
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
QUARTERLY JOURNAL OF THE HELLENIC SOCIETY FOR MICROBIOLOGY 

Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2016 • Τόμος 61 • Τεύχος 4
October-December 2016 • Volume 61 • Issue 4

Επίσημη Έκδοση της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας
Official Publication of the Hellenic Society for Microbiology

ISSN: 0438-9573
e-ISSN: 2459-4113 



JOURNAL OF THE HELLENIC SOCIETY FOR MICROBIOLOGY
Editor in Chief
A. Tsakris (Greece)
Scientific Assistant
C. Tsiamis (Greece)
Editorial Board

Scientific Advisory Board

Board of the Hellenic Society
for Microbiology
2016-2019

President
A. Tsakris
Vice President
E. Kouskouni
Secretary General
K. Themeli-Digalaki
Secretary
N. Malisiovas
Treasurer
G. Vrioni
Members
S. Levidiotou-Stefanou
S. Karachalios

Society Secretariat:
“ASCENT”,
29 Michalakopoulou, GR-115 28 Athens, Greece,
tel.: +30 210 7213225, fax: +30 210 7246180,
website: www.ascentltd.gr

Mailing Address of Journal: info@hms.org.gr

Annual Subscriptions: (50,00 €)

Cited in sites HMS, IATROTEK & SCOPUS
http://www.hms.org.gr
www.mednet.gr
www.iatrotek.org
www.scopus.com

Ε. Anastasiou
G. Antonakos
A. Argyropoulou
G. Arsenis
S. Baka
D. Chatzidimitriou
M. Christofidou
S. Chryssou
M. Dalamaga
Μ. Drogari-Apiranthitou
C. Gartzonika
M. Georgiakaki
Α. Iniotaki
V. Kapsimali
S. Karachalios
P. Karle
Ε. Kouskouni
G. Kyriazis
Ε. Lebessi
S. Levidiotou-Stefanou
N. Malisiovas
V. Mamali
S. Maraki
F. Markou
Α. Melidou
Α. Mentis
C. Nikolaou

F. Paliogianni
Μ. Panopoulou
A. Pantazatou
A. Papa
C. Papadopoulou
E. Paraskaki
P. Paraskevopoulou
E. Petinaki
Ε. Piperaki
E. Platsouka
A. Poulou
E. Protonotariou
L. Skoura
N. Spanakis
I. Spiliopoulou
A. Stilianakis
K. Themeli-Digalaki
M. Toutouza
E. Trikka-Graphakos
E. Vagdatli
M. Varla-Lefterioti
A. Vatopoulos
E. Vogiatzakis
Τ.Α. Vyzantiadis
L. Zerva
E. Zervou

Ş. Aydemir (Turkey)
M. Exindari (Greece)
A. Friedrich (Netherlands)
A.S. Galabov (Bulgaria)
G. Gioula (Greece)
S. Göttig (Germany)
E. Hadziyannis (Greece)
P.G. Higgins (Germany)
Th. Kantardjieff (Bulgaria)
V. Kempf (Germany)
B. Kocić (Serbia)

M. Murdjeva (Bulgaria)
A.-M. Năşcuţiu (Romania)
A. Papa (Greece)
J. Papaparaskevas (Greece)
S. Pournaras (Greece)
A. Rafila (Romania)
G.M. Rossolini (Italy)
S. Stefani (Italy)
G. Vrioni (Greece)
O. Zarkotou (Greece)

IS
SN

:0
43

8-
95

73
   

–
e-

IS
SN

: 2
45

9-
41

13



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Διευθυντής Σύνταξης
Α. Τσακρής
Επιστημονικός Σύμβουλος
Κ. Τσιάμης
Συντακτική Επιτροπή

Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή

Διοικητικό Συμβούλιο της
Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας
Για την Τριετία 2016-2019

Πρόεδρος
Α. Τσακρής
Αντιπρόεδρος
Ε. Κουσκούνη
Γενικός Γραμματέας
Κ. Θέμελη-Διγαλάκη
Ειδικός Γραμματέας
Ν. Μαλισιόβας
Ταμίας 
Γ. Βρυώνη
Σύμβουλοι
Σ. Λεβειδιώτου-Στεφάνου
Σ. Καραχάλιος

Γραμματεία Εταιρείας:
«ASCENT»,
Μιχαλακοπούλου 29, 115 28 Αθήνα,
τηλ: +30 210 7213225, fax: +30 210 7246180,
website: www.ascentltd.gr
Αλληλογραφία Περιοδικού: info@hms.org.gr
Ετήσια Συνδρομή
Εσωτερικού: (30,00 €), Εταιρειών: (90,00 €)
Εξωτερικού (50,00 €)

Περιλαμβάνεται στους ιστότοπους
της ΕΜΕ, IATROTEK & SCOPUS
http://www.hms.org.gr
www.mednet.gr
www.iatrotek.org
www.scopus.com

Ε. Αναστασίου
Γ. Αντωνάκος
Α. Αργυροπούλου
Γ. Αρσένης
Ε. Βαγδατλή
Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη
Α. Βατόπουλος
Ε. Βογιατζάκης
Τ.Α. Βυζαντιάδης
Μ. Γεωργιακάκη
Κ. Γκαρτζονίκα
Μ. Δρογκάρη-Απειρανθίτου
Λ. Ζέρβα
Ε. Ζερβού
Κ. Θέμελη-Διγαλάκη
Α. Ινιωτάκη
Σ. Καραχάλιος
Π. Κάρλε
Β. Καψιμάλη
Ε. Κουσκούνη
Γ. Κυριαζής
Σ. Λεβειδιώτου-Στεφάνου
E. Λεμπέση
Ν. Μαλισιόβας
B. Mάμαλη
Σ. Μαράκη
Φ. Μάρκου

Α. Μελίδου
Α. Μεντής
Σ. Μπάκα
Χ. Νικολάου
Μ. Νταλαμάγκα
Φ. Παληογιάννη
M. Πανοπούλου
Α. Πανταζάτου
Α. Παπά
X. Παπαδοπούλου
E. Παρασκάκη
Π. Παρασκευοπούλου
Ε. Πετεινάκη
Ε. Πιπεράκη
Ε. Πλατσούκα
Α. Πούλου
Ε. Πρωτονοταρίου
Λ. Σκούρα
Ν. Σπανάκης
Ι. Σπηλιοπούλου
A. Στυλιανάκης
M. Toύτουζα
Ε. Τρίκκα-Γραφάκου
Δ. Χατζηδημητρίου
M. Xριστοφίδου
Σ. Χρυσού

Ş. Aydemir (Τουρκία)
Γ. Βρυώνη (Ελλάδα)
Γ. Γκιούλα (Ελλάδα)
Μ. Εξηντάρη (Ελλάδα)
A. Friedrich (Ολλανδία)
Ο. Ζαρκωτού (Ελλάδα)
A.S. Galabov (Βουλγαρία)
S. Göttig (Γερμανία)
P.G. Higgins (Γερμανία)
Th. Kantardjieff (Βουλγαρία)
V. Kempf (Γερμανία)

B. Kocić (Σερβία)
M. Murdjeva (Βουλγαρία)
A.-M. Năşcuţiu (Ρουμανία)
Α. Παπά (Ελλάδα)
Ι. Παπαπαρασκευάς (Ελλάδα)
Σ. Πουρνάρας (Ελλάδα)
A. Rafila (Ρουμανία)
G.M. Rossolini (Ιταλία)
S. Stefani (Ιταλία)
Ε. Χατζηγιάννη (Ελλάδα)

IS
SN

:0
43

8-
95

73
   

–
e-

IS
SN

: 2
45

9-
41

13



260

REVIEW 263
Endogenous Vaults: Roles and functions

in health and diseases
Dionysia Marinou, Vasiliki Pitiriga, Maria Mavrouli,

Athanassios Tsakris, John Routsias

REVIEW 275
HLA-Human Leukocyte Antigens

and their genetic polymorphisms
in Hepatitis B virus infection (HBV-infection)

Evangelia Myserli, Asimina Fylaktou, Georgia Gioula

ORIGINAL PAPER 285
Comparative evaluation of selective culture and PCR for detection

of Fusobacterium necrophorum and Fusobacterium nucleatum
in throat specimens

Victoria Mela, Angeliki Pantazatou, Athanassios Tsakris, Georgios L. Petrikkos,
Sotirios Tsiodras, Anna Psarrou, Joseph Papaparaskevas

CASE REPORT 291
Epstein-Barr Virus (EBV) Infection and HIV Antibody Reactivity

in a First Time Donor
Fratzeska Bazigou, Aliki Velissari, Afroditi Cheropoulou,

Sofia Baliaga, Lilian Kavallierrou

QUESTIONS.
ANSWERS OF PREVIOUS ISSUE 299

INSTRUCTIONS TO AUTHORS 308

Π
ερ

ιε
χό

με
να

Co
nt

en
ts



ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 263
Ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σωματίδια Vault:

ο φυσιολογικός ρόλος και η λειτουργία τους
Διονυσία Μαρίνου, Βασιλική Πιτυρίγκα, Μαρία Μαυρούλη,

Αθανάσιος Τσακρής, Iωάννης Ρούτσιας

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 275
Ο ρόλος των Ανθρώπινων Λευκοκυτταρικών Αντιγόνων

(HLA – Human Leukocyte Antigens) και των γενετικών τους
πολυμορφισμών στην λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β

Ευαγγελία Μυσερλή, Ασημίνα Φυλάκτου, Γεωργία Γκιούλα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 285
Συγκριτική αξιολόγηση της καλλιέργειας σε εκλεκτικά υλικά και της PCR

για την ανίχνευση του Fusobacterium necrophorum
και του Fusobacterium nucleatum σε φαρυγγικά δείγματα

Βικτωρία Μελά, Αγγελική Πανταζάτου, Αθανάσιος Τσακρής, Γεώργιος Λ. Πετρίκκος,
Σωτήριος Τσιόδρας, Άννα Ψαρού, Ιωσήφ Παπαπαρασκευάς

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 291

Λοίμωξη από ιό Epstein-Barr (EBV) και αντιδραστικότητα 
για αντισώματα HIV σε δότη αιμοπεταλίων πρώτης φορά
Φρατζέσκα Μπαζίγου, Αλίκη Βελισσάρη, Αφροδίτη Χαιροπούλου,

Σοφία Μπαλιάγα, Λίλιαν Καβαλλιέρου

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ 299

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 301

261

Π
ερ

ιε
χό

με
να

Co
nt

en
ts



Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α

8
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Αθήνα, Divani Palace Acropolis, 9-11 Μαρτίου 2017

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:  ASCENT Ε.Π.Ε.
Μιχαλακοπούλου 29,  Αθήνα 115 28 • Τ. 210-7213225 • F. 210-7246180 • sioran@ascentltd.gr • www.ascentltd.gr

ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (C.M.E. CREDITS)

o



263

ΤΟΜΟΣ 61 • ΤΕΥΧΟΣ 4, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2016

R e v i e w

Summary

Vaults are large ribonucleoprotein particles, with a molecular weight of 13 MDa, in the cytoplasm
of many eukaryotic cells. They first reported in the mid-1980s. These particles consist of the Μajor
Vault Protein (MVP), the Vault Poly- (ADP-Ribose) -Polymerase (VPARP), the Telomerase-associated
Protein (TEP1) and small RNAs (vRNA). There are approximately 10.000 vault particle per cell.
Their majority is detected in cytoplasm, where they can interact with cytoskeletal elements. A
small amount of vaults is also found to be associated with the nucleus. Little are known about
the biological role of vault particles. However, their structure and their cellular detection show
that these complexes have a role in intracellular transport. Recent studies support that vaults
have, also a role in multidrug resistance (MDR) in cancer. Some other functions have also attrib-
uted to these particles, such as participation in infection process, signal pathways, cell survival
and DNA repairing. Recent studies have also demonstrated that vaults have the potential to serve
as transporters. Vaults could be engineered and used as nanocapsules in order to carry vaccines,
drugs or other molecules in target locations and activate immune responses. Finally, preliminary
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Introduction

Vaults are the largest ribonucleoprotein particles in the
cytoplasm of many eukaryotic cells. They were descri-
bed for first time in 1986.1 They were named vaults, on
the grounds that their structure resembled the vaulted
ceilings in cathedrals (Figure 1). Their functions have
not been fully elucidated although various studies
suggest that they are involved in MDR.

Vaults: Structure & components

Vaults are barrel shaped particles with dimensions of
approximately 41 × 41 × 72.5 nm and a molecular wei-
ght of 13 MDa.2 Τhey are the largest known ribonu-
cleoprotein particles in eukaryotic cells with an 8-2-2
symmetry. Their interior volume could be able to en-
compass several 70S ribosomes or hundreds of pro-
teins and RNAs. Vaults, in low PH, tend to splitting at
the middle into two half vaults, resembling a flower –
like structure. Each half consists of eight rectangular
petals arrange around a central ring (Figure 2).3

Vaults are composed of three proteins; major vault
protein (MVP) (96 kDa); vault poly (ADP-ribose) poly-
merase (VPARP) (193 kDa); telomerase-associated pro-
tein 1 (TEP1) (290 kDa); and small untranslated RNA
(vRNA). Mammalian vaults contain 96 molecules of
MVP, 8 molecules of VPARP, 2 molecules of TEP1 and
at least 6 molecules of vRNA.3-6 MVP accounts for more
than 70% of their mass (Figure 3). The monomers of
MVP are able to interact via their coiled – coil domains
at their C-terminal.7 It has been also demonstrated
that MVP interacts with the tumor suppressor PTEN,

in a Ca2+ dependent manner.8 VPARP is a functional
PARP family member that catalyzes the ADP-ribosyla-
tion of itself and MVP. This is the only demonstrated
enzymatic activity of vaults complexes.6 The C-termi-
nal of VPARP binds to the N-terminal of MVP.7 TEP1, a
protein found to be associated with the telomerase
complex, is necessary for RNA binding and stabiliza-
tion of vault particles.9,10 This protein is able to bind to
the telomerase RNA and to vRNA .4,9-11 On the other
hand, vRNA comprises about 5% of the mass of vault.
In humans, there have been detected three different
genes of vRNA (hvg1 -hvg3) on chromosome 5, with
a sequence conservation.12 It has also been reported
a fourth vRNA gene (hvg4) recently.13

Vaults: Highly conserved particles

Vaults are highly conserved particles which are pre-
sent in a variety of eukaryotic organisms. Homologues
of MVP and structures of similar dimension and mor-
phology with vaults are present in numerous species
from protozoa to metazoans. There have been identi-
fied vault – like structures in molluscs, the slime mold,
Dictyostelium discoideum, echinoderms, fish, amphi-
bians, avians and mammals.14,15 However, vaults have
not been detected in Saccharomyces cerevisiae, Cae-
norhabditis elegans, Drosophila melanogaster and the
plant Arabidopsis sp.16 Vault particles are though not
to be exist in prokaryotes. However, there are some
proteins that have sequence similarities with MVP in
these organisms, such as a colicin uptake transmem-
brane protein in cyanobacteria and a band 7 protein
in Her. Aurantiacus.17
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findings in our laboratory, show that MVP is increased in patients with an inflammation of infectious etiol-
ogy, indicating a role of vaults in infection process as it has already been supported in recent studies.
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Figure 2 A) Schematic drawing, presenting the mechanism of vault opening into two halves and then in a flower  - like structure, in low
PH. B) Atomic force microscopy (AFM) image at pH 7.5, reclined full-vault (green arrowhead) and half-vaults (yellow arrow-
heads). AFM image at pH 6.0, upright full-vaults (blue arrowhead), reclining full-particle (green arrowhead) and flower-like
structures (red arrowhead) (Sci Rep.2016; 6:34143).

Figure 3 The structure of vault particles and MVP monomer.

Figure 1

A) Transmission electron
microscope (TEM) image
of vaults (ACS Nano. 2014;
8(11):11552-9).
B) Vaulted ceilings in
cathedrals.
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Vaults: Intracellular localization 

Vaults range from 104 to 107 particles per cell.18 The ma-
jority of these particles are detected in cytoplasm. Se-
veral groups have reported that  they can interact with
cytoskeletal elements such as microtubules (Figure
4).14 It has been demonstrated that vault movement
over long distances is dependent on microtubules. A
5% of the vaults is found to be associated with the nu-
cleus (nuclear membrane and nuclear pore complexes,
NCP) (Figure 4). Recent studies have also indicated a
role of these particles in NPC biogenesis.19-21

Vaults: Biological role 

Intracellular transport: Very little are known about
the biological role of vault. Both the morphology and
the intracellular localization of these particles led to
the hypothesis that they could have a critical role in
nucleo-cytoplasmic transport. Vaults are large enough
to encapsulate proteins, RNAs, viruses, cellular orga-
nelles and transport them from the periphery to the
nucleus and vice versa possible via microtubules. 

Infection: Recent studies have notified that vault
particles have a role in process of infection. The ex-

pression of MVP found to be enhanced during the in-
fection from viruses such as hepatitis C virus (HCV),
vesicular stomatitis virus (VSV), influenza A virus (IAV),
and enterovirus 71 (EV71). It was demonstrated that
MVP is virus induced and has the ability to up-regulates
type-I interferon production, activate the immune re-
sponse and reduce the viral replication.22 In case of
hepatitis B virus (HBV), levels of  MVP are also elevated,
that leads to type-I IFN production, but HBV  has de-
veloped  mechanisms of immune evasion by disru-
pting and limiting type-I IFN antiviral activity.23 Another
study indicated that vtRNAs are upregulated in Ep-
stein–Barr virus (EBV)-infected human B cells. An EBV
protein (latent membrane protein 1, LMP1) provokes
the up-regulation of vtRNA, which in turn inhibits both
the extrinsic and intrinsic apoptotic pathways.24

According to a recent study, MVP has also a role in
the protection of Listeria from autophagy. Listeria mo-
nocytogenes is a bacterium induces listeriosis, a
human infection with approximately 30% mortality.25

As several intracellular microorganisms, Listeria mo-
nocytogenes is killed by autophagy, a mechanism of
immune system that protects the hosts against infec-
tion.26 More specifically, bacteria firstly undergo ubi-
quitination and then are degraded in autolysosomes
by autophagy machinery.27,28 However, Listeria has de-
veloped mechanisms to escape from the immune sy-

Figure 4 A) MVP detection on the nuclear envelope. Vesicular structures (enlarged in inset) appear MVP
immunoreactivity (arrowheads) (Cereb Cortex 2009;19 (7):1666–1677). B) The binding of vaults
on microtubules (electron micrographs) (Cell Motil Cytoskeleton 2003; 56 (4):225–236).



stem and autophagy.29,30 L. monocytogenes produces
the surface protein Internalin (InlK). It was indicated
that InIK protein protects the bacteria against auto-
phagy. Dortet et al reported that InIK is able to bind
MVP. These interactions occur in the cytosol of infec-
ted cells. Listeria is capable to invest its surface with
MVP, via InlK, in order to evade from autophagy. In this
regard, the vast majority of MVP-masked bacteria are
completely devoid of autophagy marker labeling,
none of them are engulfed in an autophagosome and
thus exhibit an increased survival rate (Figure 5).31

Signal pathways: Several studies have indicated
that vaults and their components are important regu-
lators of  intracellular signaling.33 MVP interacts with
class A scavenger receptor (SR-A) leading to the
p38/JNK mediated TNF-a production and apoptosis in
macrophages.34 In addition, MVP binds to the tumor-
suppressor phosphatase PTEN, mediates its nuclear
import and regulates its fuction.35-37 Moreover, MVP
binds to constitutive Photomorphogenic 1 (COP1), an
E3 ubiquitin ligase which is involved in the degrada-
tion of p53 and c-Jun.38,39 The interaction of MVP with
COP1 is critical for the c – Jun degradation.40

Cell survival and DNA repair: Vaults are demon-
strated to regulate cellular proliferation and survi-

val.41,42 The genome of Dictyostelium discoideum en-
codes three different Mvps (MvpA, MvpB and MvpC).
The disruption of two of the three MVP genes, under
nutritional stress, induced growth and morphological
defects.42 Vaults may also play a role in the DNA repair
processes after ionizing radiation. MVP has linked to
both DNA double strand breaks (DSB) machineries -
homologous recombination (HR) and non-homolo-
gous end joining (NHEJ)-.43

Cancer/MDR: A range variety of studies support
that vaults play a role in MDR. In 1993, a protein which
was named lung resistance-related (LRP), was overex-
pressed in a non-small-cell lung cancer cell line with
doxorubicin resistance.44 Two years later, in 1995,
human MVP was identified to be the LRP. Except from
MVP/ LRP, several other proteins have been linked to
the phenomenon of MDR, such as p-Glycoprotein (an
ABC-drug transporter), the human breast cancer resi-
stance protein (BCRP) and members of the multidrug
resistant protein family (ABCC1, ABCC2, ABCC3).45-47

MVP found to be expressed in 78% of 61 human can-
cer lines and its levels were associated with the resi-
stance against drugs.48,49 Many clinico – pathological
studies indicated that MVP expression at diagnosis
was an independent adverse prognostic factor for re-
sponse to chemotherapy.
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Figure 5 Model for autophagy evasion by L. monocytogenes. Listeria is ubiquitinated by p62 and LC3. p62 is able to interact with
ubiquitinated substrates and assist them to associate with the autophagosomal structural protein LC3.32 On the other hand,
when MVP surface decoration is achieved via interaction with protein internalin (InlK), Listeria is protected from au-
tophagy.



