηση (sonication) των αφαιρεθέντων προ-
θέσεων µε χαµηλής συχνότητας (<100ΚΗΖ) και έν-
τασης υπερήχους µέσα σε φυσιολογικό ορό ή
διάλυµα Ringer’s, διασπά τη βακτηριακή βιοµεµβράνη
και απελευθερώνει τους µικροοργανισµούς από την
επιφάνεια της πρόθεσης εντός του υγρού. Το πα-
ραχθέν υγρό της υπερήχησης καλλιεργείται σε αε-
ρόβιες, µικροαερόφιλες και αναερόβιες συνθήκες για
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τουλάχιστον 15 ηµέρες. Η ανωτέρω µέθοδος φαίνεται
να βελτιώνει τη µικροβιολογική διάγνωση των περι-
προθετικών λοιµώξεων έχοντας µεγαλύτερη ευαι-
σθησία από αυτή της µεθόδου αναφοράς [καλλιέρ-
γειας του περιπροθετικού ιστού (>75%)], γιατί ανι-
χνεύει: α) µικρόβια από την βιοµεµβράνη που είναι η
πηγή της λοίµωξης, β) ευκολότερα µικτές λοιµώξεις,
γ) πληθυσµούς µε ετερογένεια αντοχής και στελέχη
ανθεκτικά στα γλυκοπεπτίδια, που δεν ανευρίσκονται
στις ιστικές καλλιέργειες.46 Η µέθοδος της υπερήχη-
σης των αφαιρεθέντων υλικών των προθέσεων είναι
επίσης πιο ευαίσθητη από τη µέθοδο αναφοράς σε
ασθενείς που ελάµβαναν προηγούµενα αντιµικρο-
βιακή αγωγή. Η Gram χρώση των ιστικών δειγµάτων
δεν είναι χρήσιµη ως διαγνωστική µέθοδος για τη διά-
γνωση των περιπροθετικών λοιµώξεων ενώ  η Gram
χρώση του υγρού υπερήχησης έχει ειδικότητα 100%
και ευαισθησία 44,7%.47

Θεραπεία

Η επιτυχής θεραπεία απαιτεί σωστή και εµπεριστα-
τωµένη διάγνωση, βασισµένη σε µικροβιακή ανάλυση
και επαρκή γνώση του ιστορικού του ασθενούς. Η επι-
λογή της θεραπείας θα πρέπει να εξατοµικεύεται ανά-
λογα µε το προσδόκιµο επιβίωσης, τα συνοδά νοσή-
µατα και τις προσωπικές επιδιώξεις του ασθενούς.48

Συντηρητική αγωγή

Οι ασθενείς µε επιβαρυµένο ιστορικό και πολλαπλά
συνοδά νοσήµατα µπορούν να αντιµετωπιστούν συν-
τηρητικά µε µακρόχρονη χορήγηση αντιβιοτικών.

Αφαίρεση πρόθεσης – Αρθρόδεση

∆εν συνηθίζεται να υποβάλλονται σε αναθεώρηση αρ-
θροπλαστικής, ασθενείς, οι οποίοι θα παραµείνουν σε
ακινησία για άλλους λόγους (π.χ. αναπηρία, νευρο-
λογικά νοσήµατα). Σε τέτοιες περιπτώσεις, η πρό-
θεση θα πρέπει να αφαιρείται.

Χειρουργικός καθαρισµός, αντιµικροβιακή αγωγή 
και διατήρηση του εµφυτεύµατος

Η συντηρητική χειρουργική αντιµετώπιση περιλαµβά-
νει χειρουργικό καθαρισµό της άρθρωσης µε αλλαγή
των κινητών τµηµάτων της πρόθεσης και διατήρηση
των σταθερών τµηµάτων, σε συνδυασµό µε παρατε-
ταµένη αντιµικροβιακή θεραπεία (DAIR strategy).49

Παλαιότερες µελέτες έδειξαν ότι η αρθροσκοπικός
καθαρισµός µολυσµένης αρθροπλαστικής γόνατος
έχει τα ίδια αποτελέσµατα µε τον ανοικτό χειρουργικό
καθαρισµό εφόσον η πρόθεση έχει στερεωθεί µε λίγο
τσιµέντο.50 Νεότερες µελέτες δείχνουν ότι ο αρθρο-
σκοπικός χειρουργικός καθαρισµός µειονεκτεί σε πε-
ριπτώσεις µόλυνσης από S. aureus. Η επιτυχία της

µεθόδου υπολογίζεται στο 85%, ενώ η αποτυχία σχε-
τίζεται µε προηγούµενη αναθεώρηση της αρθροπλα-
στικής, αρθροσκοπικό καθαρισµό και λοίµωξη από S.
aureus. Μετεγχειρητικά, χορηγούνται ενδοφλέβια αν-
τιβιοτικά για 6 εβδοµάδες και στη συνέχεια per os για
διάστηµα 3 – 24 µήνες. Η µέθοδος ενδείκνυται για
ασθενείς µε βραχεία διάρκεια συµπτωµάτων, µε καλά
στερεωµένες και σταθερές προθέσεις και µε σαφή µι-
κροβιολογική ταυτοποίηση υπεύθυνου µικροοργανι-
σµού.51 Αντενδείξεις αποτελούν η ρευµατοειδής αρ-
θρίτιδα, ο προηγούµενος χειρουργικός καθαρισµός
και η λοίµωξη από S. aureus.52

Αναθεώρηση αρθροπλαστικής

Η αναθεώρηση της ολικής αρθροπλαστικής µπορεί
να γίνει σε ένα ή σε δυο στάδια. Στην πρώτη περί-
πτωση εκτελείται δειγµατοληψία ιστών, αφαίρεση των
προθέσεων και του τσιµέντου, επιµελής χειρουργικός
καθαρισµός και τοποθέτηση νέας πρόθεσης. Μετεγ-
χειρητικά, ο ασθενής λαµβάνει αντιβιοτική αγωγή
διάρκειας από µία εβδοµάδα ως µερικούς µήνες. Στη
δεύτερη περίπτωση η πρόθεση αφαιρείται, γίνεται
χειρουργικός καθαρισµός και έκπλυση της άρθρωσης
και τοποθέτηση τσιµεντένιου spacer εµποτισµένο µε
αντιβιοτικά.53-56 Στη συνέχεια ο ασθενής λαµβάνει
αγωγή µε αντιβιοτικά ευρέος φάσµατος µέχρι τα απο-
τελέσµατα των καλλιεργειών να είναι διαθέσιµα. Η συ-
νολική διάρκεια θεραπείας είναι 6 εβδοµάδες. ∆ύο
µήνες µετά την πρώτη επέµβαση ή και αργότερα, το-
ποθετείται νέα πρόθεση.57-58 Η αναθεώρηση των δυο
σταδίων είναι περισσότερο διαδεδοµένη αλλά έχει το
µειονέκτηµα ότι απαιτεί δύο χειρουργικές επεµβάσεις
και ένα παρατεταµένο ενδιάµεσο διάστηµα ακινησίας.
Η αναθεώρηση σε ένα στάδιο µπορεί να εφαρµοστεί
σε ασθενείς που λόγω άλλων υποκείµενων παθήσεων
αδυνατούν να υποστούν δυο χειρουργικές επεµβά-
σεις και της µακρόχρονης περιόδου αποκατάστασης,
ενώ δε θα πρέπει να εφαρµόζεται σε περίπτωση λοί-
µωξης από ανθεκτικούς µικροοργανισµούς. Τα απο-
τελέσµατα των υπαρχουσών µελετών δείχνουν ότι
δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διαφορές στην αποτελε-
σµατικότητα των δυο µεθόδων.59-62 Σύµφωνα µε τη βι-
βλιογραφία, τα ποσοστά αποτυχίας της αναθεώρη-
σης της ολικής αρθροπλαστικής του γόνατος σε 2
στάδια ανέρχονται σε 0–44%.63-64 Η αναθεώρηση της
ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου είναι επιτυχής σε
ποσοστό 83% για της αναθεωρήσεις ενός σταδίου και
94% για τις αναθεωρήσεις δυο σταδίων.65-69

Αντιµικροβιακή χηµειοθεραπεία

Σε περίπτωση σταφυλοκοκκικών λοιµώξεων, κλινικές
µελέτες έχουν αναδείξει τη χρησιµότητα της ριφαµ-
πικίνης σε συνδυασµό µε σιπροφλοξασίνη, καθώς
είναι αντιβιοτικά που µπορούν να χορηγηθούν και από
του στόµατος (per os) και επιτυγχάνουν ικανοποιητική
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συγκέντρωση στη βιοµεµβράνη. Στελέχη MRSA που
παρουσιάζουν αντοχή στις κινολόνες µπορούν να αν-
τιµετωπιστούν (εµπειρικά) µε συνδυασµό ριφαµπικί-
νης µε λινεζολίδη ή δαπτοµυκίνη.70-72 Ως µονοθερα-
πεία µπορεί να χρησιµοποιηθεί βανκοµυκίνη και τεϊ-
κοπλανίνη.73 Η δαπτοµυκίνη είναι ένα καινούριο τα-
χέως βακτηριοκτόνο αντιβιοτικό µε δράση έναντι των
Gram θετικών κόκκων καθώς και των πολυανθεκτικών
(βλ. MRSA και ανθεκτικό στη βανκοµυκίνη εντερό-
κοκκο) και έχει δυνατότητα συνέργειας µε τη ριφαµ-
πικίνη.74-76 Σε περίπτωση λοίµωξης από εντερόκοκκο,
εφαρµόζεται επιτυχώς θεραπεία µε συνδυασµό ρι-
φαµπικίνης µε σιπροφλοξασίνη ή λινεζολίδη.77

Λοιµώξεις από είδη Propionibacterium αντιµετωπί-
ζονται επιτυχώς µε ριφαµπικίνη σε συνδυασµό µε
κλινδαµυκίνη, αµοξυκιλλίνη ή δαπτοµυκίνη.78 Σε περί-
πτωση λοίµωξης από P. aeruginosa εφαρµόζεται θε-
ραπεία µε κεφταζιδίµη και σιπροφλοξασίνη.79 Έρευ-
νες έχουν δείξει τη συνέργεια in vitro ριφαµπικίνης και
κολιστίνης για την αντιµετώπιση λοιµώξεων από P.
aeruginosa και A. baumanni.80 Σε περίπτωση λοίµω-
ξης από άλλα Gram αρνητικά βακτηρίδια χορηγείται
ενδοφλέβια αντιβιοτική θεραπεία για 4 – 6 εβδοµάδες
µε κεφτριαξόνη ή µεροπενέµη.81-82 Σε περίπτωση ψευ-

δώς αρνητικών καλλιεργειών που έχουν θετική ιστο-
λογική διάγνωση (7-11% περιπτώσεων), η χορήγηση
αντιβιοτικών βασίζεται στο ιστορικό, την παρουσία αν-
θεκτικών µικροοργανισµών και την παρουσία προ-
ηγούµενων θετικών δειγµάτων.83

Συµπεράσµατα

Η λοίµωξη µετά από ολική αρθροπλαστική παραµένει
σοβαρή επιπλοκή. Η πλειονότητα των περιπροθετικών
λοιµώξεων οφείλεται σε µικρόβια παρόµοια της φυ-
σιολογικής χλωρίδας του δέρµατος, που συνήθως
προκαλούν χαµηλής έντασης λοίµωξη (λίγα ή καθό-
λου συµπτώµατα για µεγάλο χρονικό διάστηµα), τα
οποία µπορούν να παρουσιάζουν µεγάλη αντοχή στη
δράση αντιβιοτικών και εγγενούς ανοσίας, ευρισκό-
µενα υπό την προστασία της βιοµεµβράνης. Η ακρι-
βής διάγνωση αποτελεί θεµέλιο λίθο για αποτελεσµα-
τική αντιµετώπιση των περιπροθετικών λοιµώξεων
γιατί η εσφαλµένη διάγνωση µπορεί να οδηγήσει σε
ακατάλληλες χειρουργικές επεµβάσεις µε µεγάλο πο-
σοστό αποτυχίας. 
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Summa ry

In spite of its incidence decreasing to 1% nowadays, prosthesis-related infections remain a research,
diagnostic, therapeutic and cost-related problem. Total hip or knee replacements are procedures
that may improve the quality of life, but they are also associated with aseptic failure and prosthetic-
joint infection. It is important to distinguish prosthetic-joint infection from other causes of joint failure,
because the management is different. Periprosthetic infection can be defined as a presence of bac-
teria in the artificial joint space, which is significantly associated with evident laboratory and/or tissue
markers, and clinical signs of running infection. Coagulase negative staphylococci and staphylo-
coccus aureus are the most usual bacteria that are responsible for prosthetic joint infections. It is be-
lieved that the more precise understanding of pathogenesis, the more effective preventative and
therapeutic measures, and the lower infection rate. Early diagnosis, selection of an appropriate sur-
gical strategy, accurate identification of the responsible microorganisms and selection of an appro-
priate antibiotic regimen are essential elements of any management strategy. Such approaches are
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Περίληψη

Εισαγωγή: Η βορικοναζόλη είναι ένα ευρέος φάσµατος αντιµυκητιακό φάρµακο που χορηγείται για
τη θεραπεία µυκητιακών λοιµώξεων. Η φαρµακοκινητική της χαρακτηρίζεται από έντονη δια- και
ενδο-ατοµική µεταβλητότητα επηρεάζοντας τη θεραπευτική και τοξική δράση της. 
Σκοπός: Ανάπτυξη, εφαρµογή και αξιολόγηση µιας µικροβιολογικής µεθόδου για τη µέτρηση συγκε-
ντρώσεων βορικοναζόλης στον ορό αιµατολογικών ασθενών. 
Υλικά-Μέθοδοι: Τα επίπεδα βορικοναζόλης προσδιορίστηκαν µε µικροβιολογική τεχνική διάχυσης σε
άγαρ και συγκρίθηκαν µε τα επίπεδα 12 προτύπων δειγµάτων που προσδιορίστηκαν µε τη µέθοδο
αναφοράς HPLC. Η συγκέντρωση της βορικοναζόλης προσδιορίστηκε σε 64 δείγµατα ορών από
29 αιµατολογικούς ασθενείς που έλαβαν βορικοναζόλη ενδοφλέβια και δια στόµατος σε διάφορες
δοσολογίες. 
Αποτελέσµατα: Το όριο ανίχνευσης της µικροβιολογικής τεχνικής ήταν 0.25 mg/L και ο συντελε-
στής µεταβλητότητας κυµαινόταν από 3-7%, ενώ οι διαφορές µε τη µέθοδο αναφοράς HPLC δεν
ήταν στατιστικώς σηµαντικές (µέση ποσοστιαία και απόλυτη διαφορά 14% και 0.3 mg/L, αντίστοιχα,
βαθµός συσχέτισης r2=0.96). Η δοσολογία της βορικοναζόλης στους 29 ασθενείς κυµαινόταν από
150mg x2 ως 400mg x2 την ηµέρα µε πιο συχνή (23/64, 36%) την καθιερωµένη δοσολογία συντή-
ρησης 200mg x2 την ηµέρα. Η διάµεση ελάχιστη συγκέντρωση ήταν 2.75 mg/L (εύρος 0.25-4.6
mg/L) µετά από ενδοφλέβια και 1.95 mg/L (εύρος 0.5-3.8 mg/L) µετά από δια στόµατος χορήγηση
της καθιερωµένης δοσολογίας. Τα επίπεδα βορικοναζόλης παρουσίασαν µη γραµµική φαρµακοκι-
νητική µε σηµαντική δια-ατοµική (73%) και ενδο-ατοµική (µέχρι και 85%) διακύµανση και µε ένα ση-
µαντικό ποσοστό ασθενών να εµφανίζουν υποθεραπευτικά (<2 mg/L) ή τοξικά (>5 mg/L) επίπεδα
(48% και 17%, αντίστοιχα).
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Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια, η αύξηση του αριθµού των ανο-
σοκατασταλµένων ασθενών έχει οδηγήσει στην αύ-
ξηση των απειλητικών για τη ζωή µυκητιακών λοιµώ-
ξεων, οι οποίες εξακολουθούν να συνδέονται µε
υψηλά ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας παρά
τη χορήγηση κατάλληλης αντιµυκητιακής θερα-
πείας1,2. Η έκβαση τους καθορίζεται από ποικίλους
παράγοντες που σχετίζονται µε τον παθογόνο µύκητα
(είδος, λοιµογονικότητα, ευαισθησία στα αντιµυκη-
τιακά φάρµακα), τον ασθενή (υποκείµενα νοσήµατα,
ανοσοκαταστολή, εντοπισµός λοίµωξης) και την αντι-
µυκητιακή αγωγή (χρόνος έναρξης, δοσολογία, τρό-
πος δράσης, συγκέντρωση στην εστία της λοίµωξης).
Ιδιαίτερα στην επιλογή της κατάλληλης αντιµυκητια-
κής αγωγής, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις
οποίες παρατηρούνται διακυµάνσεις στη φαρµακο-
λογική απόκριση που µπορούν να οδηγήσουν σε φαι-
νόµενα τοξικότητας ή µη ανταπόκρισης στη θεραπεία3.

Η βορικοναζόλη ανήκει στην κατηγορία των τρια-
ζολών β’ γενιάς, αποτελεί έναν αντιµυκητιακό παρά-
γοντα ευρέος φάσµατος, δεδοµένης της εκτεταµένης
δράσης της έναντι ζυµοµυκήτων καθώς και νηµατοει-
δών µυκήτων, ενώ µεταβολίζεται από τα ισοένζυµα
του ηπατικού κυτοχρώµατος P450, κυρίως του
CYP2C19 και σε µικρότερο βαθµό των CYP3A4 και
CYP2C9. Χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά µεταβλητή
µη γραµµική φαρµακοκινητική µε αποτέλεσµα να πα-
ρουσιάζει έντονη δια- και ενδο-ατοµική διακύµανση
(88-100%), η οποία µπορεί να οφείλεται σε φυσιολο-
γικούς, παθολογικούς και φαρµακολογικούς παρά-
γοντες όπως η ηλικία και το βάρος του ασθενή, η
ύπαρξη κάποιας ηπατικής ή/και νεφρικής δυσλει-
τουργίας, πολυµορφισµοί ενζύµων που συµµετέχουν

στη µεταβολική της οδό και ενδεχόµενες αλληλεπι-
δράσεις µεταξύ συγχορηγούµενων φαρµάκων4. Επο-
µένως, η εικόνα που εµφανίζει το φαρµακοκινητικό
της προφίλ σε συνδυασµό µε το χαµηλό θεραπευτικό
της δείκτη (στενό θεραπευτικό παράθυρο), την έλ-
λειψη κλινικών δεικτών του φαρµακευτικού της απο-
τελέσµατος και την καλή συσχέτιση µεταξύ της
συγκέντρωσης της στο πλάσµα και της θεραπευτικής
έκβασης την εντάσσουν στην κατηγορία των φαρµά-
κων κατάλληλων για παρακολούθηση των επιπέδων
τους (Τherapeutic Drug Monitoring, TDM)5-7.

Η παρακολούθηση των επιπέδων φαρµάκων εξυ-
πηρετεί στην εξατοµίκευση της δοσολογίας και στην
εκτίµηση της θεραπευτικής έκβασης µε στόχο τη δια-
τήρηση της συγκέντρωσης τους εντός ενός συγκε-
κριµένου εύρους (θεραπευτικού) ώστε να επέλθει το
βέλτιστο κλινικό αποτέλεσµα, δηλαδή να µεγιστοποι-
ηθεί το ενδεχόµενο της θεραπευτικής και συγχρόνως
να ελαχιστοποιηθεί αυτό της τοξικής τους δράσης8.
Οι µέθοδοι προσδιορισµού τους θα πρέπει να είναι
γρήγορες, ακριβείς, ευαίσθητες και πρωτίστως ειδι-
κές ως προς το υπό ανάλυση φάρµακο. Συγκεκρι-
µένα, για τη µέτρηση των επιπέδων βορικοναζόλης σε
βιολογικά υγρά χρησιµοποιούνται χρωµατογραφικές
και µικροβιολογικές τεχνικές. Παρά το γεγονός ότι η
υγρή χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης (High Pres-
sure Liquid Chromatography, HPLC) αποτελεί τη µέ-
θοδο αναφοράς, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων
εξακολουθούν να υιοθετούνται οι µικροβιολογικές µέ-
θοδοι µιας και χαρακτηρίζονται από τεχνική απλότητα
και χαµηλό κόστος, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις έχει
βρεθεί συγκριτικά µε αυτά της HPLC πως τα αποτε-
λέσµατα τους δε διαφέρουν σηµαντικά3,9.

Ο αριθµός των µελετών που τονίζουν τη σηµασία
και επιτακτικότητα του προσδιορισµού των επιπέδων
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Συµπεράσµατα: Η βορικοναζόλη παρουσίασε υψηλή φαρµακοκινητική διακύµανση στους αιµατο-
λογικούς ασθενείς και χρήζει παρακολούθησης. Ο προσδιορισµός επιπέδων βορικοναζόλης µε µι-
κροβιολογικές µεθόδους µπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο για τη βελτιστοποίηση της
θεραπευτικής δοσολογίας.



βορικοναζόλης αυξάνονται µε ρυθµό γεωµετρικής
προόδου την τελευταία τριετία10-12. Σκοπό, λοιπόν, της
παρούσας αναδροµικής µελέτης αποτέλεσε η ανά-
πτυξη και αξιολόγηση µιας µικροβιολογικής µεθόδου
στηριζόµενης στη διάχυση σε άγαρ για την µέτρηση
των συγκεντρώσεων της βορικοναζόλης σε δείγµατα
ορού και η εν συνεχεία εφαρµογή της σε δείγµατα αι-
µατολογικών ασθενών που λάµβαναν αντιµυκητιακή
αγωγή. Η επιλογή της συγκεκριµένης οµάδας ασθε-
νών έγινε λόγω της ευρείας χρήσης της βορικοναζό-
λης σε αυτούς τους ασθενείς, της αναγκαιότητας
παρακολούθησης των επίπεδων εξαιτίας της αναµε-
νόµενης διακύµανσης και της έλλειψης φαρµακοκι-
νητικών δεδοµένων στην Ελλάδα.

Υλικό και µέθοδος

ΣΣττέέλλεεχχοοςς..  Χρησιµοποιήθηκε ένα κλινικό στέλεχος Can-
dida parapsilosis (εργαστηριακός αναγνωριστικός κω-
δικός 221), του οποίου η φαινοτυπική ευαισθησία στη
βορικοναζόλη ελέγχθηκε µε τη πρότυπη µέθοδο µι-
κροαραιώσεων σε ζωµό CLSI Μ27-Α3 και βρέθηκε να
αντιστοιχεί σε MIC 0.015 mg/L13. Προκαταρκτικές µε-
λέτες µε το πρότυπο στέλεχος Candida kefyr NCPF
3234, που έχει χρησιµοποιηθεί σε προηγούµενες µι-
κροβιολογικές µεθόδους, έδειξαν την ύπαρξη αναστο-
λής από ορισµένους ορούς ασθενών για αυτό και για
την ανάπτυξη της µικροβιολογικής µεθόδου επιλέ-
χτηκε το στέλεχος C. parapsilosis για το οποίο δε βρέ-
θηκε αναστολή. Το στέλεχος αποθηκεύτηκε σε 10%
διάλυµα γλυκερόλης στους -70°C και ανακαλλιεργή-
θηκε σε Sabouraud dextrose άγαρ (SDA) µε 0.02%
χλωραµφενικόλη για 24 ώρες στους 35°C. Παρα-
σκευάστηκε εναιώρηµα σε 10 mL στείρου φυσιολογι-
κού ορού και εν συνεχεία προσδιορίστηκε ο αριθµός
των βλαστοκονιδίων/mL µε τη βοήθεια αιµατοκυττα-
ροµέτρου Neubauer προκειµένου να επιτευχθεί τελική
συγκέντρωση εναιωρήµατος 3x105 CFU/mL, η οποία
επιβεβαιωνόταν σε κάθε σειρά πειραµάτων µε την επί-
στρωση ορισµένου όγκου εναιωρήµατος σε SDA.

ΑΑννττιιµµυυκκηηττιιαακκόόςς  ππααρράάγγοοννττααςς.. Καθαρή ουσία βορι-
κοναζόλης (Pfizer Inc.) διαλύθηκε σε στείρο διµεθυ-
λοσουλφοξείδιο (DMSO) σε αρχική συγκέντρωση 10
mg/mL και διατηρήθηκε στους -70οC µέχρι τη χρήση
της.

