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Περιλαμβάνουν τις εικόνες του κειμένου 2, 3α, 6 και 11γ 

με τα αντίστοιχα σχόλια (οι φωτογραφίες ελήφθησαν από 

φαινοτυπικές δοκιμασίες που εκτελούνται ρουτίνα στο 

Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου μας). Κ. 

Τζανέτου.
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‣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ
ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Εκ μέρους της συντακτικής επιτροπής του περιοδι-
κού μας και του διοικητικού συμβουλίου της ΕΜΕ 
σας ευχόμαστε καλό χειμώνα.

Το  «Δελτίο της Ελληνικής Μικροβιολογικής 
Εταιρείας» αποτελεί τόσο ένα επιστημονικό 
περιοδικό δημοσίευσης ερευνητικού και συγγρα-
φικού επιστημονικού υλικού στο αντικείμενο της 
Ιατρικής Βιοπαθολογίας, όσο και ένα μέσον επικοι-
νωνίας και ενημέρωσης των μελών της ΕΜΕ αλλά 
και των μη μελών συνδρομητών, πάνω στα πάσης 
φύσεως θέματα που απασχολούν κατά καιρούς την 
ειδικότητά μας. Ίσως είναι ένα από τα αρχαιότερα 
ιατρικά Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά στο είδος 
του, με διμηνιαία έκδοση από το έτος  1954. 

Σύμφωνα με την έως τον Ιούνιο 2011 ισχύουσα 
νομοθεσία, τα επιστημονικά περιοδικά με τακτι-
κή έκδοση, έχαιραν της λεγομένης «ατέλειας» ή 
«επιχορήγησης» στην καταβολή των ταχυδρομικών 
τελών, δηλ. μιας σημαντικής έκπτωσης. Δυστυχώς 
όμως στο πλαίσιο της γενικότερης οικονομικής 
πολιτικής που ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση 
της χώρας μας με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή 
εξοικονόμηση πόρων, η τιμολογιακή αυτή έκπτωση 
καταργήθηκε με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση 
(Φ.Ε.Κ. 152/1-6-2011, άρθρο 48), με συνέπεια 
την σημαντική σχεδόν τετραπλάσια αύξηση των 
ταχυδρομικών τελών. Η επιβάρυνση αυτή σε σχέση 
με την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση της ΕΜΕ, 
που στηρίζεται κυρίως στην ετήσια συνδρομή των 
μελών και συνδρομητών της,  καθιστά πλέον την 
έντυπη έκδοση του περιοδικού από ασύμφορη έως 
αδύνατη, ακόμη και εάν μειωνόταν η συχνότητα 
έκδοσης, δηλ. π.χ. το περιοδικό από διμηνιαίο να 
γινόταν τριμηνιαίο. Μια πιθανή αύξηση του ποσού 

της ετήσιας συνδρομής, η οποία θα μπορούσε να 
δώσει λύση στο πρόβλημα, είναι επίσης απαγορευ-
τική στην σημερινή γενικότερη δυσάρεστη οικονο-
μική συγκυρία, που ταλαιπωρεί τη χώρα μας.

Επειδή όμως «ουδέν κακόν αμιγές καλού», η 
ανάγκη να βρεθεί μια εναλλακτική λύση, προ-
κειμένου να συνεχίσει κανονικά η έκδοση του 
περιοδικού μας, μας οδηγεί να προσφύγουμε στις 
δυνατότητες που προσφέρονται από τη σύγχρονη 
ηλεκτρονική τεχνολογία, γεγονός που αργά ή γρή-
γορα θα ήταν απαραίτητο στο πλαίσιο του εκσυγ-
χρονισμού και της εναρμόνισης της έκδοσης με τα 
διεθνώς ισχύοντα.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω δεδο-
μένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΜΕ στη συνε-
δρίασή του την 21η Σεπτεμβρίου 2011, αποφάσισε 
ομόφωνα την αλλαγή της έκδοσης του περιοδικού 
μας από έντυπη σε ηλεκτρονική, γεγονός που θα 
μειώσει τα έξοδα περίπου στο ένα εικοστό  της 
έντυπης έκδοσης . Η αλλαγή αυτή θα γίνει από 
τον Ιανουάριο του 2012, παράλληλα με τον πλήρη 
εκσυγχρονισμό του υφισταμένου ιστοτόπου 
(website) της εταιρείας, ώστε να δίνονται ποικίλες 
δυνατότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας με τα 
μέλη και τους συνδρομητές, για όλα τα θέματα που 
απασχολούν την εταιρεία μας.

Για το τρέχον έτος θα εκδοθούν άλλα δύο τεύχη 
(Μάιος-Σεπτέμβριος και Οκτώβριος-Δεκέμβριος) σε 
έντυπη μορφή.

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης 
στο ηλεκτρονικό περιοδικό και γενικότερα τον τρό-
πο χρήσης και τις δυνατότητες του ιστοτόπου θα 
δημοσιευθούν στο τεύχος Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 
και θα αναρτηθούν και στον ιστότοπο.

Αγαπητοί συνάδελφοι μέλη της ΕΜΕ και συνδρομητές,

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Στέλιος Χατζηπαναγιώτου
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‣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Α. Βατόπουλος

Καθηγητής Μικροβιολογίας ΕΣΔΥ. Πρόεδρος Δ.Σ. της ΕΜΕ (2011–2013).

Με την ευκαιρία της συζή-
τησης που γίνεται αυτή 
την εποχή  για τυχόν αλ-
λαγές στους χρόνους και  

τα αντικείμενα της Βιοπαθολογίας θα 
ήθελα να καταθέσω κάποιες προσωπικές 
απόψεις μου.

Νομίζω ότι όλοι κατ αρχήν θα συμ-
φωνήσουμε στα εξής δεδομένα.

Η ειδικότητα μας έχει την μοναδικό-
τητα μεταξύ των ιατρικών ειδικοτήτων 
να είναι αυτό που λέμε «τετραθεματική» 
να περιλαμβάνει δηλαδή τα τέσσερα 
αντικείμενα της εργαστηριακής ιατρι-
κής: Την Μικροβιολογία, την Εργαστη-
ριακή Βιοχημεία την Εργαστηριακή 
Ανοσολογία και την Εργαστηριακή Αιμα-
τολογία / Αιμοδοσία.

 Η μεγάλη πλειοψηφία των συνα-
δέλφων εργάζεται σε «πολυθεματικά»  
εργαστήρια (πρωτοβάθμια περίθαλψη, 
μικρά νοσοκομεία, εργαστήρια ασφαλι-
στικών ταμείων κλπ) όπου ασκούν την 
ειδικότητα σε όλο  της το εύρος. Επίσης 
αριθμητικά η πλειοψηφία των ιατρικών 
πράξεων (διαγνωστικές εξετάσεις) πραγ-
ματοποιείται σε ασθενείς που προσέρ-
χονται σε αυτά τα εργαστήρια.  Όμως 
η ανάπτυξη της ειδικότητας σε επίπεδο 
επιστημονική έρευνας και εκπαίδευσης 

ασκείται σε μεγάλο βαθμό στα «μονο-
θεματικά» εργαστήρια των μεγάλων  
νοσοκομείων.

Η παραπάνω κατάσταση έχει οδη-
γήσει στο φαινόμενο η πλειοψηφία των 
“καταξιωμένων”  μελών της ειδικότητας 
να είναι διευθυντές και γενικά στελέχη 
στα «μονοθεματικά» εργαστήρια των 
μεγάλων  νοσοκομείων  και συνεπώς, 
κακά τα ψέματα, να δρουν και να νοι-
ώθουν κυρίως (αν όχι αποκλειστικά) 
μικροβιολόγοι, ανοσολόγοι  κλπ και όχι 
βιοπαθολόγοι.

Ο διαχωρισμός αυτός των επιστημο-
νικών πεδίων σε επίπεδο κορυφής έχει 
οδηγήσει σε δυσκολίες κατανόησης της 
εξέλιξης του συνολικού επιστημονικού 
πεδίου της βιοπαθολογίας, σε φυγόκε-
ντρες τάσεις (ήδη πολλοί άξιοι συνά-
δελφοι προωθούν την δημιουργία ανε-
ξάρτητων μονοθεματικών ειδικοτήτων), 
ενώ τους τελευταίους μήνες η αναγκαία 
συζήτηση για την αναβάθμιση του περι-
εχομένου της ειδικότητας έχει  εκφυλι-
στεί  σε ένα παζάρεμα παραχώρησης ή 
διεκδίκησης κάποιων μηνών στον χρόνο 
ειδικότητας  από κάποια συνιστώσα προς 
κάποια άλλη, γεγονός που δίνει την ει-
κόνα της καταρρέουσας ειδικότητας, της 
ειδικότητας χωρίς (ενιαία) ηγεσία  και 

προφανώς «νομιμοποιεί» τις από τα έξω 
πλέον διεκδικήσεις.

Πιστεύω ακράδαντα ότι η διατήρηση 
του ενιαίου της ειδικότητας αποτελεί  
αυταπόδεικτη υποχρέωση όλων μας 
προς  στον έλληνα πολίτη και  τουλάχι-
στον προς τους νεώτερους συνάδελφους 
και τους ειδικευόμενους:  Η εργαστη-
ριακή ιατρική ασκείται ενιαία και με 
επιτυχία στα περισσότερα μέρη της Ευ-
ρώπης αλλά και του κόσμου. Η διάλυση 
της (τετραθεματικής) ειδικότητας και η 
παραχώρηση του διαγνωστικού έργου σε 
μη γιατρούς θα οδηγήσει σε υποβάθμιση 
της περίθαλψης. Η δημιουργία κλινικο-
εργαστηριακών ειδικοτήτων θα αυξήσει 
το κόστος στην λογική του «Γιάννης 
κερνά και Γιάννης πίνει» ενώ κυρίως 
αυτή την εποχή της οικονομικής κρίσης 
η κατάργηση της ειδικότητας θα οδηγή-
σει στην υποβάθμιση και την  ανεργία 
τους νέους συναδέλφους. Άλλωστε στην 
ανάγκη διατήρησης της ειδικότητας της 
βιοπαθολογίας οδηγεί και η διαφαινόμε-
νη (λειτουργική ή και διοικητική) ένταξη 
των εργαστηρίων στα νοσοκομεία σε 
ενιαίους τομείς (βιοπαθολογίας;).

Η καθιέρωση των εξειδικεύσεων 
(Κλινικής Μικροβιολογίας, Ανοσολογίας 
κλπ) που συζητείται από πολλά χρόνια 
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είναι στην λογική γενικά του ΚΕΣΥ και 
της ιατρικής κοινότητας και αποτελεί μια 
λύση που θα διατηρήσει και θα ισχυρο-
ποιήσει της ενιαία ειδικότητα, η δημοσι-
ονομική κατάσταση της χώρας φαίνεται 
όμως να εμποδίζει την άμεση εφαρμογή 
της τουλάχιστον όσον αφορά την δημι-
ουργία εμμίσθων θέσεων εξειδίκευσης.

Με βάση τα παραπάνω και με δεδο-
μένο ότι δύσκολα διαφαίνεται ευρέως 
αποδεκτή  λύση στο πρόβλημα που ήδη 
έχει δημιουργηθεί με την αναπροσαρ-
μογή των επιμέρους χρόνων στην ειδι-
κότητα της βιοπαθολογίας θα ήθελα να 
προτείνω την ακόλουθη λύση:
α) Ο εκπαιδευόμενος ασκείται στα 

επιμέρους πεδία της ειδικότητας ως 
εξής: 1 χρόνο παθολογία, 10,5 μήνες 
Βιοχημεία, 10,5 μήνες Αιματολογία 
– Αιμοδοσία, 15 μήνες Μικροβιολο-
γία, 6 μήνες Ανοσολογία.

β) Τους υπόλοιπους 6 μήνες, ο ειδικευ-
όμενος με αίτησή του να έχει το δι-
καίωμα να τους χρησιμοποιήσει για 
άσκηση σε ένα (6 μήνες) ή δύο (από 

3 μήνες) γνωστικά πεδία ή αν θέλει 
να τους αφήσει ως έχει (18 μήνες 
μικροβιολογία κλπ).

Κατανοώ ότι αυτή η λύση ίσως δημιουρ-
γήσει κάποια οργανωτικά προβλήματα, 
πιστεύω όμως ότι έχει και τα εξής προ-
τερήματα:
α) Υποστηρίζει  σαφέστερα την έννοια 

της ενιαίας ειδικότητας: Η ειδικό-
τητα είναι βιοπαθολογία και μέσα 
σε αυτή ο ειδικευόμενος κινείται 
ανάλογα με τις ανάγκες του και τα 
ενδιαφέροντά του.

β) Προάγει τον «συναγωνισμό» μέσα 
στο νοσοκομείο. Τα εργαστήρια θα 
«πιεστούν» να  βελτιώσουν τα εκπαι-
δευτικά τους προγράμματα.

γ) Θα δώσει μια εικόνα του ενδιαφέρο-
ντος των νέων συναδέλφων προς τα 
που θέλουν να κινηθούν, στοιχείο 
σημαντικό για τις εξειδικεύσεις κλπ.

δ) Θα δώσει στους νέους βιοπαθολόγους 
κάποια στοιχεία εξειδίκευσης χρή-
σιμη στην μελλοντική επιστημονική 
τους πορεία, χωρίς να τους στερεί το 

δικαίωμα ή την ικανότητα άσκησης 
του συνόλου της ειδικότητας.

ε) Προφανώς θα απαλύνει την κατα-
στροφική πόλωση μεταξύ των μονο-
θεματικών συνιστωσών της ειδικότη-
τας.

στ) Τονίζεται τέλος ότι μια σύγχρονη 
πολύ διδομένη διεθνώς τάση στην 
εκπαίδευση είναι ο εκπαιδευόμενος 
να «χτίζει» την εκπαίδευσή του και 
με βάση τα ενδιαφέροντά του και τις 
ανάγκες του.

Νομίζω ότι τα παραπάνω να αποτελέ-
σουν μία βάση συζήτησης προς όφελος 
της ειδικότητας, του έλληνα ιατρού αλλά 
και του πολίτη του ζητά καλύτερη περί-
θαλψη.