Based on the hypothetic transport function of vault
particles, as well as on their cellular localization it has
been supported that they have the potential to serve
as transporters of drugs carrying them away from
their subcellular targets. Vaults could be involved in
MDR by the extrusion from the nucleus and/or the
sequestration of drugs into exocytotic vesicles. Vaults
could also inhibit the entering of drug molecules in
cell and/or in nucleus by isolating the drugs into their
interior, blocking the entrance of drugs into the
nucleus or directing them in the external cellular en-
vironment. In addition, vaults could operate as mem-
brane transporters maybe in conjunction with intra-
cellular membrane transporters and trigger drug
efflux.

Support for the role of vaults in MDR, possibly by
participating in the export of drugs, reported by
Kumar et al. In their study, was indicated that vRNA in-
teracts with chemotherapeutics. It was identified a mi-
toxantrone binding region within the vRNAs (hvg-1
and hvg-2) and it was also demonstrated that the in-
teractions between the vRNAs and drug take place
even in the cellular milieu (Figure 6). These evidences
suggested that vRNAs are able to bind to chemothe-
rapeutic compounds and that these interactions
could play a critical role in the removal of drugs away
from their intracellular targets.50

Vaults: Innovative adjuvants and delivery
vehicles for vaccines and drugs 

Recent years vaults undergone modification, inclu-
ding encapsulation of selected molecules and cell –
surface receptor targeting, in order to transfer a wide
variety of molecules at target areas or cells.51-56

The advantages of vaults in vaccine and drug delivery 
Nowadays a range variety of drug delivery and targe-
ting systems are being developed. Vaults are non -
immunogenic particles which could be used as safe
drug delivery vehicles. In contrast, protein assemblies
like viruses, have reduced applicability on the grounds
that they could be immunogenic.57 In addition, vaults
are dynamic structures with a large enough interior
to encompass a variety of molecules, this fact led to
the proposal that they could act as particles for the
delivery of drugs, vaccines, proteins or nucleic acids.58

On the inner side of vaults there are positively charged
residues, which enable these particles to carry DNAs
or RNAs, making them useful tools for gene therapy.59

Moreover, as it has already notified above, vaults have
the ability to open and close with PH changes. The
possibility of separating vaults in a controllable man-

ner could be a significant achievement. This would
led to an increased and controllable stability of vault
particles, that would prolong the half – life of delivered
drugs. It has also been demonstrated that HeLa cells
can readily take up vaults from the culture media. Fi-
nally, a specific MVP targeting peptide, designated as
minimal interaction domain (mINT) peptide of VPARP.
mINT interacts also with heterologous proteins and
direct them into vault particles. The delivered proteins
are packaged and retain their properties.52,58

Applications
The mINT peptide has already fused to membrane
lytic domain of adenovirus protein VI (pVI) in order to
improve the penetration of vault particles into target
cells. These peptides were also used (in some cases
complexed with antibodies) in order to target vaults
to the receptor of epidermal factor (EGFR), which is
up-regulated in a variety of cancer types (Figure 7).51

Moreover, the major outer membrane protein
(MOMP) of Chlamydia muridarum was delivered in
vault nanoparticles. These engineered particles were
able to enhance the immune and provoke anti-chla-
mydia immune responses (Figure 8).53
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Figure 6 Secondary structure of vRNA-1 and possible bind-
ing positions of mitoxantrone (circles) (Mol Cancer
Res 2010;8 (11):1536-1546).



In addition, vault nano- capsules were engineered
to deliver chemokine CCL21 to cancer cells.55 Pre-cli-
nical studies indicated that these particles induced
immune system and attacked to cancer cells inhibi-
ting their growth. Recently Rome and Buehler bioen-
gineered a vault and thereby created an environment
that allows bryostatin 1 to be loaded into the vaults.
Vault could then realize bryostatin in cells infected
from HIV and may could take part in the process of
virus eradication. Further studies are being pursued
in order to bring vault-loaded activators of latent HIV
to clinical testing.

Research approach: Vaults in inflammation
of infectious etiology

In our laboratory we carried out a research study, in
order to investigate the levels of MVP, in a large group
of patients with inflammation. Our preliminary results,
demonstrate that the levels of MVP are increased in
sera of patients with an inflammation of infectious
etiology. These results, in combination with recent
studies which have associated the vaults and/or their
components with infection (see above), indicate that
these particles may have a critical role during the in-
fection process. Taking these evidences together, it
seems that vaults and/or their components have the
potential to serve as biomarkers of infection.

Take – home - messages:

•    Vaults are the largest ribonucleoprotein particles
which have been discovered till now.

•    Their functions still remain a mystery. They have
certainly been associated with the phenomenon
of MDR in cancer.

•    According to several studies and our preliminary
results, they seem to play a role in infections. 

•    Recent studies, support that modified vaults could
be used as promising novel vaccine or drug deli-
very vehicles.

269

THE BIOLOGICAL ROLE OF VAULTS

ΤΟΜΟΣ 61 • ΤΕΥΧΟΣ 4, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2016

Figure 7 Schematic diagrams showing mINT peptide complexed with protein target (left) and a specific
target peptide responsible for the binding of vault particles to cell receptor (right).

Figure 8 Modified vault packaged with the major outer mem-
brane protein (MOMP) of Chlamydia muridarum.
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Λέξεις κλειδιά
Vaults, MVP, λοίμωξη, εμβόλιο

Περίληψη

Ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σωματίδια Vault : ο φυσιολογικός ρόλος και
η λειτουργία τους

Διονυσία Μαρίνου, Βασιλική Πιτυρίγκα, Μαρία Μαυρούλη, Αθανάσιος Τσακρής,
Ιωάννης Ρούτσιας
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τα vaults είναι ογκώδη ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σωματίδια, με μοριακό βάρος 13 MDa, που εν-
τοπίζονται στο κυτταρόπλασμα πολλών ευκαρυωτικών κυττάρων. Ανακαλύφθηκαν για πρώτη
φορά στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Τα σωματίδια αυτά, αποτελούνται από την Major Vault
Protein (MVP), την Vault Poly- (ADP-Ribose) -Polymerase (VPARP), την Telomerase-associated Pro-
tein (TEP1) και vault RNAs (vRNAs). Υπάρχουν περίπου 10.000 vault σωματίδια ανα κύτταρο. Τα
vaults εντοπίζονται στο κυτταρόπλασμα, όπου συχνά συνδέονται και με στοιχεία του κυτταρο-
σκελετού. Ένα μικρό ποσοστό τους, όμως,  φαίνεται να συνδέεται και με τον πυρήνα. Ο βιολογικός
τους ρόλος δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως. Ωστόσο, η δομή τους και ο υποκυτταρικός εντοπισμός
τους, δείχνουν ότι τα σωματίδια αυτά διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στην ενδοκυτταρική μετα-
φορά. Έχει υποστηριχθεί, επίσης, ότι τα vaults έχουν κάποιο ρόλο στην αντίσταση που παρου-
σιάζουν οι ασθενείς με καρκίνο στην φαρμακευτική αγωγή. Στα vaults έχουν αποδοθεί και
κάποιες άλλες λειτουργίες, όπως, είναι η συμμετοχή τους στην κυτταρική σηματοδότηση, στην
κυτταρική επιβίωση και στην επιδιόρθωση του DNA. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν πρό-
σφατες μελέτες, σύμφωνα με τις οποίες τα vaults θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην να-
νοβιοτεχνολογία. Έχουν γίνει προσπάθειες να δημιουργηθούν ανασυνδυασμένα vaults που θα
χρησιμοποιηθούν ως μεταφορείς. Τα σωματίδια αυτά είναι ικανά να χρησιμοποιηθούν ως μετα-
φορείς εμβολίων, φαρμάκων και άλλων μoρίων σε στοχευμένες περιοχές ενεργοποιώντας το ανο-
σολογικό σύστημα. Τέλος, πρωταρχικά αποτελέσματα από ερευνητική μελέτη στο εργαστήριό
μας, δείχνουν ότι η MVP είναι αυξημένη σε ασθενείς με φλεγμονή λοιμώδους αιτιολογίας. Τα ευ-
ρήματα αυτά έρχονται να ενισχύσουν υπάρχουσες μελέτες σύμφωνα με τις οποίες τα vaults φαί-
νεται να διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στις λοιμώξεις.
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Α ν α σ κ ό π η σ η

Περίληψη

Η κλινική εικόνα της λοίμωξης από τον ιό της ηπατίτδας Β (Hepatitis B virus - HBV) ποικίλλει ση-
μαντικά από άτομο σε άτομο και επηρεάζεται από παράγοντες περιβαλλοντικούς αλλά και γενε-
τικούς που αφορούν τόσο στον ξενιστή όσο και και στον ίδιο τον ιό. Το Μείζον Σύμπλεγμα
Ιστοσυμβατότητας (Major Histocompatibility Complex – MHC) περιλαμβάνει τα γονίδια που κα-
θορίζουν την έκφραση των Ανθρώπινων Λευκοκυτταρικών Αντιγόνων (Human Leucocyte Anti-
gens – HLA) τα οποία παίζουν καταλυτικό ρόλο στην ανοσιακή απάντηση γι’ αυτό και οι
πολυμορφισμοί των αλληλομόρφων γονιδίων τους είναι δυνατόν να επηρεάσουν την έκβαση της
λοίμωξης από οποιοδήποτε παθογόνο. Σύμφωνα με μελέτες ευρείας γονιδιωματικής συσχέτισης
(Genome Wide Association Studies - GWAS) που έχουν γίνει σε διάφορους πληθυσμούς φαίνεται
ότι οι πολυμορφισμοί αυτών των γονιδίων καθορίζουν σημαντικά την πορεία της HBV λοίμωξης.
Έχει δειχθεί ότι συγκεκριμένοι πολυμορφισμοί τόσο στά HLA τάξης Ι όσο και στα HLA τάξης ΙΙ γό-

Ο ρόλος των Ανθρώπινων Λευκοκυτταρικών Αντιγόνων
(HLA – Human Leukocyte Antigens) και των γενετικών τους
πολυμορφισμών στην λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β
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Εισαγωγή

Η λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β είναι δυνητικά
απειλητική για την ζωή και αποτελεί ένα μείζον πρό-
βλημα για την δημόσια υγεία παγκοσμίως.1 Αν και η
λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β είναι κατά κανόνα
οξεία και αυτοπεριοριζόμενη νόσος, σε ένα ποσοστό
5% - 10% των μη εμβολιασθέντων ενηλίκων ατόμων
και των παιδιών άνω των πέντε ετών μπορεί να μετα-
πέσει σε χρονιότητα. Το 15% - 25% των ατόμων με
χρόνια ηπατίτιδα Β μπορεί να οδηγηθούν σε επιπλοκές
της νόσου, συμπεριλαμβανομένων της κίρρωσης του
ήπατος, της ηπατικής ανεπάρκειας και του ηπατοκυτ-
ταρικού καρκίνου.2-3 Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δε-
δομένα που ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας τα άτομα με χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπα-
τίτιδας Β ανέρχονται στα 240 εκατομμύρια περίπου
παγκοσμίως, ενώ 686.000 άνθρωποι πεθαίνουν ετη-
σίως από χρόνια ενεργό ηπατίτιδα Β, κίρρωση του
ήπατος ή ηπατοκυτταρικό καρκίνο που οφείλεται στον
ιό της ηπατίδας Β.4 Επιπλέον, ο ιός της ηπατίτιδας Β
είναι υπεύθυνος σε ένα ποσοστό περίπου 80% όλων
των περιπτώσεων καρκίνου του ήπατος.5

Η πορεία της HBV λοίμωξης φαίνεται ότι επηρεάζε-

ται σημαντικά από το γενετικό υπόβαθρο του ξενιστή
που αφορά σε πολυμορφισμούς γονιδίων τόσο στην
περιοχή του Μείζονος Συμπλέγματος Ιστοσυμβατότη-
τας (MHC – Major Histocompatibility Complex) όσο
και σε περιοχές έξω από αυτό.

Το Μείζον Σύμπλεγμα Ιστοσυμβατότητας υπάρχει
σε όλα τα σπονδυλωτά και  απαρτίζεται από ένα σύ-
νολο στενά συνδεδεμένων γονιδίων που καθορίζουν
την έκφραση συγκεκριμένων γλυκοπρωτεϊνών επιφα-
νείας των κυττάρων τους, οι οποίες παρουσιάζουν τα
πεπτιδικά αντιγόνα προς αναγνώριση από τους Τ κυτ-
ταρικούς υποδοχείς (ΤCR – T cell receptors).6 Οι πρω-
τεΐνες αυτές στον άνθρωπο καλούνται ανθρώπινα
λευκοκυτταρικά αντιγόνα – HLA (Human Leukocyte
Antigens – HLA), και διαδραματίζουν καθοριστικό
ρόλο στην ανοσία έναντι όλων των παθογόνων, στην
αναγνώριση του «εαυτού» από το «μη εαυτό», στην
ανοσοβιολογία των μεταμοσχεύσεων  και στις αυτο-
άνοσες παθήσεις.7 Τα HLA γονίδια ή αλλιώς το Μείζον
Σύμπλεγμα Ιστοσυμβατότητας του ανθρώπου εντοπί-
ζονται στο βραχύ σκέλος του χρωμοσώματος 6 σε πε-
ριοχή που χαρακτηρίζεται ως η πιο πολυμορφική του
ανθρώπινου γονιδιώματος.8

Τα HLA γονίδια υποδιαιρούνται σε τρεις κατηγο-
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νίδια συσχετίζονται με προδιάθεση για μετάπτωση της λοίμωξης σε χρονιότητα, ενώ ταυτόχρονα άλλοι έχουν
συνδεθεί με προστασία από την ανάπτυξη χρόνιας ηπατίτιδας Β. Γονιδιακοί πολυμορφισμοί στην περιοχή
των HLA-DR και κυρίως των HLA-DP έχουν συσχετισθεί από σειρά μελετών με την αυτόματη κάθαρση του
HBsAg ή και την εκρίζωση του ιού σε χρόνιους φορείς. Η πιθανότητα κάθετης μετάδοσης του ιού έχει και
αυτή συνδεθεί με συγκεκριμένα αλληλόμορφα των HLA γονιδίων. Αναφορικά με την απαντητικότητα των
ατόμων στον εμβολιασμό φαίνεται ότι άλλοι σημειακοί γονιδιακοί πολυμορφισμοί (SNPs - Single Nucleotide
Polymorphisms) των HLA γονιδίων, και κυρίως των τάξης ΙΙ, συνδέονται με αντίσταση στον εμβολιασμό ενώ
άλλοι με παραγωγή υψηλού τίτλου αντισωμάτων. Ωστόσο, τα συμπεράσματα για την συσχέτιση των διαφό-
ρων HLA πολυμορφισμών με την κλινική εικόνα της HBV λοίμωξης ποικίλλουν σημαντικά ανάμεσα στους
πληθυσμούς διαφορετικών εθνικοτήτων και συχνά μπορεί να είναι και αντικρουόμενα. Συνεπώς, είναι ανα-
γκαία η διενέργεια περαιτέρω μελετών σε περισσότερους πληθυσμούς και σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο
αριθμό ατόμων ώστε να αποσαφηνιστεί ο ρόλος των HLA πολυμορφισμών στην παθογένεση της HBV λοί-
μωξης και να καταστεί δυνατή η εξατομικευμένη παρακολούθηση αυτών των ασθενών με την βοήθεια κα-
τάλληλων γενετικών δεικτών στο μέλλον.



ρίες, τα HLA τάξης Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και κωδικοποιούν μόρια
που διαφέρουν ως προς τη δομή, τη λειτουργία, την
έκφραση και την κατανομή τους στα κύτταρα του αν-
θρώπινου οργανισμού.  Τα HLA τάξης Ι και ΙΙ ανήκουν
στην υπεροικογένεια των ανοσοσφαιρινών, είναι δια-
μεμβρανικές γλυκοπρωτεΐνες και έχουν διαφορετική
δομή και λειτουργία μεταξύ τους. Το μόριο των HLA
τάξης Ι (A, B και C) αποτελείται από δύο πολυπεπτιδι-
κές αλυσίδες, μια βαριά α-αλυσίδα και μια ελαφριά β-
αλυσίδα, η οποία καλείται β2 μικροσφαιρίνη και το
γονίδιό της εδράζεται στο χρωμόσωμα 15. Η βαριά α-
αλυσίδα είναι μια πολυμορφική διαμεμβρανική γλυ-
κοπρωτεΐνη που κωδικοποιείται από γονίδια που
εδράζονται στο χρωμόσωμα 6, στην περιοχή του
MHC. Το εξωκυττάριο τμήμα της α-αλυσίδας αποτε-
λείται από τρία πεδία (α1, α2 και α3). Οι περιοχές κω-
δικοποίησης των α1 και α2 πεδίων σχηματίζουν την
σχισμοειδή θήκη σύνδεσης του HLA μορίου τάξης Ι με
τα πεπτιδικά αντιγόνα και είναι αυτές που εμφανίζουν
τον μεγαλύτερο πολυμορφισμό. Η σύνδεση αυτή
πραγματοποιείται μέσω αλληλουχιών αμινοξέων που
εφαρμόζουν στις συμπληρωματικές προς αυτές πολυ-
μορφικές εσοχές της θήκης.

Το μόριο των HLA τάξης ΙΙ (DR, DQ και DP) είναι ένα
ετεροδιμερές που διαπερνά την κυτταρική μεμβράνη
και αποτελείται  από μια α και μια β αλυσίδα. Τα εξω-
κυττάρια τμήματα και των δύο πεπτιδικών αλυσίδων
αποτελούνται από δύο πεδία α1, α2 και β1, β2 αντί-
στοιχα. Η γενετική περιοχή των HLA τάξης ΙI περλαμ-
βάνει τους γενετικούς τόπους που κωδικοποιούν για
τα HLA-DR, DQ και DP αντιγόνα. Η DR περιοχή περι-
λαμβάνει ένα μονομορφικό γονίδιο για την α-αλυσίδα
των DR (DRA) και εννέα γονίδια για την β-αλυσίδα
(DRB1-9). Από αυτά το DRB1 είναι το πλέον πολυμορ-
φικό με εκατοντάδες αλληλόμορφα γονίδια. Οι DQ και
DP περιοχές περιλαμβάνουν δύο Α και δύο B γονίδια
αντιστοίχως (DQA1, DQA2, DQB1, DQB2, DPA1, DPA2,
DPB1, DPB2). 