ΘΘρρεεππττιικκόό  υυλλιικκόό.. Το θρεπτικό υλικό περιείχε 10.4
g/L RPMI 1640 µε L-γλουταµίνη χωρίς διττανθρακικό
νάτριο, ρυθµισµένο σε pH 7.0, µε 0.165 Μ µορφολι-
νοπροπανοσουλφονικό οξύ (MOPS) και 100 mg/L
χλωραµφενικόλη (AppliChem, Darmstadt, Germany).

ΜΜιικκρροοββιιοολλοογγιικκήή  µµέέθθοοδδοοςς  ππρροοσσδδιιοορριισσµµοούύ  εεππιιππέέ--
δδωωνν  ββοορριικκοοννααζζόόλληηςς.. Τα επίπεδα του φαρµάκου προσ-
διορίστηκαν µε τη µέθοδο της διάχυσης σε άγαρ.
Συγκεκριµένα, εναιώρηµα 24ωρης καλλιέργειας του
χρησιµοποιούµενου στελέχους (3x105 CFU/mL) ενο-

φθαλµίσθηκε σε θρεπτικό υλικό µε 15 g/L άγαρ
(Oxoid Ltd, Basingstoke, England), αµέσως µετά την
παρασκευή του τελευταίου και όταν η θερµοκρασία
κατήλθε στους 54oC. Κατόπιν της στερεοποίησης του
υλικού σε αποστειρωµένα πλαστικά τρυβλία 10x10
cm σε θερµοκρασία δωµατίου, ανοίχθηκαν οπές δια-
µέτρου 1 cm στις οποίες µεταγγίσθηκαν 100 µL γνω-
στών υποδιπλάσιων αραιώσεων του φαρµάκου σε
ορό υγιών δοτών µε εύρος συγκεντρώσεων 0.25 έως
8 mg/L (δείγµατα βαθµονόµησης) και των υπό εξέ-
ταση κλινικών δειγµάτων. Τα τρυβλία επωάστηκαν
στους 35oC για 48 ώρες και µετρήθηκε η διάµετρος
των ζωνών αναστολής που σχηµατίστηκαν. Για τον
προσδιορισµό της ένδο- και δια-πειραµατικής διακύ-
µανσης, κάθε σειρά πειραµάτων επαναλήφθηκε 10
φορές (5 ηµέρες x 2 επαναλήψεις) και περιελάµβανε
ένα τυφλό δείγµα (χωρίς φάρµακο) προκειµένου να
αποκλειστεί η πιθανότητα αναστολής από συστατικά
του ορού καθώς και τρία δείγµατα ελέγχου συγκε-
κριµένων συγκεντρώσεων βορικοναζόλης, οι οποίες
κάλυπταν από υποθεραπευτικά µέχρι και τοξικά επί-
πεδα. Επιπρόσθετα, προκειµένου να επιβεβαιωθεί η
ακρίβεια της in house τεχνικής τα αποτελέσµατά της
συγκρίθηκαν µε τα αντίστοιχα της µεθοδολογίας ανα-
φοράς HPLC εξετάζοντας 12 πρότυπα δείγµατα ορών
του διεθνώς αναγνωρισµένου Προγράµµατος Εξωτε-
ρικού Ελέγχου Ποιότητας UKNEQAS.

ΚΚλλιιννιικκάά  δδεείίγγµµαατταα.. Τα επίπεδα βορικοναζόλης
προσδιορίστηκαν αναδροµικά σε δείγµατα ορών από
αιµατολογικούς ασθενείς που λάµβαναν βορικονα-
ζόλη τουλάχιστον για 3 ηµέρες έτσι ώστε να βρί-
σκονται σε σταθερή κατάσταση (steady state). Μετά
από συγκατάθεση του ασθενή και έγκριση του πρω-
τοκόλλου από το επιστηµονικό συµβούλιο του νοσο-
κοµείου, καταγράφηκαν ανώνυµα, το φύλο, η ηλικία,
το βάρος του ασθενή, το υποκείµενο νόσηµα, η οδός
χορήγησης, η δοσολογία, ο χρόνος µετά τη δόση και
η συγχορηγούµενη θεραπεία. Τα δείγµατα ορού είχαν
συλλεχτεί για λοιπές διαγνωστικές εξετάσεις ρουτί-
νας σε φιαλίδια βιοχηµικού µετά από φυγοκέντρηση
στις 4000g για 10 λεπτά και αποθηκεύθηκαν στους -
70oC µέχρι να εξεταστούν.   

ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηη  µµιικκρροοββιιοολλοογγιικκήήςς  µµεεθθόόδδοουυ.. Με τη βοή-
θεια της µεθόδου της γραµµικής εξάρτησης (linear
regression) κατασκευάστηκε η πρότυπη καµπύλη
γνωστών συγκεντρώσεων βορικοναζόλης συναρτήσει
των διαµέτρων αναστολής, από την οποία ακολούθως
προσδιορίστηκε η συγκέντρωση του φαρµάκου στα
εξεταζόµενα δείγµατα ορού. Η εκτίµηση της καταλ-
ληλότητας της µικροβιολογικής µεθόδου πραγµατο-
ποιήθηκε λαµβάνοντας υπόψη δύο παραµέτρους: το
συντελεστή γραµµικής συσχέτισης r2 (τιµή 1 υποδει-
κνύει τέλεια/ισχυρή συσχέτιση) και το συντελεστή
διακύµανσης (Coefficient of Variation, CV = % τυπική
απόκλιση/µέσο όρο), ο οποίος αποτελεί µέτρο της
επαναληψιµότητας. 
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Για τη σύγκριση των τιµών στα πρότυπα δείγµατα
εξωτερικού ελέγχου ποιότητας µεταξύ των αποτελε-
σµάτων που προέκυψαν από την εφαρµογή της in
house τεχνικής και των αντίστοιχων της HPLC χρησι-
µοποιήθηκε η δοκιµασία t τεστ για εξαρτηµένα δείγ-
µατα (paired t test) ορίζοντας το 0.05 ως επίπεδο
στατιστικής σηµαντικότητας (τιµές p>0.05 δε θεω-
ρούνται στατιστικώς σηµαντικές). Στο πλαίσιο της διε-
ρεύνησης υπολογίστηκαν η µεταξύ τους διαφορά, η
ποσοστιαία απόκλιση και ο βαθµός συσχέτισης τους. 

ΑΑννάάλλυυσσηη  σσυυγγκκεεννττρρώώσσεεωωνν.. Οι συγκεντρώσεις βο-
ρικοναζόλης αναλύθηκαν µε το µονοδιαµερισµατικό
µοντέλο για ενδοφλέβια (iv) και δια στόµατος (pos)
χορήγηση που περιγράφονται από τις µαθηµατικές
εξισώσεις C=Cmax*e-kt και C=Cmax(e-kt-e-kαt) όπου C
είναι η συγκέντρωση της βορικοναζόλης µια δεδο-
µένη στιγµή t, Co η µέγιστη συγκέντρωση, και k, kα οι
σταθερές αποµάκρυνσης και απορρόφησης του φαρ-
µάκου, αντίστοιχα. Ο χρόνος ηµιζωής της ενδοφλέ-
βιας και δια στόµατος χορήγησης υπολογίστηκε ως
0.693/k και 0.693/k1. Υπολογίστηκε η διάµεση τιµή
καθώς και το εύρος τιµών των παρακάτω φαρµακοκι-
νητικών παραµέτρων: η µέγιστη συγκέντρωση Cmax

που αντιστοιχεί στη συγκέντρωση ~0.5 ώρα µετά την
ενδοφλέβια χορήγηση και 1-2 ώρες µετά τη δια στό-
µατος χορήγηση, η ελάχιστη συγκέντρωση Cmin που
αντιστοιχεί στη συγκέντρωση πριν τη δόση, ο χρόνος
ηµιζωής, η περιοχή κάτω από την καµπύλη της συγκέ-
ντρωσης-χρόνου 0-12 ώρες µετά τη δόση (AUC), ο
ρυθµός κάθαρσης (∆όση/AUC) και ο όγκος κατανο-
µής (∆όση/Cmax). Η συνολική διακύµανση στις συγκε-
ντρώσεις της βορικοναζόλης υπολογίστηκε µε βάση
το συντελεστή διακύµανσης CV όλων των δειγµάτων
της καθιερωµένης δοσολογίας. Η ενδοατοµική δια-
κύµανση υπολογίστηκε µε βάση το συντελεστή δια-
κύµανσης σε διαδοχικά δείγµατα του ιδίου ασθενή µε

την ίδια δοσολογία βορικοναζόλης. Επιπλέον, σε
ασθενείς που έλαβαν και ενδοφλέβια και δια στόµα-
τος θεραπεία υπολογίστηκε η βιοδιαθεσιµότητα της
βορικοναζόλης ως AUCpos/AUCiv. 

Τέλος, προκειµένου να διαπιστωθεί εάν η φαρµα-
κοκινητική της βορικοναζόλης είναι µη γραµµική για
το εύρος των δοσολογιών που χρησιµοποιήθηκαν
στην παρούσα µελέτη, η AUC και τα ελάχιστα επίπεδα
βορικοναζόλης (εξαρτηµένη µεταβλητή y) συσχετί-
στηκαν µε τη χορηγούµενη δοσολογία (ανεξάρτητη
µεταβλητή x) µε µη γραµµική εξάρτηση συγκρίνοντας
το εκθετικό (yex) µε το γραµµικό (y+ax) µοντέλο χρη-
σιµοποιώντας το κριτήριο πληροφοριών Akaike (AIC).
Τα δεδοµένα αναλύθηκαν µε τη χρήση του στατιστι-
κού λογισµικού πακέτου GraphPad Prism, έκδοση 5.0,
για Windows (GraphPad Software, San Diego, CA).

Αποτελέσµατα

ΜΜιικκρροοββιιοολλοογγιικκήή  µµέέθθοοδδοοςς.. Η πρότυπη καµπύλη διαµέ-
τρου ζώνης αναστολής σε συνάρτηση µε τη συγκέν-
τρωση της βορικοναζόλης παρουσιάζεται στο
Γράφηµα 1. Η αναλυτική ευαισθησία της τεχνικής
(ελάχιστη συγκέντρωση φαρµάκου που προσδιορί-
στηκε) ήταν 0.25 mg/L και το εύρος συγκεντρώσεων
0.25 έως 8 mg/L. Η διάµετρος των ζωνών συσχετί-
στηκε γραµµικά µε τη συγκέντρωση (r2=0.98) και ανι-
χνεύθηκε καλή επαναληψιµότητα δεδοµένου ότι ο
συντελεστής µεταβλητότητας κυµαινόταν από 7%
στις χαµηλές µέχρι 3% στις υψηλές συγκεντρώσεις.
Παρόµοια αποτελέσµατα βρέθηκαν µετά από 24
ώρες επώασης αν και οι ζώνες αναστολής ήταν λιγό-
τερο διακριτές σε συγκεντρώσεις >4 mg/L και ο συ-
ντελεστής µεταβλητότητας ήταν ελαφρώς υψηλότε-
ρος (8%). 
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Γράφηµα 1. Μικροβιολογική µέθοδος προσδιορισµού επιπέ-

δων βορικοναζόλης. Η γραφική παράσταση
απεικονίζει τη συσχέτιση µεταξύ διαµέτρου
αναστολής και συγκέντρωσης φαρµάκου καθώς
και το συντελεστή συσχέτισης. Η ενδο- και
διαπειραµατική διακύµανση ήταν <10%.



ΣΣύύγγκκρριισσηη  µµεε  HHPPLLCC..  Οι διαφορές των µετρήσεων
µεταξύ των τιµών της in house τεχνικής και της HPLC
στα πρότυπα δείγµατα ορού δε βρέθηκαν στατιστι-
κώς σηµαντικές (p=0.37), κυµαίνονταν από 0 ως 0.7
mg/L (µέσος όρος 0.3 mg/L), οι οποίες αντιστοιχού-
σαν σε ποσοστιαία απόκλιση 0-40% (µέσος όρος
14%), ενώ ο βαθµός συσχέτισης τους ήταν υψηλός
(r2=0.96), όπως παρουσιάζεται στο γράφηµα δια-
σποράς (Γράφηµα 2).

ΑΑννάάλλυυσσηη  οορρώώνν  αασσθθεεννώώνν.. Τα επίπεδα βορικοναζό-
λης προσδιορίστηκαν σε 64 δείγµατα ορών από 29
ασθενείς (51:49 άνδρες:γυναίκες) ηλικίας 6-83 ετών
(διάµεση τιµή 54 έτη) και βάρους 18-99 κιλά (διάµεση
τιµή 73 κιλά), στην πλειοψηφία τους πάσχοντες από
σοβαρές αιµατολογικές κακοήθειες (16 µε οξεία µυε-
λογενή ή λεµφοβλαστική λευχαιµία, 2 µε µυελοδυ-
σπλαστικό σύνδροµο, 3 µε απλαστική αναιµία, 1 µε

λέµφωµα Hodgkin, 2 µε µεταµόσχευση µυελού των
οστών) και 5 µε άλλο αιµατολογικό νόσηµα. Η δοσολο-
γία της βορικοναζόλης κυµαινόταν από 150mg x2 ως
400mg x2 την ηµέρα µε πιο συχνή (23/64) την καθιε-
ρωµένη δοσολογία συντήρησης 200mg x2/ηµέρα. Σε
22/64 δείγµατα, η βορικοναζόλη χορηγήθηκε ενδοφλέ-
βια κυρίως στη δόση των 300 mg x2/ ηµέρα (15/22),
ενώ στα υπόλοιπα 42/64 δείγµατα χορηγήθηκε δια στό-
µατος, κυρίως στη δόση των 200 mg x 2/ ηµέρα (21/42).

Οι καµπύλες συγκέντρωσης-χρόνου για την κα-
θιερωµένη δοσολογία των 200mg x2 φαίνονται στο
Γράφηµα 3 και οι φαρµακοκινητικές παράµετροι πα-
ρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Λόγω της αναδροµικής
φύσεως της µελέτης, οι φαρµακοκινητικές παράµε-
τροι προσδιορίστηκαν σε ασθενείς µε 2 δείγµατα σε
χρονικές στιγµές προ της δόσης (ελάχιστη συγκέ-
ντρωση) και 0.5-2 ώρες µετά τη δόση (µέγιστη συ-
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Γράφηµα 2. ∆ιάγραµµα διασποράς για τη συσχέτιση των

αποτελεσµάτων που προέκυψαν µετά την εφαρµογή
της in house µικροβιολογικής τεχνικής και της µεθό-
δου αναφοράς HPLC κατά τον προσδιορισµό επιπέ-
δων βορικοναζόλης σε πρότυπα δείγµατα ορού εξω-
τερικού ελέγχου.

Γράφηµα 3. Καµπύλες συγκέντρωσης-χρόνου για την καθιερωµένη δοσολογία των 200mg x2 µετά από (α) ενδοφλέβια και (β) δια στόµατος 
χορήγησης σε 14 ασθενείς.
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γκέντρωση). Οι µέγιστες και ελάχιστες συγκεντρώ-
σεις κυµαίνονταν από 1.8-10.7 mg/L και 0.25-4.6 mg/L
αντίστοιχα, µε τις συγκεντρώσεις µετά από ενδοφλέ-
βια χορήγηση να εµφανίζουν υψηλότερες AUC0-12 και
µεγαλύτερο χρόνο ηµιζωής από τις αντίστοιχες τιµές
της δια στόµατος χορήγησης. Μετά από την ενδο-
φλέβια και τη δια στόµατος χορήγηση βορικοναζό-
λης, η διακύµανση µεταξύ των ασθενών ήταν 66% και
51% για την AUC0-12 και 72% και 52% για τα ελάχιστα
επίπεδα, αντίστοιχα. Η ενδο-ατοµική διακύµανση υπο-
λογίστηκε σε 12 ασθενείς µε διαδοχικά δείγµατα ίδιας
δοσολογίας και ήταν κατά µέσο όρο 31% (εύρος 3%-
85%). Η βιοδιαθεσιµότητα την εντερικής χορήγησης
υπολογίστηκε σε έναν ασθενή ο οποίος έλαβε ενδο-
φλέβια και κατόπιν δια στόµατος 200m x2 και ήταν
0.69. Σε ένα σηµαντικό ποσοστό ασθενών (14/29,
48%) ανιχνεύθηκαν υποθεραπευτικά επίπεδα βορικο-
ναζόλης (Cmin< 2 mg/L) και σε ένα µικρό ποσοστό
(5/29, 17%) ανιχνεύθηκαν τοξικά επίπεδα βορικοναζό-
λης (Cmin >5 mg/L) σε ένα τουλάχιστον δείγµα. Τα αντί-
στοιχα ποσοστά των δειγµάτων µε υποθεραπευτικά και
τοξικά επίπεδα ήταν 44% (28/64) και 9.4% (6/64).

Σε έναν ασθενή παρατηρήθηκαν φαινόµενα γνω-
στών φαρµακευτικών αλληλεπιδράσεων µετά από
συγχορήγηση αναστολέων της αντλίας πρωτονίων
που οδηγούν στην αύξηση της συγκέντρωσης της βο-
ρικοναζόλης στον ορό (οι τιµές της επανήλθαν στις
ιδανικές µετά τη διακοπή τους), ενώ σε έναν άλλο
ασθενή παρατηρήθηκαν φαινόµενα ηπατοτοξικότη-
τας παράλληλα µε υψηλά επίπεδα βορικοναζόλης
(Cmin >5 mg/L) ύστερα από επτάµηνη λήψη βορικο-
ναζόλης και άλλων φαρµάκων µε αποτέλεσµα τη δρα-
µατική αύξηση των ηπατικών ενζύµων και τη διακοπή
της χορήγησης της. 

Τέλος, όταν συσχετίσθηκε η δόση της βορικονα-
ζόλης µε τις AUC0-12 και τις ελάχιστες συγκεντρώσεις,
παρατηρήθηκε µια µη γραµµική συσχέτιση µιας και
το εκθετικό µοντέλο περιέγραφε καλύτερα (AIC 91%)
τα δεδοµένα από ότι το γραµµικό µοντέλο (AIC 9%).
Η αριθµητική αύξηση της δόσης οδήγησε σε µια εκ-
θετικά αυξανοµένη έκθεση στο φάρµακο µε απότοµη
αύξηση των ελαχίστων συγκεντρώσεων σε τοξικά επί-
πεδα για δοσολογίες µεγαλύτερες των 400mg (Γρά-
φηµα 4). 
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Συζήτηση

Στην παρούσα µελέτη αναπτύχθηκε µια µικροβιολο-
γική µέθοδος για τον προσδιορισµό επιπέδων βορι-
κοναζόλης σε δείγµατα ορού, βασιζόµενη στη διάχυ-
ση σε άγαρ. Η in house τεχνική χαρακτηρίζεται από
καλή ευαισθησία (όριο ανίχνευσης 0.25 mg/L) και µε-
γάλη επαναληψιµότητα (CV: 3-7% στο εύρος των εξε-
ταζόµενων συγκεντρώσεων 0.25-8 mg/L), ενώ η αξιο-
πιστία και η ακρίβεια της διασφαλίστηκε µε τη συµ-
µετοχή σε πρόγραµµα εξωτερικού ελέγχου ποιότη-
τας. Συγκεκριµένα, δε βρέθηκαν στατιστικώς σηµα-
ντικές διαφορές ανάµεσα στις τιµές που ελήφθησαν
µετά την εφαρµογή της σε δείγµατα ελέγχου µε τις
πραγµατικές συγκεντρώσεις φαρµάκου που προσ-
διορίστηκαν µε τη µέθοδο αναφοράς HPLC (ποσο-
στιαία και απόλυτη µέση διαφορά 14% και 0.3 mg/L,
αντίστοιχα). Τα επίπεδα βορικοναζόλης παρουσίασαν
µη γραµµική φαρµακοκινητική µε σηµαντική δια-ατο-
µική (72%) και ενδο-ατοµική (µέχρι και 85%) διακύ-
µανση και µε ένα σηµαντικό ποσοστό ασθενών µε
υποθεραπευτικά (48%) ή τοξικά επίπεδα (17%).

Η βορικοναζόλη είναι ένας ευρέος φάσµατος αντι-
µυκητιακό φάρµακο που χορηγείται είτε ενδοφλεβίως
είτε δια στόµατος και ενδείκνυται για την αντιµετώ-
πιση καντιναιµίας σε µη ουδετεροπενικούς ασθενείς,
σοβαρών εν τω βάθει, ανθεκτικών στη φλουκοναζόλη
λοιµώξεων από είδη Candida, οισοφαγικής καντιντία-
σης, διηθητικής ασπεργίλλωσης (θεραπεία εκλογής),
χρόνιας πνευµονικής ασπεργίλλωσης, εγκεφαλικής
ασπεργίλλωσης και οστεοµυελίτιδας από είδη As-
pergillus καθώς και λοιµώξεων από είδη Scedospo-
rium και Fusarium14,15. 

Η βορικοναζόλη απορροφάται ταχέως µετά την
από του στόµατος χορήγηση, η µέγιστη συγκέ-
ντρωση της στο πλάσµα επιτυγχάνεται εντός 1-2
ωρών και έχει άριστη βιοδιαθεσιµότητα (96%), µολο-
νότι έχει υπολογιστεί ότι το ποσοστό αυτό µειώνεται
κατά 22% όταν λαµβάνεται σε διαφορά µιας ώρας
µαζί µε πλούσια σε λιπαρά γεύµατα16 και σε ειδικούς
πληθυσµούς µπορεί να φτάσει ακόµη και το 24-64%17,
όπως βρέθηκε σε έναν ασθενή της παρούσας µελέ-
της. Παρουσιάζει υψηλή κατανοµή στους ιστούς,
όπως βρέθηκε και στην παρούσα µελέτη µε το µε-
γάλο όγκο κατανοµής (µέχρι 112lt), ενώ ο βαθµός
πρωτεϊνοσύνδεσης της έχει βρεθεί 58%. Μεταβολίζε-
ται από και αναστέλλει τη δραστικότητα των ισοενζύ-
µων CYP3A4, CYP2C9 και σε µεγαλύτερο βαθµό του
CYP2C19 του ηπατικού κυτοχρώµατος P450, σύµ-
φωνα µε το γονότυπο του οποίου τα άτοµα διαχωρί-
ζονται ως προς τη δυνατότητα µεταβολισµού του
φαρµάκου σε ταχείς, ενδιάµεσους και βραδείς µετα-
βολιστές, οι οποίοι εµφανίζουν διαφορετικές συγκεν-
τρώσεις στο αίµα. Τέλος, λιγότερο από το 2% της
δόσης της απεκκρίνεται αµετάβλητο στα ούρα, το
80% των µεταβολιτών της αποβάλλεται στα ούρα και

το υπόλοιπο απεκκρίνεται µέσω των κοπράνων, ενώ
ο χρόνος ηµίσειας ζωής της (t½) εκτιµάται περίπου
στις 6-8 ώρες, όπως βρέθηκε και στην παρούσα µε-
λέτη, µε την ενδοφλέβια χορήγηση να εµφανίζει µε-
γαλύτερους χρόνους ηµιζωής18.