Α. Β.
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Σε μια προσπάθεια επίλυσης 
των ζητημάτων συνεργασίας 
που είχαν δημιουργηθεί τον 
τελευταίο χρονικό διάστημα 

μεταξύ των επιστημονικών εταιριών 
που δραστηριοποιούνται στον χώρο της 
βιοπαθολογίας, συντάθηκε με πρωτο-
βουλία του καθηγητή κ. Α Βατόπουλου 
πρόεδρου της Ελληνικής Μικροβιολο-
γικής Εταιρείας «Σχέδιο  Συνεργασίας 
και κοινής πορείας των Επιστημονικών 
Εταιρειών στο Χώρο της Βιοπαθολογί-
ας» στόχος του οποίου είναι να επανα-
διατυπωθούν και να επαναδιευκρινι-
στούν οι ρόλοι και τα αντικείμενα των 
επιστημονικών εταιρειών και της Πανελ-
λήνιας Ένωσης Βιοπαθολογίας (ΠΕΙΒ) 
ώστε συντεταγμένα όλοι να εργαστούν 
για την αναβάθμιση της ειδικότητας της 
βιοπαθολογίας προς όφελος του νέου 
ιατρού και γενικά της περίθαλψης του 
έλληνα πολίτη.

Επαναλαμβάνεται ότι τα παρακάτω 
κείμενο αποτελεί πρόταση του κ. Βα-
τόπουλου που έχει δοθεί για συζήτηση 
στην Ελληνική Μικροβιολογική Εται-
ρεία, στην ΠΕΙΒ και δια αυτής
στις άλλες Επιστημονικές εταιρείες
του χώρου.

Σχέδιο  Συνεργασίας

Η Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία:
α) Αποτελεί την αρχαιότερη και μεγα-

λύτερη Εταιρεία του Χώρο.
β) Αποτελεί  την Εταιρεία όπου γενικά 

συνηθίζεται να γράφονται όλοι οι 
Βιοπαθολόγοι ήδη από την έναρξη 
της ειδικότητας.

γ) Αποτελεί  την Εταιρία που εξέφραζε 
και γενικά εκφράζει όλο τον χώρο 
της Βιοπαθολογίας για δεκαετίες 
(προ της δημιουργίας των λοιπών 
εταιρειών του χώρου).

δ) Γενικά πάντως όπως φαίνεται και 
από το περιεχόμενο των Συνεδρίων 
που διοργανώνει,  και των λοιπών 
επιστημονικών δραστηριοτήτων της 
τα τελευταία 30 χρόνια, η δραστη-
ριότητά της επικεντρώνεται στην 
Ιατρική Μικροβιολογία.

ε) Τα «Δελτίο της Ελληνικής Μικροβι-
ολογικής Εταιρείας» όμως δέχεται 
άρθρα από όλο το φάσμα της τετρα-
θεματικής ειδικότητας της βιοπαθο-
λογίας.

Οι λοιπές εταιρείες (Ανοσολογική, Ερ-
γαστηριακής Αιματολογίας και Βιοχη-
μείας):

α) Δημιουργήθηκαν αργότερα (ως απο-
τέλεσμα της προόδου της επιστήμης 
και  της τεχνολογίας και συνεπώς 
και των αναγκών για εκπαίδευση, 
έρευνα και παροχή υψηλού επι-
πέδου εξειδικευμένων ιατρικών 
υπηρεσιών. Εκφράζουν συνεπώς τα 
επιμέρους αντικείμενα της τετραθε-
ματικής ειδικότητας.

β) Σε αυτές μέλη γράφονται μέλη 
συνάδελφοι με ειδικό ενδιαφέρον, 
εμπειρία και ενασχόληση με το ειδι-
κό αντικείμενο.

γ) Οι εταιρείες αυτές εκφράζουν (μαζί 
με την ΕΜΕ) τα τέσσερα επιστημο-
νικά πεδία της Βιοπαθολογίας (σε 
αντίθεση με την Ελληνική Μυκητο-
λογική Εταιρεία, την Ελληνική Εται-
ρεία Ιολογίας κλπ που εκφράζουν 
εξειδικευμένα επιστημονικά πεδία).

Οι ιατροί βιοπαθολόγοι  συνήθως είναι  
μέλη της ΕΜΕ και, εφόσον έχουν κάποιο 
ειδικό ενδιαφέρον, εμπειρία και ενασχό-
ληση με το ειδικό αντικείμενο και μέλη 
της Ανοσολογικής, Εργαστηριακής Αιμα-
τολογίας ή Βιοχημείας.

Οι 4 Επιστημονικές Εταιρείες 
ασκούν το Εκπαιδευτικό  και γενικά 
επιστημονικό έργο τους στα επιμέρους 
αντικείμενα.

‣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
ΤΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Α. Βατόπουλος

Καθηγητής Μικροβιολογίας ΕΣΔΥ. Πρόεδρος Δ.Σ. της ΕΜΕ (2011–2013).
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Επιπλέον η ΕΜΕ είναι η «Μητέρα 
Εταιρεία» που θα υποδεχθεί τον νέο 
συνάδελφο και θα τον καθοδηγήσει στην 
ειδικότητά του, ενώ την εκπαίδευση των 
ειδικευομένων γενικά συντονίζουν οι 
Βιοπαθολόγοι συντονιστές διευθυντές 
των Μικροβιολογικών Νοσοκομειακών 
Εργαστηρίων.

Επίσης οι 4 εταιρείες είναι αρμόδιες 
για την απάντηση σε τεχνικά – επιστη-
μονικά ερωτήματα που θα θέσει (συνή-
θως μέσω της ΠΕΙΒ) η πολιτεία ή άλλοι 
δημόσιοι  φορείς.

Η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών 
εκφράζει τους ασκούντες την τετραθε-
ματική βιοπαθολογία στην πρωτοβάθμια 
περίθαλψη.

Οι τοπικές εταιρείες (Βορείου Ελλά-
δος, Δυτικής Ελλάδος κλπ) εκφράζουν 
την Τετραθεματική Ειδικότητα σε τοπικό 
επίπεδο.

Η Π.Ε.Ι.Β. αποτελεί Ένωση των πα-
ραπάνω  Εταιρειών, αποτελείται από εκ-
προσώπους αυτών, και δημιουργήθηκε 
προ 10 περίπου ετών με στόχους:
α) Να αποτελέσει πεδίο συντονισμού των 

επιμέρους επιστημονικών πεδίων.
β) Να αποτελέσει το forum συνομιλίας 

των επιμέρους ειδικοτήτων.
γ) Να επιλύει τυχόν διαφορές και επι-

καλύψεις.
δ) Να εκφράζει προς τα έξω την Βιοπα-

θολογία ως σύνολο.
ε) Να παρεμβαίνει και να υποστηρίζει 

την Βιοπαθολογία και τους ασκού-
ντες αυτήν ως θέσεις εργασίας, αντι-
κείμενο εργασίας αρμοδιότητες κλπ.

στ) Να υποστηρίζει τα συμφέροντα της 
ειδικότητάς της βιοπαθολογίας, η 
οποία τελευταία έχει γίνει το μήλο 
της έριδος για πολλές κλινικές ειδι-
κότητες, ασκώντας την συνδικαλιστι-
κή της ιδιότητα, η οποία θα πρέπει 
να την χαρακτηρίζει ως δευτεροβαθ-
μίου οργάνου. 
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Προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ 
της Π.Ε.Ι.Β.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά το αδιέξοδο στη Γενική Συνέλευση 
της Π.Ε.Ι.Β. της 22ας Ιουνίου 2011, ως 
μέλος του Δ.Σ της Π.Ε.Ι.Β, πρώην Πρό-
εδρος δύο συνιστωσών Εταιρειών της 
Π.Ε.Ι.Β (ΕΜΕ & ΕΚΜΕΔ), αλλά κυρίως ως 
Βιοπαθολόγος επί σχεδόν 40 έτη, θα 
ήθελα να σας καταθέσω εγγράφως τις 
απόψεις μου σχετικά με τους χρόνους 
αλλά και γενικότερα θέματα της Ειδικό-
τητάς μας.
1) Το γνωστικό αντικείμενο της Μικρο-

βιολογίας δεν θα πρέπει να μειωθεί, 
γιατί η θεματολογία είναι ευρεία, 
συνεχώς μεταβαλλόμενη και εξελισ-
σόμενη με στοιχεία, αρκετά συχνά 
πλέον, παγκοσμίων κρίσεων, όπως 
επιδημιών ή πανδημιών ιογενών 
και βακτηριακών. Μικροβιολόγοι 
κυρίως κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν 
διεθνώς αλλά και στη χώρα μας το 
SARS, τη γρίπη των πτηνών, τη γρίπη 
των χοίρων και πρόσφατα το εντερο-
αιμορραγικό E.coli. Αναγνωρίζω βε-
βαίως την προσφορά και την εξέλιξη 
όλων των γνωστικών αντικειμένων 

της Ειδικότητάς μας, η οποία είναι 
και πρέπει να παραμείνει ενιαία και 
αρραγής. Καλούμεθα όμως τώρα να 
διαπραγματευθούμε και να μειώ-
σουμε τον χρόνο των 18 μηνών, που 
έχει καθιερωθεί για τη Μικροβιολο-
γία προ πολλών δεκαετιών, όταν οι 
ανάγκες για γνώση και ενημέρωση 
ήταν λιγότερες και η θεματολογία 
της Μικροβιολογίας ήταν πιο περιο-
ρισμένη. Μειώνοντας το χρόνο της 
Μικροβιολογίας και αυξάνοντας τους 
χρόνους των γνωστικών αντικειμέ-
νων και συγκεκριμένα της Αιματολο-
γίας και της Ανοσολογίας, οδηγού-
μεθα στο συμπέρασμα, ότι η Μικρο-
βιολογία ως επιστήμη όχι μόνον δεν 
εξελίσσεται αλλά και υποστρέφει, εν 
αντιθέσει με τα άλλα γνωστικά αντι-
κείμενα που διευρύνονται και εξε-
λίσσονται αλματωδώς. Αυτό βεβαίως 
δεν συμβαίνει αλλά αντίθετα και 
τα τέσσερα γνωστικά αντικείμενα 
της Ειδικότητάς μας ανοίγουν τους 
ορίζοντες τους προς όφελος της επι-
στήμης αλλά κυρίως των ασθενών. 
Υποστηρίζω ένθερμα, ότι ο χρόνος 
εκπαίδευσης στη Μικροβιολογία των 
18 μηνών, πρέπει να παραμείνει 
τουλάχιστον ως έχει, όχι γιατί διακα-

τέχομαι από αισθήματα αλαζονείας, 
όπως ισχυρίστηκε στη Γενική Συνέ-
λευση εκλεκτή συνάδελφος, αλλά 
γιατί το αποδεικνύουν και τα κάτωθι 
γεγονότα:
α) Σε 19 από τις 27 Ευρωπαϊκές 

χώρες, η Ιατρική Μικροβιολο-
γία, σύμφωνα με τα τελευταία 
Ευρωπαϊκά Στατιστικά στοιχεία 
(ESCMID) αναγνωρίζεται πλέον 
ως πλήρης Ειδικότητα, με χρόνο 
εκπαίδευσης 5 (πέντε) έτη και η 
οποία εμπεριέχει 4 υποειδικότη-
τες (Ιολογία, Βακτηριολογία, Πα-
ρασιτολογία και Μυκητολογία).

β) Η UEMS (New Blue Book 2011) 
προτείνει 18 μήνες εκπαίδευση 
στην Ιατρική Μικροβιολογία για 
την πολυθεματική Ειδικότητα 
της Ιατρικής Βιοπαθολογίας.

Επί πλέον, θεωρώ και αυτό ισχύει 
από ετών, ότι οι ανοσολογικές και 
οροδιαγνωστικές εξετάσεις αποτε-
λούν θεματολογία του γνωστικού 
αντικειμένου της Ιατρικής Μικροβιο-
λογίας, γιαυτό και συμπεριλήφθησαν 
στο νεοεκδοθέν από την Π.Ε.Ι.Β 
βιβλιάριο εκπαίδευσης των Ειδικευο-
μένων (Logbook 2011) αλλά και στις 
νέες οδηγίες της UEMS ( 2011 ).

‣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Επιστολή προς
τον Πρόεδρο και τα μέλη 
του Δ.Σ. της Π.Ε.Ι.Β.
με κοινοποίηση προς
τον Πρόεδρο και τα Μέλη 
της Ε.Μ.Ε. και της Ε.Κ.Μ.Ε.Δ.

Ελένη Μαλάμου-Λαδά
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2) Η Αιματολογία-Αιμοδοσία αποτελούν 
ενιαίο γνωστικό αντικείμενο στην 
πολυθεματική Ειδικότητά μας. Ως 
ένα γνωστικό αντικείμενο περιγρά-
φεται στις πρόσφατες οδηγίες της 
UEMS (2011) και η Π.Ε.Ι.Β στο κατα-
στατικό της αναφέρεται σε τετραθε-
ματική και όχι σε πενταθεματική Ει-
δικότητα στην οποία περιλαμβάνεται 
η Μικροβιολογία, Βιοχημεία, Ανοσο-
λογία, Αιματολογία-Αιμοδοσία.

3)  Η προώθηση και αναγνώριση στη 
χώρα μας των εξειδικεύσεων σε όλα 
τα γνωστικά αντικείμενα της Ειδι-
κότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας 
θα επιλύσει πολλές διαφορές μεταξύ 
των συνιστωσών Εταιρειών και επί 
πλέον θα τονίσει την ευρύτητα και 
το κύρος της Ειδικότητάς μας.

4) Τα Δ.Σ. των Επιστημονικών Εται-
ρειών και η Π.Ε.Ι.Β θα πρέπει να 
δραστηριοποιηθούν, εκτός από την 
διεκδίκηση των εξειδικεύσεων και 
στην απόσυρση ή επανεξέταση νό-
μων, που δυστυχώς είναι ακόμα σε 
ισχύ και χρησιμοποιούνται ακόμη 
και σήμερα, όπως το ΝΔ 131/1973 
(ΦΕΚ 221τΑ 21/9/1973 ) «Περί 
αναγνωρίσεως Ειδικότητας Κλινικής 
Χημείας και ιδρύσεως και λειτουρ-
γίας εργαστηρίων ταύτης», σύμ-
φωνα με το οποίο δίνεται η δυνα-
τότητα σε επιστήμονες μη ιατρούς 
να διεκδικούν εκτός των άλλων, 
Διευθυντικές θέσεις Βιοχημικών 
Εργαστηρίων αλλά και καθήκοντα 

εκπαιδευτών Ειδικευομένων ιατρών 
στην Βιοχημεία.