Τα HLA τάξεως ΙΙΙ γονίδια κωδικοποιούν μόρια που
εμπλέκονται στην παρουσίαση του αντιγόνου αλλά παί-
ζουν ρόλο και στην ανοσιακή απάντηση όπως τα μόρια
C2, C4 και ο παράγοντας Β του συμπληρώματος.6-7

Τα HLA τάξεως Ι μόρια εκφράζονται σε όλα τα εμ-
πύρηνα κύτταρα και παρουσιάζουν ενδοκυττάρια πε-
πτιδικά αντιγόνα στον Τ κυτταρικό υποδοχέα των CD
8+ T λεμφοκυττάρων (CTLs – Cytotoxic T Lymphocy-
tes). Τα HLA τάξεως ΙΙ μόρια εκφράζονται μόνο στην
επιφάνεια των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων
(δενδριτικά, μακροφάγα, Β λεμφοκύτταρα) και παρου-
σιάζουν εξωκυττάρια αντιγόνα στα CD4+ T βοηθητικά
λεμφοκύτταρα. 

Συνεπώς, τα HLA αντιγόνα παίζουν καταλυτικό
ρόλο στην ανοσιακή απάντηση γι’ αυτό και οι πολυ-
μορφισμοί των αλληλομόρφων γονιδίων τους είναι

δυνατόν να επηρεάσουν την έκβαση της λοίμωξης
από οποιοδήποτε παθογόνο.9 Αναφορικά με τον ιό
της ηπατίτιδας Β τα HLA αντιγόνα τάξης Ι συνδέονται
και παρουσιάζουν στα κυτταροτοξικά T λεμφοκύτ-
ταρα CD8+ (CTLs - Cytotoxic T Lymphocytes) τα πεπτί-
δια του ιού της ηπατίτιδας Β ενισχύοντας έτσι την
ικανότητα τους να  αναγνωρίζουν και να σκοτώνουν
τα κύτταρα που έχουν μολυνθεί από τον ιό.10 Από την
άλλη πλευρά φαίνεται ότι ένα μέρος των ιικών πρω-
τεϊνών ακολουθεί την εξωγενή οδό επεξεργασίας και
παρουσίασής τους στην επιφάνεια των αντιγονοπα-
ρουσιαστικών κυττάρων του ξενιστή (APCs – Antigen
Presenting Cells) μέσω HLA αντιγόνων τάξης ΙΙ στα
CD4+ T-βοηθητικά λεμφοκύτταρα, τα οποία παρουσία
της ιντερλευκίνης-2 - IL-2 διαφοροποιούνται προς Τ-
βοηθητικά κύτταρα τύπου 1 - Τh-1 κύτταρα.11-12 Πολ-
λές μελέτες μέχρι σήμερα όπως των Thio και συν.13  και
των Matsuura και συν.14 δείχνουν ότι η αποτελεσματι-
κότητα στην παρουσίαση των αντιγόνων του ιού ποι-
κίλει ανάλογα με τον πολυμορφισμό των HLA
αντιγόνων.

HLA πολυμορφισμοί και προδιάθεση
για χρόνια HBV λοίμωξη

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέ-
τες οι οποίες έχουν δείξει ότι τα HLA αντιγόνα και οι
αντίστοιχοι πολυμορφισμοί των γονιδίων τους συσχε-
τίζονται με την χρόνια ηπατίτιδα Β σε διάφορους πλη-
θυσμούς. 

HLA τάξεως Ι: Αναφορικά με τα HLA τάξης Ι, έχει
δειχθεί από τους Thio και συν.13 ότι το HLA-B*08 συ-
σχετίζεται ανεξάρτητα αλλά και στα πλαίσια του καλά
διατηρημένου απλοτύπου A*01; B*08; DRB1*03 στα
άτομα της Καυκάσιας φυλής με την χρόνια ηπατίτιδα
Β. Μάλιστα ο τελευταίος απλότυπος σε μια προσπά-
θεια ερμηνείας αυτής της συσχέτισης συνδέεται με
ελαττωμένη παραγωγή κυτταροκινών τύπου 1, συμ-
περιλαμβανομένης της ιντερλευκίνης 2, της ιντερφε-
ρόνης-γ και της ιντερλευκίνης 12. Η ίδια μελέτη έδειξε
συσχέτιση και των απλοτύπων B*44; Cw*16:01 και
B*44; Cw*05:01 με την προδιάθεση για χρόνια ηπατί-
τιδα Β.13 Επίσης, τα αλλληλόμορφα HLA Α*02:06 και
HLA B*35 βρέθηκαν να συσχετίζονται με την χρόνια
παραμονή του ιού σε μια μελέτη που περιελάμβανε
δύο πληθυσμούς από την Ταϊβάν.15 Σε μελέτη χαρτο-
γράφησης μεγάλης ακρίβειας (Fine mapping) των
Meng Zhu et al. που έγινε πρόσφατα και περιελάμ-
βανε άτομα Κινεζικής καταγωγής βρέθηκε ότι ο πολυ-
μορφισμός rs3130542 που εδράζεται κοντά στην
περιοχή των HLA-C, στη θέση 22q11.21 συσχετίζεται
με την μετάπτωση της ηπατίτιδας Β σε χρονιότητα.
Μάλιστα, με την χρήση κατάλληλου λογισμικού έδει-
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ξαν ότι ο συγκεκριμένος πολυμορφισμός συνδέεται
με την λευκίνη στη θέση 15 (Leu-15) του μορίου των
HLA-C, φαινότυπος που φαίνεται ότι συσχετίζεται και
αυτός με την χρόνια ηπατίτδα. Ο πολυμορφισμός
αυτός σε επίπεδο πρωτεΐνης εδράζεται στο οδηγό πε-
πτίδιο του μορίου και πιθανώς συμβάλλει στην δια-
μεμβρανική μεταφορά και τοποποθέτησή της.16 Τα
παραπάνω συμπεράσματα έρχονται σε συμφωνία και
με προηγούμενες μελέτες όπως των Hu και συν.17

αλλά και των Montgomery SB et al οι οποίοι έδειξαν
επιπλέον ότι το αλληλόμορφο το οποίο φέρει αδενίνη
(Α) στην θέση του συγκεκριμένου πολυμορφισμού
συσχετίζεται με χαμηλότερα επίπεδα έκφρασης του
HLA-C αντιγόνου στην επιφάνεια των κυττάρων.18

HLA τάξεως ΙΙ: Τα αλληλόμορφα HLA-DRB1*11,
HLA-DRB1*12 και φαίνεται ότι συσχετίζονται με την
παραμονή του ιού της ηπατίτιδας Β και την μη κά-
θαρσή του σε παγκόσμιο επίπεδο.19 Τα DQA1*05:01
και DQB1*03:01 έχουν συσχετισθεί με την χρόνια ηπα-
τίτιδα Β σε πληθυσμούς Κινεζικής και Αφροαμερικα-
νικής καταγωγής.11,20 Σε μια μεγάλη πολυκεντρική με-
λέτη η οποία περιελάμβανε Ασιατικούς πληθυσμούς,
μεμονωμένα αλληλόμορφα και απλότυποι των HLA-
DPA1 και HLA-DPB1, συσχετίσθηκαν με την HBV λοί-
μωξη και την εξέλιξή της σε χρονιότητα ή όχι. Αναλυ-
τικότερα, το αλληλόμορφο HLA-DPA1*02:02 και το
HLA-DPB1*05:01 βρέθηκε ότι συσχετίζονται με την
μετάπτωση σε χρονιότητα της HBV λοίμωξης τόσο
στους Ιάπωνες όσο και στους Κορεάτες.21 Σε επίπεδο
ανάλυσης των σημειακών πολυμορφισμών στην πε-
ριοχή των HLA τάξης ΙΙ, η μελέτη των Zhu και συν.16 et
al έδειξε ότι οι πολυμορφισμοί rs3077 και rs9277535
της HLA-DPA1 περιοχής και  HLA-DPΒ1 αντίστοιχα συ-
σχετίζονται ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο με την
μετάπτωση της ηπατίτιδας Β σε χρονιότητα. Σε μια
μεγάλη μελέτη χαρτογράφησης, υψηλής ακρίβειας
των περιοχών HLA-DP/DQ, αποδείχθηκε ότι συνολικά
76 σημειακοί πολυμορφισμοί αντικατάστασης μιας
βάσης (SNPs – single nucleotide polymorphisms) μαζί
με ακόμα πέντε 5 περιοχές σε ανισορροπία σύνδεσης
(LD- Linkage Disequilibrium)  συνδέονται ανεξάρτητα
ο ένας από τον άλλο με την ηπατίτιδα Β ενώ η μετάλ-
λαξη rs9277535 στην HLA-DPB1 γενετική περιοχή φά-
νηκε να είναι η πιο σημαντική.22 Ο ίδιος πολυμορφι-
σμός rs9277535 (HLA-DPB 1), και επιπλέον οι
rs9276370 (HLA-DQA2), rs7756516 και rs7453920
(HLA-DQB2), καθώς και ένας νέος πολυμορφισμός ο
rs9366816 κοντά στην περιοχή HLA-DPA3 σχετίζονται
με στατιστικά σημαντικό τρόπο με εμμένουσα HBV
λοίμωξη σύμφωνα με την μελέτη των Chang και συν.23

Επιπλέον ο απλότυπος “Τ-Τ”  των μεταλλάξεων
rs7756516 (HLA-DQB2) και rs9276370 (HLA-DQA2) συ-
σχετίσθηκε με σοβαρή νόσο και χαμηλή θεραπευτική
ανταπόκριση.23 Σε μια άλλη μελέτη σε πληθυσμούς

από την Σαουδική Αραβία βρέθηκαν τρεις επιπλέον
πολυμορφισμοί της περιοχής των HLA-DQ, οι
rs2856718, rs7453920 και rs9275572, οι οποίοι συσχε-
τίσθηκαν με αυξημένο κίνδυνο για μετάπτωση σε χρό-
νια ηπατίτιδα Β.24

Από την άλλη πλευρά, η μελέτη των Thomas και
συν.25 που έγινε σε Αμερικανούς τόσο ευρωπαϊκής
όσο και αφρικανικής καταγωγής έδειξε μια οριακή
μόνο συσχέτιση του πολυμορφισμού rs9277535 (HLA-
DPB1) με την κάθαρση του ιού στους αντίστοιχους
πληθυσμούς, εν αντιθέσει με τους Ασιάτες.  Ωστόσο
θα πρέπει να επισημάνουμε ότι αναδείχθηκε ένας γο-
νότυπος που αφορά στην 3΄ αμετάφραστη περιοχή
(3΄UTR – untranslated region) της HLA-DPB1, ο 496GG,
o οποίος συσχετίσθηκε με προδιάθεση για εμμένουσα
HBV λοίμωξη και με σημαντικά υψηλότερα επίπεδα
έκφρασης των HLA-DP αντιγόνων. Η συγκεκριμένη
μελέτη έδειξε ότι διαφορές στα επίπεδα έκφρασης
των αντιγόνων HLA-DP στην επιφάνεια των κυττάρων
πιθανόν να σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για εμ-
μένουσα HBV λοίμωξη. Είναι φανερό ότι χρειάζεται
περαιτέρω έρευνα στον τομέα αυτό ώστε να διευκρι-
νιστεί πως η ποικίλη έκφραση του μορίου των HLA-
DP στο σημείο της λοίμωξης στο ήπαρ μπορεί να
επηρεάσει την ανοσιακή απάντηση του ξενιστή έναντι
του ιού της ηπατίτιδας Β.25

HLA πολυμορφισμοί και προστασία
από την μετάπτωση της HBV λοίμωξης
σε χρονιότητα

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και HLA γενετικοί πο-
λυμορφισμοί οι οποίοι έχουν συσχετισθεί με προστα-
σία των ατόμων από την μετάπτωση της HBV
λοίμωξης σε χρόνια μορφή. Όπως φάνηκε από την με-
γάλη πολυκεντρική μελέτη των Nishida και συν.21 Το
αλληλόμορφο HLA-DPB1*02:01 και οι απλότυποι
DPA1*01:03; DPB1*04:01, DPA1*01:03; DPB1*04:02,
και HLA-DPA1*01:03; DPB1*02:01 συσχετίζονται με
προστασία των ατόμων από την μετάπτωση της HBV
λοίμωξης σε χρονιότητα, σε άτομα Ασιατικής καταγω-
γής. Πιθανώς, οι απλότυποι αυτοί έχουν ως αποτέλε-
σμα διαφορετικό βαθμό συνάφειας σύνδεσης των
HLA-DP με τα εξωκυττάρια αντιγόνα.21 Τα Α – αλληλό-
μορφα δύο γονιδιακών πολυμορφισμών οι οποίοι
εδράζονται στην 3΄ αμετάφραστη περιοχή των HLA-
DPA1(rs3077) και HLA-DPB1 (rs9277535) έχουν συσχε-
τισθεί με στατιστικά σημαντική μείωση του κινδύνου
για μετάπτωση σε χρόνια ηπατίτιδα Β από μελέτες
που έχουν γίνει σε άτομα Κινεζικής καταγωγής.26 Σε
πληθυσμούς Καυκάσιας καταγωγής προστατευτικό
ρόλο φάνηκε να έχει μόνο ο πολυμορφισμός rs3077
στην HLA-DPA1 γενετική περιοχή.27

278

Ε. ΜΥΣΕΡΛΗ, Α. ΦΥΛΑΚΤΟΥ, Γ. ΓΚΙΟΥΛΑ

VOL. 61 • ISSUE 4, October-December 2016



HLA πολυμορφισμοί και κάθαρση
του HBsAg ή εκρίζωση του ιού HBV

Η αιφνίδια κάθαρση από τον ορό του HBsAg συμβαί-
νει σε πολύ μικρό ποσοστό ασθενών με χρόνια ηπα-
τίτιδα Β. Σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν γίνει μέχρι
σήμερα ο ρυθμός ετήσιας κάθαρσης του αυστραλια-
νού αντιγόνου κυμαίνεται μεταξύ 0,1% - 0,3%.28 Ο μη-
χανισμός στον οποίο βασίζεται αυτό το φαινόμενο
καθορίζεται από την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο ιό
και στο ανοσοποιητικό σύστημα του ξενιστή. Πρώτος
οι Lohr και συν.29 αναγνώρισαν την σημαντικότητα
των  εξειδικευμένων έναντι των αντιγόνων του ιού
HBe/HBcore-Ag T βοηθητικών κυττάρων του ξενιστή.
Η ανοσιακή απάντηση μπορεί να επηρεαστεί από
συγκεκριμένους γονιδιακούς πολυμορφισμούς οι
οποίοι μπορεί να μεταβάλλουν την σύνδεση πεπτι-
δίου – επιτόπου σύνδεσης. Για παράδειγμα, τα γονίδια
HLA-DPA1 και HLA-DPB1 κωδικοποιούν για τις HLA-
DP α και β αλυσίδες, οι οποίες διαμεσολαβούν στην
παρουσίαση του αντιγόνου στα CD4+ T βοηθητικά
λεμφοκύτταρα και συμμετέχουν στην κάθαρση του
HBV. Ιστορικά, το πρώτο HLA αλληλόμορφο που συ-
σχετίσθηκε με την κάθαρση του HBsAg ήταν το HLA
DRB1*13:02 σε έναν πληθυσμό από την Γκάμπια.30

Αυτό το εύρημα, όμως, φάνηκε να επιβεβαιώνεται και
από μελέτες που ακολούθησαν σε πληθυσμούς Ευρω-
παϊκής και Καυκάσιας καταγωγής.19 Μια μετα-ανά-
λυση των ερευνών που ακολούθησαν για την
επίδραση των HLA-DR αλλομόρφων έδειξε ότι τα
HLA-DRΒ1*04 και HLA-DRΒ1*13 είναι αυτά που έχουν
στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την HBsAg κά-
θαρση.31

Μια μετα-ανάλυση που έγινε πρόσφατα έδειξε ότι
άτομα τα οποία φέρουν τουλάχιστον ένα αλληλό-
μορφο με αδενίνη (Α) αντί για γουανίνη (G) στη θέση
του σημειακού πολυμορφισμού HLA-DPB1 rs9277535
και HLA-DPA1 rs 3077 παρουσιάζουν αυξημένη προ-
διάθεση για κάθαρση του αυστραλιανού αντιγόνου.14

Σε μια μεγάλη μελέτη ευρείας γονιδιωματικής συσχέ-
τισης (GWAS) σε άτομα Κινεζικής καταγωγής αναδείχ-
θηκαν τρεις σημειακοί γονιδιακοί πολυμορφισμοί της
περιοχής HLA – DP, οι rs9277535, rs7453920 και
rs2856718, οι οποίοι συσχετίζονται αυξημένη συχνό-
τητα κάθαρσης του HBsAg.32 Από την άλλη πλευρά, σε
πληθυσμούς Ευρωπαϊκής και Αφροαμερικανικής κα-
ταγωγής ο πολυμορφισμός 496 A/G (rs9277534) που
εντοπίζεται στην 3΄ αμετάφραστη περιοχή (3΄UTR) του
HLA-DPB1 έχει συσχετισθεί με ανάρρωση από HBV
λοίμωξη.25 Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα ευρήματα μιας
μετα-ανάλυσης η οποία έγινε σε ευρεία κλίμακα και
περιελάμβανε 62.050 άτομα από 29 διαφορετικές με-
λέτες ευρείας γονιδιωματικής συσχέτισης (GWASs)
από όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με την μελέτη αυτή οι

πολυμορφισμοί rs9277535 και rs3077 στην HLA–DP
περιοχή του γονιδιώματος μειώνουν σημαντικά τον
κίνδυνο για HBV λοίμωξη και αυξάνουν την πιθανό-
τητα της κάθαρσης του HBV.33 Φαίνεται ότι αυτές οι
περιοχές στις οποίες εδράζονται αυτοί οι πολυμορφι-
σμοί αποτελούν θέσεις σύνδεσης microRNA επηρεά-
ζοντας με αυτόν τον τρόπο την μετάφραση αλλά και
την σταθερότητα του συντιθέμενου mRNA.34 Η προ-
αναφερθείσα μελέτη καθώς και άλλες συναφείς έρευ-
νες που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση
συσχετίζουν αυτούς τους πολυμορφισμούς με αυξη-
μένη έκφραση των αντίστοιχων HLA αντιγόνων DPA1
και DPB1 στο ήπαρ κάτι το οποίο θα μπορούσε να ερ-
μηνεύει και την αποτελεσματικότερη παρουσίαση των
ιικών αντιγόνων στα CD4+ Τ βοηθητικά λεμφοκύτ-
ταρα. Μάλιστα, οι O’Brien και συν.35 στα συμπερά-
σματά τους σχολιάζουν ότι εφόσον η αυξημένη
έκφραση των HLA-DPA1 και HLA-DPB1 συμβάλλει
στην κάθαρση του HBsAg, η ανάπτυξη παραγόντων
οι οποίοι αυξάνουν τα επίπεδα έκφρασης αυτών των
γονιδίων θα μπορούσαν ίσως να συμβάλλουν στην
θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας Β.35-36

HLA πολυμορφισμοί και κάθετη μετάδοση
του ιού της ηπατίτιδας Β από την μητέρα
στο νεογνό

Η δομή του ιού της ηπατίτιδας Β, τα επίπεδα του DNA
του ιού στον οργανισμό της μητέρας, η κατάσταση
του ανοσοποιητικού της μητέρας και το γενετικό υπό-
βαθρο του νεογνού φαίνεται να καθορίζουν την προ-
διάθεση για κάθετη μετάδοση του ιού. Τα άτομα που
έχουν μολυνθεί μέσω αυτής της οδού βρίσκονται σε
αυξημένο κίνδυνο για μετάπτωση σε χρόνια ηπατίτιδα
Β.37 Η μελέτη των Xu και συν.38 κατέδειξε ότι το αλλη-
λόμορφο  HLARB1*07 συσχετίζεται με προδιάθεση για
ενδομήτρια μετάδοση του ιού της ηπατίτιδας Β.