Η βορικοναζόλη χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά
µεταβλητή µη γραµµική φαρµακοκινητική εξαιτίας
του κορεσµού του µεταβολισµού της, δηλαδή η αύ-
ξηση στην ποσότητα του φαρµάκου που φθάνει στη
γενική κυκλοφορία δεν είναι ανάλογη της αύξησης
της δόσης, όπως φάνηκε και στην παρούσα µελέτη19.
∆ιάφοροι φυσιολογικοί, παθολογικοί και φαρµακολο-
γικοί συντελεστές συντείνουν στην έντονη διατοµική
φαρµακοκινητική της διακύµανση: α) το γενετικό προ-
φίλ των ατόµων αναφορικά µε την ύπαρξη πολυµορ-
φισµών του ενζυµικού συστήµατος του µεταβολισµού
της20,21, β) οι φαρµακευτικές αλληλεπιδράσεις µε συγ-
χορηγούµενα φάρµακα και συγκεκριµένα µε αναστο-
λείς (πχ PPIs) ή επαγωγείς (πχ ριφαµπουτίνη,
ριφαµπικίνη, γλυκοκορτικοειδή) των ισοενζύµων του
κυτοχρώµατος Ρ450 που µεταβολίζουν τη βορικονα-
ζόλη δύναται να οδηγήσουν σε αύξηση22 ή µείωση23,24

της συγκέντρωσης της στο πλάσµα, αντίστοιχα, γ) η
υποκείµενη νόσος, πχ σε εξαιρετικά µεγάλο ποσοστό
ασθενών που υπόκεινται σε µεταµόσχευση πνεύ-
µονα25 ή αιµοποιητικών κυττάρων26 ανιχνεύονται υπο-
θεραπευτικά επίπεδα βορικοναζόλης παρά τη
χορήγηση της ενδεδειγµένης δόσης, δ) η ηλικία,
αφού έχει αναφερθεί ότι σε ασθενείς >65 ετών πα-
ρατηρείται σηµαντική αύξηση της συγκέντρωσης της
στο αίµα23, ενώ σε παιδιά και εφήβους έχουν βρεθεί
αξιοσηµείωτες διακυµάνσεις27,28, ε) το σωµατικό
βάρος, µιας και υπάρχουν αναφορές που συσχετί-
ζουν την παχυσαρκία µε χαµηλά επίπεδα βορικονα-
ζόλης23,29 και στ) η µορφή µε την οποία χορηγείται το
φάρµακο, δεδοµένου ότι ασθενείς που λαµβάνουν
βορικοναζόλη από του στόµατος εµφανίζουν µει-
ωµένα επίπεδα συγκριτικά µε αυτούς στους οποίους
εγχέεται, όπως βρέθηκε και στην παρούσα µελέτη23.

Η παρακολούθηση των επιπέδων βορικοναζόλης
είναι σηµαντική στην εξατοµίκευση της δοσολογίας
µε στόχο την επίτευξη ενός συγκεκριµένου θεραπευ-
τικού εύρους συγκεντρώσεων προκειµένου να µεγι-
στοποιηθεί η θεραπευτική και συγχρόνως να ελαχι-
στοποιηθεί η τοξική δράση8. Αναφορικά µε τη θερα-
πευτική δράση της βορικοναζόλης, in vivo µελέτες σε
ζωικά µοντέλα καντιντίασης30 και ασπεργίλλωσης31

έχουν δείξει ότι η µέγιστη αποτελεσµατικότητα σχε-
τίζεται µε το λόγο της µη-πρωτεϊνοσυνδεόµενης ελεύ-
θερης ΑUC (fAUC) προς την MIC της τάξεως του 25.
Σε µια πρόσφατη προοπτική συγκριτική κλινική µε-
λέτη, βρέθηκε ότι ασθενείς µε υψηλότερη αναλογία
ελεύθερης µέσης συγκέντρωσης φαρµάκου (fCavg)
προς την MIC συσχετιζόταν µε προοδευτικά µεγαλύ-
τερη πιθανότητα κλινικής απόκρισης, καταδεικνύ-
οντας ένα λόγο trough/MIC της τάξεως του 2 ως 5 ως
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θεραπευτικό στόχο32. Αναφορικά µε την τοξικότητα,
υψηλές συγκεντρώσεις βορικοναζόλης (>5 mg/L) στο
αίµα έχουν συνδεθεί µε ηπατοτοξικότητα33,34, νευρο-
παθολογικές αλλοιώσεις και οπτικές διαταραχές35,
ψευδοπορφυρία, φωτοτοξικότητα και καρκίνο του
δέρµατος36. Φαινόµενα ηπατοτοξικότητας που ενδε-
χοµένως να συσχετίζονται µε υψηλές συγκεντρώσεις
βορικοναζόλης (>5 mg/L) παρατηρήθηκαν και στην
παρούσα µελέτη.

Η ιδανική µέθοδος για την παρακολούθηση επιπέ-
δων φαρµάκων πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη,
ακριβής, ειδική, ταχεία, χαµηλού κόστους και να απαι-
τεί σχετικά µικρό όγκο δείγµατος. Η χρησιµοποίηση
χρωµατογραφικής ανάλυσης βρίσκει ευρύτατη εφαρ-
µογή στον προσδιορισµό ενός εξαιρετικά µεγάλου
αριθµού φαρµάκων αφού επιτρέπει το διαχωρισµό
τους από τους µεταβολίτες τους ή ενός συνδυασµού
φαρµάκων στα επιµέρους φάρµακα και την ταυτό-
χρονη µέτρηση τους. Μέθοδο αναφοράς για την πα-
ρακολούθηση επιπέδων βορικοναζόλης στο αίµα
αποτελεί η υγρή χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης
(HPLC). Τα πρωτόκολλα που έχουν αναπτυχθεί βασί-
ζονται στην ανίχνευση µε υπεριώδεις ακτίνες (UV),
ενώ χαρακτηρίζονται από πολύπλοκες προαναλυτικές
διεργασίες, απαιτούν περίπου 0.5 mL ορού και έχουν
υψηλό κόστος καθώς απαιτούνται ειδικός εξοπλισµός
και εξειδικευµένο προσωπικό δυσχεραίνοντας έτσι
την εφαρµογή τους στην καθηµερινή εργαστηριακή
ρουτίνα. Ως επακόλουθο, ελκυστική εναλλακτική επι-
λογή συνεχίζει να θεωρείται η υιοθέτηση µικροβιολο-
γικών µεθόδων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από
τεχνική απλότητα, χαµηλό κόστος και έχουν καλή συ-
σχέτιση µε τα αντίστοιχα της µεθόδου αναφοράς37-39.
Συγκριτικά µε άλλες µικροβιολογικές τεχνικές που
έχουν περιγραφεί στο παρελθόν, η παρούσα τεχνική
εµφανίζει καλύτερη ευαισθησία (0.25 mg/L στην πα-
ρούσα µελέτη, 0.5 mg/L σε προηγούµενες µελέτες)
και συσχέτιση µε την HPLC µέθοδο αναφοράς (0.96
στην παρούσα µελέτη, 0.89 σε προηγούµενες µελέ-
τες)37,39, ενώ σε µια τρίτη µικροβιολογική τεχνική µε
παρόµοια αποτελέσµατα µε αυτήν της παρούσας µε-
λέτης χρησιµοποιείται µεταλλαγµένο στέλεχος και
πιο σύνθετο και ακριβό θρεπτικό υλικό38. Ωστόσο, ο
προσδιορισµός επιπέδων βορικοναζόλης µε µικρο-

βιολογική µέθοδο δυσχεραίνεται όταν αυτή χορηγεί-
ται σε συνδυασµό µε άλλα αντιµυκητιακά φάρµακα
και υστερεί ειδικότητας µιας και επηρεάζεται από
οποιονδήποτε µεταβολίτη, φάρµακο ή ουσία του
ορού που έχει αντιµυκητιακή δράση. Ένα άλλο µει-
ονέκτηµα της παρούσας µελέτης είναι το γεγονός ότι
ο υπολογισµός των λοιπών φαρµακοκινητικών παρα-
µέτρων έγινε µε βάση δύο και όχι πολλές συγκε-
ντρώσεις σε διαφορετικές χρονικές στιγµές όπως θα
απαιτούσε µια πλήρης φαρµακοκινητική µελέτη. Επο-
µένως, προκείµενου να περιγραφεί πλήρως η φαρ-
µακοκινητική της βορικοναζόλης σε αιµατολογικούς
ασθενείς απαιτούνται πλήρεις φαρµακοκινητικές προ-
οπτικές µελέτες µε τη µέθοδο αναφοράς (HPLC) και
η ανάλυση πολλαπλών δειγµάτων σε διαφορετικές
χρονικές στιγµές πέραν των των Cmin και Cmax δειγµά-
των που επιλέχθηκαν στην παρούσα µελέτη.

Ανακεφαλαιώνοντας, η µέτρηση των επιπέδων
φαρµάκων επιτρέπει στον κλινικό να συµπεράνει αν
το χορηγηθέν δοσολογικό σχήµα οδηγεί σε επίπεδα
εντός του θεραπευτικού εύρους, δηλαδή µεταξύ της
µέγιστης ασφαλούς και της ελάχιστης αποτελεσµατι-
κής συγκέντρωσης, προκειµένου ο ασθενής να εµφα-
νίσει το µέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσµα µε τον
ελάχιστο κίνδυνο ανεπιθύµητων ενεργειών, αντίστοι-
χα. Λόγω της συσχέτισης των συγκεντρώσεων της
βορικοναζόλης στο αίµα µε την κλινική αποτελεσµα-
τικότητα και την εµφάνιση τοξικότητας καθώς και της
έντονης δια- και ενδο-ατοµικής διακύµανσης που εµ-
φανίζει το φαρµακοκινητικό της προφίλ, ο περιοδικός
έλεγχος της έκθεσης του ασθενή στο φάρµακο προ-
σφέρει τη δυνατότητα αναγνώρισης και αξιολόγησης
των επιδράσεων αυτών διευκολύνοντας τη δοσολο-
γική θεραπευτική εξατοµίκευση. Η µικροβιολογική µέ-
θοδος που περιγράφηκε στην παρούσα µελέτη είναι
αξιόπιστη, παρουσιάζει καλή επαναληψιµότητα και
ευαισθησία και µπορεί να αποτελέσει ένα κλινικά επω-
φελές εργαλείο στην παρακολούθηση της θεραπευ-
τικής έκβασης µυκητιακών λοιµώξεων αφού πρω-
τίστως είναι εύκολα προσβάσιµο στην καθηµερινή ερ-
γαστηριακή πράξη, χαρακτηρίζεται από τεχνική απλό-
τητα, χαµηλό κόστος και δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισµό
και εξειδικευµένο προσωπικό.
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Objectives: Voriconazole is widely used for the treatment of a broad spectrum of fungal infections.
However, voriconazole pharmacokinetics are characterized by a high inter- and intra-individual vari-
ability affecting its therapeutic action and side effects. 
Aim: Development, implementation and evaluation of a microbiological method for determination of
voriconazole serum levels in haematological patients.
Materials-Methods: Drug levels were measured by a microbiological assay based on agar diffusion
and results were compared with those of quality control samples tested with HPLC assay. Voricona-
zole levels were determined in 64 serum samples from 29 hematological patients treated with differ-
ent dosages of voriconazole intravenously and per os. 
Results: The limit of quantification for the microbiological assay was 0.25 mg/L and the mean coeffi-
cient of variation was 3-7%, while the differences with concentrations determined with HPLC were not
statistically significant (average 0.3 mg/L, percent difference 14%, correlation r2=0.96). Voriconazole
dosages ranged from 150mg x2 to 400mg x2/day with the standard dosage of 200mg x2/day being
the most frequent (23/64). Median of trough levels were 2.75 (range 0.25-4.6 mg/L) for intravenous and
1.95 (range 0.5-3.8 mg/L) for per os administration of standard dosing. Voriconazole levels followed
non-linear pharmacokinetics with great inter-(73%) and intra-(up to 85%) individual variation and in a
significant number of patients subtherapeutic (<2mg/L) or toxic (>5mg/L) levels (48% and 17%, re-
spectively) were revealed.
Conclusion: Voriconazole displayed highly variable pharmacokinetics necessitating therapeutic drug
monitoring. Voriconazole level determination using microbiological methods can be a useful tool for
optimizing therapeutic dosages. 

Key words
drug monitoring, agar diffusion method, voricona-
zole, pharmacokinetic variability, fungal infections
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ννοοσσοοκκοοµµεείίοουυ  ττωωνν  ΑΑθθηηννώώνν  κκααιι  ηη  γγννώώµµηη  ττωωνν  εειιδδιικκεευυοοµµέέννωωνν  ιιααττρρώώνν
σσεε  σσχχέέσσηη  µµεε  ααυυττάά
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Περίληψη

Σκοπός: Η καταγραφή της συχνότητας των προ-αναλυτικών εργαστηριακών σφαλµάτων σε βιοχη-
µικό εργαστήριο Τριτοβάθµιου Νοσοκοµείου των Αθηνών, η εκτίµηση της ορθής εφαρµογής των
σχετικών πρωτοκόλλων ποιότητας του εργαστηρίου, καθώς και του βαθµού συνεργασίας µεταξύ ει-
δικευόµενων κλινικών ιατρών και του επιστηµονικού/τεχνολογικού προσωπικού του εργαστηρίου.
Υλικά και µέθοδος: Οι ειδικευόµενοι ιατροί των κλινικών του Νοσοκοµείου κλήθηκαν να απαντήσουν
σε ανώνυµα ερωτηµατολόγια κατά τη χρονική περίοδο Ιουλίου-∆εκεµβρίου 2009, ώστε να αποτυ-
πωθεί ο βαθµός επικοινωνίας µεταξύ των κλινικών και του εργαστηρίου σε σχέση µε την προ-ανα-
λυτική διαδικασία. Επίσης, καταγράφηκαν τα προ-αναλυτικά σφάλµατα για 56.292 δείγµατα
ασθενών νοσηλευοµένων στο νοσοκοµείο και εξωτερικών ασθενών τη συγκεκριµένη περίοδο. 
Αποτελέσµατα: Από την καταγραφή των αποτελεσµάτων της µελέτης προέκυψε ότι το 4% των δειγ-
µάτων, που εστάλησαν για βιοχηµική ανάλυση, παρουσίασαν  προαναλυτικά σφάλµατα τα οποία
διακρίθηκαν σε ανιχνεύσιµη λιπαιµικότητα των ορών, αιµόλυση και µη ταυτοποιηµένα δηµογραφικά
δεδοµένα, ταυτοποιώντας ταυτόχρονα τα κυριότερα προαναλυτικά εργαστηριακά σφάλµατα και
τις παραβιάσεις των πρωτοκόλλων. Η πλειοψηφία των ειδικευόµενων κλινικών ιατρών (93%) απάν-
τησε ότι εµπιστευόταν τα αποτελέσµατα του βιοχηµικού εργαστηρίου και είχε ενηµέρωση (78%)
από το εργαστήριο σε περίπτωση προ-αναλυτικού σφάλµατος. Πιο ενηµερωµένοι φαίνεται να ήταν
οι ιατροί των παθολογικών κλινικών. Παρόλα αυτά, το 60%  των ιατρών, ιδιαίτερα των νεότερων,
τόνισε την ανάγκη για έντυπη ενηµέρωση σχετικά µε τη σωστή λήψη (ποσότητα, µέσα συλλογής)
των δειγµάτων  και τη γρήγορη και ασφαλή µεταφορά τους στο εργαστήριο.
Συµπεράσµατα: Τα προ-αναλυτικά αποτελούν συχνά σφάλµατα, που δε γίνονται εύκολα αντιληπτά
και δεν µπορεί να εκτιµηθεί η συχνότητα τους µε ακρίβεια. Η εφαρµογή και η τήρηση Συστήµατος
Ποιότητας στο εργαστήριο και η αναβάθµιση της σχετικής εκπαίδευσης τόσο κατά την προπτυ-
χιακή, όσο και κατά την περίοδο της ειδίκευσης του προσωπικού θα µειώσει τα προ-αναλυτικά σφάλ-
µατα. Αποτέλεσµα θα είναι η παροχή αξιόπιστων αποτελεσµάτων, η µείωση του κόστους από τυχόν
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Εισαγωγή

Τα εργαστηριακά σφάλµατα ενός βιοχηµικού εργα-
στηρίου µπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες:
1) προ-αναλυτικά σφάλµατα, 2) αναλυτικά σφάλµατα
και 3) µετά - αναλυτικά σφάλµατα. Στις εργαστηρια-
κές δοκιµές, τα λάθη φαίνεται να συµβαίνουν πιο
συχνά (46-68,2 %) στο προ-αναλυτικό και σε λιγότερο
βαθµό (18,5 -47%) στο µετα-αναλυτικό στάδιο1,2. Κατά
το προ- αναλυτικό στάδιο επιδιώκεται η διατήρηση
της ποιοτικής και ποσοτικής ακεραιότητας των ενώ-
σεων και στοιχείων που υπάρχουν σε ένα βιολογικό
δείγµα από τη λήψη του έως την ανάλυση του στο ερ-
γαστήριο1,3,4. Η διενέργεια µιας εξέτασης στην προ -
αναλυτική φάση θα µπορούσε να χωριστεί σε προ -
αναλυτική φάση εκτός εργαστηρίου και σε προ- ανα-
λυτική φάση εντός του εργαστηρίου. Προ-αναλυτικά
σφάλµατα µπορεί να συµβούν από τη στιγµή που ο
κλινικός γιατρός συµπληρώνει το παραπεµπτικό, ζη-
τώντας την εκτέλεση ενός αριθµού εξετάσεων, έως
την στιγµή που το προς εξέταση δείγµα θα προωθη-
θεί από το εργαστήριο στη διαδικασία της ανάλυσης. 
Τα προ-αναλυτικά σφάλµατα δε γίνονται εύκολα αν-
τιληπτά, δεν µπορούν να εκτιµηθούν µε ακρίβεια και
µπορεί να έχουν σηµαντικές κοινωνικοοικονοµικές
επιδράσεις στη δηµόσια υγεία, αυξάνοντας δυσανά-
λογα το άµεσο και έµµεσο κόστος της ιατρικής περί-
θαλψης5,6. Ο κίνδυνος ακατάλληλης  περίθαλψης και
συνεπώς ανεπιθύµητων ενεργειών και λανθασµένων
ιατρικών αποφάσεων λόγω εργαστηριακών λαθών,
κυµαίνεται από 6,4% έως 12%. Επιπλέον, σε ποσοστό
34,4% έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην έκβαση της θε-
ραπευτικής πορείας του ασθενή2,7. 

Σκοπός της µελέτης είναι η εκτίµηση της συχνό-
τητας των εργαστηριακών σφαλµάτων στην προ -

αναλυτική φάση του Βιοχηµικού Εργαστηρίου ενός
Τριτοβάθµιου Νοσοκοµείου των Αθηνών, η εκτίµηση
της ορθής εφαρµογής των  πρωτοκόλλων ποιότητας
του εργαστηρίου, ο βαθµός συνεργασίας µεταξύ κλι-
νικών ιατρών και επιστηµονικού/τεχνολογικού προ-
σωπικού του εργαστηρίου, η διερεύνηση της γνώµης
των ειδικευόµενων ιατρών για την ποιότητα των απο-
τελεσµάτων, που το βιοχηµικό εργαστήριο εκδίδει,
και ο εντοπισµός των πιθανών σηµείων αναβάθµισης
των διαδικασιών µε την ορθή εφαρµογή πρωτοκόλ-
λων ποιότητας.

Υλικό και µέθοδος

Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Νοσοκοµείο
Αθηνών “Λαϊκό”, ένα νοσηλευτικό ίδρυµα 548 κρεβα-
τιών, που παρέχει υπηρεσίες τριτοβάθµιας περίθαλ-
ψης. Το βιοχηµικό εργαστήριο του νοσοκοµείου
πραγµατοποιεί κατά µέσο όρο 10.000 εξετάσεις ηµε-
ρησίως, υποστηρίζεται από σύστηµα πνευµατικού τα-
χυδροµείου µε στόχο τη γρήγορη (για την ταχύτητα)
αποστολή των δειγµάτων, διαθέτει πληροφοριακό δί-
κτυο υπολογιστών αποτελούµενο από µια κεντρική
µονάδα (server) και 10 τερµατικούς ηλεκτρονικούς
υπολογιστές και εφαρµόζει σύστηµα γραµµικού κώ-
δικα (barcode). Για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας
των αποτελεσµάτων του συµµετέχει στο Εθνικό Σύ-
στηµα Εξωτερικής Αξιολόγησης Ποιότητας (ΕΣΕΑΠ),
στο Σύστηµα Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου (RIQAS)
και εφαρµόζει εσωτερικό έλεγχο ποιότητας τριών επι-
πέδων της BIORAD (Low, Medium, High). Σηµειώνε-
ται ότι και τα δύο συστήµατα εξωτερικού ελέγχου που
χρησιµοποιούνται είναι διαπιστευµένα κατά ISO 17043.

Το υλικό της µελέτης αποτέλεσαν α) τα εργαστη-

Γ. ΝΙΚΟΥ, ΕΜ. ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ, Ε. ΘΑΝΑΣΙΑΣ, Χ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.ΚΟΥΤΗΣ
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επαναλήψεις ή λανθασµένες διαγνώσεις και η συντόµευση του χρόνου νοσηλείας των ασθενών. Οι
συστάσεις των ειδικευόµενων κλινικών ιατρών, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα προαναλυτικά σφάλ-
µατα, ήταν: καλύτερη επικοινωνία µε το εργαστήριο, περισσότερες πληροφορίες µε έντυπο υλικό
πληροφόρησης για τεχνικά θέµατα της αιµοληψίας (ποσότητα δείγµατος, µέσα συλλογής, χρονικοί
περιορισµοί και βελτίωση του τρόπου µεταφοράς των δειγµάτων στο εργαστήριο).



ριακά προ - αναλυτικά σφάλµατα που καταγράφηκαν
στο Βιοχηµικό Εργαστήριο του νοσοκοµείου και β) οι
απαντήσεις στα ερωτηµατολόγια που µοιράστηκαν
στους ειδικευόµενους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων
του νοσοκοµείου. Η καταγραφή των σφαλµάτων
έγινε από το προσωπικό του εργαστηρίου χειρό-
γραφα και µέσω του πληροφοριακού συστήµατος
(L.I.S.) του νοσοκοµείου τη χρονική περίοδο Ιουλίου-
∆εκεµβρίου 2009. Σηµειώνεται, ότι µέχρι το χρόνο
πραγµατοποίησης της έρευνας,  δεν είχε µεσολαβή-
σει έντυπη ενηµέρωση των ιατρών από το εργαστήριο
για τις µεθόδους προετοιµασίας του ασθενούς και
σωστής  λήψης, ταυτοποίησης, διαχείρισης και µετα-
φοράς των δειγµάτων. Η εκπαίδευση τους ήταν κυ-
ρίως προφορική από το προσωπικό των κλινικών. Τα
ερωτηµατολόγια  από την άλλη πλευρά είχαν ως
στόχο να διερευνηθεί και να αποτυπωθεί ο βαθµός
επικοινωνίας µεταξύ εργαστηρίου και κλινικών του νο-
σοκοµείου στο πεδίο του προ - αναλυτικού σταδίου
επεξεργασίας των δειγµάτων. Σηµειώνεται ότι, αυτά
καταρτίσθηκαν για τις ανάγκες της συγκεκριµένης µε-
λέτης, αφού δεν υπήρχαν αντίστοιχα στη βιβλιογρα-
φία. Ήταν ανώνυµα και απαρτίζονταν από 22 ερωτή-
σεις. Οι πρώτες 5 ερωτήσεις αφορούσαν  τα ατοµικά
και δηµογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων.
Οι υπόλοιπες 17 αφορούσαν στην ενηµέρωση των
κλινικών από το εργαστήριο για τις διάφορες εργα-
στηριακές δοκιµές και πρωτόκολλα, αλλά και γενικό-
τερα την επικοινωνία µεταξύ εργαστηριακών και
κλινικών ιατρών για την ελαχιστοποίηση των σφαλµά-
των. Τελικά, συλλέχθηκε δείγµα αποτελούµενο από
140 ειδικευόµενους όλων των ειδικοτήτων και όλων
των κλινικών και τα αποτελέσµατα αναλύθηκαν µε το
Χ2-test, SPSS 17.0.   Οι συγκρίσεις αφορούσαν κυρίως

τις απαντήσεις των ειδικευόµενων ιατρών και την κα-
τάσταση  των δειγµάτων ως προς την προέλευση της
κλινικής (παθολογική, µη παθολογική κλινική) και τη
συσχέτιση αυτών µε τα χρόνια υπηρεσίας των ιατρών
στο συγκεκριµένο νοσοκοµείο. Στην πρώτη περί-
πτωση δε βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφο-
ρές και στη δεύτερη δε µπορούσαν να γίνουν
συγκρίσεις λόγω της ανοµοιογένειας του δείγµατος
και εποµένως του µικρού αριθµού παρατηρήσεων σε
ορισµένα κελιά. 