5) Το σημαντικότερο όμως όλων είναι 
να προστατεύσουμε την ειδικότητά 
μας, όχι με την συνεχή εμφύλια 
διαμάχη μας για την προσθαφαίρεση 
μερικών μηνών από το ένα γνωστι-
κό αντικείμενο στο άλλο, αλλά με 
την αναβάθμιση της εκπαίδευσης 
κυρίως των Ειδικευομένων, που 
θα προκύψει πρωτίστως από την 
επαναξιολόγηση και βελτίωση της 
λειτουργίας των εκπαιδευτικών κέ-
ντρων της Ειδικότητάς μας αλλά και 
την συνεχιζόμενη εκπαίδευση όλων 
των Ειδικευμένων Βιοπαθολόγων, 
ελευθεροεπαγγελματιών και νοσοκο-
μειακών, συμπεριλαμβανομένων και 
των Διευθυντών των Εργαστηρίων. 
Η εκπαίδευση και η εξ αυτής απορ-
ρέουσα γνώση, αποτελούν πολύτιμο 
αγαθό και αναφαίρετο πλούτο για 
κάθε άνθρωπο και ιδιαίτερα κάθε 
επιστήμονα σε κάθε εποχή. Γιαυτό, 
η εκπαίδευση και η ποιοτική ανα-
βάθμιση της Ειδικότητάς μας θα 
πρέπει να απασχολήσουν άμεσα όλες 
τις Επιστημονικές Εταιρείες που μας 
εκπροσωπούν ή που πρόκειται στο 
μέλλον να εκπροσωπήσουν την Ει-
δικότητα της Βιοπαθολογίας, ελπίζω 
και τις εξειδικεύσεις.

Μετά τα ανωτέρω και επανερχόμενη στο 
θέμα των χρόνων της Ειδικότητάς μας, 
προτείνω να παραμείνουν οι χρόνοι ως 

έχουν, δηλαδή 18 μήνες Μικροβιολογία, 
12 μήνες Βιοχημεία, 6 μήνες Ανοσολο-
γία, 12 μήνες Παθολογία και 12 μήνες 
Αιματολογία-Αιμοδοσία.

Εάν παρ΄ όλα αυτά κριθεί στο μέλ-
λον, ότι πρέπει να αυξηθούν οι χρόνοι 
της Αιματολογίας-Αιμοδοσίας και της 
Ανοσολογίας, αυτό θα πρέπει να προκύ-
ψει από την αύξηση του συνολικού χρό-
νου της Ειδικότητάς μας και όχι από την 
μείωση του χρόνου της Μικροβιολογίας.

Δικαίωμα για τη διεκδίκηση της 
αύξησης του συνολικού χρόνου της Ει-
δικότητας κατά ένα εξάμηνο, μας δίνει 
η μείωση κατά 6 μήνες του χρόνου εκ-
παίδευσης των περισσοτέρων Ειδικευο-
μένων στην Παθολογία, λόγω υπηρεσίας 
υπαίθρου.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σήμερα που η χώρα μας αντιμετωπίζει 
πρωτοφανή οικονομική κρίση αλλά κυρί-
ως κρίση ηθικών αξιών, οι διεκδικήσεις 
μας θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από 
πνεύμα συνεργασίας, κατανόησης και 
αλληλοσεβασμού και να αφορούν σημα-
ντικά και ουσιώδη θέματα.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Ελένη Μαλάμου-Λαδά
Άμισθη Επίκουρη Καθηγήτρια
Μικροβιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος του Δ.Σ. της Π.Ε.Ι.Β.

ΑθηνΑ, 18 ιουλιου 2011
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SUMMARY

Antimicrobial resistance is a major problem in the hospital 
environment. The interpretative reading of antibiogram and 
prediction of resistance mechanisms from resistance pheno-
types of bacteria to antimicrobial agents is essential for ap-
propriate antimicrobial treatment and for taking measures to 
control the spread of resistance. The interpretation of anti-
biogram requires the identification of bacterium to the spe-
cies level and examination of a wide range of antibiotics from 
different groups.In this review the resistance phenotypes of 
Enterobacteriaceae (especially Klebsiella pneumoniae), Pseu-
domonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii to beta-
lactams and aminoglycosides, which are often used to treat 
serious infections, are interpreted. The phenotypic tests for 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η μικροβιακή αντοχή αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα στο περι-
βάλλον του Νοσοκομείου. Η ερμηνευτική ανάγνωση του αντιβι-
ογράμματος και η πρόβλεψη των μηχανισμών αντοχής από τους 
φαινότυπους αντοχής των βακτηρίων στους αντιμικροβιακούς 
παράγοντες είναι ουσιώδης για την κατάλληλη αντιμικροβια-
κή θεραπεία και την λήψη μέτρων ελέγχου της διασποράς της 
αντοχής. Η ερμηνεία του αντιβιογράμματος απαιτεί την τυπο-
ποίηση του βακτηρίου σε επίπεδο είδους και την εξέταση μιας 
μεγάλης σειράς αντιβιοτικών από διαφορετικές ομάδες. Στη πα-
ρούσα ανασκόπηση ερμηνεύονται οι φαινότυποι αντοχής των 
εντεροβακτηριακών (κυρίως της Klebsiella pneumoniae), της 
Pseudomonas aeruginosa και του Acinetobacter baumannii 
στους β-λακταμικούς παράγοντες και στις αμινογλυκοσίδες, οι 

‣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW
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detection of the resistance mechanisms, the relationship be-
tween the phenotypes of susceptibility testing and type of en-
zyme produced, as well as the resistance patterns associated 
with the production of the most common β-lactamases and 
prevalent aminoglycoside-modifying enzymes are presented. 
The appearance of unusual patterns of resistance during the 
interpretation of antibiogram may be an indication of appear-
ance of new enzymes and new mechanisms of resistance.

KEYWORDS

resistance phenotypes / interpretation of antibiogram

οποίες χρησιμοποιούνται συχνά για την θεραπεία σοβαρών λοι-
μώξεων. Παρουσιάζονται οι φαινοτυπικές δοκιμασίες ανίχνευ-
σης των μηχανισμών αντοχής, η συσχέτιση μεταξύ των φαινο-
τύπων του αντιβιογράμματος και του είδους των παραγομένων 
ενζύμων, καθώς και τα μοντέλα αντοχής που συνδέονται  με  
την παραγωγή των συχνότερων β-λακταμασών και των επικρα-
τούντων τροποποιητικών ένζυμων των αμινογλυκοσιδών. 

Η εμφάνιση ασυνήθων μοντέλων αντοχής κατά την ερμη-
νεία του αντιβιογράμματος μπορεί να αποτελεί ένδειξη εμφάνι-
σης νέων ενζύμων και νέων μηχανισμών αντοχής.

ΛΕΞΕΙΣ–ΚΛΕΙΔΙΑ

φαινότυποι αντοχής / ερμηνεία αντιβιογράμματος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εξέταση της ευαισθησίας των βακτηρίων στους αντιμικροβι-
ακούς παράγοντες γίνεται με τη μέθοδο της διάχυσης με δί-
σκους (Kirby-Bauer disk diffusion test), και τον προσδιορισμό 
των MICs με: (α) Εtest, (β) δοκιμασία αραιώσεων σε ζωμό και 
άγαρ και (γ) αυτόματα συστήματα. 

Το ερμηνευτικό διάβασμα του αντιβιογράμματος και η 
πρόβλεψη των μηχανισμών αντοχής απαιτεί την τυποποίηση 
του βακτηρίου σε επίπεδο είδους και την εξέταση μιας μεγά-
λης σειράς αντιβιοτικών από διαφορετικές ομάδες.1 Το πρότυ-
πο αντοχής ενός βακτηρίου μπορεί να μας οδηγήσει στη πρό-
βλεψη του μηχανισμού αντοχής και του τύπου του ενζύμου 
που παράγει. Η πρόβλεψη είναι δύσκολη για πολυανθεκτικά 
βακτήρια με πολλαπλούς μηχανισμούς αντοχής και για στε-
λέχη στα οποία η σχέση μεταξύ αντιβιογράμματος και μηχα-
νισμού αντοχής δεν έχει πλήρως εγκατασταθεί.

Η ανάπτυξη βακτηριακής αντοχής οφείλεται: (α) στην 
παραγωγή ενζύμων που υδρολύουν ή τροποποιούν  το αντι-
βιοτικό, (β) στην αλλαγή του στόχου που δρα το αντιβιοτικό 
(γ) στην ελαττωμένη πρόσληψη του αντιβιοτικού και (δ) σε 
ενεργό απέκκριση του αντιβιοτικού από το μικροβιακό κύτ-
ταρο (efflux pump).

 Η εμφάνιση και η διασπορά της αντοχής επηρεάζεται: (α) 
από την πίεση επιλογής (antibiotic selective pressure) που 
ασκείται από την χρήση των αντιβιοτικών, (β) από προϋπάρ-
χοντες ανθεκτικούς γόνους και (γ) από τα λαμβανόμενα μέ-
τρα ελέγχου των λοιμώξεων.2 

Ομάδες αντιβιοτικών που χρησιμοποιούνται συχνά για 
την θεραπεία σοβαρών λοιμώξεων είναι τα β-λακταμικά αντι-

βιοτικά και οι αμινογλυκοσίδες. Στη παρούσα ανασκόπηση θα 
γίνει προσπάθεια ερμηνείας των φαινοτύπων αντοχής που 
αφορούν τις δύο αυτές σημαντικές ομάδες αντιβιοτικών. 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ β-ΛΑΚΤΑΜΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

Η ανάπτυξη βακτηριακής αντοχής οφείλεται: (α) στην παραγω-
γή β-λακταμασών, οι οποίες υδρολύουν το αντιβιοτικό, (β) στην 
αλλαγή του στόχου από μετάλλαξη του γόνου που κωδικοποιεί 
τις PBPs, η οποία ελαττώνει τη συγγένεια με τα β-λακταμικά 
αντιβιοτικά, (γ) στην ελαττωμένη πρόσληψη του αντιβιοτικού, 
λόγω απώλειας ή αλλαγής των πορινών των καναλιών και (δ) σε 
ενεργό απέκκριση του αντιβιοτικού από το μικροβιακό κύτταρο 
(efflux pump).

Η παραγωγή β-λακταμασών παραμένει ο πιο σημαντι-
κός μηχανισμός αντοχής των Gram-αρνητικών βακτηρίων 
στα β-λακταμικά αντιβιοτικά (πενικιλίνες, κεφαλοσπορίνες 
μονομπακτάμες και καρβαπενέμες). Η πρώτη πλασμιδιακή 
β-λακταμάση TEM-1 βρέθηκε στις αρχές του 1960 σε στέλε-
χος E. coli που απομονώθηκε από καλλιέργεια αίματος Έλληνα 
ασθενούς ονομαζόμενου Τεμονιέρα εξού και το όνομα του εν-
ζύμου TEM-1.3 Μέσα σε λίγα χρόνια μετά την πρώτη απομό-
νωση η TEM-1 παρουσιάζει παγκόσμια διασπορά και απαντά 
σε πολλά Εντεροβακτηριακά, στη Pseudomonas aeruginosa, 
Haemophilus influenzae και Neisseria gonorrhoeae. Μια άλλη 
συχνή β-λακταμάση είναι η SHV-1 η οποία είναι χρωμοσωμια-
κή στην  K. pneumoniae (ενδογενής αντοχή στην ampicillin) 
και πλασμιδιακή στην E. coli.4 Η TEM-2 είναι μια λιγότερη συ-
χνή πλασμιδιακή β-λακταμάση με τις ίδιες ιδιότητες με την 
TEM-1.
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Οι β-λακταμάσες TEM-1, TEM-2, SHV-1, οι οποίες ανή-
κουν στην λειτουργική ομάδα 2b, έχουν δράση πενικιλλινά-
σης (πενικιλλινάση-τύπου β-λακταμάσες), υδρολύουν δηλαδή 
penicillin και ampicillin και σε μικρότερο βαθμό ημισυνθετι-
κές πενικιλίνες (carbenicillin) και κεφαλοσπορίνες 1ης γενιάς 
(cephalothin). Οι πενικιλλινάσες αναστέλλονται από το κλαβου-
λανικό και δεν υδρολύουν τις ευρέως φάσματος κεφαλοσπορί-
νες και το aztreonam (πίνακας 1).

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ β-ΛΑΚΤΑΜΑΣΕΣ 
(ESBLS) 

Οι ESBLs προέρχονται από την  ομάδα 2b (TEM-1, TEM-2, SHV-1) 
λόγω μετάλλαξης των γόνων και διαφέρουν σε ένα ή περισσό-
τερα αμινοξέα από τους προγεννήτορες. Οι ESBLs (extended 
spectrum β-lactamases) υδρολύουν τις πενικιλίνες, τις ευρέως 
φάσματος κεφαλοσπορίνες και το aztreonam, αλλά δεν υδρο-
λύουν τις 7-methoxy-cephalosporins (cephamycins). Οι ESBLs 
αναστέλλονται από τους αναστολείς clavulanate, sulbactam 
και tazobactam, ανήκουν στην λειτουργική ομάδα 2be (το e 
σημαίνει extended) κατά Bush-Jacoby-Medieros και στην μορι-
ακή κλάση Α κατά Ambler. Οι OXA-τύπου ESBLs ανήκουν στην 
μοριακή κλάση D.5  

Η πρώτη ESBL βρέθηκε σε στέλεχος Klebsiella ozaenae 
που απομονώθηκε στη Γερμανία το 1983.6 Η αλληλουχία (se-
quencing) έδειξε ότι αυτή η β-λακταμάση διαφέρει από την  
SHV-1 σε ένα αμινοξύ (αντικατάσταση της glycine από serine 
στη θέση 238).

Η μετάλλαξη αυτή έδωσε εκτεταμένου εύρους υδρολυτι-
κές ιδιότητες στο ένζυμο, το οποίο ονομάσθηκε SHV-2. Οι SHV-
τύπου ESBLs ανιχνεύονται σήμερα σε μια μεγάλη ποικιλία 
Enterobacteriaceae, στην Pseudomonas aeruginosa και στο 
Acinetobacter spp.

Οι TEM-τύπου ESBL προέρχονται από την TEM-1 και TEM-2. 
Η πρώτη που ανιχνεύτηκε με ESBL φαινότυπο ήταν η TEM-3 
το 1988 στη Γαλλία σε στέλεχος K. pneumoniae.7 TEM-ύπου 
ESBLs έχουν αναφερθεί σε Enterobacteriaceae όπως Entero-
bacter aerogenes, Morganella morganii, Proteus mirabilis, Pro-
teus rettgeri, και Salmonella spp.

Επιπλέον TEM-τύπου ESBLs έχουν βρεθεί σε μη- Enterobac-
teriaceae.