Οι HLA πολυμορφισμοί και η επίπτωσή τους
στην απάντηση του ανοσοποιητικού συστή-
ματος στον εμβολιασμό έναντι του HBV

Ο ακριβής μηχανισμός που ερμηνεύει την συσχέτιση
των HLA τάξης Ι αντιγόνων δεν έχει αποδειχθεί.
Ιστορικά, χαμηλή απαντητικότητα ύστερα από εμβο-
λιασμό για τον ιό της ηπατίτιδας Β έχει συσχετισθεί
με εκτεταμένους απλότυπους όπως ο B8-DR3-SC01,
B44-DR7-FC31 and B18-DRB1*0301-DQB1*0201.39-41

Μια πρόσφατη μετα-ανάλυση συνοψίζοντας το ρόλο
του πολυμορφισμού των HLA τάξης ΙΙ αλληλομόρφων
η οποία βασίστηκε σε 774 συναφή ερευνητικά άρθρα
έδειξε ότι τα αλληλόμορφα DRB1*0301 DRB1*04,
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DRB1*07 και DRB1*13:02 συσχετίζονται με χαμηλή
απαντητικότητα στον HBV εμβολιασμό. Από την άλλη
πλευρά τα DRB1*01, DRB1*13:01, DRB1*15 φαίνεται
ότι συσχετίζονται με αυξημένη παραγωγή αντισωμάτων
μετά τον HBV εμβολιασμό. Από την περιοχή των HLA-
DQ τα αλληλόμορφα DQB1*05:01 και DQB1*06:02
συσχετίσθηκαν με υψηλό τίτλο αντισωμάτων μετά
τον εμβολιασμό, ενώ το DQB1*02 φάνηκε να έχει το
αντίθετο αποτέλεσμα.42 Σε μια έρευνα στην Τουρκία
από τους Mert και συν.43 βρέθηκε ότι άτομα που
έφεραν το HLA-B*13 παρουσίασαν αυξημένο τίτλο
αντισωμάτων ενώ αρνητική ήταν η συσχέτιση των 4
απλοτύπων HLA-DRB1*04X, DRB1*0401X, DRB1*11/13,
και DRB1*0401X0201 με την απαντητικότητα στον
HBV εμβολιασμό. Η έρευνα των Yucesoy και συν.44

ανέδειξε επιπλέον SNPs πολυμορφισμούς όπως ο
rs984778, rs3135338, rs3135395 και rs2395178 στην
περιοχή των HLA-DRA και ο rs2187668  HLA-DQA1, οι
βρίσκονται διάσπαρτοι σε όλη της περιοχή του MHC
και φάνηκε ότι επηρέασαν σημαντικά τα επίπεδα αν-
τισωμάτων ύστερα από εμβολιασμό για τον HBV 135
υγειών βρεφών. 

Συμπεράσματα

Από τις μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σή-
μερα φαίνεται ότι υπάρχει σαφής συσχέτιση του πο-
λυμορφισμού των HLA γονιδίων και της έκβασης της
λοίμωξης από τον ιό της ηπατίτιδας Β. Επίσης, φαίνεται
ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αναφορά
την επίπτωση των HLA αλληλομόρφων και των αντί-
στοιχων γενετικών τους πολυμορφισμών στην HBV
λοίμωξη ανάμεσα σε πληθυσμούς διαφορετικών εθνι-

κοτήτων. Επιπλεόν, από αρκετές μελέτες γίνεται πλεόν
φανερό ότι μεταλλάξεις στην γενετική περιοχή του
MHC είναι δυνατόν να επηρεάζουν και το ποσοστό
έκφρασης συγκεκριμένων HLA αντιγόνων και κατ΄επέ-
κταση την αποτελεσματική απάντηση του ανοσοποι-
ητικού συστήματος έναντι του ιού της ηπατίτιδας Β.
Συνεπώς, η διερεύνηση και κατανόηση της λειτουρ-
γικότητας των μεταλλάξεων που φαίνεται να συσχετί-
ζονται με την κλινική εικόνα της HBV λοίμωξης είναι
σημαντική. Πρός αυτή την κατεύθυνση της επιγενετι-
κής ανάλυσης φαίνεται ότι κινούνται και οι μελέτες
που εξετάζουν την αλληλεπίδραση των διαφόρων ση-
μειακών μεταλλάξεων (SNP-SNP αλληλεπίδραση) των
HLA γονιδίων τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλα γονί-
δια του ξενιστή.  Τέλος, επειδή οι περισσότερες μελέ-
τες γονιδιακής ανάλυσης – συσχέτισης – GWAS των
HLA πολυμορφισμών και της ηπατίτιδας Β έχουν πραγ-
ματοποιηθεί σε πληθυσμούς Ασιατικής καταγωγής ση-
μαντικό είναι να ελεγχθούν οι αντίστοιχες συσχετίσεις
και σε πληθυσμούς διαφορετικών εθνικοτήτων. Καθώς
η φυσική ιστορία της HBV λοίμωξης είναι ιδιαίτερα
περίπλοκη, ποικίλει από άτομο σε άτομο και δύναται
να επηρεαστεί τόσο από παράγοντες περιβαλλοντι-
κούς όσο και γενετικούς που αφορούν είτε στον ξενι-
στή είτε στο ίδιο το παθογόνο, καθοριστικής σημασίας
φαίνεται ότι είναι η εξατομίκευση της κλινικής παρα-
κολούθησης αυτών των ασθενών μέσα από την ανά-
δειξη κατάλληλων γενετικών δεικτών.

Δήλωση Σύγκρουσης Συμφερόντων
Με την παρούσα επιστολή – δήλωση βεβαιώνεται

από τους συγγραφείς ότι δεν υπάρχει καμία σύγ-
κρουση συμφερόντων.
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Summary

HLA-Human Leukocyte Antigens and their genetic polymorphisms
in Hepatitis B virus infection (HBV-infection)
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HLA polymorphisms, HBV infection, hepatitis Β,
Major Histocompatibility complex
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totle University of Thessaloniki, Greece;
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Thessaloniki, Greece.

The variety of HBV infection clinical phenotypes depends either on environment or on both host's
and viral genetics. The Major Histocompatibility Complex - MHC encodes the expression of
Human Leucocyte Antigens - HLA, the main molecules of host’s immune response. As a result,
the polymorphism of these genes affects the clinical outcome of every infection. This assumption
was also documented for Hepatitis B virus (HBV) infection by Genome Wide Association Studies
- GWAS held in different ethnic groups. Certain polymorphisms in both HLA Class I and the Class
II genes have been associated with susceptibility to chronic HBV infection or protection against
the later. In a series of studies, spontaneous clearance of HBsAg or HBV eradication in chronic
carriers are associated with gene polymorphisms in HLA-DR locus and especially HLA-DP one.
Vertical transmission of the virus has also been associated with specific HLA alleles. Furthermore,
Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) of HLA genes, especially in the HLA Class II region seem
to affect the responsiveness to HBV vaccination. However, the observations about the correlation
of the HLA genes polymorphism with the HBV infection phenotype vary greatly among people
of different nationalities and may often are conflicting. It is therefore necessary to conduct further
studies in a global scale in order to clarify the role of HLA polymorphism in the pathogenesis of
HBV infection and to enable personalized monitoring of these patients by means of suitable ge-
netic markers in the future.
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Summary

Culture on selective media (Fusobacterium selective agar supplemented with 4 mg/L vancomycin
and 8 mg/L neomycin) was compared to PCR (rpoB and haem genes for Fusobacterium necropho-
rum, 16S rDNA fragment specific for Fusobacterium nucleatum) for direct detection of the species
in throat specimens of 88 patients with sore throat and pharyngotonsilits. 
Among the 49 culture-positive specimens, culture and PCR revealed identical positive results in
38 (43.1%) and eight (9.1%) patients for F. nucleatum and F. necrophorum, respectively, whilst in
two more patients (2.3%), both pathogens were detected by both methods. Only a single F. nu-
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Introduction

Fusobacterium is a gram-negative non-motile and
obligate anaerobic pathogen that is consisted of at
least 12 species. Fusobacterium nucleatum and Fuso-
bacterium necrophorum are their main species identi-
fied in clinical infections  and the latter is consisting
of two subspieces, F. necrophorum subs. necrophorum
(usually identified in animals and sporadically in hu-
mans) and F. necrophorum subs. funduliforme (identi-
fied in humans).1-3 F. necrophorum is the causative
agent of Lemierre’s disease, but is also detected in
cases of pharyngotonsilitis and acute sore throat [3],
while F. nucleatum is considered as pathogen in pe-
riodontal disease, but also in other human infections.
Both species can be isolated in the microbiota of se-
veral parts of the human body (mainly oropharyngeal,
urogenital and gastrointestinal), although their con-
nection with the true normal flora is ambiguous.4

Detection of Fusobacterium species in clinical spe-
cimens is usually based on conventional culture me-
thods, although molecular techniques have also been
proposed as alternative identification assays.3-6 Cul-
ture can be performed using non-selective but also
selective media that allow growth of the pathogen

and inhibition of the microbiota.5 Nevertheless, the
true clinical significance of a culture-positive and/or
a PCR-positive specimen for Fusobacteriun spp. in the
absence of concomitant symptoms and signs has not
been elucidated. In addition, a direct comparison bet-
ween PCR assays and selective culture has only been
performed for F. necrophorum but not for F.
nucleatum.7 PCR was found to be more sensitive and
of higher diagnostic yield than culture among other
anaerobic species, but culture is still considered the
golden standard of anaerobic bacteriology.8

The aim of the present study is a comparative eva-
luation of culture on selective media and PCR assays
for the identification of F. nucleatum and F. necropho-
rum in clinical specimens of patients with sore throat
and pharyngotonsilits.

Materials and methods

Setting and sample collection: During the period Ja-
nuary-April 2014, throat specimens were collected
from patients presented in two outpatient hospital
departments in Athens, Greece and examined for sore
throat and/or pharyngotonsilitis.

Key words
PCR; culture; Fusobacterium nucleatum; Fusobacterium
necrophorum; pharyngotonsilitis
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cleatum culture-positive specimen was PCR-negative. In contrast, among the remaining 39 cul-
ture-negative specimens, five (5.7%) and two (2.3%) were positive by PCR for F. nucleatum and F.
necrophorum, respectively. Sub-species identification revealed that all F. necrophorum isolates
were identified as F. necrophorum ssp. funduliforme. Sensitivity, specificity, PPV and NPV of the 16S
rDNA PCR (F. nucleatum detection) were 97.6, 89.4, 88.9 and 97.7%, respectively, whilst the re-
spective values for the rpoB PCR (F. necrophorum detection) were 100.0, 97.4, 83.3 and 100.0%, as
compared to culture.
In conclusion, PCR proved of higher diagnostic yield than culture and detected both species in
culture-negative specimens. As similar results have been obtained for other anaerobic species,
the golden standard anaerobic culture seems to be insufficient for detecting Fusobacterium spp.
in the area of molecular microbiology and needs further re-evaluation.
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The throat swabs were re-suspended in 500 μl of
sterile 0.9% NaCl and divided in three parts. Part A
(100 μl) and part B (200 μl) were used for culture and
DNA extraction, respectively. Part C (200 μl) was kept
in deep refrigeration (-80° C).

Non-selective and selective culture: General ana-
erobic culture was performed from part A of the spe-
cimen on CDC-anaerobe agar plates (Bioprepare,
19001, Keratea, Greece) for evaluation of the micro-
biota. Culture for Fusobacterium spp. was performed
from part A of the specimen on Fusobacterium selec-
tive agar plates supplemented with 4 mg/L vancomy-
cin and 8 mg/L neomycin (Bioprepare).5 Culture for
Streptococcus pyogenes was performed on 5% sheep
blood agar plates (Bioprepare). All plates were incu-
bated under anaerobic conditions for 72 hours. 

Identification of Fusobacterium species was perfor-
med using standard methodology, supplemented
with the BBL Crystal Anaerobe system (Becton Dickin-
son and Co, 07417-1880, USA).5 Identification of S.
pyogenes was performed using standard methodo-
logy, supplemented with the the latex agglutination
test for the Lancefield group A antigen (Lorne Labo-
ratories Ltd, Reading, UK), and the API 20 STREP iden-
tification system (bioMerieux, Marcy L’ Etoile, France).

PCR assays: DNA was extracted from part B of the
specimen using the QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen,
Hilden, Germany) and the tissue protocol, according
to the manufacturers’ instructions. PCR reactions, tar-
geting the rpoB gene of F. necrophorum (present in
both F. necrophorum subspecies), the haem gene spe-
cific for F. necrophorum ssp. necrophorum and the 16S
rDNA of F. nucleatum, were performed using previ-
ously published protocols and procedures.3,6

Sensitivities, specificities, positive predictive (PPV)
and negative predictive values (NPV) of the PCR as-
says were calculated based on the comparison with
the culture as the cold standard.

Clinical and epidemiological data: The following
data were obtained from all patients: gender, age,
fever, lymphadenopathy, other infection, other predi-
sposing factors (asthma, cardiovascular disease, dia-
betes, and autoimmune disease). Patients that
received antimicrobial treatment of any kind during
the preceding thirty days were excluded from the
study.

Statistical analysis: Statistical analysis was perfor-
med using the chi square and/or the Fisher’s exact
tests as appropriate. All p values reported are two-tai-
led and statistical significance was set at 0.05.

Results

A total of 88 patients were enrolled in the study, of
which 57 (65%) were male and 31 (35%) female and
an equal number of pharyngeal specimens were ob-
tained. 

Culture and PCR results of these specimens are
shown in Table 1. Briefly, 49 specimens (55.7%) were
culture-positive for Fusobacterium spp. and 39 were
culture-negative. Of the 49 culture-positive speci-
mens, F. nucleatum was isolated in 39 (44.2%), F. ne-
crophorum in eight (9.1%), whilst in two specimens
(2.3%) both species were detected. 

Of the 39 specimens that were found by culture to
harbor only F. nucleatum, 38 were also PCR positive for
the 16S rDNA F. nucleatum-specific fragment and one
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               Culture results                                      PCR results                                Patients
                                                                                                                                   (n = 88)

    F. nucleatum   F. necrophorum        F. nucleatum   F. necrophorum          No        (%)

         Positive              Negative                   Positive              Negative                 38       (43.2)
         Positive              Negative                  Negative              Negative                  1         (1.1)
        Negative              Positive                   Negative              Positive                   8         (9.1)
         Positive               Positive                    Positive               Positive                   2         (2.3)
        Negative             Negative                   Positive              Negative                  5         (5.7)
        Negative             Negative                  Negative              Positive                   2         (2.3)
        Negative             Negative                  Negative              Negative                 32       (36.3)

Cumulative culture and PCR results of the 88 specimensTable 1



was negative, whilst all 39 were negative for the rpoB
F. necrophorum-specific fragment. The 8 specimens
that were found by culture to harbor only F. necroph-
orum were also all PCR positive for the rpoB fragment.
Finally, the two specimens that were found to harbor
both species by culture were also PCR-positive for 16S
rDNA and rpoB fragments. F. necrophorum subspecies
identification revealed that all ten were identified as
F. necrophorum ssp. funduliforme.

Of the 39 culture-negative specimens, 32 were
PCR-negative for both the 16S rDNA and the rpoB
fragments, five were F. nucleatum PCR-positive (16S
rDNA fragment), whilst two were F. necrophorum PCR-
positive (rpoB fragment), which were further identi-
fied as F. necrophorum ssp. funduliforme.

Furthermore, in 21 specimens, culture yielded also
S. pyogenes but without any statistically significant as-
sociation with the Fusobacterium spp. culture or PCR
results.

Sensitivity, specificity, PPV and NPV of the 16S rDNA
PCR (F. nucleatum detection) were 97.6, 89.4, 88.9 and
97.7%, respectively, whilst the respective values for
the rpoB PCR (F. necrophorum detection) were 100.0,
97.4, 83.3 and 100.0%, as compared to the gold stan-
dard which was the culture on selective media.

Regarding the clinical and epidemiological investi-
gation, mean age was 28.1 years (standard deviation
11.9, range 14-78 years) and median age was 24 years.
All patients presented with sore throat. Local lymph-
adenopathy, fever, other infection with similar sym-
ptoms during the previous month, or other
underlying disease were present in 52 (59.1%), 49
(55.7%), 20 (22.7%) and 4 (4.5%) patients, respectively.

Statistical evaluation of the culture and PCR results,
together with epidemiological and clinical data reve-
aled a statistically significant association only bet-
ween culture and PCR results for detection of F.
nucleatum or F. necrophorum (both p<0.01). No other
statistically significant associations were detected. 

Discussion

Species of the Fusobacterium genus are considered
to be part of the upper respiratory tract microbiota,
although they have also implicated in various upper
respiratory infections. In that respect, clinical labora-
tories only occasionally detect the genus in everyday
workflow, as the procedure of anaerobic culture is la-
borious and time consuming. Alternatively, PCR tech-
niques have been used to facilitate better results, gi-
ven the fast turnaround times and high sensitivity.3,6

Nevertheless, culture is still considered the gold stan-
dard for anaerobic infection diagnosis as well as for

evaluation of novel techniques in comparative studies.
Surveys for detection of Fusobacteria using selective
media are scarce in the literature and apply only to F.
necrophorum and not to F. nucleatum.7,9 Direct com-
parative studies of selective culture methodologies
with PCR are also limited in the literature.7

In that respect, in the present study a direct com-
parison of PCR and culture for detection of both main
fusobacteria species in throat specimens was perfor-
med using a selective medium containing vancomy-
cin (4 mg/L) and neomycin (8 mg/L). In the previous
comparative study selective media containing vanco-
mycin (2.5 mg/L) and nalidixic acid (5 mg/L) were
used.7 Fusobacteria are vancomycin-resistant and
vancomycin supplement is the corner stone of all se-
lective media. Direct comparison of the two media
was not performed, as the medium used in the pre-
sent study performed well and no mixed cultures
were detected (data not shown), as suggested also by
the Wadsworth Anaerobic Manual.5

Our study indicated that among culture-positive
specimens, the association between culture on selec-
tive media and PCR was high and the results were al-
most identical, as only a single specimen produced
discrepant results (culture-positive for F. nucleatum,
but PCR-negative). In contrast, among the 39 culture-
negative specimens, a considerable number was PCR-
positive for one of the two pathogens (five for F.
nucleatum and two for F. necrophorum ssp. funduli-
forme), thus indicating that PCR may detect these pa-
thogens where culture fails.