Αποτελέσµατα

Από την επεξεργασία των αποτελεσµάτων, προέκυψε
ότι σε σύνολο 56.292 δειγµάτων, 2.291(4%) είχαν
προ-αναλυτικά σφάλµατα. Αναλυτικά, καταγράφηκαν
2.141 αιµολυµένα δείγµατα (3.8%), 46 δείγµατα χα-
ρακτηρίστηκαν ως «ποσότητα ανεπαρκής» (0.08%),
53 δείγµατα ήταν «λιπαιµικά» (0.09%), 39 δείγµατα χα-
ρακτηρίστηκαν ως «ακατάλληλα» (0.06%) και 12 δείγ-
µατα ήταν «µη ταυτοποιηµένα» (0.02%). Σηµειώνεται
ότι ως «ακατάλληλα» κρίθηκαν τα δείγµατα των
οποίων οι τιµές δεν είναι συµβατές µε τις αναµενόµε-
νες, σύµφωνα µε τους σχετικούς ελέγχους που γί-
νονται στο εργαστήριο και σύµφωνα µε το ιστορικό
του ασθενή. Το προαναφερόµενο γεγονός µπορεί να
οφείλεται σε διάφορους παράγοντες όπως λήψη αί-
µατος από χέρι µε παροχή ορού, λάθος σωληνάριο
αιµοληψίας, κακώς συντηρηµένο δείγµα κ.α. 

Τονίζεται ότι η συλλογή αιµολυµένων δειγµάτων
φαίνεται να αποτελεί το κυριότερο από τα παρατη-
ρούµενα προ-αναλυτικά σφάλµατα (Γράφηµα 1). ∆εν
παρατηρείται κάποια συσχέτιση των αιµολυµένων
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Αναλογία εµφάνισης
των διαφόρων
προ-αναλυτικών
σφαλµάτων.
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δειγµάτων µε το είδος της κλινικής προέλευσης. Στις
περιπτώσεις τέτοιων δειγµάτων δε δίνονται αποτελέ-
σµατα για αναλύσεις που µεταβάλλονται σηµαντικά
από την αιµόλυση όπως: κάλιο, γαλακτική δεϋδρογο-
νάση (LDH), SGOT/AST, τροπονίνη T, SGPT/ALT και
CK, CK-MB και ενηµερώνεται ο θεράπων ιατρός.
Απαντήσεις δίνονται στις αναλύσεις που µεταβάλ-
λονται λιγότερο όπως: φωσφόρος, ολική πρωτεΐνη,
αλβουµίνη, µαγνήσιο, ασβέστιο, αλκαλική φωσφα-
τάση, ολική και έµµεση χολερυθρίνη µε την υποση-
µείωση ότι ο ορός ήταν αιµολυµένος  και όταν βέβαια
οι τιµές τους είναι σε αποδεκτά όρια. Αξίζει να ανα-
φερθεί πως το αυξηµένο ποσοστό των αιµολυµένων
δειγµάτων αποδόθηκε σε καινούργια δοκιµαστικά σω-
ληνάρια που χρησιµοποιήθηκαν εκείνη τη χρονική πε-
ρίοδο, τα οποία και τελικά αποσύρθηκαν. 

Η πλειοψηφία των ειδικευόµενων ιατρών είχε θε-
τική γνώµη για τα αποτελέσµατα του βιοχηµικού ερ-
γαστηρίου, αφού το άθροισµα των απαντήσεων:
«πολύ καλή» & «καλή» ξεπέρασε το 94% (Πίνακας 2).
Όµως, µόνο οι µισοί(48,1%) από τους ειδικευόµενους
ιατρούς φαίνεται να είχαν ενηµερωθεί πλήρως για τις
ορθές διαδικασίες συλλογής των βιολογικών υγρών.
Επιπλέον,  το 29% των ειδικευόµενων ιατρών των µη
παθολογικών κλινικών δήλωσε ότι δεν είχε καµία σχε-
τική ενηµέρωση (Πίνακας 3). Αξίζει να σηµειωθεί ότι
το 26,5% των ειδικευόµενων ιατρών των µη παθολο-
γικών ειδικοτήτων εµφανίζεται να αγνοεί την ανάγκη
συµπλήρωσης των προσωπικών στοιχείων και κλινι-
κών πληροφοριών του ασθενούς στα παραπεµπτικά
(Πίνακας 3), ενώ το 62% δεν ενηµερώνει το εργαστή-
ριο για τη χορηγούµενη θεραπεία στον ασθενή που
µπορεί να επηρεάζει την  ανάλυση του δείγµατος.

Από την άλλη πλευρά, το εργαστήριο φαίνεται να
επικοινωνεί πιο συχνά µε τις παθολογικές σε σχέση
µε τις υπόλοιπες κλινικές, καθώς το 67% των ειδι-
κευοµένων ιατρών µη παθολογικών ειδικοτήτων δη-
λώνουν ότι το εργαστήριο δεν επικοινωνεί ποτέ µαζί
τους, για να εντοπίζονται έγκαιρα τα προ - αναλυτικά
σφάλµατα (Πίνακας 4).

Τέλος, διαπιστώθηκε ότι το 59% των ειδικευοµέ-
νων λαµβάνει µόνο µερικές φορές ή σπάνια τα απαι-
τούµενα µέτρα ατοµικής προστασίας κατά τη λήψη
των βιολογικών δειγµάτων (Πίνακας 4).

Συζήτηση-Συµπεράσµατα

Μεγάλο µέρος των προ – αναλυτικών εργαστη-
ριακών σφαλµάτων οφείλεται στην ελλιπή επικοινω-
νία µεταξύ κλινικών ιατρών και εργαστηρίου και σε
κακό σχεδιασµό των διαδικασιών συλλογής και απο-
στολής των δειγµάτων1,2,8,9,10. Συνεπώς, για τη µείωση
ή και την εξάλειψη των εργαστηριακών προ-αναλυτι-
κών σφαλµάτων απαιτείται εγκατάσταση βελτιωµένου
συστήµατος επικοινωνίας, επαρκής ενηµέρωση από

το εργαστήριο µε σχετικό έντυπο υλικό, το οποίο θα
αναρτάται σε εµφανές σηµείο και θα δηµοσιεύεται
στο διαδικτυακό ιστότοπο του Νοσοκοµείου, παρα-
κολούθηση κατάλληλων εκπαιδευτικών επιµορφωτι-
κών προγραµµάτων, ακόµα και σε προπτυχιακό
στάδιο. Επιπλέον, κρίνεται αναγκαία η βελτίωση του
χρόνου και τρόπου µεταφοράς των δειγµάτων στο
εργαστήριο µε ταυτόχρονο έλεγχο της ταχύτητας του
πνευµατικού ταχυδροµείου, η εισαγωγή αυτοµατο-
ποιηµένων διαδικασιών και χρήση συστήµατος κενού
αέρα (vacutainer) για τις αιµοληψίες, το οποίο συµ-
βάλλει στη µείωση των αιµολύσεων, της ανεπαρκούς
ποσότητας δείγµατος και της επιµόλυνσης του δείγ-
µατος. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην
έκδοση, κοινοποίηση και τήρηση κατάλληλων οδη-
γιών που θα περιγράφουν ολόκληρη τη διαδικασία και
θα παρέχονται σε όσους συµµετέχουν σε αυτή. Οι
οδηγίες που πρέπει να εκδοθούν από το εργαστήριο
θα αφορούν τη σωστή προετοιµασία του ασθενή, τη
σωστή λήψη και σήµανση των δειγµάτων, τη σωστή
συντήρηση τους µέχρι την ασφαλή µεταφορά τους
στο  εργαστήριο, πληροφορίες για την πιθανή διά-
γνωση και το ιστορικό του ασθενή και κανόνες υγιει-
νής και ασφάλειας που θα προστατεύουν την υγεία
των εµπλεκόµενων στη διαδικασία από τη µολυσµατι-
κότητα των δειγµάτων. Οι οδηγίες θα πρέπει να είναι
λεπτοµερείς, όπως για παράδειγµα για την αποφυγή
των αιµολυµένων δειγµάτων να προτείνεται η χρήση
σωστής βελόνας και παρακέντησης σωστού αγγείου
ή η αποφυγή δηµιουργίας κενού αέρος κατά την αι-
µοληψία. Η επιµόρφωση του νοσηλευτικού προσωπι-
κού καλό θα είναι να είναι συνεχής και επαναλαµβα-
νόµενη µε στόχο να εκπαιδεύονται οι νεότεροι και να
δίνονται διευκρινήσεις και διορθώσεις στους παλαι-
ότερους. Ακολούθως, κατά την προ - αναλυτική φάση
διαχείρισης των δειγµάτων εντός του εργαστηρίου θα
πρέπει να εκδοθούν σαφείς οδηγίες για τη σωστή πα-
ραλαβή, επεξεργασία και συντήρηση των δειγµάτων
µέχρι να αναλυθούν.

Η εξάλειψη των προ - αναλυτικών σφαλµάτων είναι
καθοριστική για την ποιότητα περίθαλψης, την οικο-
νοµία και έµµεσα για τη ∆ηµόσια Υγεία. Αυτό έγκει-
ται στο γεγονός ότι µε τη µείωση των σφαλµάτων
γίνεται σωστή διάγνωση και θεραπεία. Κατʹ επέκταση
επιτυγχάνεται µείωση του χρόνου νοσηλείας και γρή-
γορη επανένταξη του ατόµου στην παραγωγική δια-
δικασία. Το κόστος νοσηλείας µειώνεται γιατί εκτός
του λιγότερου χρόνου που παραµένει στο νοσοκοµείο
ο ασθενής, περιορίζεται και ο αριθµός των επαναλή-
ψεων των αναλύσεων. Έτσι, αυξάνεται η δυνατότητα
του νοσοκοµείου για  κάλυψη επιπλέον υγειονοµικών
αναγκών. Εποµένως, απαιτείται πολιτική και διαδικα-
σία για τη διευθέτηση των παραπόνων ή κάθε άλλης
µορφής ανατροφοδότησης (feedback) µεταξύ του
βιοχηµικού και των κλινικών που µπορεί να επιτευχθεί
µέσω της διαπίστευσης του εργαστηρίου. ∆ιαπί-
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στευση είναι η διαδικασία µε την οποία ένας αρµό-
διος φορέας βεβαιώνει την τεχνική επάρκεια του ερ-
γαστηρίου για τη διενέργεια συγκεκριµένων αναλύ-
σεων (εξετάσεις πεδίου διαπίστευσης). Αυτό επιτυγ-
χάνεται µέσω διαδικασίας επιθεώρησης από θεσµο-
θετηµένο µηχανισµό που για την Ελλάδα είναι το
Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης (Ε.ΣΥ.∆.) µε βάση το
πρότυπο ποιότητας ISO 15189:200711.
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ΚΚλλιιννιικκήή ΠΠοολλύύ  ΚΚααλλήή  %%                            ΚΚααλλήή  %% ΜΜέέττρριιαα  %% ΚΚαακκήή  %%

ΠΠααθθοολλοογγιικκήή 55,84 41,56 2,60 0

ΜΜηη  ΠΠααθθοολλοογγιικκήή 46,99 48,19 4,82 0

Είδος της κλινικής σε σχέση µε την
εκτίµηση της ποιότητας των
αποτελεσµάτων 
του βιοχηµικού εργαστηρίου.

Πίνακας 2

ΕΕρρωωττηηµµααττοολλόόγγιιοο ΠΠααθθοολλοογγιικκήή  ΕΕιιδδιικκόόττηητταα ΜΜηη  ΠΠααθθοολλοογγιικκήή  ΕΕιιδδιικκόόττηητταα

ΝΑΙ % ΟΧΙ % ΜΕΡΙΚΩΣ % ΝΑΙ %       ΟΧΙ %      ΜΕΡΙΚΩΣ %

ΕΕννηηµµέέρρωωσσηη  γγιιαα  ττιιςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς 48 20,78 31,17 37,35           28,91 33,74
σσυυλλλλοογγήήςς  ββιιοολλοογγιικκώώνν  υυγγρρώώνν

ΕΕννηηµµέέρρωωσσηη  γγιιαα  ττηη  σσυυµµππλλήήρρωωσσηη 76,62 23,38 - 73,49           26,50 -
ππααρρααππεεµµππττιικκώώνν  µµεε  
κκλλιιννιικκέέςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς

Αποτελέσµατα ερωτηµατολογίου του βιοχηµικού εργαστηρίου από τους ειδικευόµενους κλινικούς γιατρούς.Πίνακας 3

ΕΕρρωωττηηµµααττοολλόόγγιιοο ΠΠααθθοολλοογγιικκήή  ΕΕιιδδιικκόόττηητταα ΜΜηη  ΠΠααθθοολλοογγιικκήή  ΕΕιιδδιικκόόττηητταα

ΠΠΑΑΝΝΤΤΟΟΤΤΕΕ  %%          ΜΜΕΕΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ ΣΣΠΠΑΑΝΝΙΙΑΑ%%          ΠΠΟΟΤΤΕΕ  %% ΠΠΑΑΝΝΤΤΟΟΤΤΕΕ  %%          ΜΜΕΕΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ ΣΣΠΠΑΑΝΝΙΙΑΑ%%      ΠΠΟΟΤΤΕΕ  %%
ΦΦΟΟΡΡΕΕΣΣ  %%          ΦΦΟΟΡΡΕΕΣΣ  %%

ΕΕννηηµµέέρρωωσσηη  γγιιαα 39,47 47,37 9,21 3,95 5,45 5,45 21,82 67,27
ττηηλλεεφφωωννιικκήή
εεππιικκοοιιννωωννίίαα  ττοουυ
εερργγαασσττηηρρίίοουυ  µµεε
ττιιςς  κκλλιιννιικκέέςς  γγιιαα
εεννττοοππιισσµµόό
ππρροοααννααλλυυττιικκώώνν
σσφφααλλµµάάττωωνν

ΤΤήήρρηησσηη ττωωνν  55,26 36,84 6,58 1,32 40,96 48,19 10,84 0
οοδδηηγγιιώώνν
γγιιαα  ττηηνν  ππρροοσστταασσιιαα
ααππόό  µµοολλυυσσµµααττιικκάά
δδεείίγγµµαατταα

Αποτελέσµατα ερωτηµατολογίου του βιοχηµικού εργαστηρίου από τους ειδικευόµενους κλινικούς γιατρούς.Πίνακας 4
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PPrree--aannaallyyttiiccaall  llaabboorraattoorryy  eerrrroorrss  iinn  tthhee  bbiioocchheemmiiccaall  llaabboorraattoorryy  
ooff  aa  tteerrttiiaarryy  AAtthheennss  HHoossppiittaall  aanndd  tthhee  ttrraaiinneeee  ssppeecciiaalliisstt  cclliinniiccaall  ddooccttoorr’’ss
ooppiinniioonn  oonn  tthheemm

Objective: To record a) the frequency of the pre-analytic laboratory errors of  the Biochemistry  Lab-
oratory of a big hospital in Athens, b) the estimate of the correct  application of quality protocols of
the laboratory at this stage and c) the degree of satisfaction for the cooperation between interns clin-
ical doctors and laboratory staff in order to avoid such errors. 
Materials and methods: Interns clinical doctors of the hospital were asked to respond to anonymous
questionnaires during period July-December 2009, to reveal the degree of their satisfaction from the
communication between them and the biochemistry laboratory staff concerning the pre-analytic er-
rors. Pre-analytical errors were also recorded during the above time period about 56.292 samples. 
Results: The results showed that 4% of the samples sent for biochemical analysis were lipemic, with
no patient identification and mostly hemolyzed, thus identifying the major protocol breaches and pre-
analytical errors. The majority of interns clinical doctors (93%) answered that they trust the results of
the biochemistry laboratory and that they had been informed (78%) from the laboratory staff when pre-
analytical error had occurred. However, 60% of the physicians stressed the need for printed infor-
mation material on proper sampling (quantity, means of collection) and the fast and safe way for the
transportation of the samples to the laboratory. 
Conclusions: Pre-analytical errors are often, difficult to detect and cannot be accurately estimated. The
implementation and maintenance of Quality System in the laboratory and the upgrade of the training
both in undergraduate as well as during the period of qualified personnel will reduce pre-analytical er-
rors. Reducing or eliminating errors in laboratory provides reliable results, minimize the cost and short-
ens the patients’ hospitalization. Suggestions from the interns clinical doctors in order to minimize
pre-analytical errors are: better communication, more information from the laboratory with printed
material especially for technical matters-sampling (quantity of samples, means of collection, time lim-
its and improvement of the manner of transport of samples in the laboratory).

Key words
laboratory errors, pre- analytical errors, quality in-
dicators, accuracy, cooperation
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Περίληψη

Οι λοιµώξεις από ευκαιριακά παθογόνα µικρόβια παρουσιάζουν ιδιαίτερο διαγνωστικό ενδιαφέρον
τα τελευταία χρόνια, καθώς συνδέονται µε τον ολοένα αυξανόµενο αριθµό ασθενών µε ποικίλου
βαθµού ανοσοκαταστολή. Η νοκαρδίωση είναι σχετικά σπάνια ευκαιριακή λοίµωξη µε ποικιλία κλι-
νικών εκδηλώσεων, ανάλογα µε την πρωτοπαθή εστία (πνεύµονες, δέρµα) και το επίπεδο κυτταρι-
κής ανοσίας των ασθενών. Η προσβολή του ΚΝΣ εκδηλώνεται συνήθως µε τη µορφή εγκεφαλικών
αποστηµάτων και σπανιότερα ως µηνιγγίτιδα, ενώ η κλινική της εικόνα είναι συχνά άτυπη, µε υπο-
ξεία και υποτροπιάζουσα πορεία. Παρουσιάζεται περίπτωση µηνιγγίτιδας µε εγκεφαλικά αποστή-
µατα από N. farcinica, σε ανοσοκατασταλµένο ασθενή λόγω προηγηθείσας αγωγής µε κορτικοειδή
για αυτοάνοση αιµολυτική αναιµία. Το παθογόνο αποµονώθηκε από καλλιέργεια ΕΝΥ σε φιαλίδιο
BACTEC Peds (BD) µετά πενθήµερη επώαση. Το περιστατικό είχε επιτυχή έκβαση µετά την χορή-
γηση συνδυασµένου αντιµικροβιακού σχήµατος µε τριµεθοπρίµη/σουλφαµεθοξαζόλη και κεφτρια-
ξόνη σε υψηλές δόσεις. 
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Εισαγωγή

Το γένος Nocardia ανήκει στην οικογένεια Nocar-
diaceae της τάξης των αερόβιων ακτινοµυκήτων. Πε-
ριλαµβάνει περισσότερα από 50 είδη, 33 από τα
οποία έχουν συσχετισθεί µε λοιµώξεις στον άν-
θρωπο1. Είναι ευρέως διαδεδοµένα σαπρόφυτα του
εδάφους (χώµα), αλλά βρίσκονται και σε περιοχές
αποδόµησης φυτικών υλών και στην οικιακή σκόνη2.
∆εν θεωρούνται µέρος της φυσιολογικής χλωρίδας
του ανθρώπου3, είναι όµως πιθανό να αποικίζουν το
αναπνευστικό σύστηµα ασθενών µε χρόνια πνευµο-
νική νόσο. Προσβάλλουν κυρίως ανοσοκατασταλµέ-
νους ασθενείς, στους οποίους προκαλούν συνηθέ-
στερα πνευµονική νόσο, ενώ σπανιότερα προσβάλ-
λονται και ανοσοεπαρκείς µε εντοπισµένες, κατά
κύριο λόγο, εκδηλώσεις, συνήθως δερµατικές4. Έχει
διαπιστωθεί ότι η ανοσοκαταστολή (κακοήθειες, µε-
ταµοσχεύσεις, HIV λοίµωξη, λήψη κορτικοστεροειδών
ή χηµειοθεραπείας, κ.ά) διευκολύνει τη διασπορά του
µικροοργανισµού σε εξωπνευµονικές θέσεις όπως το
ΚΝΣ, οι οφθαλµοί, οι νεφροί, τα οστά και οι αρθρώ-
σεις, σε ποσοστό 50% περίπου. Η προσβολή του ΚΝΣ
είναι σχετικά σπάνια, αν και η πιο συχνή από τις άλλες
θέσεις διασποράς, ενώ οι δυσκολίες αποµόνωσης και
ταυτοποίησης του µικροοργανισµού καθυστερούν
σηµαντικά τη διάγνωση και κατ’ επέκταση τη θερα-
πεία της νόσου. Τα σπουδαιότερα παθογόνα είδη για
τον άνθρωπο είναι: N. asteroides, N. farcinica και N.
nova. Τα είδη N. otitidiscaviarum και N. brasiliensis
είναι λιγότερο συχνά αίτια λοιµώξεων2. Περιγράφεται
περίπτωση ανοσοκατασταλµένου ασθενή, στον οποίο
διαγνώστηκε λοίµωξη ΚΝΣ από N. farcinica µετά από
δύο νοσηλείες σε παθολογικά τµήµατα του νοσοκο-
µείου µας, λόγω υποτροπής των κλινικών συµπτωµά-
των.

Περιγραφή περιστατικού

Άνδρας 61 ετών, εισέρχεται για πρώτη φορά στο νο-
σοκοµείο λόγω σύγχυσης και κεφαλαλγίας. Τα συµ-
πτώµατα εµφανίστηκαν µετά από τρίµηνη αγωγή µε
µεθυλπρεδνιζολόνη (1mg/kg βάρους σώµατος/24ω-
ρο) για τη θεραπεία αυτοάνοσης αιµολυτικής αναι-
µίας. Από το ιστορικό του αναφέρεται λεύκη.

Κατά την εισαγωγή του ο ασθενής υποβλήθηκε σε
απεικονιστικό έλεγχο, ο οποίος κατέδειξε αποστήµα-
τα στο αριστερό ηµισφαίριο του εγκεφάλου και ετέθη
σε αγωγή µε δεξαµεθαζόνη (16mg/24ωρο) λόγω πε-
ριεστιακού εγκεφαλικού οιδήµατος. Επίσης, έγινε
υπολογιστική τοµογραφία θώρακος, άνω και κάτω
κοιλίας, οι οποίες δεν ανέδειξαν αλλοιώσεις. Ελή-
φθησαν επανειληµµένες καλλιέργειες αίµατος οι
οποίες ήταν αρνητικές. Από τη  γενική εξέταση των
δειγµάτων ΕΝΥ, ανευρέθηκε αυξηµένος αριθµός κυτ-

τάρων (912 κύτταρα/mm³) µε υπεροχή πολυµορφο-
πυρήνων (70%), λεύκωµα 153 mg/dl και σάκχαρο 57
mg/dl. Οι καλλιέργειες των δειγµάτων ΕΝΥ µε τις συµ-
βατικές µεθόδους απέβησαν αρνητικές, ωστόσο σε
ένα µόνο δείγµα (από πέντε συνολικά) βρέθηκε S. au-
reus µε µοριακή µέθοδο multiplex PCR (ταυτόχρονη
ανίχνευση των µικροοργανισµών H. influenza nonb, P.
aeruginosa, S. aureus και Streptococcus spp).

Ετέθη σε εµπειρική αντιµικροβιακή αγωγή, αρχικά
µε βανκοµυκίνη (1gr x 3 iv για 40 ηµέρες) και στη συ-
νέχεια µε λινεζολίδη (600mg x 2 iv για 35 ηµέρες). Ο
ασθενής παρουσίασε κλινική και εργαστηριακή βελ-
τίωση, µε απεικονιστική αποδροµή των αποστηµάτων
και εξήλθε µε οδηγίες για συνέχιση της αγωγής µε λι-
νεζολίδη (600mg x 2 per os), την οποία όµως διέκοπτε
κατά διαστήµατα λόγω των ανεπιθύµητων ενεργειών
του φαρµάκου (καταστολή του µυελού των οστών).

Μετά από τρία επεισόδια υποτροπής των συµ-
πτωµάτων (σύγχυση, κεφαλαλγία και πυρετό) σε διά-
στηµα τεσσάρων µηνών, διακόπηκε η αντιµικροβιακή
θεραπεία και ακολούθησε δεύτερη νοσηλεία για διε-
ρεύνηση της υποτροπιάζουσας µηνιγγίτιδας. Ο ασθε-
νής κατά τη δεύτερη εισαγωγή του παρουσίαζε
αυχενική δυσκαµψία και πυρετό, ενώ ο εργαστηρια-
κός έλεγχος έδειξε: αναιµία (Hct 31.2%, Hb 10.8 g/dl),
υπονατριαιµία (129 mmol/lt), χαµηλούς δείκτες φλεγ-
µονής (ΤΚΕ 19 mm η πρώτη ώρα, CRP 0.2 mg/dl) και
χαµηλές τιµές IgA και IgG ανοσοσφαιρινών (38.1
mg/dl και 490 mg/dl, αντίστοιχα) και συµπληρώµατος
(C4 10.4 mg/dl, CH50 17 U/ml). Τα ευρήµατα από την
γενική εξέταση του ΕΝΥ  (αριθµός κυττάρων 1.220/mm³
µε 80% πολυµορφοπύρηνα, λεύκωµα 267 mg/dl, γλυ-
κόζη 30 mg/dl) και η κλινική επιδείνωση του ασθενή,
συνηγορούσαν υπέρ της  διάγνωσης µηνιγγίτιδας µι-
κροβιακής αιτιολογίας. Σε δύο (από τρεις συνολικά)
καλλιέργειες ΕΝΥ αποµονώθηκε µικροοργανισµός, ο
οποίος ταυτοποιήθηκε µοριακά ως Nocardia farcinica
µε πολλαπλασιασµό του hsp65 γονιδίου, προσδιορι-
σµό της αλληλουχίας του προϊόντος της PCR και σύγ-
κριση της οµοιότητας της αλληλουχίας µε τη βοήθεια
προγράµµατος GenBank. Οι καλλιέργειες αίµατος
ήταν αρνητικές. Παράλληλα, µε ποσοτική µοριακή µέ-
θοδο real-time PCR βρέθηκε στα δύο δείγµατα ΕΝΥ
υψηλό ιϊκό φορτίο HSV1 (4,1 x 10³copies/ml).