Μερικές TEM-τύπου β-λακταμάσες (CMT-1 έως -4) έχουν 
την ικανότητα να υδρολύουν τις ευρέως φάσματος κεφαλο-
σπορίνες αλλά παρουσιάζουν αντοχή στους αναστολείς των 
β-λακταμασών.8

TEM β-ΛΑΚΤΑΜΑΣΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ
ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ (INHIBITOR-RESISTANT 
TEM)

Στις αρχές του 1990 βρέθηκαν β-λακταμάσες ανθεκτικές στην 
αναστολή με κλαβουλανικό οξύ. Η αλληλουχία των νουκλεοτι-
δίων απεκάλυψε ότι τα ένζυμα αυτά ήσαν ποικιλίες των TEM-1 ή 
TEM-2, τα οποία αρχικά ονομάστηκαν TEM β-λακταμάσες ανθε-
κτικές στους αναστολείς (Inhibitor-Resistant TEM). Οι Inhibi-
tor-resistant TEM β-lactamases (IRT) έχουν βρεθεί στην E. coli, 
K. pneumoniae, Klebsiella oxytoca, P. mirabilis, και Citrobacter 
freundii.9

Αν και τα ένζυμα αυτά είναι ανθεκτικά στην αναστολή με 
clavulanic acid και sulbactam παρουσιάζοντας έτσι αντοχή 
στους συνδυασμούς amoxicillin-clavulanate, ticarcillin-cla-
vulanate και ampicillin-sulbactam παραμένουν ευαίσθητα 
στην αναστολή με tazobactam10 και επομένως στο συνδυα-
σμό piperacillin/tazobactam (πίνακας 1). Οι IRT δεν ανήκουν 
στις ESBLs διότι δεν υδρολύουν τις κεφαλοσπορίνες 3ης γε-
νιάς και έχουν ανιχνευθεί στη Γαλλία και σε λίγες χώρες της 
Ευρώπης.11

CTX-M β-ΛΑΚΤΑΜΑΣΕΣ

Το όνομα κεφοταξιμάση (CTX) προέρχεται από την υδρολυτική 
δράση των ενζύμων αυτών έναντι της cefotaxime. Τα βακτήρια 
που παράγουν CTX-M-τύπου  ESBLs τυπικά έχουν MICs στην 
cefotaxime >64 μg/ml, ενώ MICs στην ceftazidime μέσα στα 
όρια ευαισθησίας (2 έως 8 μg/ml). Παρόλα αυτά, μερικές CTX-
M-τύπου ESBLs (CTX-M-15, CTX-M-16, CTX-M-19 and CTX-M-27, 
CTX-M-23) μπορεί να υδρολύουν και να προσφέρουν αντοχή 
στην ceftazidime.12

Οι αναστολείς των β-λακταμασών clavulanate, sulbactam 
και tazobactam αναστέλλουν τις CTX-M αλλά συχνά τα βα-
κτήρια που παράγουν τα ένζυμα αυτά είναι ανθεκτικά στους 
συνδυασμούς των αναστολέων των β-λακταμασών, λόγω ταυ-
τόχρονης παραγωγής πενικιλλινάσης (OXA-1) ανθεκτικής στον 
αναστολέα (inhibitor-resistant penicillinase), η οποία μπορεί 
να κωδικοποιείται από το ίδιο πλασμίδιο.13 Οι CTX-M-τύπου 
β-λακταμάσες υδρολύουν αποτελεσματικά την cefepime με 
MICs υψηλότερες από τις παρατηρούμενες σε βακτήρια που 
παράγουν άλλου τύπου ESBLs. Ο αναστολέας Tazobactam έχει 
10 φορές μεγαλύτερη ανασταλτική δράση από το clavulanic 
acid έναντι των CTX-M-τύπου  ESBLs.14 Σήμερα είναι τα πιο 
συχνά ένζυμα παγκόσμια.
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OXA-ΤΥΠΟΥ β-ΛΑΚΤΑΜΑΣΕΣ

Οι OXA-τύπου β-λακταμάσες, οι οποίες ανήκουν στην λειτουρ-
γική ομάδα 2d και στη μοριακή κλάση D, ονομάζονται έτσι δι-
ότι υδρολύουν την oxacillin και cloxacillin. Υπάρχουν 102 εκ 
των οποίων περίπου 10 είναι ESBLs και 37 έχουν δράση καρ-
βαπενεμάσης.

Οι περισσότερες OXA-τύπου β-λακταμάσες δεν υδρολύουν 
τις ευρέως φάσματος κεφαλοσπορίνες και δεν είναι ESBLs. 
Γενικώς τα OXA-τύπου ένζυμα είναι ανθεκτικά στην αναστολή 
από clavulanate, sulbactam και tazobactam με μερικές εξαιρέ-
σεις (π.χ η OXA-2 και OXA-32 αναστέλλονται από το tazobactam 
αλλά όχι από το clavulanate και sulbactam και η OXA-53 ανα-
στέλλεται από το clavulanate). Ανιχνεύονται κυρίως στην 
P. aeruginosa αλλά και σε άλλα gram-αρνητικά βακτήρια. Οι 
OXA-τύπου  ESBLS περιλαμβάνουν την  OXA-11, -14, -16, -17, 
-19, -15, -18, -28, -31, -32, -35 και -45.15 Τα ένζυμα αυτά προκα-
λούν  αντοχή συνήθως στην cefotaxime και σπανιότερα στην 
ceftazidime και aztreonam.

PER-ΤΥΠΟΥ ESBLS

Η PER-1 β-λακταμάση υδρολύει πενικιλίνες και κεφαλοσπορίνες 
και είναι ευαίσθητη στην αναστολή με clavulanic acid. Η PER-1 
ανιχνεύτηκε αρχικά στην Pseudomonas aeruginosa και αργό-
τερα στη Salmonella Typhimurium και στο Acinetobacter.16 Η 
PER-1 έχει επίσης βρεθεί στον Proteus mirabilis and Alcaligenes 
faecalis στην Ιταλία.17 

Η PER-2 έχει ανιχνευθεί στη S. enterica serovar 
Typhimurium, E. coli, K. pneumoniae, P. mirabilis, and Vibrio 
cholerae.18 

ΑΛΛΕΣ ESBLS

Η VEB-1 ανακαλύφθηκε στην Γαλλία σε ένα παιδί από το Βιετ-
νάμ.19 Προσφέρει υψηλού επιπέδου αντοχή στην ceftazidime, 
cefotaxime, και aztreonam, και είναι ευαίσθητη στην αναστολή 
με το clavulanic acid.

VEB-1 επίσης έχει βρεθεί σε στελέχη E. coli, K. pneumoniae, 
Enterobacter cloacae, Enterobacter sakazakii, και P. aeruginosa 
στην Ταϊλάνδη.20

Άλλα VEB ένζυμα έχουν βρεθεί στο Κουβέιτ και την Κίνα.21 
GES και IBC είναι παραδείγματα non-TEM, non-SHV ESBLs που 
έχουν βρεθεί σε πολλές γεωγραφικές περιοχές αλλά και στην 
Ελλάδα.22, 23

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ESBLS ΣΕ ΕΝΑ ΚΛΙΝΙΚΟ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Αρκετά στελέχη που παράγουν ESBLs εμφανίζονται ευαί-
σθητα στις κεφαλοσπορίνες ευρέως φάσματος χρησιμοποι-
ώντας τα μέχρι σήμερα συνήθη όρια ευαισθησίας (ευαισθη-
σία στην cefotaxime και ceftriaxone  ≤8 μg/ml).  Με τα νέα 
όρια (breakpoints) στις κεφαλοσπορίνες ευρέως φάσματος 
(cefotaxime και ceftriaxone  ≤1 μg/ml, cefepime ≤8 μg/ml, 
ceftazidime ≤4 μg/ml) δεν είναι απαραίτητος ο φαινοτυπικός 
έλεγχος των ESBLs, αλλά παρόλα αυτά η ανίχνευσή τους πα-
ραμένει χρήσιμη: (α) για επιδημιολογικούς σκοπούς, (β) για 
την σωστή ερμηνεία του αντιβιογράμματος με την μέθοδο της 
διάχυσης με δίσκους (σε περιπτώσεις μη προσδιορισμού των  
MICs) και (γ) για την λήψη μέτρων ελέγχου των λοιμώξεων.   

Οι προτεινόμενες από το CLSI φαινοτυπικές δοκιμασί-
ες εφαρμόζονται μόνο για την E. coli, Klebsiella spp. και P. 
mirabilis και είναι οι εξής: (α) Δοκιμασίες συνδυασμού με δί-
σκους Cephalosporin/clavulanate. Δίσκοι cefotaxime (CTX) 
και ceftazidime (CAZ) των 30 μg χωρίς και με κλαβουλανικό 
οξύ 10 μg χρησιμοποιούνται για ανίχνευση των ESBLs (αύ-
ξηση της ζώνης αναστολής ≥5 mm είναι ενδεικτική παρα-
γωγής ESBL). Πρέπει να χρησιμοποιούνται και οι δύο δίσκοι 
cefotaxime and ceftazidime με και χωρίς  clavulanate (CA),  
διότι η χρήση του ενός μόνο δίσκου δεν επιτρέπει την ανί-
χνευση των  CTX-M-τύπου ESBLs24 (εικ. 1). (β) Δοκιμασία 
διπλής διάχυσης με δίσκους (δοκιμασία συνέργιας). Δίσκοι 
cefotaxime, ceftazidime και aztreonam (AZT) των 30 μg, τοπο-
θετούνται γύρω από δίσκο amoxicillin/clavulanate (20 μg/10 
μg). Συνέργια (διεύρυνση της αναστολής) μεταξύ amoxicillin/
clavulanate (AMC) και των δίσκων των κεφαλοσπορινών και 
του aztreonam είναι ενδεικτική παραγωγής ESBLs (εικόνα 
2). Ο δίσκος aztreonam τοποθετείται για την ανίχνευση των 
ESBLs σε περίπτωση που το βακτήριο παράγει μεταλλο-β-
λακταμάση. Ένας τέταρτος δίσκος cefoxitine (FOX)  μπορεί να 
προστεθεί ως δείκτης παρουσίας άλλου επιπρόσθετου μηχα-
νισμού αντοχής. Η cefoxitine δεν υδρολύεται από τις ESBLs 
και την KPC (class A carbapenemase), ενώ υδρολύεται από τις 
μεταλλο-β-λακταμάσες (class B carbapenemases) και AmpC 
β-λακταμάσες. Απώλεια πορίνης οδηγεί επίσης σε αντοχή στην 
cefoxitine. Οι δίσκοι (amoxicillin/clavulanate, cefotaxime, 
ceftazidime, aztreonam και cefoxitine) μπορεί να ενσωματω-
θούν στον διανεμητή των δίσκων της μεθόδου Kirby Bauer, η 
οποία θα μπορούσε να εφαρμόζεται ρουτίνα στο εργαστήριο, 
σύμφωνα με το σχήμα της εικόνας 2. (γ) Δοκιμασία ελέγχου 
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των ESBLs με Etest. Το πηλίκο των MICs των κεφαλοσπορινών 
ευρέως φάσματος (cefotaxime ή ceftazidime) προς τον συνδυα-
σμό τους με clavulanate ≥8 είναι ενδεικτικό παραγωγής ESBLs. 

Συχνά ο αναστολέας clavulanate επάγει την παραγωγή AmpC 
(ισχυρός inducer) και οδηγεί σε πλήρη αντοχή του συνδυα-
σμού με αποτέλεσμα αδυναμία ερμηνείας του αποτελέσματος.

Εικόνα 1. Δοκιμασία συνδυασμού με δίσκους cefotaxime (CTX) και 
ceftazidime (CAZ) των 30 μg χωρίς και με κλαβουλανικό οξύ 10 μg 
(CA). (α) Παραγωγή ESBL από στέλεχος Escherichia coli που απο-
μονώθηκε σε καλλιέργεια ούρων. (β) Παραγωγή κεφοταξιμάσης 

(CTX-M) στελέχους Klebsiella pneumoniae που απομονώθηκε σε 
καλλιέργεια αίματος (αύξηση της ζώνης αναστολής ≥5 mm μόνο 
γύρω από το δίσκο της cefotaxime/clavulanate).

Εικόνα 2. Δοκιμασία συνέργιας με δίσκους διπλής διάχυσης. Δί-
σκοι cefotaxime (CTX), ceftazidime (CAZ)  και aztreonam (AZT) των 
30 μg, τοποθετούνται γύρω από δίσκο amoxicillin/clavulanate 
(20 μg/10 μg). Ο δίσκος aztreonam (τοποθετείται για την ανίχνευ-
ση των ESBLs σε περίπτωση που το βακτήριο παράγει μεταλλο-
β-λακταμάση. Ο δίσκος cefoxitine (FOX) προστίθεται ως δείκτης 
παρουσίας άλλου επιπρόσθετου μηχανισμού αντοχής (δεν υδρο-
λύεται από τις ESBLs και την KPC, υδρολύεται από τις μεταλλο-β-
λακταμάσες και AmpC β-λακταμάσες, ενώ απώλεια πορίνης οδηγεί 
επίσης σε αντοχή στην cefoxitine). Η συνέργια (διεύρυνση της 
αναστολής) μεταξύ amoxicillin/clavulanate (AMC) των δίσκων των 
κεφαλοσπορινών και του aztreonam είναι ενδεικτική παραγωγής 
ESBLs (φωτογραφία από την καθημερινή εφαρμογή της μεθόδου 
στο εργαστήριο ως μέρος της Kirby Bauer). 
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Σύμφωνα με τις οδηγίες του CLSI κάθε στέλεχος με θετική 
φαινοτυπική δοκιμασία για ESBL αναφέρεται ανθεκτικό σε όλες 
τις πενικιλίνες, κεφαλοσπορίνες (εκτός από τις cephamycins, 
cefoxitine cefotetan) και aztreonam ανεξαρτήτως της in 
vitro ευαισθησίας. Οι συνδυασμοί β-λακταμικών με αναστο-
λείς των β-λακταμασών (amoxicillin-clavulanate, ticarcillin/
clavulanate ή piperacillin-tazobactam) θα αναφέρονται ως 
έχουν (ευαίσθητοι εφόσον διάμετροι και MICs είναι μέσα στα 
όρια ευαισθησίας).

Οι καρβαπενέμες θεωρούνται φάρμακα εκλογής για σοβα-
ρές λοιμώξεις από στελέχη που παράγουν ESBLs.
   
AmpC β-ΛΑΚΤΑΜΑΣΕΣ

Οι AmpC β-λακταμάσες ανήκουν στην λειτουργική ομάδα 
1 και την μοριακή κλάση C. Τα περισσότερα συνήθη Gram-
αρνητικά βακτήρια  φέρουν χρωμοσωμιακό blaAmpC γόνο. 