Similar results regarding the higher yield of PCR in
comparison to culture were obtained also by Bank et
al7, which however was focused only on F. necropho-
rum. Nevertheless, our study indicated a lower detec-
tion rate of 11.4% (10/88) for F. necrophorum as
compared to 30.2% (45/139) in that study, and a high
detection rate of 46.6% (41/88) for F. nucleatum (but
no comparison with other studies is available).7 This
latter can be explained due to the implication of F. nu-
cleatum in periodontal disease, but also its frequent
detection among the oropharyngeal microbiota in
healthy volunteers.6

In addition, another recent study regarding a diffe-
rent anaerobe, Bacteroides fragilis [8], indicated also
that a number of culture-negative specimens harbo-
red the pathogen (as shown by two different PCR tar-
geting different DNA fragments), thus confirming the
higher yield of the PCR assay. This study suggested
also a modification of the golden standard procedure,
thus allowing incorporation of the PCR, together with
culture in the golden standard evaluation procedure.
It should be noted that the use of two different targets
in the previous study proved beyond any doubt that
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PCR contamination did not occur and all PCR-positive
were true positive.8

In conclusion, the present study confirms previous
results regarding F. necrophorum, and indicates for the
first time, that PCR assays have higher diagnostic yield
than selective culture for detecting F. nucleatum. In
that respect, PCR should be incorporated in the stan-
dard procedure, as it has also suggested for other ana-
erobic pathogens.8 Nevertheless, the true clinical

significance of detecting Fusobacterium species in th-
roat swabs specimens, and the association with vari-
ous clinical presentations was not evaluated as it was
not within the scope of this study, and further studies
are needed to elucidate it. 

Conflicts of interest
None to declare by any author
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Περίληψη

Συγκριτική αξιολόγηση της καλλιέργειας σε εκλεκτικά υλικά
και της PCR για την ανίχνευση του Fusobacterium necrophorum
και του Fusobacterium nucleatum σε φαρυγγικά δείγματα

Βικτωρία Μελά1,2, Αγγελική Πανταζάτου2, Αθανάσιος Τσακρής1, Γεώργιος Λ. Πετρίκκος3,
Σωτήριος Τσιόδρας3, Άννα Ψαρού4 και Ιωσήφ Παπαπαρασκευάς1*
1Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό»
3Τέταρτη Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστη-
μιακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αττικόν»
4Πρώτη Παθολογική Κλινική, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Στην παρούσα μελέτη διενεργήθηκε σύγκριση της καλλιέργειας σε εκλεκτικά υλικά (Fusobac-
terium άγαρ εμπλουτισμένο με 4 mg/L βανκομυκίνη και 8 mg/L νεομυκίνη) με την PCR (με στόχους
τα γονίδια rpoB και haem του Fusobacterium necrophorum και τμήμα του 16S rDNA ειδικό του Fu-
sobacterium nucleatum) με σκοπό την άμεση ανίχνευση των ειδών σε φαρυγγικά δείγματα 88 ασθε-
νών με εικόνα φαρυγγοαμυγδαλίτιδας.
Συνολικά δείγματα από 49 ασθενείς ήταν θετικά με την καλλιέργεια, στα οποία η PCR έδωσε θετικά
αποτελέσματα σε 38 (43,1%) και οκτώ (9,1%) για τα είδη F. nucleatum ή F. necrophorum, αντίστοιχα,
ενώ σε δύο ακόμη ασθενείς (2.3%) αμφότερα τα παθογόνα ανευρέθηκαν. Μόνο ένα δείγμα, θετικό
με την καλλιέργεια για το είδος F. nucleatum ήταν αρνητικό με την PCR. Σε αντίθεση, στα δείγματα
των υπόλοιπων 39 ασθενών, τα οποία ήταν αρνητικά με την καλλιέργεια, πέντε (5,7%) και δύο
(2,3%) ήταν θετικά με την PCR για τα είδη F. nucleatum ή F. necrophorum, αντίστοιχα. Η ταυτοποίηση
σε επίπεδο υπο-είδους ανέδειξε ότι σε όλα τα δείγματα που ανευρέθηκε το είδος F. necrophorum,
αυτό ταυτοποιήθηκε ως F. necrophorum ssp. funduliforme. Η ευαισθησία, ειδικότητα, θετική και
αρνητική προγνωστική αξία της PCR για το 16S rDNA (ανίχνευση του F. nucleatum) ήταν 97,6%,
89,4%, 88,9 και 97,7%, αντίστοιχα, ενώ οι αντίστοιχες τιμές για την PCR του γονιδίου rpoB (ανί-
χνευση του F. necrophorum) ήταν 100,0%, 97,4%, 83,3 και 100,0%, σε σύγκριση με την καλλιέργεια.
Συμπερασματικά, η PCR αποδείχθηκε ότι διαθέτει υψηλότερη δυνατότητα ανίχνευσης από την
συμβατική καλλιέργεια σε εκλεκτικά υλικά, αφού ανίχνευσε τα παθογόνα σε κλινικά δείγματα αρ-
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νητικά με την καλλιέργεια. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι παρόμοια αποτελέσματα έχουν καταγραφεί
και σε άλλα αναερόβια είδη, το «χρυσό πρότυπο» της αναερόβιας καλλιέργειας  χρειάζεται επα-
ναξιολόγηση στην εποχή της μοριακής μικροβιολογίας.
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Π α ρ ο υ σ ί α σ η  π ε ρ ι σ τ α τ ι κ ο ύ

Περίληψη

Γυναίκα, 18 ετών, φοιτήτρια, προσήλθε ως δότης πρώτης φοράς στην Υπηρεσία Αιμοδοσίας, για
προσφορά αιμοπεταλίων. Κατά τον προαιμοληπτικό ορολογικό έλεγχο βρέθηκε εντόνως θετική
για αντισώματα έναντι του HIV με ανοσολογική μέθοδο μικροσωματιδιακής χημειοφωταύγειας.
Η αρνητική επιβεβαιωτική δοκιμασία Western Blot (WB), το αρνητικό HIV p24 αντιγόνο και ο αρ-
νητικός μοριακός έλεγχος NAT για HCV RNA/HIV-1 RNA/ HBV DNA επιβεβαίωσαν ότι η δότης δεν
ήταν μολυσμένη με HIV. Ο λοιπός εργαστηριακός έλεγχος αποκάλυψε λοίμωξη από ιό Epstein-
Barr (EBV) με θετικά αντισώματα έναντι του ιϊκού καψιδιακού αντιγόνου (VCA IgM και VCA IgG)
και θετικά ετερόφιλα αντισώματα. Η αιτιολογία ύπαρξης ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων ανοσο-
λογικού ορολογικού ελέγχου ως προς HIV εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και υποκείμενες
νοσολογικές καταστάσεις. Ψευδώς θετικά αποτελέσματα ανοσολογικού ορολογικού ελέγχου ως
προς HIV μπoρεί να εμφανισθούν σπάνια, σε περιπτώσεις όπoυ τo υπό εξέταση άτoμo πάσχει από
κάπoια άλλη ιoγενή λoίμωξη και υπάρχει πιθανότητα διασταυρoύμενης αντίδρασης. Επίσης μπoρεί
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Εισαγωγή

Οι υποψήφιοι αιμοδότες/αιμοπεταλιοδότες πρέπει να
έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να
είναι υγιείς και να αισθάνονται καλά κατά την ημέρα
της αιμοδοσίας. Συμπληρώνοντας ένα ερωτηματολό-
γιο σχετικά με το ιατρικό τους ιστορικό, ελέγχονται για
παράγοντες κινδύνου νοσημάτων. Ο εργαστηριακός
έλεγχος του προς μετάγγιση αίματος αποσκοπεί στην
εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ασφάλειας της με-
τάγγισης για τους μεταγγιζόμενους ασθενείς. Ο έλεγ-
χος διαλογής (screening test) περιλαμβάνει την
αναζήτηση αντισωμάτων έναντι των ΗIV 1 και 2, HCV,
HTLV I/II και σύφιλης, καθώς και του ΗΒsAg με ανοσο-
λογικές δοκιμασίες και συμπληρώνεται με τριπλή μο-
ριακή δοκιμασία ανίχνευσης νουκλεϊνικών οξέων
(ΝΑΤ) προς αναζήτηση των HCV RNA/HIV-1 RNA/ HBV
DNA.1 Η μέθοδος ΝΑΤ έχει μειώσει την περίοδο παρα-
θύρου μεταξύ μόλυνσης με ΗΒV και εργαστηριακής
ανίχνευσης κατά 8-10 ημέρες, ενώ το αντίστοιχο διά-
στημα για τον HIV έχει ελαττωθεί κατά 2 εβδομάδες
και για τον HCV κατά 50-60 ημέρες.2-3 Οι ορολογικές
δοκιμασίες για τον HIV επιδεικνύουν υψηλή ευαισθη-
σία (99.3%-99.7%) και ειδικότητα (99.91%-99.97%).4

Συγκεκριμένα, η ειδικότητα ανοσοαντιδράσεων 4ης
γενιάς για τον HIV κυμαίνεται μεταξύ 99.5% και
99.9%.4 Σήμερα, η συχνότητα ψευδώς αρνητικών απο-
τελεσμάτων κατά την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι
του HIV στον αιμοδοτικό πληθυσμό των ΗΠΑ δεν ξε-
περνά το 0.003%, δηλαδή αφορά περίπου 3 δείγματα
ανά 100.000. Πολύ χαμηλότερη είναι η συχνότητα των
ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων, μεταξύ 0.0004% και
0.0007%, δεδομένου ότι κάθε αρχικά θετικό αποτέλε-
σμα επιβεβαιώνεται με την επιβεβαιωτική δοκιμασία
WB.5 Τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα ελέγχου διαλο-
γής για τον HIV μπορούν να προκαλέσουν σημαντική
ψυχολογική επιβάρυνση ενόσω αναμένονται οι επιβε-

βαιωτικές δοκιμασίες. Οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας έχουν
το καθήκον να εκδίδουν ακριβή αποτελέσματα, να
προσφέρουν σωστή πληροφόρηση και μετααιμολη-
πτική συμβουλευτική, να καθοδηγούν και υποστηρί-
ζουν τους αιμοδότες στην κατανόηση και αποδοχή μη
αναμενόμενων πληροφοριών σχετικά με την υγεία
τους.

Περιγραφή περίπτωσης

Γυναίκα 18 ετών, φοιτήτρια, σεξουαλικώς ενεργή, αι-
μοδότης πρώτης φοράς, εξετάσθηκε ως υποψήφια
δότης αιμοπεταλίων. Η υποψήφια αιμοπεταλιοδότης
κατά τη διάρκεια της προαιμοληπτικής εξέτασης
(λήψη ιστορικού, συμπλήρωση ερωτηματολογίου, αν-
τικειμενική εξέταση) ανέφερε ελεύθερο ιστορικό,
απουσία συμπτωμάτων, δεν ανέφερε συμπεριφορά
επικίνδυνη για HIV και δεν είχε εμβολιαστεί πρόσφατα
για γρίπη ή HBV. Κατά τον ορολογικό έλεγχο διαλογής
ως προς την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του HIV,
με χρήση ανοσολογικής δοκιμασίας μικροσωματιδια-
κής χημειοφωταύγειας CMIA, 4ης γενιάς (Architect HIV
Ag/Ab Combo Assay, Abbot), το δείγμα της δότου πα-
ρουσίασε έντονα θετική ένδειξη σε σχέση με το όριο
διαγνωστικής αξίας cutoff (sample/cutoff, 39.0 s/co)
και στις δύο μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν. Δείγ-
ματα με ενδείξεις s/co≥1.00 θεωρούνται θετικά ενώ
δείγματα με ενδείξεις ≤1.00 είναι αρνητικά. Το όριο
διαγνωστικής αξίας ή όριο θετικού/αρνητικού αποτε-
λέσματος (cutoff) είναι 1.00 και υπολογίζεται ως η
μέση τιμή του σήματος χημειοφωταύγειας (RLU) του
πρότυπου δείγματος (calibrator 1) πολλαπλασιαζό-
μενη με τον αριθμό 0,40 (co=calibrator 1 mean RLU
value x 0,40).

Η ένδειξη s/co απεικονίζεται ως sample RLU /cutoff
RLU. Το δείγμα της υποψήφιας δότου παρουσίασε εν-
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να οφείλονται στην σύνδεση των ετερόφιλων αντισωμάτων με τις ανοσοσφαιρίνες άλλων ζωικών ειδών, οι
οποίες περιέχονται στα κυκλοφορούντα στο εμπόριο αντιδραστήρια.



τόνως θετική ένδειξη sample/cutoff. Ο μοριακός έλεγ-
χος του δείγματος με τεχνική ΝΑΤ HCV RNA/HIV-1
RNA/ HBV DNA (Procleix Ultrio Assay, Grifolds), η επι-
βεβαιωτική μέθοδος ανοσοαποτύπωσης WB (New
LAV Blot HIV 1, Biorad) και ο έλεγχος για το αντιγόνο
P24 HIV (Genscreen HIV 1 Ag assay, Biorad) απέβησαν
αρνητικά και επιβεβαίωσαν ότι η δότης δεν είχε μο-
λυνθεί με HIV. 

Η δότης ενημερώθηκε άμεσα να προσέλθει για
λήψη νέου δείγματος, το οποίο παρουσίασε την ίδια
θετική HIV ορολογική ένδειξη και τις ίδιες αρνητικές
ενδείξεις WB και μοριακού ελέγχου. Εκτελώντας άλλες
εργαστηριακές εξετάσεις (αιματολογικές, βιοχημικές)
αποκαλύφθηκε λοίμωξη από τον ιό Epstein-Barr με θε-
τικά αντισώματα έναντι του καψιδιακού αντιγόνου
του EBV (VCA IgM και VCA IgG, Diasorin SpA), θετική
δοκιμασία Monotest (Avitex IM, Omega Diagnostics)
και αντισώματα έναντι του πυρηνικού αντιγόνου του
EBV (EBNA-1 IgG, Biorad) αρνητικά. Επιπλέον, τα IgM
αντισώματα για CMV (Architect/Abbott), HSV-1 και
HSV-2 (Euroimmun) βρέθηκαν αρνητικά. Ο έλεγχος
διαλογής (screening test) και ο λοιπός εργαστηριακός
έλεγχος της δότου συνοψίζονται στον πίνακα 1. Εντύ-
πωση προκαλεί η ανεύρεση τιμών τρανσαμινασών
εντός των φυσιολογικών ορίων, παρά το γεγονός ότι
η ΕΒV λοίμωξη στο 90% των περιπτώσεων συνοδεύε-
ται από αύξηση των ηπατικών ενζύμων. Σημειώνεται
ωστόσο, ότι δεν είναι γνωστές οι baseline τιμές της
συγκεκριμένης ασθενούς, ούτε η μετέπειτα εξέλιξη
της ηπατικής βιοχημείας κατά τη διαδρομή της νόσου.

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα ευρήματα του
επαναληπτικού δεύτερου δείγματος, το οποίο και ελή-
φθη μία περίπου εβδομάδα μετά το πρώτο δείγμα. Η
δότης ενημερώθηκε και αποκλείστηκε προσωρινά
από την αιμοδοσία. Ένα χρόνο μετά προσήλθε για
προσφορά αίματος, με αρνητικό έλεγχο, δεν μπόρεσε
να αιμοδοτήσει λόγω υπότασης. 

Συζήτηση

Όπως έγινε προφανές από τα παραπάνω, η δότης
έπασχε από λοιμώδη μονοπυρήνωση (Λ.Μ.) και όχι
από HIV λοίμωξη. Η Λ.Μ. είναι κατά κανόνα μια αυτο-
περιοριζόμενη λοίμωξη, προκαλούμενη συνήθως από
τον ιό EBV, ένα μέλος της οικογένειας των ανθρώπινων
ερπητοϊών. Η νόσος είναι ιδιαίτερα συχνή σε πληθυ-
σμούς νέων ενηλίκων, όπως π.χ. στρατιωτικοί και φοι-
τητές. Η Λ.Μ. από EBV μπορεί να διαγνωσθεί με μια
ποικιλία μη σχετιζόμενων, μη ειδικών για τον EBV ετε-
ρόφιλων αντισωμάτων (π.χ. Monotest), αλλά και με
ειδικά αντι-EBV αντισώματα. Υπάρχει μεγάλη συμφωνία
μεταξύ των δοκιμασιών ετερόφιλων αντισωμάτων και
της VCA-IgM ELISA, αλλά η τελευταία υπερέχει σε
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Εξέταση                                        Αποτέλεσμα

HIV-1/2, CΜΙΑ                             Εντόνως Θετικό
εις διπλούν                                    (39 s/co)

ΝΑΤ, HCV RNA                           Αρνητικό
HIV-1 RNA, HBV DNA

WESTERN, BLOT HIV,               Αρνητικό
p24, HIV Ag

HbsAg, HCV Ab,                          Αρνητικό
HTLVI/II Ab, RPR

Anti-HBc, anti-HBe,                    Αρνητικό
IgM anti-HBc, HBeAg,
anti-HBs

Αντίσωμα έναντι καψιδιακού        Θετικό (IgM)
αντιγόνου EBV(VCA)                  (58 U/mL)

Αντίσωμα έναντι καψιδιακού        Θετικό ( IgG)
αντιγόνου EBV(VCA)                  (34 U/mL)

Αντίσωμα έναντι πυρηνικού         Αρνητικό (IgG)
αντιγόνου EBV (EBNA)

Ετερόφιλα αντισώματα                 Θετικό
(Monotest)

Αντίσωμα έναντι CMV                 Αρνητικό (IgM)

Αντίσωμα έναντι HSV 1,
HHV1                                            Αρνητικό (IgM)

Αντίσωμα έναντι HSV2,
HHV2                                            Αρνητικό (IgM)

Γενική αίματος                              Ht= 41.4%, Hb=13.7g/dl,
                                                      PLT=338.000/μL,
                                                      Λευκά=6.920/mm3 (πολυ. 56%)

Βιοχημικός έλεγχος                       SGOT= 24 U/l,
                                                      SGPT= 26 U/l

Έλεγχος διαλογής (screening test) και λοιπός εργαστη-
ριακός έλεγχος δότουΠίνακας 1

Εξέταση                                                         Αποτέλεσμα

HIV-1/2, CΜΙΑ                                              Θετικό
                                                                       (38.9 s/co)

ΝΑΤ, HCV RNA                                            Αρνητικό
HIV-1 RNA, HBV DNA

WESTERN BLOT HIV,                                 Αρνητικό
p24 HIV Ag                                                    

HbsAg, HCV Ab,                                           Αρνητικό
HTLVI/II Ab, RPR

Anti-HBc, anti-HBe,                                      Αρνητικό
IgM anti-HBc, HBe Ag,
anti HBs

Έλεγχος διαλογής και λοιπός εργαστηριακός έλεγχος
δότου στο δεύτερο δείγμαΠίνακας 2