Στον ασθενή χορηγήθηκε συνδυασµένη αντιµι-
κροβιακή θεραπεία µε τριµεθοπρίµη/σουλφαµεθοξα-
ζόλη [(1200+240) mg x 4 iv για δύο µήνες],  κεφτρια-
ξόνη (2gr x 2 iv για δύο µήνες) και ακυκλοβίρη (625mg
x 3 iv επί 20 ηµέρου), που οδήγησε σε βελτίωση των
εργαστηριακών ευρηµάτων από το ΕΝΥ µε µείωση
του αριθµού των κυττάρων. Ο ασθενής δεν ανταπο-
κρίθηκε κλινικά στη θεραπεία, καθώς εκτός της αρχι-
κής αριστερής ηµιπάρεσης και βυθιότητας, εµφάνισε
και δεξιά πυραµιδική συνδροµή µε περαιτέρω έκ-
πτωση του επιπέδου συνείδησης. Ο απεικονιστικός
έλεγχος κατέδειξε ισχαιµικές βλάβες στον θάλαµο και



Ει κό να 1. Μικροσκοπική εικόνα της Nocardia farcinica µε τροπο-
ποιηµένη χρώση Ziehl-Neelsen (µεγέθυνση x1000).

Ει κό να 2. Αποικίες Nocardia farcinica σε αιµατούχο άγαρ µετά από
τέσσερα 24ωρα επώαση (πορτοκαλί αποικίες).
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στην έσω κάψα δεξιά και αριστερά. Λόγω της κρισι-
µότητας της κατάστασης του ασθενή και µε την κλι-
νική υποψία µεταλοιµώδους αγγειίτιδας µικρών αγ-
γείων, προστέθηκε στο θεραπευτικό σχήµα πρεδνι-
ζολόνη (50mg/24ωρο iv για δύο µήνες). Μετά από
σαφή βελτίωση των νευρολογικών ελλειµµάτων, ο ασθε-
νής εξήλθε µε οδηγίες για συνέχιση της θεραπείας µε
πρεδνιζολόνη (50mg/24ωρο per os) για δύο µήνες και
τριµεθοπρίµη/σουλφαµεθοξαζόλη [(1600+320) mg x
3 per os] για ένα έτος συνολικά από την έναρξή της.

Έγινε επανεκτίµηση της κλινικής του εικόνας δε-
καπέντε ηµέρες µετά την έξοδό του από το νοσοκο-
µείο, κατά την οποία βρέθηκε σταθερός, µε ήπια
υπολειπόµενη κινητικότητα αριστερού άνω και κάτω
άκρου και ήπια δυσαρθρία.  

Εργαστηριακή διερεύνηση

Η καλλιέργεια των δειγµάτων του ΕΝΥ που ελήφθη-
σαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του ασθενή έγινε
σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται από
το πρωτόκολλο εργασίας του εργαστηρίου. Συγκε-
κριµένα, παράλληλα µε τις χρώσεις Gram και Ziehl-
Neelsen, έγινε ενοφθαλµισµός των δειγµάτων σε
στερεά και υγρά θρεπτικά υλικά: αιµατούχο, σοκολα-
τόχρωµο άγαρ (µε επώαση σε συνθήκες 5%CO2

στους 35ºC), McConkey άγαρ (µε επώαση αεροβίως),
Brain-Ηeart ζωµός και φιαλίδιο BACTEC (Peds). Από
τη γενική εξέταση του ΕΝΥ βρέθηκε αυξηµένος  αριθ-
µός κυττάρων (1220 κύτταρα/mm³, 80% πολυµορφο-
πύρηνα), λεύκωµα 267 mg/dl και γλυκόζη 30mg/dl,
ενώ η άµεση µικροσκοπική εξέταση του ΕΝΥ ήταν αρ-
νητική. Ο µικροοργανισµός αποµονώθηκε µόνο από
την καλλιέργεια του φιαλιδίου BACTEC (Peds), το
οποίο θετικοποιήθηκε µετά από πέντε ηµέρες επώα-
ση. Η άµεση µικροσκοπική εξέταση από το φιαλίδιο,

κατά χρώση Gram, έδειξε Gram θετικά βακτηρίδια µε
διακλαδώσεις και η τροποποιηµένη χρώση Ziehl-
Neelsen µερικώς οξεάντοχα βακτηρίδια (Εικόνα 1).
Παράλληλα, έγινε ανακαλλιέργεια από τη φιάλη σε
στερεά θρεπτικά υλικά και µετά από 48ωρη επώαση
παρατηρήθηκε µικροβιακή ανάπτυξη στο αιµατούχο
και σοκολατόχρωµο άγαρ. Μορφολογικά οι αποικίες
ήταν στρογγυλές µε ρυτιδώδη επιφάνεια, δύσκολα
αποσπώµενες από το άγαρ, αρχικά υποκίτρινες και
µετά από παράταση της επώασης πορτοκαλί (εικόνα
2). Τα µικροσκοπικά τους χαρακτηριστικά ήταν συµ-
βατά µε νοκάρδια.

Ακολούθησε έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά
µε τη µέθοδο ταινιών διαβαθµισµένης συγκέντρωσης
(Etest, Biomerieux, Marcy L’ Etoile, France): ενοφθάλ-
µισµα θολερότητας 1 της κλίµακας ΜcFarland επι-
στρώθηκε σε Mueller-Hinton άγαρ, τοποθετήθηκαν οι
ταινίες διαβαθµισµένης συγκέντρωσης και τα τρυβλία
επωάστηκαν αεροβίως στους 35οC για 48 ώρες. Oι
MICs ερµηνεύτηκαν βάσει των οδηγιών του CLSI και
τα αποτελέσµατα που ανευρέθηκαν ήταν: αµικασίνη
1,5 µg/ml (ευαίσθητο), κεφτριαξόνη 16 µg/ml (µε-
τρίως ευαίσθητο), ιµιπενέµη 1 µg/ml (ευαίσθητο), τρι-
µεθοπρίµη/σουλφαµεθοξαζόλη 2 µg/ml (ευαίσθητο),
λινεζολίδη 0,25 µg/ml (ευαίσθητο) και σιπροφλοξα-
σίνη 0,75 µg/ml (ευαίσθητο)5,6.

Παράλληλα µε το αντιβιόγραµµα, έγινε προκα-
ταρκτικός ταυτοποιητικός έλεγχος µε δίσκους τοµ-
πραµυκίνης, κεφοταξίµης και ερυθροµυκίνης, σύµφω-
να µε την µεθοδολογία Wallace-Steele, µε ενοφθάλ-
µισµα θολερότητας 0,5 ΜcFarland, επίστρωση σε
Mueller-Hinton άγαρ (µέθοδος δισκίων διάχυσης) και
αερόβια επώαση στους 35οC για 48 ώρες, όπου δεν
παρατηρήθηκε αναστολή ανάπτυξης και το στέλεχος
χαρακτηρίστηκε ως N. farcinica, αποκλείοντας την πι-
θανότητα N. asteroides complex και N. nova, οι οποί-
ες παρουσιάζουν ευαισθησία στη κεφοταξίµη7.



Η τελική ταυτοποίηση του µικροοργανισµού σε
επίπεδο είδους έγινε µε µοριακή µέθοδο. Από καθαρό
καλλιέργηµα ελήφθησαν 10-12 αποικίες και αφού
έγινε αποµόνωση DNA ακολούθησε πολλαπλασια-
σµός του γονιδίου hsp65 µε την τεχνική της αλυσι-
δωτής αντίδρασης πολυµεράσης (PCR)4. Πιο συγκεκρι-
µένα πολλαπλασιάστηκε ένα τµήµα 441 bp του γονι-
δίου µε τη χρήση των εκκινητών: TB11, 5′-ACC AAC
GAT GGT GTG TCC AT-3′; και TB12, 5′-CTT GTC GAA
CCG CAT ACC CT-3′8. Στη συνέχεια ακολούθησε
προσδιορισµός της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας του
προϊόντος της PCR και σύγκριση της οµοιότητας της
αλληλουχίας του µε τη βοήθεια του προγράµµατος
GenBank (www.ncbi.nlm.gov). Το προϊόν της αντίδρα-
σης έδειξε 100% οµολογία µε στέλεχος N. farcinica.

Συζήτηση

Το γένος Nocardia περιλαµβάνει βακτήρια Gram-θε-
τικά, µερικώς οξεάντοχα, αυστηρώς αερόβια που
σχηµατίζουν διακλαδιζόµενα νηµάτια λεπτότερα από
αυτά των µυκήτων. Είναι αίτια ευκαιριακών λοιµώξεων
σε ανοσοκατασταλµένους αλλά προσβάλλουν και
ανοσοεπαρκείς ασθενείς και έχουν ως κύρια πύλη ει-
σόδου στον οργανισµό την αναπνευστική οδό (50-
70% όλων των περιπτώσεων)3 ή το δέρµα. ∆εν
θεωρείται δυνατή η µετάδοσή τους από άνθρωπο σε
άνθρωπο, ούτε από τα ζώα στον άνθρωπο. Προσβάλ-
λουν συχνότερα τους άνδρες σε σχέση µε τις γυναί-
κες σε αναλογία 3:1. Η αποµόνωση νοκάρδιας από
οποιοδήποτε κλινικό δείγµα πρέπει να λαµβάνεται σο-
βαρά υπόψη, καθώς δεν αποτελεί σύνηθες αίτιο πε-
ριβαλλοντικής επιµόλυνσης των δειγµάτων στο
εργαστήριο3,9.

Οι µικροοργανισµοί αυτοί µπορούν να προκαλέ-
σουν αυτοπεριοριζόµενη πνευµονική λοίµωξη ή εντο-
πισµένη δερµατική προσβολή (συνήθως σε ανοσο-
επαρκείς ασθενείς), αλλά και οξεία, υποξεία ή χρόνια
πνευµονική νόσο µε τάση διασποράς (σε ανοσοκατα-
σταλµένους)2,3,10. Παρουσιάζουν τροπισµό προς τα
νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου που είναι και η συ-
χνότερη θέση διασποράς (περίπου το ⅓ όλων των πε-
ριπτώσεων νοκαρδίωσης)2, ακόµη και χωρίς να είναι
κλινικά εµφανής η πρωτοπαθής εστία της λοίµωξης.
Η συχνότερη εκδήλωση της νοκαρδίωσης του ΚΝΣ
είναι τα εγκεφαλικά αποστήµατα, ενώ η µηνιγγίτιδα
είναι ιδιαίτερα σπάνια επιπλοκή (περίπου στις µισές
περιπτώσεις µηνιγγίτιδας συνυπάρχουν εγκεφαλικά
αποστήµατα)11. Τα ποσοστά θνητότητας σε ανοσοκα-
τασταλµένους και ανοσοεπαρκείς ασθενείς είναι 55%
και 20% αντίστοιχα12, ιδιαίτερα υψηλά σε σχέση µε
άλλες βακτηριακές λοιµώξεις που προκαλούν εγκε-
φαλικά αποστήµατα, ενώ αυξάνονται όσο καθυστερεί
η διάγνωση της νόσου10,13. Επιπλέον, η θνητότητα σε
ασθενείς µε πολλαπλά αποστήµατα είναι διπλάσια σε

σχέση µε όσους εµφανίζουν µονήρη αποστήµατα10.
Οι σουλφοναµίδες αποτελούν τη θεραπεία εκλογής
για λοιµώξεις από νοκάρδια. Σε ασθενείς µε σοβαρή
νόσο, όπως νοκαρδίωση του ΚΝΣ, συνιστάται ο συν-
δυασµός τριµεθοπρίµης/σουλφαµεθοξαζόλης µε αµι-
κασίνη και κεφτριαξόνη ή ιµιπενέµη για χρονικό
διάστηµα τουλάχιστον ενός έτους, λόγω αυξηµένου
κινδύνου υποτροπών και αιµατογενούς διασποράς
του µικροβίου µε πιθανότητα πρόκλησης διάχυτης
λοίµωξης8.

Περιγράφουµε την περίπτωση ασθενούς, άνδρα
61 ετών, ανοσοκατασταλµένου λόγω λήψης κορτιζό-
νης για αυτοάνοση αιµολυτική αναιµία, χωρίς εµφανή
πρωτοπαθή εστία λοίµωξης, µε αποστήµατα στο αρι-
στερό ηµισφαίριο του εγκεφάλου και υποτροπιά-
ζουσα µηνιγγίτιδα. Ο ασθενής παρουσίαζε σύγχυση,
αυχενική δυσκαµψία και πυρετό. Λόγω της µοριακής
ανίχνευσης S. aureus σε ένα από πέντε συνολικά δείγ-
µατα ΕΝΥ κατά την πρώτη του νοσηλεία, ο ασθενής
έλαβε αγωγή µε λινεζολίδη στην οποία ανταποκρί-
θηκε κλινικοεργαστηριακά, οπότε και εξήλθε µε οδη-
γία για συνέχιση της αγωγής µε λινεζολίδη per os, την
οποία και διέκοπτε κατά διαστήµατα λόγω καταστο-
λής του µυελού των οστών (λευκοπενία και αναιµία).
Κατά τα διαστήµατα αυτά υπήρξαν τρεις υποτροπές
των συµπτωµάτων µέσα σε τέσσερεις µήνες, οπότε
και ακολούθησε δεύτερη νοσηλεία του ασθενούς.
Στην εισαγωγή του, τα ευρήµατα από την εξέταση
του ΕΝΥ (αυξηµένος αριθµός κυττάρων, υψηλό λεύ-
κωµα, χαµηλή γλυκόζη) συνέτειναν στη διάγνωση µη-
νιγγίτιδας µικροβιακής αιτιολογίας, η οποία
επιβεβαιώθηκε µε αποµόνωση N. farcinica σε δύο από
τρεις καλλιέργειες ΕΝΥ. Τα τρία αυτά δείγµατα ήταν
αρνητικά µε µοριακή µέθοδο multiplex PCR για: Ν.
meningitidis, S. pneumoniae, H. Influenza b, L. mono-
cytogenes, H. Influenza nonb, P. aeruginosa, S. au-
reus και Streptococcus spp. Βάσει των αποτελεσµά-
των αυτών, η µοριακή ανίχνευση του S. aureus κατά
την πρώτη νοσηλεία του ασθενούς θεωρήθηκε ως
επιµόλυνση και εκτιµήθηκε ότι και τότε η µηνιγγίτιδα
οφειλόταν στην νοκάρδια, αλλά υπήρξε αποτυχία
στην ανάπτυξή της. Η ανοσοκαταστολή που παρου-
σίαζε ο ασθενής φαίνεται ότι διευκόλυνε τη συλλοί-
µωξη µε HSV1, γεγονός που επέβαλε την προσθήκη
ακυκλοβίρης στο συνδυασµένο σχήµα τριµεθοπρί-
µης-σουλφαµεθοξαζόλης και κεφτριαξόνης. Η αντα-
πόκρισή του στην αντιµικροβιακή αγωγή ήταν µόνο
εργαστηριακή, ενώ η κλινική του επιδείνωση αποδό-
θηκε σε ισχαιµία από αγγειίτιδα µικρών αγγείων µε-
ταλοιµώδους αιτιολογίας, οπότε και προστέθηκε
πρεδνιζολόνη στην αγωγή του. Οι ισχαιµικές εγκεφα-
λικές βλάβες αποτελούν µια σοβαρή επιπλοκή της µι-
κροβιακής µηνιγγίτιδας, συµβαίνουν σε ποσοστό
21,8% και το 67% αυτών οφείλεται σε µεταλοιµώδη
αγγειίτιδα. Η επίδραση των κορτικοστεροειδών στην
αντιµετώπισή της είναι αµφίβολη14,15.
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Στην προκειµένη περίπτωση, ο ασθενής ανταπο-
κρίθηκε στην θεραπεία και εξήλθε µετά από τρίµηνη
νοσηλεία σε βελτιωµένη κατάσταση µε οδηγία για συ-
νέχιση λήψης πρεδνιζολόνης για δύο ακόµη µήνες και
τριµεθοπρίµης/σουλφαµεθοξαζόλης για ένα έτος συ-
νολικά.

Η N. farcinica έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια
σε προεξάρχοντα αιτιολογικό παράγοντα λοίµωξης
µεταξύ των άλλων ειδών του γένους Nocardia spp. Το
γεγονός αυτό δυσχεραίνει ακόµη περισσότερο την
έγκαιρη και αποτελεσµατική θεραπεία των λοιµώξεων
αυτών, κυρίως λόγω του χαρακτηριστικού µοντέλου
ευαισθησίας στα αντιβιοτικά που παρουσιάζει σε
σχέση µε τα άλλα είδη. Συγκεκριµένα, εµφανίζει αν-
τοχή στα περισσότερα β-λακταµικά αντιβιοτικά, όπως
η κεφοταξίµη (100% των στελεχών), η κεφαµανδόλη
(100%) και η κεφτριαξόνη (80%), καθώς επίσης και σε
αµινογλυκοσίδες, όπως η τοµπραµυκίνη (>90%) και
η καναµυκίνη (100%). Σχεδόν πλήρη ευαισθησία εµ-
φανίζουν τα στελέχη έναντι της αµικασίνης και των
σουλφοναµιδών, 82% ευαισθησία στην ιµιπενέµη,
88% στη σιπροφλοξασίνη και µόνο 5% στην αµπικιλ-
λίνη και 3% στην ερυθροµυκίνη2,8,16. Επιπλέον, η λινε-
ζολίδη αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσµατική
έναντι της νοκάρδιας4,17.

Καθοριστικός παράγοντας που δυσχεραίνει την
έγκαιρη διάγνωση των λοιµώξεων από νοκάρδια,
όπως και στην περίπτωση που περιγράφηκε, είναι η
αργή ανάπτυξη του µικροοργανισµού. Επισηµαίνεται
ότι η νοκάρδια αποµονώθηκε σε δύο από συνολικά
τρία δείγµατα ΕΝΥ κατά την δεύτερη νοσηλεία του
ασθενούς, ενώ δεν αναπτύχθηκε σε κανένα από τα
πέντε δείγµατα της πρώτης νοσηλείας. ∆εδοµένης
της καθυστέρησης ανάπτυξης της νοκάρδιας, η µη-
νιγγίτιδα και κατά την πρώτη νοσηλεία αποδόθηκε σε
αυτήν, αλλά δεν κατέστη δυνατή η ανάπτυξή της,
λόγω ανεπαρκούς επώασης των καλλιεργειών ΕΝΥ
ή/και χαµηλού µικροβιακού φορτίου. Η κλινική βελ-
τίωση του ασθενούς κατά την πρώτη νοσηλεία απο-

δόθηκε στην θεραπεία µε λινεζολίδη, στην οποία το
αποµονωθέν στέλεχος ήταν ευαίσθητο (ΕΑΠ 0,25
µg/ml), ενώ οι συχνές διακοπές της θεραπείας, λόγω
των παρενεργειών του φαρµάκου, οδήγησαν σε υπο-
τροπή των συµπτωµάτων. Είναι αξιοσηµείωτο ότι
µόνο σε 20% των περιπτώσεων µηνιγγίτιδας ή εγκε-
φαλικού αποστήµατος η διάγνωση βασίζεται σε θε-
τική καλλιέργεια ΕΝΥ16. Αντίθετα, στα δείγµατα που
λαµβάνονται µε επεµβατικές µεθόδους το ποσοστό
αποµόνωσης του µικροοργανισµού ανέρχεται σε 85-
90%2. Επίσης, η προηγούµενη χορήγηση αντιβιοτικών
είναι δυνατό να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη της
νοκάρδιας. Εποµένως, είναι απαραίτητη η ενίσχυση
της κλινικής υπόνοιας σε περιπτώσεις λοιµώξεων  του
ΚΝΣ µε άτυπη κλινική εικόνα ή συχνές υποτροπές, ιδι-
αίτερα σε ανοσοκατασταλµένους ασθενείς, ώστε να
παρατείνεται και ο χρόνος επώασης των καλλιερ-
γειών στο εργαστήριο για την τυχόν ανάπτυξη απαι-
τητικών µικροοργανισµών, όπως η νοκάρδια18,19,20.

Συµπερασµατικά, η προοδευτική αύξηση των πε-
ριστατικών νοκαρδίωσης σε συνδυασµό µε τις δυ-
σκολίες αποµόνωσης και ταυτοποίησης του µικρο-
οργανισµού, επιβάλλουν τόσο την αυξηµένη επαγρύ-
πνηση των κλινικών ιατρών όσο και την προσεκτικό-
τερη διαχείριση των δειγµάτων προς καλλιέργεια στο
εργαστήριο. Οι επιµολύνσεις των δειγµάτων, καθώς
επίσης η ανεύρεση παθογόνων που πιθανό να προ-
καλούν συλλοίµωξη ιδιαίτερα σε ανοσοκατασταλµέ-
νους, δυσχεραίνουν ακόµη περισσότερο τη διάγνωση
λοιµώξεων από νοκάρδια και συχνά αποπροσανατο-
λίζουν τόσο τον εργαστηριακό όσο και τον κλινικό
ιατρό. Για το λόγο αυτό, επιβάλλεται σε περιπτώσεις
συχνών υποτροπών η επανειληµµένη και προσεκτική
λήψη δειγµάτων προς καλλιέργεια. Η χρήση εναλλα-
κτικών µέσων καλλιέργειας (φιαλίδια BACTEC- BD)
για δείγµατα ΕΝΥ δίνει τη δυνατότητα καλύτερης
ανάπτυξης απαιτητικών µικροοργανισµών, όπως η νο-
κάρδια, γεγονός που καθορίζει την αποτελεσµατική
θεραπεία και τελικά, την καλή έκβαση της νόσου.
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Opportunistic infections are of great diagnostic significance, since they are related to the increased,
over the last years, number of immunocompromised patients. Nocardiosis is an uncommon oppor-
tunistic infection with a broad range of clinical manifestations, due to the organ or tissue affected
(lungs, skin) and the efficiency level of the patients’ immune response. CNS infection presents most
commonly with brain abscesses and incommonly with meningitis and its clinical presentation may
often progress to a subacute process with relapses and atypical occurrence. We report a case of
meningitis with brain abscesses due to N. farcinica, in an immunocompromised patient after corticoid
treatment for autoimmune hemolytic anemia. N. farcinica was isolated from CSF culture in BACTEC
Peds (BD) broth, after five days of incubation. Patient’s outcome was successful after the adminis-
tration of high doses combined antimicrobial therapy with trimethoprim/sulfamethoxazole and ceftri-
axone.
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Nocardia farcinica, meningitis, brain abscess
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Περίληψη

Κατά την παραµονή του 20ου αιώνα, το ελληνικό κράτος φαινόταν ανίκανο να  αναπτύξει έναν αν-
θελονοσιακό αγώνα λόγω πολιτικών και οικονοµικών δυσκολιών. Το 1905, ιδρύθηκε ο Σύλλογος
προς Περιστολή των Ελωδών Νοσηµάτων από τον Καθηγητή της Υγιεινής και Μικροβιολογίας της
Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Κωνσταντίνο Σάββα και τον παιδίατρο Ιωάννη Καρδαµάτη. Την περίοδο
1905-1920, µε τη µαζική χρήση της κινίνης η νοσηρότητα µειώθηκε σηµαντικά. Όµως, η εθνική κα-
ταστροφή στον Ελληνο-Τουρκικό πόλεµο το 1922 και η εισροή 1.300.000 Ελλήνων προσφύγων από
τη Μικρά Ασία στην Ελλάδα άλλαξε τη γεωγραφία, την επιδηµιολογία και τον επιπολασµό της ελο-
νοσίας. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920, ο Σύλλογος πρότεινε µια νέα οργάνωση και τον
εκµοντερνισµό των Υγειονοµικών Υπηρεσιών και του Ανθελονοσιακού αγώνα. Η επιστηµονική γνώση
του Συλλόγου στον ανθελονοσιακό αγώνα ήταν η ανεκτίµητη κληρονοµιά και η βάση για νέες προ-
σπάθειες που ανέλαβαν το Ελληνικό Κράτος και το Ίδρυµα Ροκφέλερ κατά της ελονοσίας, από το
1930 έως την έναρξη του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. 
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Ει σα γω γή

Η ελονοσία ήταν από την αρχαιότητα µια ενδηµική
νόσος στην Ελλάδα και αποτέλεσε σηµαντικό πρό-
βληµα δηµόσιας υγείας έως τα µέσα του 20ου αιώνα.1-

3 Ακριβή επιδηµιολογικά δεδοµένα για τη νόσο, πριν
τα τέλη του 19ου αιώνα, δεν διασώζονται. Οι πλη-
ροφορίες που διασώθηκαν αφορούν κυρίως τα δε-
δοµένα που συνέλλεγαν οι Βρετανοί ιατροί των Ιονίων
Νήσων κατά την Αγγλοκρατία (1815-1864) και τις
ιατρο-γεωγραφικές πραγµατείες των περιηγητών που
επισκέφτηκαν την Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα.4-6

Ενδεικτικά αναφέρονται τα έργα του Roux “Histoire
médicale de l’Armée française en Morée” (1829), του
Faure “Des Fièvres intermittents et continues” (1833),
του Gittard “Considérations generals sur la Constitu-
tion physique de Péloponèse et son influence sur le
caractère et les maladies de ses habitants” (1834), και
τέλος του Thomann “Ueber die Wechselfieber in
Griechenland” (1839).