Χαρακτηριστική είναι η απουσία του χρωμοσωμιακού γόνου 
από την  K. pneumoniae, K. oxytoca, P. mirabilis, and Sal-
monella spp.25 Μεταλλάξεις των γόνων που ρυθμίζουν την 
έκφραση της χρωμοσωμιακής  AmpC β-λακταμάσης οδηγούν 
σε υπερπαραγωγή (derepression) της χρωμοσωμιακής AmpC 
β-λακταμάσης (E. cloacae, Citrobacter freundii, Serratia marc-
escens, Morganella morganii, P. aeruginosa) με αποτέλεσμα 
αντοχή στις oxyimino και 7-α-methoxy-cephalosporins και 
μονομπακτάμες. Η πιο κοινή αιτία υπερπαραγωγής AmpC εί-
ναι η μετάλλαξη του ampD γόνου.26 Οι μεταλλάξεις του ampR 
γόνου είναι λιγότερο συχνές. Σπάνιες είναι οι μεταλλάξεις του 
γόνου ampG, οι οποίες οδηγούν σε χαμηλού επιπέδου έκφρα-
ση της AmpC.

Πλασμιδιακές AmpC β-λακταμάσες έχουν τυποποιηθεί κυ-
ρίως σε στελέχη που στερούνται του χρωμοσωμιακού επαγώγι-
μου γόνου όπως σε K. pneumoniae, K. oxytoca, Salmonella, E. 
coli, και P. mirabilis.27 

Πίνακας 1. Φαινότυποι αντοχής και ερμηνεία μηχανισμών.

AMP
AMX/
CLAV

TIC
TIC/
CLAV 

PIP
PIP/ 
TAZ 

CEF FOX CXM CAZ
CTX,
CRO 

FEP ATM
IMP,
MEM 

Ερμηνεία Διόρθωση

R S R S r S r S S S S S S S

Πενικιλλι-
νάση- σε 
χαμηλό 
επίπεδο

Αναφορά 
R σε 1ης 
γενιάς 

κεφαλοσπο-
ρίνες εκτός 

από  UTI

R r/R R r/R R r/R R S S S S S S S

Υπερπα-
ραγωγή 

Πενικιλλι-
νάσης

R R R R R S (r/R) S S S S S S S S IRT

R S R S R S R S R R R R R S ESBLs

Παραγωγή 
ESBL 

Αναφορά 
R σε 2/3/4 

γενιάς κεφα-
λοσπορίνες 

R R R R R R R R R R R S R S AmpC

AMP (ampicillin), AMX/CLAV (co-amoxiclav), ATM (aztreonam), CAZ (ceftaxzidime), FEP (cefepime), CEF (cephalothin), CPR 
(cefpirome), CRO (ceftriaxone), CTX (cefotaxime), CXM (cefuroxime), FOX (cefoxitin), PIP (Piperacillin), TZP (Piperacillin/tazobactam), 
TIC (ticarcillin), TIC/CLAV (ticarcillin/clavulanate).   R: αντοχή,  S: ευαισθησία,  r: μειωμένη αντοχή.
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Τόσο οι χρωμοσωμιακές όσο και οι πλασμιδιακά κωδικο-
ποιούμενες AmpC β-λακταμάσες προσφέρουν ευρύτερο φά-
σμα αντοχής από τις ESBLs, διότι υδρολύουν πενικιλίνες, 
oxyimino-cephalosporins (ceftazidime, cefotaxime, ceftri-
axone) κεφαμυσίνες (cefoxitin και cefotetan), και μονομπα-
κτάμες (aztreonam). Οι  AmpC β-λακταμάσες δεν αναστέλ-
λονται από τους αναστολείς των β-λακταμασών (clavulanic 
acid, sulbactam, tazobactam) και δεν υδρολύουν cefepime, 

cefpirome, και καρβαπενέμες (πίνακας 1). Υπερπαραγωγή των 
AmpCs συνδέεται συχνά με απώλεια ή αλλαγή μια πορίνης 
στην εξωτερική  μεμβράνη, η οποία οδηγεί σε υψηλού επιπέ-
δου αντοχή όχι μόνο σε όλες τις πενικιλίνες, κεφαλοσπορίνες 
και μονομπακτάμες, αλλά επίσης και στις καρβαπενέμες, λόγω 
ελαττωμένης διαπερατότητας της εξωτερικής μεμβράνης και 
συνεπώς ελαττωμένης πρόσληψης του αντιβιοτικού.28

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ AmpC β-ΛΑΚΤΑΜΑΣΩΝ
ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Αντοχή στις κεφαμυσίνες (με εξαίρεση τα Gram-αρνητικά 
με ενδογενή αντοχή) δείχνει την παρουσία AmpC ενζύμου 
αλλά μπορεί να δείχνει και απώλεια πορίνης (K. pneumoniae 
με απώλεια OmpK35 και OmpK36 πορινών), ή παραγωγή με-
ταλλο-β λακταμάσης (περιπτώσεις που δεν παρατηρείται ελατ-
τωμένη ευαισθησία ή αντοχή στις καρβαπενέμες). Συνεπώς η 
απώλεια πορίνης και η παρουσία μεταλλο-β-λακταμάσης (VIM) 
θα πρέπει να αποκλεισθούν, πριν η αντοχή στην cefoxitin 
θεωρηθεί δείκτης παραγωγής AmpC-β-λακταμάσης. Τα στε-
λέχη που παράγουν KPC και αυτά που παράγουν ESBL είναι 
cefoxitin ευαίσθητα.

Για τις δοκιμασίες ανίχνευσης δεν υπάρχουν κριτήρια ή αλ-
γόριθμοι προτεινόμενοι από το CLSI. Οι εφαρμοζόμενες τεχνι-
κές σε ένα κλινικό εργαστήριο είναι: (α) Δοκιμασία συνέργιας29 
δίσκου ceftazidime ή cefotaxime ή και των δύο με δίσκο που 
περιέχει 500-µg cloxacillin (CL), η οποία αποτελεί αναστολέα 
της AmpC (οι αποστάσεις μεταξύ των δίσκων από κέντρο σε κέ-
ντρο ρυθμίζονται ανάλογα με τις διαμέτρους αναστολής των δί-
σκων των κεφαλοσπορινών) (εικ. 3). (β) Δοκιμασία συνδυασμού 
(combined disk test). Χρησιμοποιούνται δίσκοι ceftazidime, 
cefotaxime και cefoxitin χωρίς και με 500-µg cloxacillin/δί-
σκο. Αύξηση ≥5 mm της ζώνης αναστολής των κεφαλοσπορινών 
που συνδυάζονται με cloxacillin είναι ενδεικτική παραγωγής 
AmpC ενζύμου (εικ. 4α). (γ) Δοκιμασία Etest με cefotetan ή 
cefoxitin χωρίς και με cloxacillin. Ελάττωση της MIC κατά 3 
τουλάχιστον αραιώσεις (πηλίκο MIC cefotetan/cefotetan+ 

cloxacillin ≥8) ή ύπαρξη μια δεύτερης έλλειψης (phantom 
zone) θεωρείται θετική (εικ. 5). (δ) Δοκιμασία συνέργιας ή συν-
δυασμού των δίσκων (ceftazidime, cefotaxime, cefoxitin) με 
Boronic acid (300 µg 3-aminophenylboronic acid/δίσκο), το 
οποίο αναστέλλει την  AmpC β- λακταμάση, αλλά και την KPC 
καρβαπενεμάση.30 Ελάττωση της αντοχής στην ceftazidime, 
cefotaxime, ή cefoxitin από το aminophenylboronic acid (BA), 
είναι ενδεικτική παραγωγής AmpC ενζύμου (Αύξηση ≥5 mm 
της ζώνης αναστολής) (εικ. 4β). Αναστολή με Boronic acid και 
cloxacillin   δείχνει την παρουσία AmpC, ενώ αναστολή μόνο 
με Boronic acid και όχι με cloxacillin δείχνει την παρουσία   
KPC (η cloxacillin αναστέλλει μόνο την AmpC).

Tο BA (300μg/δίσκο) αναστέλλει την αντοχή στην 
ceftazidime και cefotaxime στα περισσότερα στελέχη που πα-
ράγουν AmpC με τις ακόλουθες εξαιρέσεις: (α) στελέχη που 
παράγουν ACT-1 και MOX-2, δεν ανιχνεύονται με ceftazidime 
+ BA, (β) στελέχη που παράγουν DHA-1 και FOX-1 δεν ανιχνεύ-
ονται με cefotaxime + BA, και (γ) με δίσκο cefoxitin + BA 
ανιχνεύονται όλα τα στελέχη που παράγουν AmpC εκτός από 
εκείνα που παράγουν ACC-1 (το ένζυμο αυτό δεν υδρολύει την 
cefoxitin).31 Στα στελέχη με έλλειψη πορίνης δεν παρατηρεί-
ται αλλαγή στην αντοχή της cefoxitin, όταν χρησιμοποιείται 
δίσκος cefoxitin + BA αλλά με την χρήση δίσκων ceftazidime 
και cefotaxime (πίνακας 2). Για την ερμηνεία του πίνακα 2 θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: (α) Τα στελέχη που 
παράγουν μεταλλο-β-λακταμάση ή AmpC δεν ανταποκρίνονται 
στην αναστολή με clavulanic acid και είναι ανθεκτικά στην 
cefoxitin. (β) Ένα στέλεχος που παράγει καρβαπενεμάση κλά-
σης A απαντά θετικά στην αναστολή με clavulanic acid και 
μπορεί να διαγνωσθεί ψευδώς ότι παράγει ESBL, εάν δεν είναι 
εμφανής η ελαττωμένη ευαισθησία του στο imipenem. (γ) Στε-
λέχη που παράγουν καρβαπενεμάση κλάσης A είναι αρνητικά 
στην αναστολή με  EDTA, ενώ αντίθετα είναι θετικά όσα παρά-
γουν καρβαπενεμάση κλάσης B. 

Σε αντίθεση με την παραγωγή ESBLs δεν υπάρχουν συ-
στάσεις από το CLSI για στελέχη που παράγουν AmpC-β-
λακταμάση. H cefepime είναι ένας ασθενής επαγωγέας της 
AmpC-β-λακταμάσης και διασχίζει ταχέως την εξωτερική κυτ-
ταρική μεμβράνη φθάνοντας έτσι εύκολα στο στόχο της χωρίς 
να αδρανοποιείται από τις β-λακταμάσες. Επειδή στελέχη που 
παράγουν AmpC συχνά είναι ευαίσθητα στις κεφαλοσπορίνες 
4ης γενιάς (cefepime, cefpirome) τα αντιβιοτικά αυτά χρησιμο-
ποιούνται ως εναλλακτική θεραπεία. Λόγω της κλινικής αποτυ-
χίας μερικοί συγγραφείς συνιστούν32 τα στελέχη που παράγουν 
AmpC-β-λακταμάση να αναφέρονται ανθεκτικά σε όλες τις κε-



138

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΣ 56 / ΤΕΥΧΟΣ 3

Εικόνα 3. (α) Δοκιμασία συνέργιας σε Mueller-Hinton άγαρ στε-
λέχους Enterobacter cloacae με υπερπαραγωγή (derepression) 
της χρωμοσωμιακής AmpC β-λακταμάσης. Οι αποστάσεις των δί-
σκων ceftazidime (CAZ) και cefotaxime (CTX) από τον δίσκο που 
περιέχει 500-µg cloxacillin (αναστολέα της AmpC) ρυθμίζονται 
ανάλογα με τις διαμέτρους της ζώνης αναστολής των. Η  συνέργια 
(διεύρυνση της αναστολής) μεταξύ των κεφαλοσπορινών και του  

δίσκου με την cloxacillin (CL) αποτελεί ένδειξη παραγωγής AmpC 
β-λακταμάσης. (β) Η cefoxitine (FOX) ως ισχυρός επαγωγέας (επά-
γει την έκφραση της AmpC β-λακταμάσης) προκαλεί ανταγωνισμό 
μεταξύ των δίσκων ceftazidime (CAZ) και cefotaxime (CTX) σε φυ-
σικό (wild) στέλεχος Enterobacter cloacae, λόγω πρόκλησης της 
έκφρασης της χρωμοσωμιακής AmpC, η οποία υδρολύει τις CTX 
και CAZ. 

Εικόνα 4. Δοκιμασία συνδυασμού (combined disk test) σε στε-
λέχος Enterobacter cloacae με υπερπαραγωγή (derepression) 
της χρωμοσωμιακής AmpC β-λακταμάσης. (α) Δίσκοι ceftazidime 
(CAZ), cefotaxime (CTX),  και cefoxitin (FOX)  χωρίς και με 500-
µg cloxacillin/δίσκο τοποθετούνται σε Mueller-Hinton άγαρ μετά 
ενοφθαλμισμό του βακτηριδίου (αύξηση ≥5 mm της ζώνης ανα-
στολής των κεφαλοσπορινών που συνδυάζονται με cloxacillin

είναι ενδεικτική παραγωγής AmpC ενζύμου). (β) Η ίδια δοκιμασία 
με συνδυασμό των δίσκων ceftazidime, cefotaxime, cefoxitin με 
300 µg 3-aminophenylboronic acid/δίσκο (BA). Το boronic acid 
αναστέλλει την  AmpC β- λακταμάση, αλλά και την KPC καρβαπενε-
μάση. Η αναστολή με BA και cloxacillin (CL) δείχνει την παρουσία 
AmpC, ενώ αναστολή μόνο με  BA (όχι με CL) δείχνει την παρουσία 
KPC (η CL αναστέλλει μόνο την AmpC).
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Εικόνα 5. Δοκιμασία Etest με cefotetan 
(CN) χωρίς και με cloxacillin (CNI) σε στέ-
λεχος Klebsiella pneumoniae με πλασμιδια-
κή AmpC β-λακταμάση. Ελάττωση της MIC 
κατά 3 τουλάχιστον αραιώσεις (πηλίκο MIC 
cefotetan/cefotetan+ cloxacillin ≥8) είναι 
ενδεικτική παραγωγής AmpC.

Πίνακας 2. Διαγνωστικά κριτήρια για την ανίχνευση των β-λακταμασών.