ευαισθησία. Βιβλιογραφικά δεδομένα,6-8 αναφέρουν
ότι η υψηλή διαγνωστική ειδικότητα της μεθόδου
ανίχνευσης των EBV ετερόφιλων αντισωμάτων παρέχει
μικρό αριθμό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων. Ωστό-
σο, άλλες παθήσεις όπως λοιμώξεις, κακοήθειες και
νόσοι του συνδετικού ιστού μπορούν σπανίως να δώ-
σουν ψευδώς θετικά αποτελέσματα (μη ειδικές θετικές
αντιδράσεις). Το θετικό Monotest της δότου και το
προφίλ των αντιγονοειδικών αντισωμάτων (θετικά
VCA IgM και VCA IgG αντι-EBV αντισώματα) συνάδει
με την παρουσία ενεργού EBV λοίμωξης. Τα IgG και
IgM αντισώματα έναντι του καψιδιακού αντιγόνου
του EBV είναι χρήσιμα στη διάγνωση του ιού και στη
διάκριση μεταξύ οξείας/πρόσφατης και παλαιάς λοί-
μωξης. Από κλινικής άποψης, τα πιο χρήσιμα αντι-
EBV αντισώματα είναι τα VCAs και τα EBNAs. Αμφότερα
αναφέρονται συνήθως ως IgM και ΙgG. Οξεία λοίμωξη
διαγιγνώσκεται σε ασθενείς με υψηλό τίτλο VCA IgM.
Τα VCA IgM φτάνουν στον υψηλότερο τίτλο τους 4-8
εβδομάδες μετά την οξεία λοίμωξη, ελαττώνονται
στους περισσότερους ασθενείς στους 3-6 μήνες αλλά
μπορεί να ανιχνεύονται σε χαμηλό τίτλο μέχρι και 1
χρόνο μετά. Αργότερα κατά τη διαδρομή της λοίμωξης,
αύξηση των VCA IgM αντισωμάτων μπορεί να συνο-
δεύεται από αύξηση και των VCA IgG καθώς και των
EBNA IgG. Tα VCA IgG, όπως προαναφέρθηκε, αυξά-
νονται αργότερα από τα VCA IgM αλλά παραμένουν
αυξημένα σε άλλοτε άλλο τίτλο δια βίου. Πολλά ερ-
γαστήρια αναφέρουν μόνο τίτλους EBNA αντισωμάτων,
μετρώντας μόνο τα IgG EBNA, τα οποία εμφανίζονται
1-2 μήνες μετά τη λοίμωξη και παραμένουν δια βίου.
Η παρουσία αυτών των αντισωμάτων υποδεικνύει
πρότερη έκθεση στο αντιγόνο (παρελθούσα λοίμωξη),
η οποία μπορεί να ήταν κλινική ή υποκλινική και απο-
κλείει λοίμωξη εντός του προηγούμενου έτους, όπως
στο περιγραφόμενο περιστατικό, όπου τα EBNA IgG
ήταν αρνητικά. Άλλα αντιγόνα που χρησιμοποιούνται
στη διάγνωση του EBV είναι λιγότερα χρήσιμα από
διαγνωστική άποψη και περιλαμβάνουν το πρώιμο
αντιγόνο (ΕΑ: Early Antigen), το οποίο εμφανίζεται
νωρίς στη διαδρομή της λοίμωξης.7-8 Το θετικό απο-
τέλεσμα στην ανοσοαντίδραση για HIV στη δότη μας,
θεωρήθηκε ότι πιθανώς να οφείλεται στην ικανότητα
που παρουσιάζουν τα ετερόφιλα αντισώματα να συν-
δέονται με ανοσοσφαιρίνες άλλων ζωϊκών ειδών, συμ-
περιλαμβανομένων και των ζωϊκών ειδών που χρησι-
μοποιούνται για την παραγωγή των αντισωμάτων που
περιέχονται στα υπάρχοντα, κυκλοφορούντα στο εμ-
πόριο αντιδραστήρια ανοσοπροσδιορισμών.9,10 Ση-
μαντικές θεωρούνται οι βιβλιογραφικές επισημάν-
σεις9-11 ότι άτομα δύνανται να φέρουν στον ορό τους
ετερόφιλα αντισώματα τύπου HAMA (Human anti-
mouse antibodies) τα οποία στρέφονται κατά των
ανοσοσφαιρινών ποντικιού, ζώου το οποίο χρησιμο-

ποιείται ευρέως για την παραγωγή αντισωμάτων που
περιέχονται στα υπάρχοντα αντιδραστήρια. Δείγματα
ορού με ετερόφιλα αντισώματα τύπου HAMA μπορούν
να παρουσιάσουν ενδείξεις είτε ψευδώς υψηλά θετικές
είτε ψευδώς χαμηλές, όταν ελέγχονται με αντιδραστήρια
που εμπεριέχουν μονοκλωνικά αντισώματα ποντι-
κιού.12,13 Σε ενδυνάμωση των ανωτέρω, στη βιβλιο-
γραφία σχετικά με το αντιδραστήριο Architect HIV
Ag/Ab Combo Assay, Abbot αναφέρεται ότι χρησιμο-
ποιείται μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικού αλλά πα-
ράλληλα εμπεριέχεται συστατικό, το οποίο τείνει να
μειώσει την επίδραση των HAMA στα ελεγχόμενα
δείγματα.11 Μία άλλη πιθανή εξήγηση είναι να οφείλεται
η HIV αντιδραστικότητα σε διασταυρούμενη αντίδραση,
κάτι που πρακτικά σημαίνει την αντίδραση ενός αντι-
γόνου με ένα αντίσωμα το οποίο έχει παραχθεί για
έτερο αντιγόνο που παρουσιάζει δομικές ομοιότητες,
δηλαδή αντισώματα που αναγνωρίζουν κάποιο αντι-
γόνο EBV αντιδρούν και με κάποιο αντιγόνο HIV. Επο-
μένως, στο αναφερόμενο περιστατικό, στα πλαίσια
της οξείας λοίμωξης από EBV, παρουσιάστηκε στη
δότη μια σημαντική, ψευδώς θετική αντιδραστικότητα
έναντι του HIV, όπως αυτό επιβεβαιώθηκε από την
αρνητική WB, το αρνητικό αντιγόνο p24 και την αρ-
νητική για το HIV-1 RNA NAT. Στο γενικό πληθυσμό, η
συχνότητα των ψευδώς θετικών και ψευδώς αρνητικών
αποτελεσμάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την
ευαισθησία και ειδικότητα της δοκιμασίας που χρησι-
μοποιείται. Παρά τη χαμηλή συχνότητα ψευδώς θετικών
και ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων της ανοσο-
αντίδρασης για τον HIV, αυτά δεν αποκλείεται να επι-
συμβούν ορισμένες φορές. Η επίπτωσή τους επηρεά-
ζεται από μια πληθώρα παραγόντων, όπως το είδος
της χρησιμοποιούμενης μεθόδου, οι περιορισμοί των
σύγχρονων εργαστηριακών τεχνολογιών και η χρονική
στιγμή κατά την οποία κάποιος υποβάλλεται στην
εξέταση. Έτσι, η συχνότητα των ψευδώς θετικών HIV
αποτελεσμάτων μεταξύ των αιμοδοτών ποικίλλει ανά-
λογα και με το ιστορικό του δότη και οδηγεί σε απόρ-
ριψη μονάδων αίματος.14 Ποικίλα ξένα αντιγόνα και
λοιμογόνοι παράγοντες επάγουν αντισώματα που αν-
τιδρούν μη ειδικά με αντιγόνα κάποιων HIV δοκιμασιών.
Ως κοινές αιτίες ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων για
HIV αναγνωρίζονται ο πρόσφατος αντιγριπικός εμ-
βολιασμός15-17 ή κάποια σχετικά πρόσφατη ιογενής
λοίμωξη.18-19 Επίσης άλλες αιτίες περιλαμβάνουν
ποικιλία άλλων παθήσεων, όπως αυτοάνοσοι νόσοι,
νεφρική ανεπάρκεια, κυστική ίνωση, πολλαπλές εγ-
κυμοσύνες, ηπατικές νόσοι, παρεντερική χρήση ουσιών,
υπεργαμμασφαιριναιμία, παρουσία αυτοανταντισω-
μάτων, αιμοκάθαρση και εμβολιασμός έναντι της ηπα-
τίτιδος Β και του ιού της λύσσας.20-23 Σε πρόσφατη με-
λέτη των Ladizinski B και Sankey C24 αναφέρεται πα-
ρόμοιο περιστατικό νεαρής φοιτήτριας που παρουσίασε
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πυρετό, ίκτερο, πονόλαιμο και κόπωση, οφειλόμενα
σε οξεία EBV λοίμωξη με έντονα ψευδώς θετική HIV
αντιδραστικότητα. Το θετικό τεστ αντισωμάτων έναντι
του HIV θεωρήθηκε ότι αντανακλούσε σε διασταυ-
ρούμενη αντιδραστικότητα λόγω της οξείας λοίμωξης
EBV, όπως επιβεβαιώθηκε από την αρνητική δοκιμασία
ποσοτικής HIV αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης
(PCR) την επόμενη ημέρα. Η ασθενής διαβεβαιώθηκε
ότι δεν φέρει τον HIV, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο
και σύντομα αποκαταστάθηκε πλήρως. Οι βιβλιογρα-
φικές αναφορές HIV ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων,
πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν από τα εργαστήρια
που εκτελούν τον έλεγχο διαλογής προς αποφυγήν
ψυχολογικής και κοινωνικής επιβάρυνσης του εξετα-
ζομένου. Μια λανθασμένη διάγνωση για HIV μπορεί
να αποφευχθεί με το συνδυασμό ΕΙΑ, WB και NAT. Ο
ορολογικός έλεγχος για μεταδιδόμενα με το αίμα πα-
θογόνα αποτελούσε και αποτελεί παραδοσιακά τον
ακρογωνιαίο λίθο του ελέγχου του αίματος, ενώ η
επιπρόσθετη χρήση νεότερων μοριακών τεχνικών
όπως η ΝΑΤ οδήγησε σε μείωση του υπολειπόμενου
κινδύνου της μετάδοσης ιογενών λοιμώξεων που σχε-
τίζεται με τη φάση παραθύρου και με την αποκάλυψη
λανθανουσών λοιμώξεων (occult HBV/ΟΒΙ, ΝΑΤ yield).
Ο έλεγχος διαλογής (screening test) είναι απαραίτητος

για τη διασφάλιση της ασφάλειας στην αιμοθεραπεία.
Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σήμερα για την
ανίχνευση του HIV περιλαμβάνουν μια υψηλής ευαι-
σθησίας και ειδικότητας ανοσοαντίδραση για τον
HIV1/2. Όλοι οι οροί που ανευρίσκονται επανειλημμένα
θετικοί με τις ως άνω μεθόδους πρέπει να υποβάλλονται
σε επιβεβαιωτική ανάλυση με WB. Η WB και ΝΑΤ
έχουν τη δυνατότητα να διευκρινίσουν ψευδώς θετικά
ορολογικά αποτελέσματα, κάτι που είναι εξαιρετικά
σημαντικό όσον αφορά στην ενημέρωση και καθο-
δήγηση του δότη. Από την άλλη μεριά, είναι αληθές
ότι τεχνικά λάθη συμβαίνουν και μολονότι είναι
αδύνατο να εξαλειφθούν παντελώς, μπορούν ωστόσο
να ελαχιστοποιηθούν με την εφαρμογή ενός λεπτο-
μερούς προγράμματος διασφάλισης ποιότητας. Έχουν
επίσης παρατηρηθεί σφάλματα καταγραφής τα οποία
μπορούν επιτυχώς να αντιμετωπισθούν με σωστή,
συνεχή και συνεπή επίβλεψη.25,26 Επομένως, για τη
διασφάλιση της ποιότητας των δοκιμασιών διαλογής,
είναι απαραίτητη η εφαρμογή προγράμματος εσωτε-
ρικού και εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου και διασφά-
λισης υπό συνεχή αξιολόγηση. Οι ιατροί και το προ-
σωπικό των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας οφείλουν να γνω-
ρίζουν και να αξιολογούν ανάλογα συγκεκριμένες
αιτίες ανακριβών αποτελεσμάτων.
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Summary

Epstein-Barr Virus (EBV) Infection and HIV Antibody Reactivity in a First
Time Donor

Key words
Nonspecific reactivity of HIV; EBV infection;
Blood donor

Fratzeska Bazigou1, Aliki Velissari1, Afroditi Cheropoulou2, Sofia Baliaga2, Lilian Kavallierrou1

1Blood Transfusion Service Amalia Fleming Hospital, 2Blood Transfusion Service Sismanoglio Hospital
General Hospital of Attiki Sismanoglio - Amalia Fleming

An 18-years-old female student was screened as a first-time blood (plateletpheresis) donor and
was found to have a highly positive HIV Ab serological test. Negative Western Blot (WB), HIV p24
antigen and NAT HCV RNA/HIV-1 RNA/HBV DNA assays confirmed that the donor was not in-
fected with HIV. The use of other laboratory tests revealed an Epstein Barr Virus infection with
positive EBV Viral Capsid Antigen (VCA IgM and VCA IgG) antibodies and also positive heterophile
antibodies. False-positive results of HIV infection by serological tests, relate to multiple factors
and underlying disease states. Crossreactivity can be rarely seen in patients with other viral dis-
eases, whereas heterophile antibodies can cause false positive results when binding to non-
human antibodies used in commercially available immunoassays.
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•∆υνατότητα παρακολούθησης από µη εγγεγραµµένους
επιστήµονες επί µέρους κύκλων µαθηµάτων του ΠΜΣ.
∆υνατότητα ενός κύκλου/εξάµηνο.

•Για την παρακολούθηση απαιτείται αίτηση στην Γραµ-
µατεία του ΠΜΣ η οποία θα κρίνεται από την Συντονι-
στική Επιτροπή. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραι-
ότητας λόγω περιορισµένου αριθµού θέσεων.

•Στους συµµετέχοντες θα χορηγείται βεβαίωση παρακο-
λούθησης µετά την επιτυχή εξέταση στο τέλος του επι-
λεγόµενου κύκλου.

Α΄ Εξάµηνο: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017
Α΄ Γενικές αρχές µοριακών τεχνικών. Προϋποθέσεις εφαρµογής, βιοασφάλεια,

αρχιτεκτονική του εργαστηρίου, επιλογή οργάνων, ροή εργασίας.

Β΄ Γενικά στοιχεία Αιµατολογίας. Μοριακές τεχνικές στην Αιµατολογία.

Γ΄ Γενικά στοιχεία Ανοσολογίας. Μοριακές τεχνικές στην Ανοσολογία.

∆΄ Γενικά στοιχεία Βιοχηµείας. Μοριακές τεχνικές στη Βιοχηµεία.

Ε΄ Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος ποιότητας, διαπίστευση.

Β΄ Εξάµηνο: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2017
Α΄ Γενικές αρχές Μικροβιολογίας και Λοιµώξεων.

Β΄ Γενικά στοιχεία Παρασιτολογίας. Μοριακές τεχνικές στην Παρασιτολογία.

Γ΄ Γενικά στοιχεία Βακτηριολογίας. Μοριακές τεχνικές στη Βακτηριολογία.

∆΄ Γενικά στοιχεία Ιολογίας. Μοριακές τεχνικές στην Ιολογία.

Ε΄ Γενικά στοιχεία Μυκητολογίας. Μοριακές τεχνικές στη Μυκητολογία.

Στ΄ Συµβολή στη θεραπεία των λοιµώξεων. Φαρµακογενωµική - φαρµακογενετική.

Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η  Σ Χ Ο Λ Η  Ε Θ Ν Ι ΚΟ Υ  &  Κ Α Π Ο Δ Ι Σ Τ Ρ Ι Α ΚΟ Υ  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ  Α Θ Η Ν Ω Ν

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία-Μικροβιολογία

Προκήρυξη παρακολούθησης σεμιναρίων
για μη εγγεγραμμένους επιστήμονες στο Μεταπτυχιακό

Κ ύ κ λ ο ς Σ π ο υ δ ώ ν 2 0 1 6 - 2 0 1 8



Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς
1. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή
για τη Branhamella (Moraxella);

α)  Είναι πολύμορφο, Gram-θετικό βακτηρίδιο που
προκαλεί ενδοκαρδίτιδα

β)  Είναι το αίτιο του πυρετού των χαρακωμάτων
γ)  Είναι ατρακτοειδές, Gram-αρνητικό βακτηρίδιο,

που προκαλεί περιοδοντική νόσο και σήψη
δ)  Είναι το αίτιο του πυρετού από δήγμα ποντικού
ε)  Αποτελεί αίτιο παραρρινοκολπίτιδας, βρογχίτιδας

και πνευμονίας

2. Ποιο από το παρακάτω είναι λάθος για το
Bacteroides fragilis;

α)  Είναι αναερόβιο Gram-αρνητικό βακτήριο
β)  Είναι ένα από τα πλέον ευαίσθητα στα αντιβιοτικά

αναερόβιο βακτήριο
γ)  Προκαλεί συχνά ενδοκοιλιακές λοιμώξεις
δ)  Η παραγωγή ενδοτοξίνης δε σχετίζεται με τη λοι-

μογονικότητά του
ε)  Είναι το αφθονότερο μικρόβιο της φυσιολογικής

χλωρίδας του εντέρου

3. Ποια θεωρείται ότι είναι η πλέον διαγνωστική
εξέταση από τις παρακάτω για τη διάγνωση μιας
θρόμβωσης;

α)  PT
β)  APTT
γ)  D-D
δ)  Ινωδογόνο
ε)  Οι παράγοντες πήξης

4. Σε διαβητική κετοξέωση ποιο από τα παρακάτω
είναι λάθος;

α)  Αναπνευστική αλκάλωση
β)  Κετοναιμία
γ)  Ελάττωση των «λοιπών» όξινων ανιόντων (θειϊκών,

φωσφορικών κ.α.)
δ)  Μεταβολική οξέωση
ε)  Κετονουρία

5. Ποια από τις παρακάτω καταστάσεις δηλώνει
μεμονωμένη βλάβη των σπερματικών σωληναρίων;

α)  Χαμηλά επίπεδα της FSH σε συνδυασμό με χαμηλή
LH

β)  Μεμονωμένη αύξηση της FSH  με φυσιολογική LH
γ)  Χαμηλή τεστοστερόνη με υψηλή LH
δ)  Αύξηση της ινχιμπίνης στο πλάσμα
ε)  Κανένα από τα παραπάνω

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του προηγούμε-
νου τεύχους (61-2, Απρίλιος-Ιούνιος 2016)

1. γ  – 2. ε  – 3. γ  – 4. β  – 5. β

Επιμέλεια-Αλληλογραφία
Γεώργιος Αρσένης

Εργαστήριο Μικροβιολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Μ. Ασίας 75, 115 27 Αθήνα,
τηλ.: 210-7462132
fax: 210-7462210

e-mail: garsenis@med.uoa.gr
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Γενικά στοιχεία - Σκοπός του περιοδικού
Το Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας είναι
η επίσημη τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Μικρο-
βιολογικής Εταιρείας, με σκοπό τη συνεχή εκπαί-
δευση των Βιοπαθολόγων, Κλινικών Μικροβιολό-
γων, αλλά και κάθε επιστήμονα που ασχολείται με
την εργαστηριακή και κλινική ιατρική.

Κύρια επιδίωξη είναι η δημοσίευση μελετών στην
Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα που αφορούν
όλους τους τομείς της Κλινικής Μικροβιολογίας (Βα-
κτηριολογία, Παρασιτολογία, Μυκητολογία, Ιολο-
γία), αλλά και τις λοιπές εξειδικεύσεις της Ιατρικής
Βιοπαθολογίας (Εργαστηριακή Αιματολογία-Αιμο-
δοσία, Ιατρική Βιοχημεία και Ανοσολογία).

Πρόσβαση στο περιοδικό
Η πρόσβαση στο περιοδικό γίνεται με ηλεκτρονικό
τρόπο, σε όλα τα μέλη της Ελληνικής Μικροβιολο-
γικής Εταιρίας, μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικής
Μικροβιολογικής Εταιρίας (www.hms.org.gr).

Διαδικασία υποβολής προς δημοσίευση
Τα άρθρα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο www.hms.org.gr
(Περιοδικό/Ηλεκτρονική Υποβολή Άρθρων). Χειρό-
γραφα που παραλαμβάνονται με το ταχυδρομείο,
ανεξάρτητα της ύπαρξης ή όχι ηλεκτρονικού αρχείου,
δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Το υποβαλλόμενο
άρθρο θα πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή-δή-
λωση του υπεύθυνου συγγραφέα που να βεβαιώνει
ότι όλοι οι συγγραφείς έχουν διαβάσει και συμφωνούν
με την υποβολή του χειρογράφου και ότι το άρθρο
ή ένα σημαντικό μέρος αυτού δεν έχει δημοσιευθεί
ή υποβληθεί για δημοσίευση κάπου αλλού. Επίσης
θα πρέπει να αναφέρεται κάθε σύγκρουση συμφε-
ρόντων όλων των συγγραφέων. Κατά την παραλαβή,
το άρθρο ελέγχεται για την πληρότητα και στη συ-
νέχεια αποστέλλεται απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα
στον υπεύθυνο για αλληλογραφία συγγραφέα.