Ο ανθελονοσιακός αγώνας στην Ελλάδα χωρίζεται
αδρά σε τρεις περιόδους. Η πρώτη περίοδος (1905-
1930) αφορά τις προσπάθειες των Ελλήνων πρωτο-
πόρων του Συλλόγου προς Περιστολή των Ελωδών
Νοσηµάτων ενώ η δεύτερη καλύπτει το διάστηµα
1930-1940 όταν ανέλαβαν τον ανθελονοσιακό αγώνα
η Υγειονοµική Σχολή και το Ίδρυµα Ροκφέλερ. Βέβαια,
η εµπλοκή της Ελλάδας στη δίνη του Β’ Παγκοσµίου
Πολέµου και η Γερµανική Κατοχή αύξησαν κατακό-
ρυφα τον επιπολασµό της νόσου αχρηστεύοντας επί
της ουσίας τις προσπάθειες δεκαετιών. Μετά το 1945,
θα αρχίσει η τρίτη και επιτυχηµένη προσπάθεια των
Ελληνικών Αρχών και της UNRRA για την εκρίζωση
της ελονοσίας µέσω των ψεκασµών του DDT.

Η ελονοσία στην Ελλάδα 
στα τέλη του 19ου αιώνα

Όπως αναφέρθηκε, τα επιδηµιολογικά στοιχεία της
ελονοσίας για την ελληνική επικράτεια κατά τον 19ο

αιώνα είναι αποσπασµατικά. Τα όποια δεδοµένα κατά
καιρούς συγκεντρώνονται είναι τοπικού χαρακτήρα
και ενδιαφέροντος και σε καµία περίπτωση δεν µπο-
ρούν να αποτυπώσουν την τραγική κατάσταση που
επικρατούσε στην χώρα. Οι όποιες δηµοσιεύσεις στα-
χυολογούνται από τις πηγές τις εποχής αφορούν ως
επί το πλείστον αναφορές περιστατικών. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι στα Πρακτικά της Ιατρικής Εταιρείας
Αθηνών της περιόδου 1835-1900, στο κεφάλαιο Μι-
κροβιολογία-Επιδηµιολογία-Υγιεινή, εντοπίζονται τέσ-
σερις µελέτες για τη φύση της ελονοσίας (1849,
1855, 1859 και 1894), δύο µελέτες για επιδηµίες ελο-
νοσίας στην Αθήνα (1868, 1886), και µόνο µία ελλιπέ-
στατη επιδηµιολογική µελέτη (1861).7-11 Το 1881, ο
Hirsch δηµοσίευσε την ιστορικο-γεωγραφική του µε-

λέτη για την Ελλάδα, η οποία περιέχει αξιόλογα στοι-
χεία για τον επιπολασµό της ελονοσίας εκείνης της
περιόδου. Το 1884, ο Stéphanos εκδίδει το µνηµειώ-
δες έργο του “La Grèce au point de vue naturel, eth-
nologique, anthropologique, démographique et médi-
cal”, στο οποίο µας παρέχει πληροφορίες για την το-
πογραφία της νόσου στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε τον
Stéphanos, η συχνότητα εµφάνισης της ελονοσίας
στη σύγχρονη Ελλάδα κυµαινόταν διαφορετικά από
χρόνο σε χρόνο. Ο αριθµός των νοσηλευοµένων στην
"Αστυκλινική Αθηνών" κυµάνθηκε από 56,3% το 1865
σε 19,9% το 1867, ενώ κατά τη δεκαετία του 1890, το
ποσοστό αυτό κυµαινόταν από 25,4% έως 8,8%. Στις
ελληνικές µελέτες, οι ιατροί χωρίζουν αδρά τις µορ-
φές της ελονοσίας σε: διαλείποντα πυρετό ή διαλεί-
ποντες πυρετούς, κακοήθη πυρετό, αιµοσφαιρινουρι-
κό πυρετό (blackwater fever), και ελώδη καχεξία.7-12

Βάσει των στοιχείων από τα νοσοκοµεία της Αθή-
νας στα τέλη του 19ου αιώνα, τα διάφορα είδη της
ελονοσίας στην πρωτεύουσα κυµάνθηκαν ως εξής:
διαλείποντας πυρετός (91,52%), διαλείποντες πυρε-
τοί (3,44%), κακοήθης πυρετός (0,3%), αιµοσφαιρι-
νουρικός πυρετός (0,06%) και ελώδης καχεξία
(4,66%).3 Για το σύνολο της χώρας τα ποσοστά κυ-
µάνθηκαν: διαλείποντας πυρετός (91,67%), διαλεί-
ποντες πυρετοί (6%), κακοήθης πυρετός (0,27%),
αιµοσφαιρινουρικός πυρετός (0,09%) και ελώδης κα-
χεξία (1,95%).3

Κατά τη διάρκεια του Ελληνικού Ιατρικού Συνε-
δρίου του 1887, ο Καθηγητής της Φαρµακολογίας
στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, Θεόδωρος Αφεντούλης,
θα δήλωνε ότι «Οι πυρετοί είναι οι εχθροί του ελληνι-
κού πληθυσµού. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδα µπορείτε
να δείτε τους τάφους...».12 Εκτός αυτού, το µικρό κρα-
τίδιο έπρεπε να είναι πάντα σε ετοιµότητα για ένα νέο
πόλεµο µε την Οθωµανική Αυτοκρατορία. Όµως, η
ελονοσία ήταν χειρότερος εχθρός. Όσο για τον γε-
νικό πληθυσµό, από το 1899 µέχρι το 1906, 2.147
άτοµα είχαν χάσει τη ζωή τους, µε τα παιδιά να απο-
τελούν την πιο επιδεκτική ηλικιακή οµάδα.13

Κατά τη διάρκεια των Ελληνικών Ιατρικών Συνε-
δρίων του 1901 και 1902, οι ιατροί συνέταξαν µια ολο-
κληρωµένη πρόταση προς την κυβέρνηση σχετικά µε
την οργάνωση ενός ανθελονοσιακού αγώνα. ∆υστυ-
χώς, η πολιτική αστάθεια, η οικονοµική καθίζηση και
οι συνέπειες του ατυχούς Ελληνο-Τουρκικού Πολέ-
µου του 1897, δεν άφηναν πολλά περιθώρια για Κρα-
τική πρωτοβουλία. Το Κράτος δεν µπορούσε να ανα-
λάβει ένα τόσο µεγάλο εγχείρηµα σε εθνικό επίπεδο,
πόσο περισσότερο µάλιστα όταν αδυνατούσε να κα-
ταπολεµήσει την ελονοσία ακόµα και µέσα στην ίδια
την πρωτεύουσα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά τη
διάρκεια των ετών 1860-1905, η Αθήνα υπέφερε από
14 µεγάλες επιδηµίες ελονοσίας ενώ η νόσος ήταν εν-
δηµική σε πολλές συνοικίες της πρωτεύουσας µε τη
νοσηρότητα να αγγίζει το 95%.14

Κ. ΤΣΙΑΜΗΣ, Ε.-Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ, Α. ΤΣΑΚΡΗΣ
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1905, Η ίδρυση του Συλλόγου 
προς Περιστολή των Ελωδών Νοσηµάτων

Μετά την αδυναµία της ελληνικής κυβέρνησης να ορ-
γανώσει τον ανθελονοσιακό αγώνα, δύο ιατροί απο-
φάσισαν να κινητοποιήσουν εξέχουσες προσωπικό-
τητες της πανεπιστηµιακής κοινότητας και της Ελλη-
νικής κοινωνίας. Μετά το τέλος του Συνεδρίου του
1905, ο Καθηγητής Μικροβιολογίας Κωνσταντίνος
Σάββας και ο παιδίατρος, και µετέπειτα καθηγητής
Τροπικών Νοσηµάτων, Ιωάννης Καρδαµάτης ιδρύουν

στις 18 Φεβρουαρίου το Σύλλογο προς Περιστολή
των Ελωδών Νοσηµάτων.14-15 (Εικόνα 1 & 2) Στα ιδρυ-
τικά µέλη περιλαµβάνονται καθηγητές της Ιατρικής
και της Φαρµακευτικής, ιατροί, βουλευτές, δηµοσιο-
γράφοι, κληρικοί κ.ά. Ως έµβληµα του Συλλόγου ορί-
στηκε ο Ηρακλής να µάχεται την Λερναία Ύδρα.
Λίγες ηµέρες µετά την ίδρυσή του ο Σύλλογος τέθηκε
υπό την αιγίδα του βασιλιά Γεώργιου Α’. Τέλος, σε ορ-
γανωτικό-διοικητικό επίπεδο, ο Σύλλογος υιοθέτησε
τη δοµή του αντίστοιχου Ιταλικού Συλλόγου του διά-
σηµου ελονοσιολόγου καθηγητή Angelo Celi.15

Ει κό να 1. Κωνσταντίνος Σάββας (1861-1929) Ει κό να 2. Ιωάννης Καρδαµάτης (1857-1942)

Το έργο του Συλλόγου προµηνυόταν εξαιρετικά
δύσκολο. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των Σάββα και
Καρδαµάτη, κατά τη διάρκεια του 1905, είχαν σηµει-
ωθεί περίπου 250.000 νέες περιπτώσεις ελονοσίας. Ο
Σύλλογος έθεσε ως προτεραιότητες την επιµόρφωση
του πληθυσµού αναφορικά µε την νόσο και τις προ-
σπάθειες αποξήρανσης των ελωδών εκτάσεων. Εκτός
από αυτές τις προτεραιότητες, ο Σύλλογος αποφά-
σισε την έναρξη ενός φιλόδοξου προγράµµατος συλ-
λογής επιδηµιολογικών δεδοµένων µε απώτερο
σκοπό την αποτύπωση του επιπολασµού στην ελλη-
νική επικράτεια σε επιδηµιολογικούς χάρτες. Ο Σύλ-
λογος ξεκίνησε αποστολές σε όλη τη χώρα µε στόχο

τη συλλογή στοιχείων από Νοσοκοµεία, ιδιώτες ια-
τρούς ακόµα και ληξιαρχεία για την καταγραφή των
ασθενών και των θυµάτων. Η προσπάθεια αυτή θεω-
ρείται ύψιστης σηµασίας στην εξέλιξη του ανθελονο-
σιακού αγώνα, καθώς αποτέλεσε και την πρώτη
«βάση δεδοµένων» για τις κατοπινές επιδηµιολογικές
µελέτες. Τα στοιχεία αυτά κατά την περίοδο 1908-
1914, αποτέλεσαν το εργαλείο για τη σύγκριση της
νοσηρότητας της νόσου στον πληθυσµό, τις αιµατο-
λογικές µελέτες και τις µετρήσεις των ποσοστών
σπληνοµεγαλίας, πριν και µετά τη µαζική χορήγηση
κινίνης στον ελληνικό πληθυσµό.  



1905-1910, Τα πρώτα βήµατα του Συλλόγου

Λίγους µήνες µετά την ίδρυσή του, ο Σύλλογος κλή-
θηκε να αναλάβει την πρώτη του αποστολή κατά την
επιδηµία που ενέσκηψε στον Ωρωπό, µια περιοχή
όπου ο επιπολασµός της νόσου άγγιζε το 95%. Ο Σύλ-
λογος απέστειλε τον Καρδαµάτη και τον ιατρό ∆ιά-
µεση εφοδιασµένους µε ένα µικροσκόπιο και 1.000
γραµµάρια κινίνης για 1.370 ασθενείς.14 Οι ιατροί θα
αποστείλουν ένα έκτακτο τηλεγράφηµα στην Αθήνα
ζητώντας περισσότερη κινίνη. Η Κυβέρνηση κατα-
νόησε την τραγική κατάσταση και αµέσως διέταξε τον
Ελληνικό Στρατό να αποστείλει κινίνη από τα αποθέ-
µατα των Στρατιωτικών Φαρµακείων. Οι δύο ιατροί
κατάφεραν να περιορίσουν την επιδηµία, αφού ψά-
χνοντας από σπίτι σε σπίτι τους ασθενείς διένειµαν
σε όλους το θαµατουργό σκεύασµα. Σε αυτήν την
πρώτη αποστολή, οι ιατροί του Συλλόγου είχαν και
µια πρώτης τάξεως ευκαιρία να πειραµατιστούν µε τις
θεραπευτικές δόσεις της κινίνης.

Λίγες µέρες αργότερα, οι Καρδαµάτης και ∆ιάµε-
σης αποστέλλονται στην Αυλίδα. Όµως τα 500 γραµ-
µάρια κινίνης που διέθεταν δεν επαρκούσαν για τους
400 ασθενείς της περιοχής. Αυτή τη φορά όµως η Κυ-
βέρνηση αρνήθηκε να συνδράµει µε νέες ποσότητες
κινίνης και η αποστολή απέτυχε.14 Ο Κωνσταντίνος
Σάββας τότε συνειδητοποίησε ότι εκτός από την ελο-
νοσία, είχε να αντιµετωπίσει την έλλειψη της κινίνης
και την έλλειψη συνεργασίας µε το Κράτος. Εκείνη
την εποχή, η εισαγόµενη κινίνη είχε εξαιρετικά υψηλή
τιµή, ενώ ορισµένοι ασυνείδητοι νόθευαν το φάρ-
µακο. Ως εκ τούτου, ένας τρίτος στόχος προστέθηκε
στον στρατηγικούς στόχους του Συλλόγου, η καθιέ-
ρωση ενός κρατικού µονοπωλίου στην πώληση της κι-
νίνης. Σύµφωνα µε τον Σύλλογο, κάθε Έλληνας
πολίτης θα πρέπει να έχει το δικαίωµα να αγοράζει
φτηνά κινίνη ή χωρίς κόστος. Η πρόταση του Σάββα
έγινε δεκτή, αλλά χρειάστηκαν τρία χρόνια πολιτικών
διαβουλεύσεων έως ότου ψηφιστεί στις 18 Φεβρουα-
ρίου 1908 ο νόµος περί του κρατικού µονοπωλίου της
κινίνης.19,20 Επιπλέον, ο Σύλλογος ζήτησε το διορισµό
του Κωνσταντίνου Καρδαµάτη ως Επιθεωρητή Υγιει-
νής του Υπουργείου Υγιεινής, αίτηµα το οποίο έγινε
αποδεκτό από την Κυβέρνηση.

Το 1906, επισκέφθηκε την Ελλάδα, µετά από πρό-
σκληση της Εταιρείας Αποξήρανσης της λίµνης Κω-
παΐδας, ο Σκωτσέζος επιδηµιολόγος και κάτοχος του
βραβείου Νόµπελ του 1902 για την έρευνά στην ελο-
νοσία, Sir Ronald Ross. Η παρουσία του στην Ελλάδα,
ήταν µια ευκαιρία για συνεργασία µε τον Ελληνικό
Σύλλογο και αµέσως ένωσε τις δυνάµεις του µε τους
Σάββα και Καρδαµάτη. Ο Ross επιβεβαίωσε τον υψη-
λό επιπολασµό της ελονοσίας µεταξύ των εργαζοµέ-
νων της βρετανικής εταιρείας της λίµνης της Κωπαΐ-
δας, αλλά και στα παιδιά της ευρύτερης περιοχής,
όπου σε ποσοστό 65% παρουσίαζαν έντονη σπληνο-

µεγαλία.16 Ο Ross πρότεινε την αποστράγγιση των
βάλτων της περιοχής, τη χορήγηση της κινίνης για
όλους τους πολίτες που ζουν γύρω από τη λίµνη και
τη χρήση βενζίνης ως εντοµοκτόνο κατά των ανωφε-
λών κουνουπιών.16 Παράλληλα, ο Σύλλογος µετέ-
φρασε στα ελληνικά και διένειµε σε ιατρούς και
πολίτες, 3.000 αντίτυπα από το πόνηµα του Ross σχε-
τικά µε την προστασία από την ελονοσία και την εξά-
λειψη των κουνουπιών. 

Οι πρώτες επιδηµιολογικές µελέτες 
και η κοινωνική δράση του Συλλόγου

Από το 1907 έως το 1909, ο Καρδαµάτης θα διεξάγει
µια επιδηµιολογική µελέτη του επιπολασµού της ελο-
νοσίας σε σχέση µε την µαζική προφυλακτική χορή-
γηση κινίνης στα χωριά της περιοχής του Μαραθώνα.
Η ετήσια µείωση ήταν εντυπωσιακή και η νοσηρότητα
της ελονοσίας µειώθηκε το 1907 από 100% σε 47%,
το 1908 σε 13% και το 1909 σε 2%.17 Ο παιδίατρος
Καρδαµάτης, βαθιά ευαισθητοποιηµένος από το δρά-
µα των παιδιών, διεξήγαγε έρευνες για την ελονοσία
του παιδικού πληθυσµού στην Αθήνα από το 1901.
Τότε η ελονοσία άγγιζε το 93% του παιδικού πληθυ-
σµού, αλλά ύστερα από το πρόγραµµα της µαζικής
χορήγησης κινίνης η  νοσηρότητα µηδενίστηκε το
1910.18 Το 1915, ο Σύλλογος ήταν έτοιµος να παρου-
σιάσει τα πρώτα δεδοµένα της τότε εθνικής επικρά-
τειας. Μόνο 29 δήµοι από το σύνολο των 476 σε όλη τη
χώρα, χαρακτηρίζονταν ως ελεύθεροι από τη νόσο.
Από τους υπόλοιπους 445, στους 76 η ελονοσία στον
πληθυσµό κυµαίνονταν µεταξύ 51-100%, σε 254 δή-
µους µεταξύ 11-50%, και στους υπόλοιπους 115 ήταν
κάτω από 10%. Στις περιοχές που είχε δράσει ο Σύλ-
λογος, τα ποσοστά νοσηρότητας παρουσίασαν θεµα-
τική µείωση. Περιοχές µε νοσηρότητα 50-60%, 40-50%,
και 30-39% κατά τη διάρκεια της περιόδου 1907-1908,
κατέληξαν το 1911 να εµφανίζουν ποσοστά 10-20%, 3-
17% και 3-13% αντίστοιχα.18-19 (Εικόνα 3)

Σηµαντικό όµως πρόβληµα εξακολουθούσε να
είναι η αργή πορεία της αποξήρανσης των ελών. Σύµ-
φωνα µε τα στοιχεία του Συλλόγου, στην χώρα υπήρ-
χαν 639 έλη που αντιστοιχούσαν σε 88.000 στρέµµα-
τα της ελληνικής επικράτειας. Μετά τους νικηφόρους
Βαλκανικούς Πολέµους και την απελευθέρωση των
ελληνικών περιοχών ο αριθµός των ελών αυξήθηκε σε
1769.15

Το 1924 και το 1925, ο Καρδαµάτης δηµοσιεύει τις
µελέτες του για τα έλη και την ελονοσία καθώς και σε
συνεργασία µε τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό αναφέ-
ρει τη δράση του Συλλόγου στη Μακεδονία και την
Θράκη. Ο Σύλλογος χώρισε ουσιαστικά την ελληνική
επικράτεια στην Παλιά Ελλάδα (η χώρα πριν από τους
δύο νικηφόρους Βαλκανικούς Πολέµους) και στη Νέα
Ελλάδα (οι περιοχές που απελευθερώθηκαν). 

Κ. ΤΣΙΑΜΗΣ, Ε.-Θ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ, Α. ΤΣΑΚΡΗΣ

60

VOL. 58 • ΙSSUE 1-2, January - June 2013



Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί η δράση του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ο οποίος, πάντα στο
πλευρό του Συλλόγου, συµµετείχε στην δηµιουργία
τοπικών επιτροπών ενηµέρωσης του κοινού σε 30 µε-
γάλες πόλεις της Ελλάδας κατά την περίοδο 1905-
1908. Κατά τη διάρκεια των επόµενων ετών, ο Σύλ-
λογος µε τη βοήθεια του Υπουργείου Οικονοµίας, διέ-
νειµε 150.000 εγχειρίδια σε εκπαιδευτικούς και µαθη-
τές, και άλλες 300.000 αντίτυπα του εκλαϊκευµένου
φυλλαδίου «∆έκα Απλές οδηγίες κατά της ελονο-
σίας".

Μικρασιατική Καταστροφή 
και έκρηξη της ελονοσίας

Η εκκένωση της Μικράς Ασίας από τον Ελληνικό πλη-
θυσµό µετά την ήττα στον Ελληνο-τουρκικό πόλεµο
του 1922 και η έλευση 1.300.000 προσφύγων από την
Μικρά Ασία στην Ελλάδα, ήταν µια τραγωδία που
άφησε µακροχρόνιες πολιτικές, οικονοµικές και κοι-
νωνικές συνέπειες. Σε επίπεδο υγείας οι συνέπειες
ήταν εξίσου άµεσες. Το κράτος δεν ήταν σε θέση να
παράσχει στέγαση στους πρόσφυγες, χιλιάδες εκ των
οποίων έφτιαξαν καταυλισµούς στις πλέον ακατάλ-
ληλες τοποθεσίες. Η δυσεντερία, η χολέρα, ο τύφος
και η ελονοσία ήταν οι συνηθισµένες αιτίες θανάτου
των προσφυγικών οικισµών.20 Χαρακτηριστικό παρά-
δειγµα αποτελεί η περίπτωση καταυλισµού στη Θρά-
κη, όπου όλα τα µέλη 35 οικογενειών, από τις 75 που
βρήκαν καταφύγιο εκεί, πέθαναν από ελονοσία. Σύµ-
φωνα µε τις εκθέσεις της ∆ιεύθυνσης Υγείας της Κοι-

νωνίας των Εθνών, η ετήσια θνησιµότητα από ελονο-
σία στην Ελλάδα αυξήθηκε από 7,94 ανά 10.000 κα-
τοίκους το 1925 σε 10,24 το 1930.15,21

Η νέα ιατρική τοπογραφία ανάγκασε τον Σύλλογο
να αναθεωρήσει και να επαναπροσδιορίσει τα σχέδια
του. Σύµφωνα µε τα στοιχεία, κατά τη διάρκεια του
1924, η µέση συχνότητα της ελονοσίας στην Ελλάδα
ήταν 23% (Παλαιά Ελλάδα 26%, Νέα Ελλάδα 20%).
∆εκαεπτά δήµοι και 617 χωριά σε Παλαιά και Νέα Ελ-
λάδα ήταν απαλλαγµένες από τη νόσο. Πρακτικά
αυτό αντιστοιχούσε µόλις σε 348.722 άτοµα, δηλαδή
1/16 του συνολικού πληθυσµού. Οι δήµοι και τα χωριά
που έπληττε η νόσος στην Παλαιά και Νέα Ελλάδα,
ανήλθαν σε 836 και 403 αντίστοιχα. (Πίνακας 1) Επι-
σήµως, 152.642 ασθενείς εισήχθησαν στα Κρατικά,
∆ηµοτικά ή Φιλανθρωπικών Οργανώσεων Νοσοκο-
µεία και Ιδρύµατα. Η νοσηρότητα ήταν υψηλότερη
στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί δηλαδή όπου εντοπίζονταν
και οι περισσότεροι προσφυγικοί καταυλισµοί. 