ß-λακταμάση
Απώλεια 
πορίνηςβ

Απάντηση στο 
CA+ CAZ ή CTX 
(αύξηση ≥5 mm)

FOXa

Απάντηση
στο APB

(αύξηση ≥5 mm)
IPMa

Απάντηση
στο EDTA 

(αύξηση ≥5 mm)

ESBL -
+

Ναι
Ναι

Sγ

R
Όχι
Όχι

S
S (R→ERT)

Όχι
Όχι

AmpC -
+

Όχι
Όχι

R
R

Ναι
Όχι (μόνο για FOX)δ 

S
R/↓S

Όχι
Όχι

Καρβαπενεμάση 
κλάση Α

-
+

Ναι
Ναι

S
R

Όχι (ναι για KPC)
Όχι (ναι για KPC)

R/↓S
R/↓S

Όχι
Όχι

Καρβαπενεμάση 
κλάση Β

-
+

Όχι
Όχι

R
R

Όχι
Όχι

R/↓S
R/↓S

Ναι
Ναι

α. FOX, cefoxitin; IPM, imipenem, CA, Clavulanic acid, ΑPB, 3-aminophenylboronic acid
β. Aπώλεια πορίνης OmpK35 και OmpK36 στην K. pneumoniae.
γ. R, ανθεκτικό, S, ευαίσθητο, S, ελαττωμένη ευαισθησία σύμφωνα με τα κριτήρια του CLSI.
δ. Για AmpC με απώλεια πορίνης, μια APB απάντηση παρατηρείται για CAZ ή CTX αλλά όχι για FOX.
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φαλοσπορίνες παρά την in vitro ευαισθησία (συστάσεις ανάλο-
γες με εκείνες του CLSI για τα στελέχη που παράγουν ESBLs). 

Για τα βακτήρια E. cloacae, C. freundii, S. marcescens, M. 
morganii, Providencia spp η αντοχή στις oxyimino cephalo-
sporins οφείλεται κυρίως στην υπερπαραγωγή (derepression) 
της χρωμοσωμιακής AmpC β-λακταμάσης λόγω μετάλλαξης. 
Όλα τα στελέχη Enterobacter spp., C. freundii, Serratia spp., 
M. morganii και Providencia spp. συνιστάται να αναφέρονται 
ως ανθεκτικά στις κεφαλοσπορίνες 3ης γενιάς παρά την in 
vitro ευαισθησία, εκτός αν το βακτήριο απομονώνεται από το 
ουροποιητικό, όπου επιτυγχάνονται υψηλές συγκεντρώσεις 
του φαρμάκου.33 Η χορήγηση κεφαλοσπορινών ευρέως φά-
σματος σε σοβαρές λοιμώξεις από τα βακτήρια αυτά οδηγεί 
σε επιλογή των στελεχών που φέρουν μετάλλαξη στο γόνο 
(derepressed resistant mutants) με επακόλουθο την αποτυ-
χία της θεραπείας.

 Οι καρβαπενέμες χρησιμοποιούνται για την θεραπεία λοι-
μώξεων από βακτήρια που παράγουν AmpC β-λακταμάση, αλλά 
αντοχή μπορεί να εμφανισθεί από απώλεια πορινών (ελάττωση 
εισροής) ή ενεργοποίησης της  efflux pump.

ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΑΣΕΣ

Η αντοχή των Gram-αρνητικών βακτηρίων στις καρβαπενέ-
μες, (imipenem, meropenem) οφείλεται σε 3 μηχανισμούς. 
(α) Παραγωγή β-λακταμασών που υδρολύουν τις καρβαπε-
νέμες (καρβαπενεμάσες), (β) αλλαγή του στόχου (PBPs) που 
επηρεάζει τη συγγένεια  με τις καρβαπενέμες, και (γ) υπερ-
παραγωγή της χρωμοσωμιακής AmpC κεφαλοσπορινάσης 
(derepression), η οποία συνδυάζεται με μειωμένη διαβατότη-
τα της εξωτερικής μεμβράνης, λόγω απώλειας ή αλλαγής των 
καναλιών των πορινών. 

Οι καρβαπενεμάσες, είναι μέλη των μοριακών κλάσεων A, B 
και D β-λακταμασών, τα οποία έχουν την ικανότητα υδρόλυσης 
των καρβαπενεμών. Η κλάση A και D είναι ένζυμα που στην 
ενεργό θέση τους έχουν σερίνη, ενώ η κλάση B περιλαμβάνει 
ένζυμα τα οποία στην ενεργό θέση περιέχουν δισθενή κατιόντα 
ψευδαργύρου (μεταλλο-β-λακταμάσες).

Η λειτουργική ταξινόμηση περιλαμβάνει τις καρβαπενε-
μάσες στην ομάδα 2f (κλάση Α) και την λειτουργική ομάδα 3 
(κλάση Β). Η κλάση Β έχει διαιρεθεί στις υποκλάσεις B1, B2 
και B3 με βάση τα δομικά τους χαρακτηριστικά, τη συγγένεια 
με το ψευδάργυρο και τα χαρακτηριστικά της υδρόλυσης.34 Η 
υποκλάση B2 υδρολύει κατά προτίμηση καρβαπενέμες, ενώ οι 
υποκλάσεις B1 και B3 έχουν ευρύ φάσμα υδρόλυσης.

ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΑΣΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α

Τα βακτήρια που παράγουν τα ένζυμα αυτά χαρακτηρίζο-
νται από ελαττωμένη ευαισθησία στην imipenem (MICs  ≤4 
μg/ml) μέχρι πλήρη αντοχή. Υδρολύουν μια μεγάλη ποικι-
λία β-λακταμικών αντιβιοτικών, καρβαπενέμες, πενικιλίνες, 
κεφαλοσπορίνες και aztreonam, και αναστέλλονται από το 
clavulanate και tazobactam. Διακρίνονται στα χρωμοσωμιακά 
κωδικοποιούμενα ένζυμα SME, NMC, και IMI και τα πλασμιδιακά 
KPC και GES.

Χρωμοσωμιακά κωδικοποιούμενα ένζυμα. SME-1 (“Serratia 
marcescens enzyme”) ανιχνεύτηκε πρώτα στην Αγγλία το 1982 
σε 2 στελέχη S. marcescens.35 Η SME-1 β-λακταμάση, μαζί με τα 
σχεδόν ταυτόσημα SME-2 και SME-3, έχουν βρεθεί σποραδικά 
και στις ΗΠΑ.36 

Τα IMI (imipenem-hydrolyzing β-lactamase) και NMC-A 
(not metalloenzyme carbapenemase) έχουν ανιχνευθεί σε κλι-
νικά στελέχη E. cloacae.37, 38 Τα SME, NMC και IMI υδρολύουν 
πενικιλίνες, παλαιότερες κεφαλοσπορίνες, aztreonam και καρ-
βαπενέμες. Υδρολύουν ανεπαρκώς την cefoxitin, τις ευρέως 
φάσματος κεφαλοσπορίνες και την cefotaxime ταχύτερα από 
την ceftazidime.

Πλασμιδιακά κωδικοποιούμενα ένζυμα. Οι KPC (Klebsiella 
pneumoniae carbapenemase) διακρίνονται από τα άλλα έν-
ζυμα της λειτουργικής ομάδος 2f στο ότι υδρολύουν τις ευ-
ρέως φάσματος κεφαλοσπορίνες. Αν και οι KPC ευρίσκονται 
κυριαρχικά στην K. pneumoniae,39, 40 έχουν βρεθεί στην E. 
coli, Enterobacter spp. Salmonella spp. και πρόσφατα στην 
P. aeruginosa.41 Οι KPC καρβαπενεμάσες υδρολύουν όλα τα 
β-λακταμικά (περιλαμβανομένων και των κεφαλοσπορινών 
ευρέως φάσματος). Ασθενής υδρόλυση παρατηρείται για την 
cefoxitin (πίν.3). 

Η GES/IBC οικογένεια με αναφορά της IBC-1 (integron-borne 
cephalosporinase) περιγράφτηκε για πρώτη φορά στην Ελλά-
δα42 σε στέλεχος E. cloacae και της GES-1 (Guiana extended 
spectrum) στην Γαλλική Γουϊάνα σε στέλεχος K. pneumoniae.43 
Το όνομα IBC μετατράπηκε σε ονοματολογία GES. Έχουν περι-
γραφεί. τουλάχιστον 9 ποικιλίες GES.

ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΑΣΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Β ή 
ΜΕΤΑΛΛΟ-β-ΛΑΚΤΑΜΑΣΕΣ

Οι μεταλλο-β-λακταμάσες (MBLs), μπορούν να διαιρεθούν σε 
εκείνες που φυσιολογικά κωδικοποιούνται από το χρωμόσωμα 
και σε εκείνες που κωδικοποιούνται από μεταβιβάσιμα γονίδια. 
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Τα χρωμοσωμιακά ένζυμα ευρίσκονται σε ευκαιριακά πα-
θογόνα βακτήρια του περιβάλλοντος και με εξαίρεση την S. 
maltophilia δεν συνδέονται συχνά με σοβαρές νοσοκομειακές 
λοιμώξεις και δεν μεταφέρονται εύκολα (πίν. 4).

Σε αντίθεση με τις χρωμοσωμιακές MBLs τα επίκτητα και 
μεταβιβάσιμα μεταλλοένζυμα παρουσιάζουν μια δραματική 
αύξηση στην ανίχνευση και στη γεωγραφική τους διασπο-
ρά. Περιλαμβάνουν τις οικογένειες VIM, IMP, GIM (German 
imipenemase), SPM (Sao Paulo metallo-β-lactamase) και SIM 
(Seoul imipenemase). 

Οι MBLs υδρολύουν όλα τα β-λακταμικά αντιβιοτικά (πενι-
κιλίνες, κεφαλοσπορίνες, κεφαμυσίνες, καρβαπενέμες) εκτός 

από το aztreonam. Τα ένζυμα αυτά δεν αναστέλλονται από 
τους αναστολείς των β-λακταμασών (clavulanate, sulbactam, 
tazobactam) αναστέλλονται όμως από τη χηλική ουσία EDTA η 
οποία δεσμεύει τα δισθενή ιόντα του Zn2+ και άλλα δισθενή κα-
τιόντα. Αντίθετα οι καρβαπενεμάσες κλάσης Α αναστέλλονται 
από τους αναστολείς των β-λακταμασών, οι καρβαπενεμάσες 
κλάσης D εμφανίζουν πτωχή αναστολή και οι δύο όμως κλάσεις 
δεν αναστέλλονται από το EDTA (πίν. 5).

IMP-τύπου μεταλλο-β-λακταμάσες. Το πρώτο IMP-1 έν-
ζυμο ανιχνεύτηκε στην P. aeruginosa από Ιάπωνες,44 ενώ το 
πρώτο IMP-τύπου ένζυμο που βρέθηκε στην Ευρώπη ήταν το 
IMP-2, το οποίον ανιχνεύτηκε σε στέλεχος του A. baumannii  
στην Ιταλία.45 

VIM-τύπου μεταλλο-β-λακταμάσες. Μια άλλη οικογένεια 
μεταλλο-β-λακταμασών που επικρατεί αποτελείται από τα VIM 
ένζυμα (Verona integron-encoded metallo-b-lactamase). 
Το VIM-1 ένζυμο απομονώθηκε για πρώτη φορά στην Βερόνα 
της Ιταλίας,46 ενώ αμέσως μετά  ανιχνεύτηκε το VIM-2 στη 
Γαλλία.47 Και τα δύο ένζυμα ανιχνεύτηκαν σε κλινικά στελέ-
χη P. aeruginosa. Στην Χώρα μας έχουν απομονωθεί VIM-1 
σε Εντεροβακτηριακά (E. coli, K. pneumoniae, P. mirabilis, E. 
Cloacae)48 και στο A. baumannii 49 και VIM-1, VIM-2 και VIM-4 
MBLs στην P. aeruginosa.50, 51

Πρόσφατα περιγράφτηκε η NDM-1 μεταλλο-β-λακταμάση 
(New Delhi metallo-beta-lactamase),52 η οποία υδρολύει όλα 
τα β-λακταμικά πενικιλίνες, κεφαλοσπορίνες και  καρβαπενέ-
μες με εξαίρεση το  aztreonam. Το γονίδιο που κωδικοποιεί την 
NDM- 1 βρέθηκε σε πλασμίδιο σε ένα μεταβιβάσιμο γενετικό 

Πίνακας 3. Υδρόλυση των β-λακταμικών αντιβιοτικών από τις καρβαπενεμάσες κλάσης Α.

                                            Υδρόλυσηα                                                                                                                                     Αναστολήβ

Μοριακή 
κλάση

Λειτουργική 
ομάδα

Ένζυμο Πενικιλίνες
Κεφαλοσπο-
ρίνες 1ης και 
2ης γενιάς

Ευρέος 
φάσματος 
Κεφαλο-
σπορίνες

Αζτρεονάμη Καρβαπενέμες EDTA
Κλαβου-
λανικό 

οξύ

A 2f NMC + + +/- + + - +
IMI + + +/- + + - +
SME + + +/- + + - +
KPC + + + + + - +
GES + + + - +/- - +

α. Σύμβολα: +, ισχυρή υδρόλυση, +/-, ασθενής υδρόλυση, -, μη υδρολυτική δράση 
β. Σύμβολα: +, αναστολή από τους αναστολείς των β-λακταμασών, -, μη αναστολή

Πίνακας 4. Βακτήρια με χρωμοσωμιακές MBLs.

Bacillus spp.

Chryseobacterium indologenes

Chryseobacterium meningosepticum

Chryseobacterium gleum

Flavobacterium johnsoniae

Aeromonas hydrophilia

Aeromonas veronii

Legionella gormanii

Stenotrophomonas maltophilia
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στοιχείο μεγέθους 180-kb που περιέχει μια ποικιλία ανθεκτικών 
γονιδίων όπως: (α) γονίδιο που κωδικοποιεί την CMY-4 (AmpC 
β-λακταμάση), (β) γονίδια που αδρανοποιούν erythromycin, 
Ciprofloxacin, rifampicin, και chloramphenicol και (γ) γονί-
διο που κωδικοποιεί efflux pump, η οποία προκαλεί επιπρόσθε-
τη αντιμικροβιακή αντοχή.53 Στελέχη με NDM-1 σχεδόν πάντα 
έχουν μια 16S rRNA μεθυλάση, η οποία προσφέρει αντοχή σε 
όλες τις αμινογλυκοσίδες. Η NDM-1 έχει ανιχνευθεί κυρίως σε 
K. pneumoniae αλλά και σε E. coli και E. cloacae. Τα στελέχη 
που παράγουν NDM-1 είναι πολυανθεκτικά με ευαισθησία μόνο 
στις  πολυμυξίνες και tigecycline.

ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΑΣΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ D

Η κλάση D περιλαμβάνει τις OXA-τύπου καρβαπενεμάσες οι 
οποίες κυρίως ευρίσκονται στο Acinetobacter spp. Υπάρχουν 
9 μείζονες υποομάδες OXA-τύπου καρβαπενεμασών. Η ARI-1 
(Acinetobacter resistant to imipenem) ήταν η πρώτη καρβαπε-
νεμάση (κλάση D) η οποία ανιχνεύτηκε στο Εδιμβούργο σε στέ-
λεχος που απομονώθηκε από καλλιέργεια αίματος. Η  ARI-1 μετο-
νομάσθηκε αργότερα σε OXA-23.54 Η OXA-23 έχει τυποποιηθεί σε 
επιδημίες από Acinetobacter ανθεκτικού στις καρβαπενέμες σε 
Βραζιλία, Κορέα και Αγγλία. Η OXA-24 και η  OXA-40  ανιχνεύ-
τηκαν σε επιδημίες στην Πορτογαλία και Ισπανία.55 Η OXA-58 
έχει ανιχνευθεί σε κλινικά στελέχη Acinetobacter spp σε πολλές 
χώρες και στην Ελλάδα.56 Η OXA-51 έχει τυποποιηθεί σε όλα τα 

στελέχη A. baumannii ως φυσικό συστατικό του χρωμοσώματος. 
Οι OXA-καρβαπενεμάσες υδρολύουν ασθενώς τις καρβαπε-
νέμες, και αναστέλλονται πτωχά από το κλαβουλανικό. Υδρο-
λύουν πενικιλίνες, 1ης και 2ης γενιάς κεφαλοσπορίνες, δεν 
υδρολύουν το aztreonam ενώ υδρολύουν ασθενώς τις κεφαλο-
σπορίνες ευρέως φάσματος (πίν. 5).

Οι OXA-48 ανιχνεύτηκαν τελευταία σε εντεροβακτηριακά 
(K. pneumoniae E. coli) σε πολλές χώρες (Μέση Ανατολή, Ιν-
δία, Ευρώπη και Β. Αφρική).57 Είναι δύσκολες στην ανίχνευση, 
διότι συχνά διατηρούν ευαισθησία στις ευρέως φάσματος κε-
φαλοσπορίνες και μονομπακτάμες, αλλά εκφράζουν αντοχή ή 
μειωμένη ευαισθησία στις καρβαπενέμες. Δεν έχουν τυποποιεί 
ειδικοί αναστολείς για τις OXA-48.  

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΑΣΩΝ
ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Τροποποιημένη δοκιμασία του Hodge (modified Hodge test). 
Με την δοκιμασία αυτή ανιχνεύονται όλες οι καρβαπενεμά-
σες. Mueller-Hinton άγαρ επιστρώνεται με εναιώρημα πυ-
κνότητας 0.5 McFarland προτύπου στελέχους E. Coli (ATCC 
25922), ενώ στο κέντρο του τρυβλίου τοποθετείται δίσκος 
meropenem (10 μg) ή ertapenem σύμφωνα με τις οδηγίες του 
CLSI. Τα εξεταζόμενα για παραγωγή καρβαπενεμάσης στελέχη 
επιστρώνονται υπό μορφή λωρίδας από το δίσκο μέχρι το χεί-
λος του τρυβλίου. Παραμόρφωση της ζώνης αναστολής γύρω 

Πίνακας 5. Υδρόλυση των β-λακταμικών αντιβιοτικών από καρβαπενεμάσες

κλάσης Β (μεταλλο-β-λακταμάσες) και D (OXA-τύπου).

                                            Υδρόλυσηα                                                                                                                                     Αναστολήβ

Μοριακή 
κλάση

Λειτουργική 
ομάδα

Ένζυμο Πενικιλίνες
Κεφαλοσπο-
ρίνες 1ης και 
2ης γενιάς

Ευρέος 
φάσματος 
Κεφαλο-
σπορίνες

Αζτρεονάμη Καρβαπενέμες EDTA
Κλαβου-
λανικό 

οξύ

B1 3 IMP + + + - + + -
VIM + + + - + + -
GIM + + + - + + -
SPM + + + - + + -

D 2d OXA + + +/- - +/- - +/-

α. Σύμβολα: +, ισχυρή υδρόλυση, +/-, ασθενής υδρόλυση, -, μη υδρολυτική δράση 
β. Σύμβολα: +, αναστολή από τους αναστολείς των β-λακταμασών, +/- ποικίλη αναστολή, -, μη αναφερόμενη αναστολή
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από το εξεταζόμενο βακτήριο θεωρείται ενδεικτική παραγω-
γής καρβαπενεμάσης (εικ. 6).

Οι συνήθεις δοκιμασίες που εφαρμόζονται για ανίχνευση 
των MBLs είναι: (α) το MBL Etest (ΑΒ Biodisk Solna, Sweden), 
(β) η δοκιμασία συνέργιας με δύο δίσκους (double-disk 
synergy test) και (γ) η δοκιμασία συνδυασμού του δίσκου με 
αναστολέα της MBL (combined disk test) (εικ. 7). 

Όλες οι δοκιμασίες βασίζονται στην ικανότητα χηλι-
κών παραγόντων, όπως του EDTA και των thiol-ενώσεωv 
(mercaptoethanol, mercaptopropionic acid, mercaptoacetic 
acid) να αναστέλλουν την δράση της MBL (IMBL).

Στη δοκιμασία συνέργιας δίσκος imipenem ή ceftazidime 
τοποθετείται σε απόσταση, η οποία ρυθμίζεται με βάση τη διά-
μετρο της ζώνης αναστολής των, από δίσκο που περιέχει μόνο 
IMBL. Διεύρυνση της ζώνης αναστολής μεταξύ των δύο δίσκων 
είναι ενδεικτική παραγωγής MBL. Για την αύξηση της ευαι-
σθησίας της δοκιμασίας, ιδιαίτερα σε μη ζυμωτικά βακτήρια, 
συνιστάται η χρήση τριών δίσκων imipenem, meropenem και 
ceftazidime γύρω από το δίσκο με το EDTA (extended EDTA disk 
synergy test)58 (εικ. 8).

Έχει παρατηρηθεί ότι το EDTA έχει ανασταλτική δράση στην 
ανάπτυξη ορισμένων βακτηρίων με αποτέλεσμα ψευδώς θετι-
κά αποτελέσματα. Στελέχη P. aeruginosa αρνητικά για MBL, 
παρουσία EDTA ελαττώνουν τις MICs του imipenem (IMP) με 
αποτέλεσμα ψευδή ανίχνευση MBL με το Etest και τη δοκιμα-
σία των δίσκων με IMP/IMP+EDTA.59 Το EDTA μπορεί επίσης να 
προκαλέσει υδρόλυση των αντιβιοτικών με αποτέλεσμα ψευ-
δώς αρνητικά αποτελέσματα. Το MBL Etest έχει δώσει επίσης 
ψευδώς θετικά αποτελέσματα με A. baumannii που παράγει 
OXA-τύπου καρβαπενεμάση.60 Για όλους αυτούς τους λόγους 
από κάποιους συγγραφείς προτείνεται η χρήση του dipicolinic 
acid (2,6-pyridinedicarboxylic acid) για την ανίχνευση των 
MBLs ιδίως σε στελέχη P. aeruginosa και A. baumannii.61 Το 
dipicolinic acid (DPA) είναι ανώτερο των άλλων χηλικών ενώ-
σεων διότι: έχει ισχυρή χειλική δράση, δεν αναστέλλει την ανά-
πτυξη των βακτηρίων και δεν υδρολύει τα αντιβιοτικά. Η ειδι-
κότητα και η ευαισθησία των μεθόδων  που χρησιμοποιούν ως 
αναστολέα DPA είναι ανώτερες σε σύγκριση με τις φαινοτυπικές 
δοκιμασίες που χρησιμοποιούν EDTA για ανίχνευση των MBLs 
σε Pseudomonas spp. και Acinetobacter spp. (εικ.9).

Οι KPC αναστέλλονται από το boronic acid (3-aminophenyl 
boronic acid),62 το οποίο χρησιμοποιείται για την ανίχνευσή 
τους σε δοκιμασίες συνέργιας ή συνδυασμού με δίσκους καρ-
βαπενεμών, ενώ δεν αναστέλλονται από το EDTA (εικ. 10). Ο 
δίσκος της ertapenem (ERT) έχει προταθεί ως ο πλέον κατάλ-

ληλος για την ανίχνευση της KPC σε εντεροβακτηριακά63, 64 
με χαμηλού επιπέδου αντοχή στις καρβαπενέμες και φαίνεται 
να είναι o πλέον κατάλληλος για την ανίχνευση της NDM-1.65 
Το  boronic acid έχει αναφερθεί ως ειδικό για την ανίχνευση 
των KPC με δίσκους imipenem (IMP) και meropenem (MEM) 
αλλά όχι με ERT όταν το στέλεχος παράγει πλασμιδιακή 
AmpC.62 Το CLSI συνιστά εκτέλεση της τροποποιημένης δοκι-
μασίας του Hodge (ΜΗΤ) με δίσκους MEM ή ERT για στελέ-
χη με MICs κοντά στα όρια ευαισθησίας.66 Έχουν αναφερθεί 
στελέχη K. pneumoniae ανθεκτικά στην ERT αλλά ευαίσθητα 
στην IMP και MEM, τα οποία δεν παράγουν καρβαπενεμάσες.67 
Τα στελέχη αυτά παρουσιάζουν απώλεια πορινών σε συνδυ-
ασμό με παραγωγή ESBL (στην περίπτωση αυτή επηρεάζεται 
κυρίως η ERT).68 H αντοχή στις καρβαπενέμες μπορεί να οφεί-
λεται στην αλλαγή ή απώλεια των πορινών ompK35, ompK36, 
ompK37, συχνά σε συνδυασμό με παραγωγή ESBL ή AmpC ή 
και των δύο. Τα ESBL/omp στελέχη της K. pneumoniae δίδουν 
ψευδώς θετικό το ΜΗΤ με την χρήση του δίσκου MEM όπως 
συνιστάται από το CLSI69 και είναι αυτά που ευθύνονται για 
την χαμηλή ειδικότητα του δίσκου της ERT και του ΜΗΤ στην 
ανίχνευση των KPC.70, 71 

Έχει αναφερθεί νοσοκομειακή επιδημία από K. pneumoniae 
που παράγει συγχρόνως και τα δύο ένζυμα VIM-1 και KPC-2.72 
Στο εργαστήριο μας ανιχνεύονται σποραδικά στελέχη Klebsiella 
pneumoniae που φέρουν και τα δύο γονίδια (blaVIM-1 και blaKPC-2) 
με την δοκιμασία που περιγράφεται στην εικόνα 11. 

Πολλά στελέχη K. pneumoniae είναι φορείς του blavim-1 
γονιδίου ή του  blaKPC-2 με MICs του imipenem μέσα στα όρια 
ευαισθησίας (≤4 μg/ml με τα ισχύοντα μέχρι τον Ιούνιο 
breakpoints). Τα βακτήρια αυτά μπορούν εύκολα να διαφύγουν 
της προσοχής και να λάβουν μέρος στην οριζόντια μεταφορά 
των γονιδίων προκαλώντας έτσι διασπορά και επιδημίες. Για το 
λόγο αυτό το CLSI μείωσε τα όρια (breakpoints) για imipenem, 
meropenem doripenem ≤1 μg/ml και για ertapenem ≤0,25 μg/
ml με σκοπό τον περιορισμό των φαινοτυπικών δοκιμασιών. 
Παρόλα αυτά στην πατρίδα μας έχουν ανιχνευθεί σε πολύ 
μικρό ποσοστό στελέχη Klebsiella pneumoniae φορείς μεταλ-
λο-β-λακταμασών με  MICs ≤1 μg/ml. Η κλινική έκβαση των 
ασθενών με λοιμώξεις από στελέχη K. pneumoniae φορείς 
των καλουμένων κρυφών MBL-γονιδίων, οι οποίοι θεραπεύ-
τηκαν με καρβαπενέμες έχει μελετηθεί.73, 74 Με βάση τις με-
λέτες αυτές καρβαπενέμες με MICs ≤4 χρησιμοποιούνται για 
θεραπεία αλλά σε συνδυασμό με colistin ή αμινογλυκοσίδες 
(gentamicin), ενώ καρβαπενέμες με MICs ≥4 δεν χορηγούνται 
για θεραπεία.75
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Εικόνα 6. Τροποποιημένη δοκιμασία του Hodge (modified Hodge 
test). Mueller-Hinton άγαρ επιστρώνεται με εναιώρημα πυκνότη-
τας 0.5 McFarland προτύπου στελέχους E. Coli (ATCC 25922), ενώ 
στο κέντρο του τρυβλίου τοποθετείται δίσκος meropenem (MEM) 
(10 μg). Τα εξεταζόμενα για παραγωγή καρβαπενεμάσης στελέχη 
επιστρώνονται υπό μορφή λωρίδας από το δίσκο μέχρι το χείλος 
του τρυβλίου. Παραμόρφωση της ζώνης αναστολής (διακοπή του 
κύκλου αναστολής)  γύρω από το εξεταζόμενο βακτήριο θεωρεί-
ται ενδεικτική παραγωγής καρβαπενεμάσης. Α και Β στελέχη K. 
pneumoniae που παράγουν VIM-1 και KPC αντίστοιχα. C, αρνητικός 

μάρτυρας.

Εικόνα 7. (α) Δοκιμασία συνδυασμού (combined disk test).  Δί-
σκος imipenem (IPM) χωρίς και με 5 μl EDTA 0,25 Μ  (465 μg/δί-
σκο)  τοποθετείται σε Mueller-Hinton άγαρ μετά ενοφθαλμισμό με 
στέλεχος K. pneumoniae που παράγει VIM-1 μεταλλο-β-λακταμάση 
(αύξηση ≥5 mm της ζώνης αναστολής του δίσκου με τον ανα-

στολέα είναι ενδεικτική παραγωγής μεταλλο-β-λακταμάσης). 
(β) Ταυτόχρονη δοκιμασία με Etest (πηλίκο MIC imipenem (IP)/
imipenem+ EDTA (IPI) ≥8 ή ύπαρξη μιας δεύτερης έλλειψης είναι 
θετική για MBL).
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Εικόνα 8. Εκτεταμένη δοκιμασία συνέργιας (extended EDTA disk 
synergy test) με δίσκους imipenem (IPM), meropenem (MEM) 
και ceftazidime (CAZ) γύρω από δίσκο που περιέχει μόνο EDTA 
(465 μg/δίσκο) σε στέλεχος P. aeruginosa που παράγει μεταλλο-
β-λακταμάση. Aύξηση της ευαισθησίας της δοκιμασίας, σε μη ζυ-
μωτικά, επιτυγχάνεται με τη χρήση περισσοτέρων από ένα δίσκων. 
Παρατηρείται διεύρυνση της ζώνης αναστολής μεταξύ των δίσκων 
imipenem και ceftazidime αλλά όχι με το meropenem.