Είδη άρθρων προς δημοσίευση
Στο περιοδικό δημοσιεύονται οι παρακάτω κατηγο-
ρίες άρθρων:

Ερευνητικές εργασίες: Περιέχουν αποτελέσματα

εργαστηριακών, επιδημιολογικών ή κλινικών μελε-
τών προοπτικού ή αναδρομικού χαρακτήρα που
δημοσιεύονται για πρώτη φορά. Η έκταση του κει-
μένου χωρίς τη βιβλιογραφία καλόν είναι να μην
υπερβαίνει τις 5.000 λέξεις.

Βραχείες δημοσιεύσεις: Έχουν την γενική δομή
των ερευνητικών εργασιών, όμως έχουν μικρότερο
μέγεθος έως 1.800 λέξεις και έως 15 βιβλιογραφικές
αναφορές. Αφορούν μελέτες που δεν δικαιολογούν
την έκταση μιας πλήρους ερευνητικής εργασίας. Η
Συντακτική Επιτροπή, μετά από πρόταση των εκά-
στοτε κριτών, διατηρεί το δικαίωμα να συστήσει
στους συγγραφείς να μετατρέψουν μια πλήρη ερευ-
νητική εργασία σε βραχεία δημοσίευση, εφόσον,
κατά την κρίση τους, δεν δικαιολογείται η έκταση
που έχει δοθεί. Οι συγγραφείς μπορούν επίσης να
υποβάλλουν εργασίες που έχουν εξαρχής τη μορφή
βραχειών δημοσιεύσεων.

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Αποτελούν νέες ή
πολύ σπάνιες περιπτώσεις νοσημάτων, σπάνιες εκ-
δηλώσεις, εφαρμογή νέων διαγνωστικών κριτη-
ρίων ή νέων θεραπευτικών μεθόδων. Η έκταση του
κυρίως κειμένου να μην υπερβαίνει τις 1.500 λέξεις
και η βιβλιογραφία να μην υπερβαίνει τις 15 παρα-
πομπές.

Ανασκοπήσεις: Αναλύονται σύγχρονα ιατρικά
θέματα, στα οποία παρουσιάζονται οι πρόσφατες
εξελίξεις ή αναφέρονται τα συμπεράσματα σειράς
ερευνητικών μελετών των συγγραφέων. Οι ανασκο-
πήσεις γράφονται από έναν ή περισσότερους συγ-
γραφείς, ανάλογα με τη θεματολογία τους. Η έκταση
του κυρίως κειμένου να μην υπερβαίνει τις 10.000
λέξεις και η βιβλιογραφία τις 100 παραπομπές.

Επιστολές προς την Σύνταξη: Περιέχουν κρίσεις
ή παρατηρήσεις για δημοσιευμένες μελέτες κ.λπ. Η
έκτασή τους να μην υπερβαίνει τις 500 λέξεις και η
βιβλιογραφία τις 5 αναφορές.

Άρθρα της Σύνταξης: Σύντομα άρθρα σχολια-
σμού ή κρίσης επίκαιρων θεμάτων, τα οποία γρά-
φονται μετά από πρόσκληση της συντακτικής
επιτροπής. Η έκτασή τους να μην υπερβαίνει τις
1.000 λέξεις και η βιβλιογραφία τις 10 αναφορές.
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ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Οδηγίες προς τους συγγραφείς



Ορισμός συγγραφέα άρθρου
Ως συγγραφέας ενός άρθρου ορίζεται ένα άτομο
που έχει συνεισφέρει στον σχεδιασμό ή στην εκτέ-
λεση της συγκεκριμένης έρευνας που παρουσιάζει
το άρθρο, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεθνούς
Επιτροπής Συντακτών Ιατρικών Περιοδικών (ICMJE):
[http://www.icmje.org/ethical_1author.html]. Το πε-
ριοδικό θεωρεί όλους τους συγγραφείς, ανεξάρτητα
της σειράς τους, ως φέροντες εξίσου την πλήρη ευ-
θύνη ενός άρθρου, συμπεριλαμβανομένου και του
ορισμού του τίτλου και της σειράς των υπολοίπων
συγγραφέων. Άτομα που παρεχώρησαν προς χρήση
εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό, κλινικά ή πρότυπα στε-
λέχη, αναλώσιμα ή αντιδραστήρια, έδωσαν οικο-
νομική βοήθεια μέσω δημόσιας ή ιδιωτικής χρημα-
τοδότησης, ή συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια, δεν
μπορούν να θεωρηθούν ότι πληρούν τα κριτήρια
του συγγραφέα. Επίσης τα κριτήρια αυτά δεν πλη-
ρούν άτομα που σχολίασαν, ή διόρθωσαν ή παρεί-
χαν συμβουλές κατά τη διαδικασία της συγγραφής
μέρους ή όλου του άρθρου. Αυτά τα άτομα μπο-
ρούν να αναφερθούν στο κεφάλαιο των ευχαρι-
στιών. Ομάδες εργασίας μπορεί να αναφερθούν ως
συγγραφείς, εφόσον όλα τα μέλη που αποτελούν
την ομάδα πληρούν τα κριτήρια που αναφέρθηκαν
πιο πάνω. Τέλος, αναφέρεται ρητά ότι ο τίτλος του
συγγραφέα δεν μπορεί να αποδοθεί «τιμής ένεκεν»
λόγω θέσης. Τυχόν διαφωνίες που ανακύψουν σχε-
τικά με την απονομή του τίτλου του συγγραφέα ή
την σειρά των συγγραφέων σε ένα άρθρο, θα ση-
μαίνουν αυτόματα την αναστολή της διαδικασίας
κρίσης, έως ότου αυτά λυθούν, είτε από το σύνολο
των συγγραφέων, ή από την αρμόδια επιτροπή βι-
οηθικής και δεοντολογίας του ιδρύματος προέλευ-
σης του άρθρου.

Ευχαριστίες
Τα άτομα στο κεφάλαιο των ευχαριστιών θα πρέπει
να έχουν εγκρίνει την συμμετοχή τους σε αυτό. Για
υλικό που έχει δημοσιευθεί με οποιοδήποτε άλλο
τρόπο και υπόκειται σε περιορισμό πνευματικής
ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων (copyright) θα πρέπει
να αναφερθεί αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο
αυτό αποκτήθηκε και πως δόθηκε η άδεια. Κάθε οι-
κονομική βοήθεια, είτε δημόσια είτε ιδιωτική θα
πρέπει να αναφέρεται ρητά.

Σύγκρουση συμφερόντων
Όλοι οι συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρουν στο
άρθρο κάθε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, σχε-

τικά με την υπό δημοσίευση μελέτη, σύμφωνα με
τις οδηγίες της Διεθνούς Επιτροπής Συντακτών Ια-
τρικών Περιοδικών (ICMJE):
[http://www.icmje.org/ethical_4conflicts.html]. Θα
πρέπει να αναφέρεται κάθε χρηματοδότηση που θα
μπορούσε να οδηγήσει ή να υπονοήσει κατευθυνό-
μενη εξαγωγή συμπερασμάτων, όπως επίσης κάθε
οικονομική δραστηριότητα που μπορεί να έχει
σχέση με την μελέτη (π.χ. και όχι περιοριστικά, προ-
ηγούμενη κατοχή μετοχών ή συμμετοχή σε Διοικη-
τικά Συμβούλια ή λήψη χρηματοδότησης για
ομιλίες από εταιρία της οποίας τα προϊόντα ελέγ-
χονται στην συγκεκριμένη μελέτη, κ.λπ.). Η μη
ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων θα πρέπει επί-
σης να αναφέρεται. Εδώ σημειώνεται ότι οι λεπτο-
μέρειες της σύγκρουσης συμφερόντων δεν
δημοσιεύονται μαζί με το άρθρο, αλλά παραμένουν
στην Συντακτική Επιτροπή υπό αυστηρή εχεμύθεια.
Στο άρθρο δημοσιεύεται μια γενικόλογη φράση,
π.χ. «Ο συγγραφέας Χ.Χ έλαβε ενίσχυση από την εται-
ρία Ψ.Ψ. για ερευνητικούς σκοπούς, ή για ομιλίες σε συ-
νέδρια κ.λπ.». Αποτυχία της συμμόρφωσης με αυτή
την οδηγία θα οδηγεί σε επιστροφή του άρθρου για
συμπλήρωση, πριν την επιστημονική κρίση. Σε πε-
ρίπτωση που εκ των υστέρων αποκαλυφθεί σύγ-
κρουση συμφερόντων που δεν δηλώθηκε, η
συντακτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να το
αναφέρει σε επόμενο τεύχος με την μορφή «Ο συγ-
γραφέας Χ.Χ. δεν δήλωσε πιθανή σύγκρουση συμφε-
ρόντων, σχετικά με το άρθρο Ζ.Ζ. και την εταιρία Ψ.Ψ.».

Οδηγίες σύνταξης άρθρων
Για τη σύνταξη των άρθρων το περιοδικό ακολου-
θεί τις υποδείξεις της Διεθνούς Επιτροπής Συντα-
κτών Ιατρικών Περιοδικών (ICMJE):
[http://www.icmje.org/urm_main.html]. Αποτυχία
των συγγραφέων να συμμορφωθούν με τις οδηγίες
μπορεί να σημαίνει επιστροφή του άρθρου, πριν
την κρίση, για διόρθωση και εκ νέου υποβολή. Το
χειρόγραφο, με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογι-
στή και λογισμικού επεξεργασίας κειμένου, δακτυ-
λογραφείται σε μορφοποίηση μεγέθους σελίδας Α4
(212 x 297 mm) με περιθώρια εκατέρωθεν τουλά-
χιστον 2,5 cm, σε διπλό διάστημα και με συνεχή
αρίθμηση σειρών στο αριστερό περιθώριο (Μενού:
Διάταξη σελίδας/Αρίθμηση γραμμών/Συνεχόμενη
αρίθμηση).

Οι ερευνητικές εργασίες, οι βραχείες δημοσιεύ-
σεις και οι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις θα πρέπει
να έχουν την ίδια κοινή δομή και να περιλαμβάνουν
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τα εξής τμήματα, σε ένα ενιαίο αρχείο κειμένου
(word, text, ή άλλο): τη σελίδα τίτλου, την ελληνική
περίληψη με τις λέξεις κλειδιά, την αγγλική περί-
ληψη με τις λέξεις κλειδιά στα αγγλικά, το κυρίως
κείμενο, τις ευχαριστίες, τη δήλωση σύγκρουσης
συμφερόντων, τη δήλωση άδειας από την αρμόδια
Επιτροπή Βιοηθικής ή/και τον ΕΟΦ (εφόσον απαι-
τείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για
ερευνητικές εργασίες παρεμβατικού τύπου), τη βι-
βλιογραφία, τους πίνακες και τις λεζάντες των εικό-
νων. Οι εικόνες θα πρέπει να υποβάλλονται σε
ξεχωριστά αρχεία, σύμφωνα με τις οδηγίες που
ακολουθούν.

Η σελίδα τίτλου αποτελεί την πρώτη σελίδα του
άρθρου και περιλαμβάνει: (α) τον τίτλο του άρθρου,
στον οποίο δεν επιτρέπονται συντμήσεις λέξεων,
(β) τα ονόματα των συγγραφέων (πλήρες όνομα και
επώνυμο), (γ) το εργαστήριο ή την κλινική και το νο-
σοκομείο ή το ίδρυμα από το οποίο προέρχεται η
εργασία, (δ) την πλήρη διεύθυνση του υπεύθυνου
για την αλληλογραφία συγγραφέα, συμπεριλαμβα-
νομένου ενός αριθμού τηλεφώνου και μιας ενερ-
γούς διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
(e-mail) και (ε) βραχύ τίτλο όχι μεγαλύτερο από 40
γράμματα με τα διαστήματα. Όλες οι παραπάνω
πληροφορίες θα πρέπει να αναφέρονται στην Ελ-
ληνική γλώσσα και στη συνέχεια και στην Αγγλική
γλώσσα.

Η περίληψη θα πρέπει να έχει έκταση 250–400
λέξεις (εκτός από τις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις
που θα έχει έκταση έως 250 λέξεις), στην Ελληνική
και την Αγγλική γλώσσα και θα πρέπει να χωρίζεται
σε 4 παραγράφους (Σκοπός, Υλικό-Μέθοδος, Απο-
τελέσματα, Συμπεράσματα). Κάτω από την περί-
ληψη θα πρέπει να αναφέρονται οι λέξεις κλειδιά
(3-6) στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα, που
πρέπει να αντιστοιχούν στους διεθνείς όρους του
Index Medicus και να αποδίδονται στα Ελληνικά
σύμφωνα με το ΙΑΤΡΟΤΕΚ (MeSH-Hellas-Βιοϊατρική
Ορολογία).

Το κυρίως κείμενο θα πρέπει να χωρίζεται στα
τμήματα: Εισαγωγή, Υλικό και μέθοδοι, Αποτελέ-
σματα, Συζήτηση, εκτός από τις ενδιαφέρουσες πε-
ριπτώσεις που θα πρέπει να αποτελούνται από τα
τμήματα: Εισαγωγή, Περιγραφή περίπτωσης, Σχό-
λιο ή Συζήτηση. Στο Υλικό και Μέθοδοι περιγρά-
φεται λεπτομερώς ο τρόπος επιλογής του υλικού ή

των ασθενών, καθώς και οι μέθοδοι που εφαρμό-
σθηκαν, ώστε η έρευνα να μπορεί να αναπαραχθεί
από ερευνητές που επιθυμούν την εφαρμογή της.
Σε περιπτώσεις ερευνών που αφορούν σε ανθρώ-
πους, πρέπει να διευκρινίζεται ότι τηρήθηκε η Δια-
κήρυξη του Ελσίνκι (1975) και θα πρέπει να αναφέ-
ρεται εάν η μελέτη έχει λάβει έγκριση από την
αντίστοιχη Επιτροπή Βιοηθικής και Δεοντολογίας.
Στα αποτελέσματα θα πρέπει να αναφέρονται ανα-
λυτικά τα αποτελέσματα με μορφή κειμένου ή πι-
νάκων (όσο πιο συνοπτικά γίνεται, χωρίς επαναλή-
ψεις). Στη συζήτηση μπορεί να γίνει σύγκριση με
τα αποτελέσματα άλλων εργασιών και να αναφέ-
ρονται τα συμπεράσματα, τα οποία προκύπτουν
από τα αποτελέσματα της μελέτης. Ανάλογα με το
μέγεθος του άρθρου μπορεί να γίνει σύντμηση των
κεφαλαίων των αποτελεσμάτων και της συζήτησης
σε ένα κεφάλαιο (Αποτελέσματα-Συζήτηση).

Οι ευχαριστίες θα πρέπει να απευθύνονται σε
άτομα με ουσιαστική συμβολή στην πραγματοποί-
ηση της έρευνας, όπως προαναφέρθηκε πιο πάνω.

Η δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων θα πρέ-
πει να είναι αναλυτική για όλους τους συγγραφείς.

Η δήλωση έγκρισης από την αρμόδια Επιτροπή
Βιοηθικής ή τον ΕΟΦ (για μελέτες που αυτό απαι-
τείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, π.χ. με-
λέτες παρεμβατικού τύπου, με ασθενείς, μελέτες
ασθενών-μαρτύρων, κ.λπ.) θα πρέπει να περιλαμ-
βάνει τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία
έγκρισης. Καθίσταται σαφές ότι δεν μπορεί να δη-
μοσιευθεί μελέτη για την οποία οι συγγραφείς ζή-
τησαν αναδρομικά έγκριση για εργασίες που ήδη
είχαν γίνει. Οι επιδημιολογικές μελέτες, οι εργασίες
ελέγχου της μικροβιακής αντοχής, οι συγκρίσεις ερ-
γαστηριακής μεθοδολογίας και οι παρουσιάσεις πε-
ριστατικών αποτελούν είδη ερευνητικών εργασιών
που δεν απαιτούν παρόμοια έγκριση.

Στη βιβλιογραφία ακολουθείται το διεθνές σύ-
στημα Vancouver. Επειδή η αναπαραγωγή των άρ-
θρων από τις ιστοσελίδες ανεύρεσης δεν μεταφέρει
απόλυτα όλα τα τυπογραφικά στοιχεία (π.χ. ειδικά
γράμματα) οι συγγραφείς για να εξασφαλίσουν την
ορθή απόδοση των αναφορών θα πρέπει να ανα-
τρέχουν στο τυπωμένο κείμενο, είτε σε έντυπη, είτε
σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία .pdf). Όλοι οι συγ-
γραφείς ενός άρθρου θεωρούνται από κοινού υπεύ-
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θυνοι για την σωστή αναπαραγωγή των βιβλιογρα-
φικών αναφορών του άρθρου και η συντακτική
ομάδα του περιοδικού δεν ελέγχει την τυπογραφική
ακρίβειά τους. Κόστος διόρθωσης λάθους αναφο-
ράς που τυχόν ζητηθεί από τρίτο άτομο μετά την
τελική εκτύπωση του τεύχους του περιοδικού, επι-
βαρύνει εξ ολοκλήρου τους συγγραφείς. Η αρίθ-
μηση των αναφορών στο κείμενο γίνεται με την
σειρά που αναφέρονται στο κείμενο, με αραβικούς
αριθμούς, ως εκθέτες, μετά τα σημεία στίξης (π.χ.:
η συγκεκριμένη παρατήρηση έχει αναφερθεί αρχικά
από τους Jones και συν.4 και έχει επιβεβαιωθεί και
από άλλες μελέτες.5,7,8-12).

Άρθρα περιοδικών δημοσιευμένα: Γράφονται τα
επώνυμα των συγγραφέων και τα αρχικά του ονό-
ματος χωρίς τελείες, στην συνέχεια το περιοδικό
στην συντετμημένη του μορφή με πλάγια γράμ-
ματα, στην συνέχεια το έτος, ο αριθμός τόμου
(χωρίς τον αριθμό τεύχους σε παρένθεση) και οι σε-
λίδες (π.χ. Klotz SA, Penn CC, Negvesky GJ, Butrus
SI. Fungal and parasitic infections of the eye. Clin
Microbiol Rev 2000; 13:662-685). Όταν οι συγγρα-
φείς είναι περισσότεροι από έξι, αναγράφονται τα
πρώτα έξι ονόματα και ακολουθεί η λέξη “et al.” με
πλάγια γράμματα, ή «και συν.» για ελληνικό άρθρο
(π.χ. Garcia HH, Herrera G, Gilman RH, Tsang VC, Pil-
cher JB, Diaz JF et al. Discrepancies between cere-
bral computed tomography and western blot in the
diagnosis of neurocysticercosis. Am J Trop Med Ηyg
1994; 50:152-157). Σε περίπτωση αναφοράς ονομά-
των συγγραφέων στο κείμενο, αναγράφεται μόνο
το επώνυμό τους. Εάν οι συγγραφείς είναι δύο, με-
ταξύ των επωνύμων τοποθετείται η λέξη “and” ή
«και» (για ελληνική δημοσίευση). Αν το άρθρο είναι
ανυπόγραφο, στη θέση των ονομάτων των συγγρα-
φέων αναφέρεται “Anonymous” ή  «Ανώνυμος» (για
ελληνική δημοσίευση). Για τα ηλεκτρονικά περιοδικά
που δεν έχουν σελιδοποίηση, ή όπου αυτό επίσης
είναι εφικτό, μετά την συντομογραφία του τίτλου του
περιοδικού θα πρέπει να αναφέρεται ο κωδικός DOI
(Digital Object Identifier) (π.χ. Kalil AC. Is cefepime safe
for clinical use? A Bayesian viewpoint. J Antimicrob Ch-
emother 2011; doi: 10.1093/jac/ dkr 138).