Παρά το γεγονός ότι η οικονοµία της χώρας είχε
καταστραφεί, ο Σύλλογος εκπόνησε ένα φιλόδοξο
σχέδιο για την αποστράγγιση βάλτων και ελών στην
Ελλάδα για την περίοδο 1924-1928. Το έργο ανέλαβε
εν µέρει το Υπουργείο Οικονοµικών, αλλά το µεγαλύ-
τερο µέρος καλύφθηκε από ιδιωτική χρηµατοδότηση
ενώ συγκινητική ήταν η εθελοντική εργασία των µη-
χανικών-µελών του Συλλόγου. 

Το 1927, ο Σύλλογος εγκαινίασε ένα πρόγραµµα
ενηµέρωσης του κοινού µε προβολή ταινίας, ελληνι-
κής παραγωγής, µε τον τίτλο «Ελονοσία». Πραγµατο-
ποιήθηκαν 57 προβολές σε 18 πόλεις, κυρίως στη
Βόρεια Ελλάδα και στα στρατόπεδα των προσφύγων.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΕΛΟΝΟΣΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α (1905-1940)
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Συνολικά, 66.700 πολίτες, 4.200 µαθητές και 9.500
στρατιώτες είχαν την ευκαιρία να δουν για πρώτη
φορά στη ζωή τους κινηµατογράφο παρακολουθών-
τας µια ταινία για τη θανατηφόρα ασθένεια.15

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι Ελληνι-
κές Αρχές και η Επιτροπή των Προσφύγων θα εισά-
γουν 9.795.000 κιλά κινίνης από τον Αµερικανικό
Ερυθρό Σταυρό, 1.608.178 κιλά από τη Γερµανία,
154.600 κιλά από το Βρετανικό Ερυθρό Σταυρό και
5.000.000 κιλά από άλλες πηγές.15 Τα µέλη του Συλ-
λόγου που ανέλαβαν την προφυλακτική χορήγηση
της κινίνης ακολούθησαν τη δοσολογία των 0,4 γραµ-
µαρίων ηµερησίως (0,2 γρ. για παιδιά µικρότερα των
10 ετών) από την 1η Ιουνίου έως την 1η Νοεµβρίου
κάθε έτους ή εναλλακτικά από την 1η Ιουνίου µέχρι
την 1η ∆εκεµβρίου.15

Ο Κωνσταντίνος Σάββας και η διακήρυξη 
«Περί της Ευθύνης του Κράτους»

Από την ίδρυσή του, ο Σύλλογος ήταν ουσιαστικά
ένας ιδιωτικός φορέας που αντικατέστησε το Κράτος
και ασχολήθηκε δραστήρια µε τα θέµατα ∆ηµόσιας
Υγείας στην Ελλάδα. Ωστόσο, οι οικονοµικοί πόροι
του εξαντλήθηκαν και τα µέλη του Συλλόγου αποφά-
σισαν ότι το Ελληνικό Κράτος έπρεπε να αναλάβει τις
ευθύνες του και έναν ηγετικό ρόλο στον αγώνα κατά
της ελονοσίας. Η απόφαση αυτή διακηρύχθηκε από
τον καθηγητή Σάββα  µε τον περίφηµο λόγο του «Περί
Ευθύνης του Κράτους».15 Ο καθηγητής Σάββας απο-
φάσισε όχι απλά να θέσει το Κράτος προ των ευθυ-
νών του, αλλά και να  προτείνει µια νέα οργάνωση και
διάρθρωση των Υγειονοµικών του δοµών, ιδιαίτερα
σε ότι αφορούσε τον ανθελονοσιακό αγώνα. Για το
λόγο αυτό, δεκατρία χρόνια µετά την ίδρυση του Συλ-
λόγου, ο καθηγητής Σάββας αποφάσισε για µια ακό-
µη φορά να ζητήσει βοήθεια από την Ιταλία, µια χώρα
µε εξελιγµένο και υψηλού επιπέδου ανθελονοσιακό
αγώνα. Έτσι, οργάνωσε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στις

Σχολές Ελονοσιολογίας της Ρώµης και του Νεττούνο
υπό τον ιατρό ∆ήµισσα.15 Ο Έλληνας απεσταλµένος
έλαβε γνώση για το οργανωτικό και διοικητικό Ιταλικό
µοντέλο, ενώ τις γνώσεις που αποκόµισε τις κατέ-
γραψε σε µια λεπτοµερή έκθεση προς τα µέλη του
Συλλόγου. Οι Ιταλικές εξειδικευµένες γνώσεις κατά
της ελονοσίας και το διοικητικό µοντέλο της γειτονι-
κής χώρας έδωσαν στον Κωνσταντίνο Σάββα την ιδέα
της προώθησης ενός αντίστοιχου µοντέλου, µε τις κα-
τάλληλες για την Ελλάδα αλλαγές, προς την ελληνική
κυβέρνηση.15

Η χρονική στιγµή για µια τέτοια πρόταση ήταν ιδα-
νική, δεδοµένης και της οργή των Ελλήνων µε αφορ-
µή το περίφηµο "σκάνδαλο της κινίνης», όπου ένας
διευθυντής του Υπουργείου Υγιεινής εµπλέκονταν
στην υπεξαίρεση 7.000 κιλών κρατικής κινίνης. Σύµ-
φωνα µε το σχέδιο που πρότεινε ο καθηγητής Σάβ-
βας, η Ελλάδα χρειαζόταν ένα αυτόνοµο τµήµα
Υγιεινής υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγιεινής,
αλλά που να παραµένει ανεπηρέαστο από πολιτικές
αλλαγές και κοµµατικές παρεµβάσεις. Αυτό το Τµήµα
Υγιεινής θα ήλεγχε δύο Εθνικά Κέντρα (ένα αρµόδιο
για τις αστικές περιοχές και το έτερο για την επαρ-
χία). Εµπνευσµένος από την οργάνωση του Ιταλικού
Ερυθρού Σταυρού, χώρισε τη χώρα σε πέντε γεω-
γραφικές ζώνες µε επικεφαλής πέντε επιθεωρητές.15

Σε κάθε ζώνη, ο επιθεωρητής θα ήταν επικεφαλής
ενός τοπικού Μικροβιολογικού Εργαστηρίου και µιας
Τοπικής Ανθελονοσιακής Επιτροπής µε την βοήθεια
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.15 Σύµφωνα µε το
σχέδιο του καθηγητή Σάββα, το Υπουργείο Οικονοµι-
κών θα έπρεπε να µεριµνήσει για την ίδρυση δύο αυ-
τόνοµων ταµείων, του Κεντρικού Ταµείου για την
ελονοσία και του Ταµείου Υδάτινων Πόρων. Το δεύ-
τερο θα χρηµατοδοτούσε τα έργα αποχέτευσης και
δικτύων ύδρευσης.15

Ο καθηγητής Σάββας προώθησε επίσης µια στε-
νότερη συνεργασία µε το Ίδρυµα Ροκφέλερ, προκει-
µένου να εκσυγχρονίσει την καταπολέµηση της ελο-
νοσίας. Το Ίδρυµα Ροκφέλερ κατέφθασε στην Ελ-
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Γεωγραφική 1923 1924

περιοχή Γηγενείς Πρόσφυγες Γηγενείς Πρόσφυγες

Στερεά Ελλάδα 33,3 51,5 22,8 36,8

Πελοπόννησος 27,3 37,2 25,7 39,8

Θεσσαλία 52,7 56,7 13,6 27,3

Νησιά Ιονίου 24,1 35,6 12,6 43,3

Νησιά Αιγαίου 7,3 45,2 21,1 11,1

Σύγκριση της νοσηρότητας (%) της ελονοσίας γηγενών και προσφύγων στα όρια της «Παλαιάς Ελλάδας» (1923-1924)Πίνακας 1



λάδα το 1925, µε το κλιµάκιο των Αµερικανών ελονο-
σιολόγων Balfour, Wright, Shanon, και Barber, µε απο-
στολή την εκπαίδευση των Ελλήνων ιατρών και την
παρατήρηση της εποχικότητας της ελονοσίας.

Το τέλος του Συλλόγου 
και η Υγειονοµική Μεταρρύθµιση 
του Ελ. Βενιζέλου

Το 1929, πεθαίνει ο καθηγητής Σάββας και το πένθος
για τον ελληνικό λαό ήταν βαρύ. Για τον απλό λαό, ο
καθηγητής Σάββας ήταν ένας αληθινός ήρωας. Μετά
το θάνατο του καθηγητή Σάββα, ο έτερος ιδρυτής
Ιωάννης Καρδαµάτης επαναφέρει το θέµα της Κρατι-
κής δραστηριοποίησης στον ανθελονοσιακό αγώνα.
Πράγµατι, είχε ωριµάσει η ιδέα και το Κράτος φάνηκε
τελικά αντάξιο των προσδοκιών της επιστηµονικής
κοινότητας και του Ελληνικού λαού. Μέσα σε ελάχι-
στο διάστηµα τέθηκαν οι νοµοθετικές βάσεις της ∆η-
µόσιας Υγείας. Το 1929, ο Ελευθέριος Βενιζέλος
οργανώνει τη ∆ηµόσια Υγεία στην Ελλάδα, συµπερι-
λαµβανοµένης και της θεµελίωσης των φορέων που
θα ανελάµβαναν τον ανθελονοσιακό αγώνα. Πολλές
από τις προτάσεις του καθηγητή Σάββα υιοθετήθη-
καν από το Κράτος. Το Κοινοβούλιο ψήφισε το νόµο
(4233/1929) για την ίδρυση του «Υγειονοµικού Κέν-
τρου Αθηνών», που αποτελούνταν από έξι τµήµατα,
µεταξύ των οποίων και το Τµήµα της Ελονοσίας.21 Ο
ρόλος του ήταν η εφαρµογή υγειονοµικού προγράµ-
µατος βασιζόµενου στις κατευθυντήριες οδηγίες που
είχε εκπονήσει η Επιτροπή της Υγιεινής της Κοινωνίας
των Εθνών. Την ίδια χρονιά ιδρύεται στην Αθήνα η
«Υγειονοµική Σχολή» (Ν. 4069/29), ως παράρτηµα του
Υγειονοµικού Κέντρου Αθηνών.21 Η Υγειονοµική Σχο-
λή ορίστηκε αργότερα και ως η βάση του Ιδρύµατος
Ροκφέλερ στην Ελλάδα και αποτελούνταν από δύο
τµήµατα, το Τµήµα της Ελονοσίας και το Τµήµα Υγι-
εινής-Μηχανικής.21 Το 1930, ιδρύθηκε η ∆ιεύθυνση
της Ελονοσίας (Νόµος 4555/1930) του Τµήµατος της
Ελονοσίας του Υγειονοµικού Κέντρου Αθηνών, η
οποία διέθετε µια µόνιµη 12µελή επιτροπή. Η επι-
τροπή αυτή, την οποία στελέχωσαν αρκετοί εκ των
βετεράνων του Συλλόγου προς Περιστολή των Ελω-
δών Νοσηµάτων, ήταν επιφορτισµένη µε τα επιστη-
µονικά και τα διοικητικά καθήκοντα του ανθελονο-
σιακού αγώνα.  Το 1930, επαναξιολογούνται τα επιδη-
µιολογικά δεδοµένα της ελονοσίας και η µελέτη επε-
κτείνεται και σε άλλους τοµείς. Στα συµπεράσµατα

των µελετών ως κύριες αιτίες της ελονοσίας στην Ελ-
λάδα αναφέρονται οι ειδικές κλιµατολογικές συνθή-
κες της περιοχής, το πρωτόγονο δίκτυο ύδρευσης και
η ανθρώπινη "βαρβαρότητα" προς το περιβάλλον.21

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930, η Ελλάδα
µε την Κρατική µέριµνα πλέον και την εικοσιπενταετή
εµπειρία των βετεράνων του Συλλόγου προς Περι-
στολή των Ελωδών Νοσηµάτων ήταν έτοιµη για τον
δεύτερο γύρο κατά της ελονοσίας. Το 1942, ο Ιωάν-
νης Καρδαµάτης πεθαίνει στην Αθήνα και όπως και
στην περίπτωση του καθηγητή Σάββα το πένθος είναι
βαρύ. 

Τα µέλη του Συλλόγου προσέφεραν ανεκτίµητες
υπηρεσίες στην Ελλάδα από το 1905 έως και την
έναρξη του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. Στα χρόνια της
Κατοχής και της νέας Ελληνικής τραγωδίας του Εµ-
φυλίου Πολέµου, τα κρούσµατα της ελονοσίας θα αυ-
ξηθούν πάλι γρήγορα και µε έναν αδρό υπολογισµό,
το 1945, η νόσος έπληττε το 80% της ελληνικής επι-
κράτειας. Μετά το 1945, θα αρχίσει η τρίτη και τε-
λευταία επιτυχηµένη προσπάθεια των Ελληνικών
Αρχών, του Υγειονοµικού Κέντρου Αθηνών, της Υγει-
ονοµικής Σχολής και της UNRRA (United Nations Re-
lief and Rehabilitation Administration) για την εκρίζωση
της ελονοσίας µέσω των ψεκασµών του DDT σε πα-
νεθνική κλίµακα.22

Επίλογος

Συµπερασµατικά, ο ρόλος του Συλλόγου προς Περι-
στολή των Ελωδών Νοσηµάτων, των Κωνσταντίνου
Σάββα, Ιωάννη Καρδαµάτη και των λοιπών συνιδρυ-
τών και πρωτοπόρων µελών του στον ανθελονοσιακό
αγώνα, κρίνεται καταλυτικός στο πλαίσιο της κοινω-
νικής αφύπνισης και επαγρύπνησης κατά της νόσου.
Οι πρωτότυπες µελέτες των µελών του Συλλόγου και
η τεχνογνωσία τους σε οργανωτικά θέµατα αποτέλε-
σαν τη βάση των µελλοντικών προσπαθειών στην
εκρίζωση της ελονοσίας. Τέλος, πρωταρχικής σηµα-
σίας κρίνεται και η συνεισφορά τους, όχι µόνο στο ορ-
γανωτικό πλαίσιο των νέων Κρατικών Υγειονοµικών
Υπηρεσιών και Φορέων, αλλά και στην µεταστροφή
της διαστρεβλωµένης πολιτικής αντίληψης του Με-
σοπολέµου, σε Ελλάδα και εξωτερικό,  η οποία πρέ-
σβευε ότι η διαφύλαξη της ∆ηµόσιας Υγείας δεν
αποτελεί µέρος ενός οργανωµένου Κρατικού υγει-
ονοµικού συστήµατος. 
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At the eve of 20th century, the Greek State seemed to be unable to develop an anti-malaria campaign
due to political and economic difficulties. In 1905, the League for Malaria Restriction was founded by
Constantinos Savvas, Professor of Hygiene and Microbiology of Athens Medical School and the pe-
diatrician Ioannis Cardamatis. During the period 1905-1920, due to the efforts of the League and the
massive use of quinine, the morbidity was significantly decreased. But, the national disaster caused
by the Greek-Turkish War in 1922 and the influx of 1.300.000 Greek refugees from Asia Minor to
Greece changed the geography, epidemiology and prevalence of malaria. During the 1920s, the
League proposed a new organization and modernization of the Hygiene Services and Anti-malaria
campaign. The scientific knowledge of the League on anti-malaria campaign was a priceless her-
itage and the basis for new efforts against malaria undertaken by the Greek State and the Rockefeller
Foundation from 1930 until the beginning of the World War II.
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1. Ο πιο σηµαντικός παράγοντας λοιµογονικό-
τητας του Haemophilus influenzae τύπου b που
διεγείρει προστατευτική ανοσολογική απάν-
τηση είναι:

α) το έλυτρο από σιαλικό οξύ
β) το έλυτρο από φωσφορική ριβιτόλη
γ) το έλυτρο από υαλουρονικό οξύ
δ) η πρωτεΐνη Α
ε) η πρωτεΐνη Μ

2. Ποιο από τα παρακάτω είναι ΣΩΣΤΟ σχετικά
µε τη µικροσκοπική εξέταση αίµατος για ελο-
νοσία:

α) τα ερυθρά που παρασιτούνται από P. malariae φέ-
ρουν χαρακτηριστικά κοκκία, τα κοκκία Schuffner

β) τα γαµετοκύτταρα του P. ovale έχουν χαρακτηρι-
στικό σχήµα «µπανάνας»

γ) τα ερυθρά που παρασιτούνται από P. vivax είναι µε-
γαλύτερα σε µέγεθος από τα µη παρασιτούµενα
ερυθρά

δ) η παρασιταιµία µπορεί να υπολογιστεί σε παρα-
σκεύασµα παχείας σταγόνας, αλλά όχι σε παρα-
σκεύασµα λεπτής στιβάδας

ε) το παρασκεύασµα παχείας σταγόνας µονιµοποιεί-
ται µε µεθανόλη πριν τη χρώση, ενώ το παρα-
σκεύασµα λεπτής στιβάδας όχι

3. Σε πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισµό τα ερ-
γαστηριακά ευρήµατα είναι τα παρακάτω, ΕΚΤΟΣ
µιας απάντησης:

α) αύξηση φωσφόρου ορού
β) αύξηση ασβεστίου ορού
γ) αύξηση παραθορµόνης
δ) αύξηση ασβεστίου ούρων

4. Μετά τη σπληνεκτοµή στο περιφερικό αίµα
παρατηρούνται:

α) αυξηµένα αιµοπετάλια
β) αυξηµένα ερυθροκύτταρα
γ) σωµάτια Heinz, Howell-Jolly και Pappenheimer
δ) όλα τα παραπάνω
ε) κανένα από τα παραπάνω

5. Ποιες από τις αναφερόµενες ιδιότητες των
Τ-λεµφοκυττάρων είναι ΛΑΘΟΣ:

α) τα Τ-λεµφοκύτταρα αναγνωρίζουν πεπτίδια
β) τα Τ-λεµφοκύτταρα αναγνωρίζουν επιτόπους δια-

µόρφωσης
γ) τα Τ-λεµφοκύτταρα αναγνωρίζουν γραµµικούς επι-

τόπους
δ) τα Τ-λεµφοκύτταρα αναγνωρίζουν αντιγόνα που

παρουσιάζονται µε το MHC από τα αντιγονοπα-
ρουσιαστικά κύτταρα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
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1) Ο νέος ιός Α της γρίπης των πτηνών Η7Ν9

Στη Κίνα εµφανίστηκε ένας νέος ανασυνδυασµέ-
νος ιός γρίπης Α των πτηνών (Η7Ν9), ο οποίος
προκαλεί σοβαρή λοίµωξη του αναπνευστικού,
αλλά µε περιορισµένη δυνατότητα µετάδοσης
από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Τις προηγούµενες δύο δεκαετίες διαπιστώθηκε
ότι οι ιοί της γρίπης Α που φέρουν γονίδια από
αντίστοιχους ιούς των πτηνών µπορούν και µε-
ταδίδονται στον άνθρωπο, χωρίς την ανάγκη
«περάσµατός» τους από χοίρους ή άλλα θηλα-
στικά. Η νοσηρότητα και θνητότητα από τους
συγκεκριµένους ιούς φαίνεται να είναι πολύ υψη-
λές, ενώ σε µερικές περιπτώσεις είναι δυνατή η
µετάδοσή τους από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Στις 29 Μαρτίου 2013 το Κέντρο Ελέγχου
Πρόληψης Νοσηµάτων της Κίνας ολοκλήρωσε
την εργαστηριακή επιβεβαίωση περιστατικών
λοίµωξης από ένα νέο ιό Α (Η7Ν9). Μέχρι 8
Μαΐου 2013 είχαν καταγραφεί 131 επιβεβαι-
ωµένα περιστατικά λοίµωξης από το νέο αυτό ιό
γρίπης Α και 32 θάνατοι από 10 επαρχίες της
χώρας. Όλα τα περιστατικά ήταν σποραδικά,
χωρίς επιδηµιολογική σύνδεση το ένα µε το
άλλο. Από τους 82 ασθενείς που υπήρχαν δια-
θέσιµες πληροφορίες, 77% ανέφεραν έκθεση σε
πουλερικά. Εντούτοις τουλάχιστον σε τρεις οι-
κογένειες, κάθε µία µε 2 ή 3 περιστατικά, πιθα-
νολογήθηκε µετάδοση από άνθρωπο σε άν-
θρωπο. Η πλειονότητα των περιστατικών ήταν
άνδρες (71%), 21% ηλικίας ≥ 75 ετών και οι πε-
ρισσότεροι παρουσίαζαν σοβαρή λοίµωξη του
αναπνευστικού (99% χρειάστηκαν νοσηλεία σε
νοσοκοµείο).

Η προέλευση του νέου αυτού ιού φαίνεται να
είναι αποκλειστικά από τα πουλερικά. Συγκεκρι-
µένα το γονίδιο της αιµοσυγκολλητίνης Η7 µοι-
άζει µε αυτό που αποµονώθηκε από ιό γρίπης
στις οικόσιτες πάπιες στην επαρχία Zhejiang το
2011, ο οποίος παράλληλα υπήρχε στις άγριες
πάπιες της Ανατολικής Ασίας. Το γονίδιο της
νευραµινιδάσης Ν9 σχετίζεται µε το αντίστοιχο
από ιό γρίπης Α στις άγριες πάπιες, αλλά και
άλλα άγρια πτηνά της Νότιας Κορέας που απο-
µονώθηκε επίσης το 2011. Παράλληλα 6 ακόµη
γονίδια (για της πρωτεΐνες ΡΒ2, ΡΒ1, ΡΑ, ΝΡ, Μ
και ΝS) προέρχονται από τον ιό Η9Ν2 που απο-
µονώθηκε από όρνιθες στην Κίνα. Πιστεύεται ότι
ο νέος ιός γρίπης Α (Η7Ν9) κυκλοφορούσε στα
πουλερικά για τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την
εµφάνιση λοίµωξης στον άνθρωπο. Αν και απο-
µονώθηκε ιός µε µεταλλαγή στο γονιδίωµά του
υπεύθυνη για αντοχή στους αναστολείς της νευ-
ραµινιδάσης, τα στελέχη µέχρι τώρα είναι ευαί-
σθητα σε oseltamivir και zanamivir. Τέλος δεν
έχουν αναφερθεί περιστατικά εκτός Κίνας.

1. Center for Disease Control and Prevention
(CDC). Emergence of avian influenza A (H7N9)
virus causing severe human illness – China, Feb-
ruary-April 2013. MMWR Morb Mortal Wkly Rep
2013;62:366-371
2. Liu D et al. Origin and diversity of novel avail in-
fluenza A H7N9 viruses causing human infection:
phylogenetic, structural, and coalescent analyses.
Lancet 2013 [e-pub ahead of print].
(http:/dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60938-1)
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ΣΣχχόόλλιιοο:: Η συγκεκριµένη επιδηµία, µετά την έγκαιρη ανακοίνωσή της, άρχισε να αντιµετωπίζεται
άµεσα: ήδη βρέθηκε και δοκιµάζεται εµβόλιο, ενώ το FDA έδωσε άδεια σε διαγνωστικό τεστ
ανίχνευσης του ιού. Παράλληλα δόθηκαν συγκεκριµένες οδηγίες για ταξιδιώτες από Κίνα (ή
άτοµα που έρχονται σε επαφή µε αυτούς). Ασθενείς µε υποψία λοίµωξης από Η7Ν9 πρέπει
άµεσα να αντιµετωπίζονται µε αναστολέα νευραµινιδάσης. 
Αναφορικά µε την προέλευση του νέου ιού, το γονίδιο της αιµοσυγκολλητίνης πρέπει να κυ-
κλοφορούσε στην Ανατολική Ασία σε άγρια πτηνά και πάπιες, ενώ το γονίδιο της νευραµινι-
δάσης µεταφέρθηκε από άγρια πτηνά στις πάπιες στην Κίνα. Ανασυνδυασµός µε γονίδια ιών
Η9Ν2 των πουλερικών (όρνιθες και πάπιες) της Νότιας Κίνας οδήγησε στην εµφάνιση του
νέου ιού γρίπης Α (Η7Ν9). Όλοι αυτοί οι πολύπλοκοι και µε συµµετοχή πολλών γονιδίων ανα-
συνδυασµοί πιθανολογούν µελλοντικούς ανασυνδυασµούς µε άλλα γονίδια, όπως π.χ. µε ιούς
γρίπης των θηλαστικών, γεγονός που µπορεί να αλλάξει τα χαρακτηριστικά του ιού τα σχε-
τιζόµενα µε τη λοιµογονικότητα και µεταδοτικότητά του.

Stephen G. Baum, MD
�στο Journal Watch Infectious Diseases. 

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, May 15, 2013 
(http://infectious-disease.jwatch.org/misc/board_about.dtl#aBaum).

Mary E. Wilson, MD
στο Journal Watch Infectious Diseases.

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, May 15, 2013 
(http://infectious-disease.jwatch.org/misc/board_about.dtl#aWilson).

2) Η συµβολή των νεότερων διαγνωστικών προσεγγίσεων, 
γαλακτοµαννάνη και ανίχνευση DNA ασπεργίλλου µε PCR, 
στην ορθολογική χορήγηση εµπειρικής αντιµυκητιακής αγωγής 
σε ασθενείς µε αιµατολογική κακοήθεια 

Οι ουδετεροπενικοί ασθενείς µε υποψία διεισδυ-
τικής µυκητιακής λοίµωξης λαµβάνουν εµπειρική
αντιµυκητιακή αγωγή, συχνά πριν τα αποτελέ-
σµατα της καλλιέργειας και της ιστολογικής, τα
οποία λόγω της φύσης των συγκεκριµένων
εξετάσεων καθυστερούν. Η εφαρµογή ανοσο-
ενζυµικής τεχνικής (ELISA) για την ανίχνευση γα-
λακτοµαννάνης στον ορό, καθώς και PCR για την
ανίχνευση DNA ασπεργίλλου δίνουν γρηγορό-
τερα των κλασικών µεθόδων αποτέλεσµα, γεγο-
νός που πιθανά να ελαττώνει τη συχνότητα χο-
ρήγησης εµπειρικής αντιµυκητιακής αγωγής.

Για τη διερεύνηση της παραπάνω υπόθεσης
σχεδιάστηκε τυχαιοποιηµένη µελέτη σε έξι αιµα-
τολογικά κέντρα της Αυστραλίας, η οποία συµ-
περιέλαβε ασθενείς µε αλλογενή µεταµόσχευση
αιµοποιητικών κυττάρων και λευχαιµικούς ασθε-
νείς υπό χηµειοθεραπεία. Μετά 48 ώρες από τη
µεταµόσχευση ή τη χορήγηση χηµειοθεραπείας,
οι 240 συµµετέχοντες ασθενείς χωρίστηκαν τυ-

χαία σε δύο οµάδες: στη µία οµάδα ακολουθή-
θηκε η κλασική διαγνωστική στρατηγική (καλ-
λιέργεια και ιστολογική εξέταση σε υποψία δι-
εισδυτικής µυκητιακής λοίµωξης) και στην άλλη
η νεότερη που συµπεριελάµβανε µέτρηση γαλα-
κτοµαννάνης και ανίχνευση DNA ασπεργίλλου µε
PCR στον ορό. Οι παραπάνω εξετάσεις γίνονταν
στους εξωτερικούς ασθενείς µία φορά την εβδο-
µάδα, ενώ για τους νοσηλευόµενους ασθενείς
δύο φορές την εβδοµάδα.

Στο διάστηµα των 26 εβδοµάδων που διήρ-
κεσε η παρακολούθηση, το ποσοστό των ασθε-
νών που έλαβε έστω και ένα κύκλο αντιµυκητια-
κής εµπειρικής αγωγής ήταν µεγαλύτερο στην
οµάδα που εφαρµόστηκαν οι κλασικές διαγνω-
στικές µέθοδοι σε σχέση µε την οµάδα που έγι-
ναν ανίχνευση γαλακτοµαννάνης και DNA
ασπεργίλλου (32% vs 15%, Ρ=0.002). Η θνητό-
τητα από όλες τις αιτίες, τόσο αυτή που σχετί-
στηκε µε διεισδυτική ασπεργίλλωση, όσο και
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3) ∆απτοµυκίνη σε σχέση µε βανκοµυκίνη στη θεραπεία MRSA
βακτηριαιµίας από στελέχη µε αυξηµένη MIC στη βανκοµυκίνη 

Η αυξηµένη χορήγηση βανκοµυκίνης στη θερα-
πεία λοιµώξεων από µεθικιλλίνη ανθεκτικά στε-
λέχη S. aureus (MRSA) έχει συνδεθεί µε αναφο-
ρές αποµόνωσης στελεχών MRSA µε MICs στη
βανκοµυκίνη > 1µg/mL και παράλληλα θερα-
πευτικής αποτυχίας των λοιµώξεων από στελέχη
µε αυξηµένες MICs τιµές. 

Για τη διερεύνηση της µειωµένης αποτελε-
σµατικότητας της βανκοµυκίνης πραγµατοποι-
ήθηκε αναδροµική µελέτη σειράς µε εξοµοι-
ωµένα δείγµατα (retrospective matched cohort
study) για τη σύγκριση της κλινικής έκβασης βα-
κτηριαιµίας από MRSA µε MICs από > 1µg/mL
έως ≤ 2µg/mL µεταξύ περιστατικών που τους
δόθηκε θεραπεία µε βανκοµυκίνη και περιστατι-
κών που έγινε αλλαγή της θεραπείας τους από
βανκοµυκίνη σε δαπτοµυκίνη. Η συγκεκριµένη
µελέτη διενεργήθηκε σε τέσσερα νοσοκοµεία
του Ντιτρόιτ το διάστηµα 2008-2012. Ως θερα-
πευτική αποτυχία θεωρήθηκε είτε η θνητότητα
εντός 30 ηµερών, είτε η επιµονή της βακτηριαι-
µίας για διάστηµα 7 ηµερών ή περισσότερο.

Μεταξύ 1863 βακτηριαιµιών που καταγράφη-
καν από MRSA µε MICs στη βανκοµυκίνη από >
1µg/mL έως ≤ 2µg/mL το διάστηµα της µελέτης,
85 ασθενείς που έλαβαν δαπτοµυκίνη συγκρίθη-
καν µε 85 ασθενείς που έλαβαν βανκοµυκίνη.
Στην οµάδα της δαπτοµυκίνης, όλοι οι ασθενείς

είχαν λάβει βανκοµυκίνη για διάστηµα < 72
ωρών πριν της αλλαγής της σε δαπτοµυκίνη
(διάµεση τιµή: 1.7 ηµέρες, εύρος: 1.1-2.3 ηµέ-
ρες). Συνολικά η κλινική αποτυχία το διάστηµα
των 30 ηµερών ήταν στατιστικά σηµαντικά µι-
κρότερη στην οµάδα της δαπτοµυκίνης σε σύγ-
κριση µε αυτή της βανκοµυκίνης (20% vs 48.2%,
Ρ<0.001). Τα ποσοστά τόσο της θνητότητας
εντός 30 ηµερών, όσο και της παράτασης της
βακτηριαιµίας, ήταν σηµαντικά µικρότερα στην
οµάδα που έλαβε δαπτοµυκίνη σε σχέση µε αυτή
που έλαβε βανκοµυκίνη [αντίστοιχα 3.5% vs
12.9% (P=0.047) και 18.8% vs 42.4% (Ρ=0.001)].
Πολυπαραγοντική ανάλυση λογιστικής παλιν-
δρόµησης (multivariate logistic regression analy-
sis) έδειξε ότι ο κίνδυνος κλινικής αποτυχίας
ήταν 4.5 φορές µεγαλύτερος στην οµάδα της
βανκοµυκίνης. Είκοσι δύο ασθενείς από αυτούς
που έλαβαν βανκοµυκίνη (25.9%) παρουσίασαν
νεφροτοξικότητα, ενώ ένας ασθενής από αυτούς
που έλαβαν δαπτοµυκίνη παρουσίασε αυξηµένα
επίπεδα CPK.

Συµπερασµατικά, τα παραπάνω αποτελέσµα-
τα υποστηρίζουν την έγκαιρη αλλαγή της θερα-
πείας από βανκοµυκίνη σε δαπτοµυκίνη σε βα-
κτηριαµίες από MRSA, οι οποίοι παρουσιάζουν
τιµές MICs στη βανκοµυκίνη > 1µg/mL.

�ΣΣχχόόλλιιοο:: Στην παρούσα µελέτη, η χρησιµοποίηση νεότερων διαγνωστικών τεχνικών, γαλακτοµαννάνη
και PCR, ήταν αποτελεσµατική στη µείωση χορήγησης εµπειρικής αντιµυκητιακής αγωγής
σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για διεισδυτική µυκητίαση. Περισσότερες µελέτες χρειάζονται
για την αξιολόγηση της PCR, η οποία δεν συµπεριλαµβάνεται στα διαγνωστικά κριτήρια, µαζί
µε τη γαλακτοµαννάνη ως διαγνωστικών δεικτών διεισδυτικής ασπεργίλλωσης

Neil M. Ampel, MD
�στο Journal Watch Infectious Diseases. 

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, May 15, 2013 (http://infectious-
disease.jwatch.org/misc/board_about.dtl#aAmpel).

αυτή που σχετίστηκε µε οποιαδήποτε άλλη δι-
εισδυτική µυκητίαση, ήταν ίδια στις δύο οµάδες.
Επιπλέον, η συχνότητα εµφάνισης διεισδυτικής
ασπεργίλλωσης επιβεβαιωµένης ιστολογικά ήταν
επίσης ίδια µεταξύ των δύο οµάδων.

Morrissey CO et al. Galactomannan and PCR ver-
sus culture and histology for directing use of anti-
fungal treatment for invasive aspergillosis in high-
risk haematology patients: a randomized controlled
trial. Lancet 2013 Apr 30; [e-pub ahead of print]
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�ΣΣχχόόλλιιοο:: Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης διαφοροποιούνται από τις τρέχουσες οδηγίες του
IDSA, που δε συστήνουν την αλλαγή θεραπείας από βανκοµυκίνη σε δαπτοµυκίνη µε κριτή-
ριο µόνο την τιµή ΜIC > 1µg/mL σε ασθενείς µε ΜRSA βακτηριαιµία. Εντούτοις, όπως σχο-
λιάζεται στο άρθρο σύνταξης (Weston A and Boucher H, Clin Infect Dis 2013;56:1570-1572),
η µελέτη αναφέρεται σε επιλεγµένη οµάδα ασθενών και πολλοί παράγοντες, γνωστοί και
άγνωστοι, µπορεί να επηρέασαν τη θεραπευτική έκβαση. Παράλληλα, η αλλαγή της θερα-
πείας σε δαπτοµυκίνη επιβάρυνε το κόστος νοσηλείας επιπλέον 10.000$ ανά ασθενή.

Neil M. Ampel, MD
�στο Journal Watch Infectious Diseases. 

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, May 8, 2013 (http://infectious-
disease.jwatch.org/misc/board_about.dtl#aAmpel).

4) Η γονοκοκκική ουρηθρίτιδα στους οµοφυλόφιλους άνδρες
οφείλεται πιο συχνά σε ανθεκτικά στελέχη γονόκοκκου 

Τα τελευταία 70 χρόνια το αίτιο της γονοκοκ-
κικής ουρηθρίτιδας - Neisseria gonorrhoeae –
έχει αναπτύξει σταδιακά αντοχή σχεδόν σε όλα
τα χορηγούµενα αντιβιοτικά. Η αντοχή, εξάλλου,
είναι τόσο διαδεδοµένη, ώστε η µόνη θεραπευ-
τική επιλογή σήµερα είναι κεφαλοσπορίνη τρίτη
γενιάς (κεφτριαξόνη) µαζί µε µια µακρολίδη (αζι-
θροµυκίνη) ή τετρακυκλίνη (δοξυκυκλίνη).

Το 1986 ιδρύθηκε το πρόγραµµα Gonococ-
cal Isolate Surveillance Project (GISP) µε σκοπό
την επιτήρηση της αντοχής των αποµονούµενων
στελεχών N. gonorrhoeae. Η ανάλυση των δεδο-
µένων ευαισθησιών για το διάστηµα 2005-2010
(35.343 επεισόδια συµπτωµατικής γονοκοκκικής
ουρηθρίτιδας από κλινικές σεξουαλικώς µεταδι-
δόµενων νοσηµάτων σε 30 πολιτείες των ΗΠΑ,
4% του συνόλου των περιστατικών γονόρροιας
σε άνδρες) έδειξε ότι τα στελέχη που αποµονώ-
νονταν από οµοφυλόφιλους άνδρες ήταν πιο αν-
θεκτικά σε σχέση µε αυτά από ετεροφυλόφιλους
άνδρες. 

Συγκεκριµένα, καταγράφηκαν υψηλές ΜICs
στην αζιθροµυκίνη κυµαινόµενες από 1.4 έως 7.9

φορές περισσότερο του ορίου ευαισθησίας,
ανάλογα µε την πολιτεία αποµόνωσης, στους
οµοφυλόφιλους άνδρες σε σχέση µε τους ετε-
ροφυλόφιλους (Ρ < 0.050). Ενώ παράλληλα τα
στελέχη από τους οµοφυλόφιλους άνδρες πα-
ρουσίασαν µεγαλύτερη αντοχή σε σιπροφλοξα-
σίνη, πενικιλίνη και τετρακυκλίνη σε σχέση µε
αυτά από ετεροφυλόφιλους (Ρ < 0.001). 

Συµπερασµατικά, επειδή έλεγχος ευαισθη-
σίας δε γίνεται σε όλα τα περιστατικά γονοκοκ-
κικής ουρηθρίτιδας, οι κλινικοί πρέπει να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί στη θεραπεία οµοφυλόφι-
λων ανδρών για την πιθανότητα θεραπευτικής
αποτυχίας. Παράλληλα χρειάζεται ενίσχυση των
στρατηγικών επιτήρησης της νόσου, αλλά και
περαιτέρω έρευνα στην εύρεση νέων αντιµικρο-
βιακών θεραπευτικών επιλογών.  

Kirkcaldy RD et al. Nesseria gonorrhoeae antimi-
crobial resistance among men who have sex with
men and men who have sex exclusively with
women: the Gonococcal Isolate Surveillance Proj-
ect, 2005-2010. Ann Intern Med 2013;158:321-328

Stephen G Baum, MD
�στο Journal Watch Infectious Diseases. 

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, March 13, 2013 (http://infectious-
diseases.jwatch.org/misc/board_about.dtl#aBaum).

�ΣΣχχόόλλιιοο:: Η µελέτη αυτή δείχνει τον αυξηµένο κίνδυνο των οµοφυλόφιλων ανδρών να πάθουν γονόρ-
ροια από ανθεκτικά, ακόµη και πολυανθεκτικά, στελέχη N. gonorrhoeae. Αυτό σηµαίνει την
προσοχή που πρέπει να έχουν οι κλινικοί ιατροί όταν καλούνται να θεραπεύσουν τέτοια οµάδα
ασθενών. Η χρήση µέτρων προφύλαξης παίζει σηµαντικό ρόλο στην πρόληψη της ασθένειας
και, βέβαια, στη µη εµφάνιση στο µέλλον ακόµη και παν-ανθεκτικών στελεχών N. gonor-
rhoeae.
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5) Μπορεί ο χαλκός να µειώσει τις νοσοκοµειακές λοιµώξεις;

Η µόλυνση του νοσοκοµειακού περιβάλλοντος
από πολυανθεκτικά µικρόβια είναι από τις κύριες
αιτίες εµφάνισης νοσοκοµειακών λοιµώξεων
(ΝΛ), µε αποτέλεσµα να δίνεται ιδιαίτερη έµ-
φαση στην καθαριότητα και στην απολύµανση
επιφανειών και δαπέδων. Θα µπορούσε όµως,
παράλληλα, η αλλαγή υλικών επιφανείας να παί-
ξει ρόλο στη µείωση του µικροβιακού φορτίου;
∆ύο µελέτες υποστηρίζουν ότι τα κράµατα
χαλκού µειώνουν την εµφάνιση ΝΛ.

Οι Schmidt και συν. σύγκριναν το µικροβιακό
φορτίο κιγκλιδωµάτων κρεβατιών ΜΕΘ που εί-
χαν καλυφθεί µε κράµα χαλκού µε αυτό των αν-
τίστοιχων συνηθισµένων κρεβατιών για διάστηµα
3 µηνών, χωρίς να υπάρξουν το συγκεκριµένο
διάστηµα αλλαγές στο τρόπο καθαριότητας ή ια-
τρικής πρακτικής. Η µέση τιµή του µικροβιακού
φορτίου στα δείγµατα που πάρθηκαν ακριβώς
πριν τον καθαρισµό του χώρου ήταν σηµαντικά
µικρότερη σε αυτά που ήταν καλυµµένα µε
χαλκό σε σύγκριση µε τα συνηθισµένα (698 vs
6102 CFU/100 cm2), διαφορά που παρέµενε για
τουλάχιστον 6.5 ώρες. Αµέσως µετά τον καθαρι-
σµό, 77% των επιφανειών µε επικάλυψη χαλκού
vs 45% των συνηθισµένων επιφανειών παρου-
σίαζαν µικροβιακό φορτίο < 250 CFU/100 cm2,
γεγονός που σχετίζεται µε µειωµένο κίνδυνο ΝΛ.

Οι Salgado και συν. σχεδίασαν µια προοπτική
µελέτη σε τρείς ΜΕΘ για την εµφάνιση ΝΛ και

αποικισµού από µεθικιλλίνη-ανθεκτικά στελέχη
S. aureus (MRSA) ή βανκοµυκίνη-ανθεκτικά στε-
λέχη εντερόκοκκων (VRE). Η µελέτη συµπεριέ-
λαβε 614 ασθενείς και συσχετίστηκε µε τη νοση-
λεία τους σε 8 συνήθη δωµάτια ΜΕΘ και σε 8 µε
επιφάνειες/αντικείµενα καλυµµένα από κράµα
χαλκού (κιγκλιδώµατα κρεβατιών, επιφάνειες κο-
µοδίνων, µπράτσα καρεκλών, κουδούνι κλήσης
νοσηλεύτριας, ακόµη και επιλεγµένα σηµεία από
τα µηχανήµατα). Σε σύγκριση µε τους ασθενείς
που νοσηλεύτηκαν στα συνήθη δωµάτια, αυτοί
που νοσηλεύτηκαν στα δωµάτια µε αντικείµενα
και επιφάνειες καλυµµένα από κράµα χαλκού
παρουσίασαν µικρότερο ποσοστό ΝΛ (3.4% vs
8.1%, Ρ=0.013), αποικισµού από MRSA ή VRE
(1.4% vs 3.8%, P=0.063), καθώς και στο συν-
δυασµό τους (7.1% vs 12.8%, Ρ=0.020). Σε όλα
τα δωµάτια το µικροβιακό φορτίο σχετίστηκε µε
τον κίνδυνο εµφάνισης ΝΛ. 

Schmidt MG et al. Copper continuously limits the
concentration of bacteria resident on bed rails
within the intensive care unit. Infect Control Hosp
Epidemiol 2013;34:530-533.

Salgado CD et al. Copper surfaces reduce the
rate of healthcare-acquired infections in the in-
tensive care unit. Infect Control Hosp Epidemiol
2013;34:479-486.

Ritchard T. Ellison III, MD
�στο Journal Watch Infectious Diseases. 

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, May 8, 2013 (http://infectious-
disease.jwatch.org/misc/board_about.dtl#aEllison).

�ΣΣχχόόλλιιοο:: Οι δύο παραπάνω µελέτες υποστηρίζουν ότι η κάλυψη επιφανειών και αντικειµένων µε κρά-
µατα χαλκού µειώνει το µικροβιακό τους φορτίο, καθώς και τον κίνδυνο εµφάνισης ΝΛ. Εν-
τούτοις, όπως επισηµαίνουν οι Salgado και συν., δεν µπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα
διαφοράς στη τήρηση των κανόνων υγιεινής των χεριών ή πρακτικής καθαρισµού των χώρων
µε τα κράµατα χαλκού, µια και αυτά γίνεται αντιληπτά από το προσωπικό. Εποµένως η µελέτη
δεν ήταν «τυφλή». Παράλληλα δεν µπορεί να καθοριστεί ποια ΝΛ επηρεάζεται περισσότερο
από τη µείωση του µικροβιακού φορτίου. Χρειάζονται περισσότερες µελέτες για τη χρήση
τόσο κραµάτων χαλκού, όσο και άλλων υλικών, στο νοσοκοµειακό περιβάλλον και του απο-
τελέσµατός τους στη µείωση µόλυνσής τους από µικροοργανισµούς και σύνδεσής τους µε
µείωση των ΝΛ.
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6) Ποια η πρόγνωση των ασθενών που επιβιώνουν από σοβαρή
σήψη ή σηπτικό shock;

Η θνητότητα 30-ηµερών των ασθενών µε σοβαρή
σήψη ή σηπτικό shock υπολογίζεται από διάφο-
ρες µελέτες µεταξύ 30-50%. Όµως ποια είναι η
πρόγνωση µετά το διάστηµα των 30 ηµερών;

Σε µελέτη από τη ∆ανία των Storgaard και
συν., εξετάσθηκε η έκβαση ασθενών που θερα-
πεύτηκαν για κατάσταση σήψης ή σηπτικού
shock της κοινότητας. Συγκεκριµένα, µελετήθη-
καν 212 ασθενείς, το διάστηµα Ιούνιος 2004 έως
∆εκέµβριο 2007, που παρουσίασαν λοίµωξη και
ανεπάρκεια ενός τουλάχιστον οργάνου 24 ώρες
µετά την εισαγωγή τους στο νοσοκοµείο. Η θνη-
τότητα της συγκεκριµένης οµάδας συγκρίθηκε
µε αυτή 79.857 ενηλίκων που ζούσαν στην ίδια
περιοχή. Η µέση διάρκεια παρακολούθησης των
ασθενών (µέση ηλικία 70,6 έτη, 50% άνδρες,
49% µε σηπτικό shock) µετά το επεισόδιο της
σήψης ήταν 1.9 έτη. Η πιο συχνές εστίες λοίµω-
ξης ήταν το ουροποιητικό και το αναπνευστικό
σύστηµα (36% και 25% αντίστοιχα) και βακτηρι-
αιµία ανιχνεύθηκε σε 56% των ασθενών. Η θνη-

τότητα των 30 πρώτων ηµερών ανήλθε σε 33%
και στο τέλος της περιόδου παρακολούθησης σε
57%. Οι ασθενείς που παρουσίασαν σήψη είχαν
τον πρώτο χρόνο µετά το συγκεκριµένο επεισό-
διο 2.7 µεγαλύτερο κίνδυνο θνητότητας σε
σχέση µε το γενικό πληθυσµό αντίστοιχης ηλι-
κίας, φύλου και υποκείµενων καταστάσεων νο-
σηρότητας. Η συγκεκριµένη τιµή κινδύνου ήταν
2.3 για το χρονικό διάστηµα των επόµενων 3
ετών µετά το επεισόδιο της σήψης. Μετά το διά-
στηµα των πρώτων 30 ηµερών, η προχωρηµένη
ηλικία και η ύπαρξη υποκείµενων καταστάσεων,
αλλά όχι η σοβαρότητα του σηπτικού επεισο-
δίου, ήταν παράγοντες κινδύνου αυξηµένης θνη-
τότητας.

Storgaard M et al. Short- and long-term mortality
in patients with community-acquired severe sep-
sis and septic shock. Scand J Infect Dis 2013 [e-
pub ahead of print].
(http:/dx.doi.org/10.3109/00365548.2013.786836)

Thomas Glück, MD
�στο Journal Watch Infectious Diseases. 

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, May 8, 2013 
(http://infectious-disease.jwatch.org/misc/board_about.dtl#aGluck).

�ΣΣχχόόλλιιοο:: Τα δεδοµένα της συγκεκριµένης µελέτης δείχνουν ότι ασθενείς που επιβιώνουν από σοβαρή
σήψη έχουν µεγαλύτερο κίνδυνο να καταλήξουν για διάστηµα τουλάχιστον 4 ετών µετά το
συγκεκριµένο επεισόδιο. Αυτό µπορεί να αντανακλά µια γενικότερα επιβαρυµένη υγεία (γε-
γονός που µπορεί να οδήγησε στη σήψη) ή την ύπαρξη επιπλοκών λόγω ακριβώς του σηπτι-
κού επεισοδίου. 
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