Άρθρα περιοδικών υπό δημοσίευση: Αφορά
άρθρα που έχουν γίνει αποδεκτά και εκκρεμεί η τε-
λική δημοσίευσή τους. Ακολουθείται η προηγούμενη
οδηγία και μετά την συντομογραφία του περιοδικού
αναγράφεται “in press” ή «υπό δημοσίευση». Εάν
κατά την διάρκεια της διαδικασίας κρίσης το άρθρο
τελικά δημοσιευθεί, οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι

για την ανανέωση της αναφοράς με τα στοιχεία του
περιοδικού (τεύχος, σελίδες ή νούμερο DOI).

Σύγγραμμα: αναφέρονται το όνομα του συγγρα-
φέα, ο τίτλος, ο αριθμός της έκδοσης (αν υπάρχουν
περισσότερες από μία), ο εκδότης, ο τόπος έκδο-
σης, το έτος και οι σελίδες της αναφοράς. Για τα κε-
φάλαια βιβλίων αναφέρεται επιπλέον μετά το
όνομα του εκδότη και ο τίτλος του βιβλίου (π.χ. Grif-
fiths WD. Old world cutaneous leishmaniasis. In: Pe-
ters W, Killick-Kendrick R (eds). The leishmaniases in
biology and medicine. Vol. II. London, Academic
Press, 1987:617-636).

Εργασίες υπό μορφή ανακοινώσεων σε συνέδρια
(προφορικές ή ανηρτημένες), δεν περιλαμβάνονται
στην βιβλιογραφία, αλλά μπορεί να παρατίθενται
σε παρένθεση στο κείμενο, εφόσον δεν έχουν πα-
ρέλθει πάνω από δύο έτη από την παρουσίασή
τους, αναφέροντας το όνομα του πρώτου συγγρα-
φέα, το συνέδριο και την σελίδα του τόμου πρακτι-
κών (π.χ. Juncosa B et al, XVII Lancefield Internatio-
nal Symposium on Streptococci & Streptococcal
Diseases, Porto Heli, Greece, 2008, pp63 ). Με πα-
ρόμοιο τρόπο θα πρέπει να αναγράφονται και οι
αναφορές σε ιστοσελίδες, όπου επιπλέον θα πρέπει
να αναφέρεται και η ημερομηνία της τελευταίας
επίσκεψης και ελέγχου από τους συγγραφείς (π.χ.
http://www.mednet.gr/whonet, τελευταία επί-
σκεψη, 1η Μαΐου 2013).

Οι φωτογραφίες, τα σχήματα, τα διαγράμματα
κ.λπ. ονομάζονται ως εικόνες (εφόσον είναι φωτο-
γραφίες) ή γραφήματα (εφόσον είναι σχέδια), ανα-
φέρονται στα σημεία του κειμένου όπου αντιστοι-
χούν και αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς
(εικόνα 1, εικόνα 2, κ.ο.κ.). Υποβάλλονται ηλεκτρο-
νικά ως ανεξάρτητα αρχεία εικόνων (JPEG, TIFF, EPS,
κλπ.) στην υψηλότερη δυνατή ανάλυση (το λιγότερο
300 dpi για ασπρόμαυρες ή έγχρωμες φωτογραφίες
και 600 dpi για γραφήματα που περιέχουν σχέδια
και γράμματα) και όχι ενσωματωμένα στο αρχείο
κειμένου του άρθρου. Η τελική αποδοχή προϋπο-
θέτει τον έλεγχό τους από τεχνική άποψη. Για εικόνες
που δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές ζητείται
η εκ νέου υποβολή τους από τους συγγραφείς, . Οι
λεζάντες των εικόνων θα πρέπει να γράφονται όλες
μαζί σε ξεχωριστή σελίδα στο κείμενο του άρθρου.

Όλοι οι πίνακες αναφέρονται στα σημεία του κει-
μένου όπου αντιστοιχούν και αριθμούνται με συνε-
χόμενους αραβικούς αριθμούς (πίνακας 1, πίνακας
2, κ.ο.κ.). Οι πίνακες δακτυλογραφούνται σε διπλό
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διάστημα και σε ξεχωριστή σελίδα ο καθένας. Η
έκταση κάθε πίνακα καλόν είναι να μην υπερβαίνει
τη μία σελίδα. Όλοι οι πίνακες πρέπει να έχουν λε-
ζάντες, οι οποίες γράφονται στο άνω μέρος της αν-
τίστοιχης σελίδας. Τυχόν επεξηγήσεις αναφέρονται
με παραπομπές στο τέλος του πίνακα.

Στην ονοματολογία και στις μονάδες μέτρησης,
οι φαρμακευτικές ουσίες αναφέρονται με την χη-
μική και όχι την εμπορική ονομασία τους. Οι μονά-
δες των διαφόρων μεγεθών αναφέρονται με τους
διεθνώς παραδεκτούς συμβολισμούς και όχι με τις
ελληνικές ονομασίες τους. Για παράδειγμα, γράφε-
ται κύτταρα/μl και όχι κύτταρα κ.κ.χ. Η ονοματολο-
γία των βακτηρίων είναι αυτή που αναφέρεται στο:
Approved lists of Bacterial names (Skerman VBD,
McGowan V, Sneath PHA, ed. American Society for
Microbiology (1989) και στο International Journal
of Systematic and Evolutionary Microbiology. Τα
ονόματα των ιών θα πρέπει να είναι τα εγκεκριμένα
από τη διεθνή επιτροπή για την ταξινόμηση των ιών
(ICTV), όπως αναφέρονται στο Virus Taxonomy:
Classification and nomenclature of viruses, Seventh
report of the international Committee on Taxo-
nomy of Viruses (van Regenmortel et al, ed. Acade-
mic Press, San Diego, Calif, 2000).

Οι ανασκοπήσεις ακολουθούν τις ίδιες προηγού-
μενες γενικές οδηγίες εκτός της κεφαλαιοποίησης
που είναι ανάλογη του θέματος (δεν ακολουθείται
δηλ. η κεφαλαιοποίηση «εισαγωγή, υλικό και μέθο-
δοι, αποτελέσματα συζήτηση»).

Οι επιστολές προς την Σύνταξη και τα άρθρα της
Σύνταξης ακολουθούν τις προηγούμενες γενικές
οδηγίες, εκτός του γεγονότος ότι δεν έχουν περίληψη
ή κεφαλαιοποίηση (υποβάλλονται σε μια ενιαία πα-
ράγραφο).

Διαδικασία κρίσης
Όλες οι εργασίες που υποβάλλονται κρίνονται από
τουλάχιστον έναν εξωτερικό κριτή και από την ομάδα
σύνταξης του περιοδικού. Οι κριτές μπορεί να απο-
τελούν μέλη της Συντακτικής Επιτροπής ή να είναι
άλλοι, ειδικοί για το θέμα, επιστήμονες. Καταβάλλεται

κάθε δυνατή προσπάθεια η κρίση για την αποδοχή,
την τροποποίηση ή την απόρριψη μια υποβληθείσας
εργασίας να ολοκληρώνεται σε εύλογο χρονικό διά-
στημα (τρεις έως τέσσεριςεβδομάδες) από την ημε-
ρομηνία υποβολής της. Όλη η αλληλογραφία πραγ-
ματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
(email) του υπεύθυνου συγγραφέα, γι’ αυτό τον λόγο
ένας ενεργός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου είναι απολύτως απαραίτητος. Σε περίπτωση
που οι κριτές ζητήσουν διορθώσεις ή προτείνουν
αλλαγές, το τελικό διορθωμένο κείμενο υποβάλλεται
εκ νέου από τον υπεύθυνο συγγραφέα, σε διάστημα
τριών εβδομάδων από την επιστροφή του για τρο-
ποποίηση και συνοδευόμενο από επιστολή στην
οποία θα αναφέρονται σημείο προς σημείο όλες οι
αλλαγές στο κείμενο, καθώς και η αιτιολογημένη
αποδοχή ή απόρριψη των προτάσεων των κριτών.
Μετά την τελική αποδοχή, η μελέτη αποστέλλεται
στο τυπογραφείο. Οι συγγραφείς, εφόσον το επιθυ-
μούν, δύνανται να λάβουν τυπογραφικά δοκίμια για
έλεγχο. Τα δοκίμια πρέπει να επιστρέφονται στο Τυ-
πογραφείο σε τρείς το πολύ ημέρες με την χρήση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εφόσον οι συγγραφείς
επιθυμούν ανάτυπα, θα πρέπει να αποστείλουν επι-
στολή που θα δηλώνουν τον αριθμό ανατύπων που
επιθυμούν. Η σχετική δαπάνη βαρύνει εξ ολοκλήρου
τους συγγραφείς. Δεν επιτρέπεται αλλαγή του κει-
μένου στο στάδιο των τυπογραφικών δοκιμίων χωρίς
την άδεια της Σύνταξης.

Δήλωση άδειας έκδοσης
Μετά την οριστική αποδοχή του άρθρου προς δη-
μοσίευση, ο υπεύθυνος συγγραφέας θα πρέπει να
συμπληρώσει και να υπογράψει την επιστολή ανά-
θεσης της άδειας έκδοσης που μπορεί να βρει στην
ιστοσελίδα της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εται-
ρίας. Η συμπληρωμένη φόρμα θα πρέπει να ταχυ-
δρομηθεί (κατά προτίμηση με συστημένη επιστολή
ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς) στην διεύθυνση «Συν-
τακτική Επιτροπή, Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογι-
κής Εταιρείας, ASCENT ΕΠΕ, Μιχαλακοπούλου 29,
115 28, Αθήνα». Σημειώνεται εδώ ότι μόνο μετά την
παραλαβή της επιστολής θα ξεκινάει η διαδικασία
ενσωμάτωσης του άρθρου στο επόμενο τεύχος και
η στοιχειοθέτησή του.
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General features – Scope of the Journal
The Journal of the Hellenic Society for Microbiology
(Journal of HMS) is the official Journal of the Hellenic
Society for Microbiology, aiming at the constant
education of Biopathologists, Clinical Microbiologists,
as well as of every scientist involved in Laboratory
and Clinical Medicine. The Journal of the Hellenic
Society for Microbiology is a quarterly peer-reviewed
journal, cited in Scopus® database.

Its main objective is the publication of studies in
Greek and/or English language, which are relevant
to all fields of Clinical Microbiology (Bacteriology,
Parasitology, Mycology, Virology) and to the other
subspecialties of Medical Biopathology (Laboratory
Haematology- Blood Donation, Medical Biochemistry
and Immunology). In addition, Journal of HMS is an
appropriate forum for the publication of information
related to the role of the laboratory in both the
management of infectious diseases and the eluci-
dation of the epidemiology of infections. Manuscripts
which present the results of original scientific inve-
stigations are encouraged. Finally, Journal of HMS
welcomes submission of manuscripts which describe
novel molecular methods for use in the diagnosis
or elucidation of infections.

The Journal does not charge page or article pro-
cessing or any other fees to the authors. All articles
are available over the Internet after publications as
Open Access.

Access to the Journal
All members of the Hellenic Society for Microbiol-
ogy can access the journal through the HMS web-
site (www.hms.org.gr).

Submission procedure for publication
Submit your manuscript through our online system
www.hms.org.gr (Journal/Submission). Manuscripts
received by post, regardless of whether comple-
mented with an electronic file or not, will not be
taken into consideration. 

Submitted manuscripts must be accompanied
by a relevant personal statement of the author con-
firming that all authors involved have read the ma-
nuscript and agree with its submission, and that

neither the article nor a substantial part of it have
been published or submitted for publication else-
where. In addition, any conflict of interest among
all authors has to be mentioned. Upon its receipt,
the manuscript will be checked for its integrity; a
reply e-mail will then be sent to the author in ch-
arge of the correspondence.

Types of papers for publication
The following types of articles are published in the
journal:

Research papers: contain the results of prospective
or retrospective laboratory, epidemiological or cli-
nical studies which are published for the first time.
The length of the text -excluding literature- should
not exceed 5,000 words, four to five tables or figu-
res and 35 bibliographical references.

Short-form papers: generally share the same
structure as research papers, but their length is
smaller and does not exceed 1,800 words, two ta-
bles or figures and 15 bibliographical references.
They relate to studies that do not justify the scope
of a full research paper. The Editorial Board reserves
the right to ask the authors to convert a research
paper into a short-form paper, upon a relevant pro-
posal by the respective referees, when they consi-
der that the topic does not justify the original
length. The authors may submit their work in the
form of short papers from the outset.

Interesting cases – Case reports: include new or
very rare cases of diseases, rare occurrences and the
implementation of new diagnostics criteria or new
therapeutic methods. The length of the text should
not exceed 1,500 words two tables or figures and
15 bibliographical references. 

Review articles: modern medical issues are ana-
lyzed, where the latest developments are presented
or the conclusions of series of research studies by
the authors are listed. Review articles are written by
one or more authors, according to their theme. The
main text should not exceed 10,000 words, inclu-
ding up to 100 references. 
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Letters to the Editors: contain opinions or com-
ments on published studies, etc. Their length sh-
ould be no more than 500 words, including up to 5
references. 

Editorial articles: brief articles commenting on
or assessing contemporary issues, published upon
invitation by the Editorial Board. Their length sh-
ould not exceed 1,000 words and 10 references.

Defining the author of an article
The author of an article is defined as the person
who has assisted in designing and/ or carrying out
a specific research presented in the article, accor-
ding to the guidelines of the International Commit-
tee of Medical Journal Editors (ICMJE)
[http://www.icmje.org/ethical_1author.html].
The journal considers all authors, irrespective of
the order of appearance, as equally bearing full re-
sponsibility of an article, including its title and
order of appearance of other authors. Any indivi-
duals who offered specific equipment or facilities,
clinical or reference strains, consumables or rea-
gents, financial assistance through public or pri-
vate financing, or who completed questionnaires,
do not meet the criteria of an author and cannot
be defined as such. Moreover, individuals who
commented, edited or advised during the writing
process of the article cannot be included as auth-
ors. Rather, these individuals can be mentioned in
the Acknowledgements section. Working groups
can be included as authors, provided that all group
members fulfill the criteria mentioned above. Fi-
nally, it is explicitly stated that no individual can be
included as an author honoris causa, because of a
position that he/she holds. Any disputes that arise
with regard to the inclusion of an individual as an
author or to the authors’ order of appearance in an
article, will automatically trigger the suspension of
the evaluation process until these disputes are re-
solved, either by all authors or by the competent
bioethics and ethics committee of the institution
of origin of the article.

Acknowledgements
The inclusion of individuals in the Acknowledge-
ments section must have been approved by the for-
mer beforehand. In case of material which has been
published in any other manner and is subject to co-

pyright provisions, the way in which this material
and the permission to publish it were acquired has
to be indicated in detail. Any relevant funding, ei-
ther from public or private sources, must be expli-
citly stated.

Conflict of interest
All authors must state any conflict of interest in the
article, regarding the study under publication, ac-
cording to the guidelines of the International Com-
mittee of Medical Journal Editors (ICMJE): 
[http://www.icmje.org/ethical_4conflicts.html].
Any source of funding with direct or indirect impli-
cations of biased conclusions has to be mentioned,
along with any financial activity that could be asso-
ciated with the study (for instance –and not exclu-
sively– previous shareholding or participation in
Boards of Directors, financing of lectures by specific
companies whose products are examined in the
study, etc.). Nonexistence of conflicting interests sh-
ould also be mentioned. At this point, it should be
noted that all details regarding conflicting interests
are not published together with the article; instead,
the Editorial Board shall retain them under strict
confidentiality. In the latter case, the article will be
accompanied by a generic phrase, e.g. “Author XX
received support from the company YY for research
purposes, or for lectures at conferences, etc.” Failure to
comply with this guideline will result in the article
being returned to its authors for completion, before
its scientific evaluation. Should an undeclared con-
flict of interest emerge ex post, the Editorial Board
reserves the right to report it in the next issue, in
the form of “Author XX did not state a potential con-
flict of interest concerning article ZZ and company YY”.

Guidelines for writing articles
Regarding the writing of articles, the journal com-
plies with the guidelines of the International Com-
mittee of Medical Journal Editors (ICMJE)
[http://www.icmje.org/urm_main.html].
Failure of the authors to comply with these guide-
lines can lead to the article being returned for ad-
justments and resubmission, prior to its evaluation. 

With the use of a computer and word processing
software, the manuscript is typed on A4 page for-
mat (212 x 297 mm) with margins on both sides of
at least 2,5 cm, double-spaced and with continuous
line numbering in the left margin (Menu: Page
Layout > Line Numbers > Continuous).
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Research papers, Short-form papers and Inte-
resting cases should have a common structure and
include the following sections in a single text file
(word, text or other): title page, Greek abstract with
key words (for manuscripts in Greek), English ab-
stract with key words, main body of the text, ackno-
wledgements, declaration of competing interests,
declaration of authorization by the competent Bi-
oethics Committee and/ or the National Organiza-
tion for Medicines (for Greek authors EOF) (when
required, in accordance with current legislation, in
the case of interventionist research papers), refe-
rences, tables and image captions. Images have to
be submitted in separate files, in accordance with
the instructions that follow.

The title page is the first page of the article and
includes: (a) the title of the article, where no abbre-
viations can be used, (b) the names of the authors
(full name and surname), (c) the laboratory or clinic
and hospital or institution where the study was car-
ried out, (d) the full address of the author in charge
of correspondence, including a telephone and fax
number and an active e-mail address, and (e) a brief
title no longer than 40 characters including spaces.
All the above information should be provided first
in Greek and then in English. 

The abstract has to be between 250 and 400
words (except for interesting cases where the ab-
stract should not exceed 250 words) in the Greek
and English language (for a Greek speaking article)
or solely in English (for an English speaking article)
and it should be divided into four paragraphs (Aim
of the study, Materials and Methodology, Results,
Conclusions). Three to six key words are listed
below the abstract both in Greek and/or English (as
mentioned above), which must correspond to the
international terms of Index Medicus and be attribu-
table to Greek according to ΙΑΤRΟΤΕΚ (MeSH-Hel-
las-Biomedical Terminology).

The main body of the text, for the Research pa-
pers and the Short-form papers, must be divided
into sections: Introduction, Materials and Meth-
ods, Results, Discussion. For the Interesting Cases
format it should be divided into the following sec-
tions: Introduction, Case Description, Comments
or Discussion.

In the Materials and Methods section, the way

in which the material or patients were selected is
described in detail, as well as the methods imple-
mented, in order for other researchers to be able to
reproduce the research. In case that the research in-
volves people, compliance with the Declaration of
Helsinki (1975) has to be stated, whereas it should
also be defined whether the study has been appro-
ved by the respective Bioethics and Ethics Commit-
tee and the respective decision No has to be
quoted (please see below).

In the Results section, the results have to be
mentioned analytically in the form of either text or
tables (as concisely as possible, without repeti-
tions). The results can then be compared with the
results of other studies in the Discussion section,
where the conclusions stemming from these re-
sults will also be mentioned. According to the
length of the article, the Results and Discussion
sections can be merged into a single section (Re-
sults-Discussion).

The Acknowledgements section has to be ad-
dressed to individuals with substantial contribution
to the realization of the research, as mentioned
above.

The declaration of competing interests should
be analytical for all authors involved.

The declaration of authorization by the com-
petent Bioethics Committee or the National Or-
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