Εικόνα 9. Δοκιμασία συνέργιας με τη χρήση DPA (2,6-pyridinedi-
carboxylic acid) ως αναστολέα της μεταλλο-β-λακταμάσης σε στέ-
λεχος P. aeruginosa που παράγει VIM. Χρησιμοποιήθηκαν δίσκοι 
meropenem (MEM), imipenem (IPM) και doripenem (DOR).

Εικόνα 10. Ανίχνευση KPC σε στέλεχος K. pneumoniae με τη δο-
κιμασία συνδυασμού των δίσκων imipenem (IPM), meropenem 
(MEM) και ertapenem (ETP) με 10 μl 3-aminophenyl boronic acid 
(600 μg/δίσκο). H πρώτη σειρά δίσκων δεν περιέχει κανένα ανα-
στολέα, η δεύτερη σειρά περιέχει EDTA (465 μg/δίσκο) και η τρίτη 
σειρά boronic acid (BA). Η KPC αναστέλλεται από το BA (αύξηση 
της ζώνης αναστολής ≥5 mm), ενώ δεν αναστέλλεται από το EDTA 
(η ζώνη αναστολής παραμένει αμετάβλητη σε σύγκριση με τους 
δίσκους χωρίς αναστολέα).



146

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΣ 56 / ΤΕΥΧΟΣ 3

Εικόνα 11. Ανίχνευση στελεχών K. pneumoniae που παράγουν 
συγχρόνως και τα δύο ένζυμα KPC και VIM με την δοκιμασία 
διπλού συνδυασμού των δίσκων με τους αναστολείς boronic 

acid (ΒΑ) και EDTA. Στην πρώτη σειρά τοποθετούνται  δίσκοι 
imipenem (IPM), meropenem (MEM) και ertapenem (ETP) χωρίς 
αναστολέα, στη δεύτερη σειρά με EDTA (465 μg/δίσκο), στη τρίτη 
σειρά και με τους δύο αναστολείς EDTA και ΒΑ και στην τέταρτη 
σειρά μόνο με ΒΑ (600 μg/δίσκο). (α) Στέλεχος K. pneumoniae 
που παράγει VIM. Η αύξηση της ζώνης αναστολής ≥5 mm στη 
2η (IPM+EDTA, MEM+EDTA, ETP+EDTA) και 3η (IPM+EDTA+BA, 
MEM+EDTA+BA, ETP+EDTA+BA) σειρά δίσκων που περιέχουν 
EDTA σε σύγκριση με την ζώνη αναστολής των δίσκων της 1ης 
σειράς που δεν περιέχουν αναστολέα είναι ενδεικτική παραγω-
γής VIM. Η ζώνη αναστολής της 4ης σειράς δίσκων που περιέ-
χει BA (IPM+BA, MEM+BA, ETP+BA) παραμένει αμετάβλητη. (β) 
Στέλεχος K. pneumoniae που παράγει KPC. Η αύξηση της ζώνης 
αναστολής ≥5 mm στη 3η και 4η σειρά δίσκων που περιέχουν 
BA σε σύγκριση με την 1η σειρά είναι ενδεικτική παραγωγής 
KPC. (γ) Στέλεχος K. pneumoniae που παράγει και τα δύο ένζυ-
μα KPC και VIM. Η αύξηση της ζώνης αναστολής ≥5 mm της 3ης 
σειράς δίσκων (IPM+EDTA+BA, MEM+EDTA+BA, ETP+EDTA+BA) 
σε σύγκριση με τη ζώνη αναστολής των δίσκων της 2ης σειράς 

(IPM+EDTA, MEM+EDTA, ETP+EDTA) είναι ενδεικτική παραγωγής 
KPC, ενώ η αύξηση της ζώνης αναστολής ≥5 mm της 3ης σειράς 
δίσκων σε σύγκριση με τη ζώνη αναστολής των δίσκων της 4ης 
σειράς (IPM+BA, MEM+BA, ETP+BA) είναι ενδεικτική παραγωγής 
VIM (είναι εμφανής η μεγαλύτερη διάμετρος της 3ης σειράς σε 
σύγκριση με την 2η και 4η σειρά).
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MΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΗΣ P. aeruginosa 
ΣΤΟΥΣ β-ΛΑΚΤΑΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

H αντοχή της P. aeruginosa στα β-λακταμικά αντιβιοτικά συχνά 
συνδέεται με την παραγωγή ενζύμων. Τα ένζυμα μπορεί να εί-
ναι: (α) πενικιλλινάσες TEM-1 ή TEM-2, (β) καρμπενικιλλινάσες 
(PSE-1 ή CARB-1 έως 4),76 (γ) ESBLs (TEM-4, SHV-2a, PER-1 VEB-
1),77, 78 OXA-τύπου ESBLs (OXA-10, OXA-11, OXA-18, OXA-31),79, 

80 και (δ) μεταλλοένζυμα IMP-τύπου (IMP-1, IMP-2, IMP-4, IMP-
7, IMP-9, IMP-10, IMP-11, IMP-12, IMP-13, IMP-16, IMP-18), VIM-
τύπου (VIM-1, VIM-2, VIM-3, VIM-4, έως VIM-11),81 SPM-1 (Sao 
Paulo metallo-β-lactamase) και GIM-1 (German imipenemase). 
Τελευταία  τυποποιήθηκε και KPC καρβαπενεμάση κλάσης Α.82 

Υπερπαραγωγή χρωμοσωμιακής AmpC β-λακταμάσης. 

Η P. aeruginosa φέρει μια χρωμοσωμιακά κωδικοποιούμενη 
AmpC επαγώγιμη β-λακταμάση. Τα φυσικά στελέχη παράγουν 
μικρά ποσά AmpC και παραμένουν ευαίσθητα στις αντιψευδο-
μοναδικές πενικιλίνες, συνδυασμούς πενικιλινών με αναστο-
λείς των β-λακταμασών, κεφαλοσπορίνες και καρβαπενέμες. 
Υπερπαραγωγή της AmpC προσφέρει αντοχή της P. aeruginosa 
σε όλα τα β-λακταμικά με εξαίρεση τις καρβαπενέμες, ενώ 
εντεροβακτηριακά με υπερπαραγωγή AmpC παραμένουν ευαί-
σθητα εκτός από τις καρβαπενέμες και στην cefepime. Η υπερ-
παραγωγή της χρωμοσωμιακής AmpC μπορεί να προκληθεί: 
(α) με επαγωγή, η οποία απαιτεί σύνδεση ενός  επαγώγιμου 
β-λακταμικού παράγοντα ή ενός αναστολέα β-λακταμάσης (π.χ 
cefoxitine, imipenem, clavulanate) με τις PBPs (η διαδικασία 
είναι αναστρέψιμη μετά την απομάκρυνση του επαγωγέα) και 
(β) με χρωμοσωμιακή μετάλλαξη των γονιδίων που ρυθμίζουν 
την έκφραση της AmpC, η οποία οδηγεί  σε υψηλού επιπέδου 
παραγωγή (derepression) της κεφαλοσπορινάσης χωρίς την 
παρουσία κάποιου επαγωγέα.83 Επειδή το clavulanate προκα-
λεί την έκφραση της AmpC β-λακταμάσης και ανταγωνίζεται 
έτσι την βακτηριοκτόνο δράση της ticarcillin, έχει προταθεί η 
αποφυγή του συνδυασμού ticarcillin-clavulanate στην επιλο-
γή των αντιψευδομοναδικών β-λακταμικών αντιβιοτικών.84

OprD και ευαισθησία της P. aeruginosa στις καρβαπενέμες.

Η πορίνη της εξωτερικής μεμβράνης OprD (D2) είναι ειδική 
για την δίοδο των καρβαπενεμών στο μικροβιακό κύτταρο, όχι 
όμως και των άλλων β-λακταμικών αντιβιοτικών. Η απώλεια της 
πορίνης οδηγεί σε ελαττωμένη ευαισθησία της P. aeruginosa 

στις καρβαπενέμες (imipenem, meropenem, doripenem).85 Σε 
στελέχη P. aeruginosa με παναντοχή έχει παρατηρηθεί μαζί με 
την απώλεια της OprD και υπερπαραγωγή της χρωμοσωμιακής 
AmpC β-λακταμάσης.86

Aντλία εκροής (efflux pump).

Οι efflux pump συνίστανται από 3 συστατικά, την αντλία 
που εδράζει στην κυτταροπλασματική μεμβράνη, μια πόρτα 
εξόδου (exit portal), που διασχίζει την εξωτερική μεμβράνη 
και μια λιποπρωτεΐνη που συνδέει  τα δύο συστατικά (linker 
lipoprotein). Αυξημένη έκφραση της ενεργού αντλίας εκροής 
του φαρμάκου (active efflux pump) καθιστά τα βακτήρια ανθε-
κτικά στο αντιβιοτικό. 

Μια από αυτές τις αντλίες, η MexA-MexB-OprM (efflux 
transporters), εκφράζεται ενδογενώς. Μεταλλάξεις οδηγούν 
σε αυξημένη έκφραση (Overexpression) του ενεργού συστήμα-
τος εκροής MexA-MexB-OprM και αντοχή σε όλα τα αντιψευ-
δομονοδικά β-λακταμικά αντιβιοτικά (περιλαμβανομένης της 
meropenem)  αλλά όχι στο imipenem.87 Η αντλία MexAB-OprM 
εκτός από τα β-λακταμικά μπορεί  να αποβάλει και αντιβιοτι-
κά διαφορετικών κλάσεων δεν επηρεάζει όμως την ευαισθησία 
στις αμινογλυκοσίδες.88 

Μια δεύτερη αντλία η MexC-MexD-OprJ οδηγεί σε εκλεκτι-
κή αντοχή της P. aeruginosa,  στις κεφαλοσπορίνες 4ης γενιάς 
(cefepime και cefpirome) ενώ παραμένει ευαίσθητη στις άλλες 
κεφαλοσπορίνες.89 

Η αντλία MexE-MexF-OprN ενώ αναγνωρίζει φλουοροκινο-
λόνες, χλωραμφαινικόλη και τριμεθοπρίνη, δεν έχει συγγένεια 
με τους β-λακταμικούς παράγοντες. Αυξημένη έκφραση της 
MexE-MexF-OprN συνδέεται με ελαττωμένη έκφραση της OprD 
η οποία οδηγεί σε αντοχή στις καρβαπενέμες και φλουοροκινο-
λόνες, ενώ παραμένει ευαίσθητη στα άλλα β-λακταμικά.90 

Μια τέταρτη αντλία η MexX-MexY-OprM μπορεί να συνδυα-
σθεί με OprM και πιθανά με τις πρωτεΐνες της εξωτερικής μεμ-
βράνης OpmB, OpmG, OpmH και OpmI και να σχηματίσει ένα 
τριμερές σύστημα. Οι φλουοροκινολόνες, αμινογλυκοσίδες, τε-
τρακυκλίνες, χλωραμφαινικόλη, ερυθρομυκίνη και ειδικές κεφα-
λοσπορίνες (cefepime) αποτελούν τα υποστρώματα της αντλίας.91

MΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥ Acinetobacter 
ΣΤΟΥΣ β-ΛΑΚΤΑΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Ο επικρατέστερος μηχανισμός αντοχής στα β-λακταμικά αντι-
βιοτικά είναι η παραγωγή β-λακταμασών.
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Πενικιλλινάσες. Οι TEM-1, και TEM-2 επικρατούν, αλλά είναι 
περιορισμένης κλινικής σημασίας.

ESBLs β-λακταμάσες (κλάση A). Έχουν αναφερθεί οι TEM-92, 
TEM-116, SHV-12, CTX-M-2, PER-1, PER-2, VEB-1 και CTX-M-43.92

AmpC β-λακταμάση (κλάση C). Κωδικοποιείται χρωμοσω-
μιακά και απαντά σε όλα τα στελέχη Acinetobacter baumannii. 
Δεν είναι επαγώγιμη διότι στερείται του γόνου ampR. 

OXA-τύπου και μεταλλο-β-λακταμάσες (καρβαπενεμά-
σες). Μεγάλος αριθμός OXA-ενζύμων έχει ανιχνευθεί στο  A. 
baumannii, τα οποία προσφέρουν αντοχή στα β-λακταμικά 
αντιβιοτικά. Δύο ομάδες από μεταλλο-β-λακταμάσες έχουν ανι-
χνευθεί η IMP (IMP-1, IMP-2, IMP-4, IMP-5, IMP-6,  IMP-11) και 
VIM (VIM-1, VIM-2, VIM-4) τύπου.

Καρβαπενεμάσες κλάσης Α (KPC, GES, SME, NMC IMI) δεν 
έχουν περιγραφεί στο A. baumanii.93

Οι μη-ενζυματικοί μηχανισμοί αντοχής στους β-λακταμι-
κούς παράγοντες περιλαμβάνουν: (α) αλλαγές στην πρωτεΐνη 
της εξωτερικής μεμβράνης (Outer membrane protein) ή πο-
ρίνης (porin) με αποτέλεσμα ελάττωση της μεταφοράς των 
β-λακταμικών αντιβιοτικών στον περιπλασμικό χώρο, (β) αλ-
λαγές στις PBPs (penicillin-binding proteins) και (γ) αντλίες 
εκροής (efflux pumps) πολλαπλών αντιβιοτικών.  

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ β-ΛΑΚΤΑΜΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΤΟΥ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η γνώση των μηχανισμών αντοχής, της ενδογενούς αντοχής 
ορισμένων βακτηρίων και των υδρολυτικών ιδιοτήτων των επί-
κτητων β-λακταμασών είναι προϋποθέσεις απαραίτητες για την 
ορθή ερμηνεία του αντιβιογράμματος. 

Αύξηση των MICs ≥2 μg/ml ή αντοχή στις κεφαλοσπορίνες 
ευρέος φάσματος και στο aztreonam είναι ενδεικτική παραγω-
γής ESBLs.

Η αντοχή στις oxyimino και 7-α-methoxy-cephalosporins 
(cephamycins) και η μη αναστολή της δράσης της β-λακταμάσης 
από το clavulanic acid αποτελεί έμμεση ένδειξη παρουσίας επί-
κτητης AmpC β-λακταμάσης. Σπάνια μερικά AmpC ένζυμα είναι 
ευαίσθητα στην αναστολή με tazobactam.

Αντοχή σε όλα τα β-λακταμικά αντιβιοτικά (πενικιλίνες κε-
φαλοσπορίνες, καρβαπενέμες) εκτός από τις  μονομπακτάμες 
(aztreonam) και μη αναστολή από τους αναστολείς (clavulanic 
acid, sulbactam, tazobactam) αποτελεί ένδειξη παραγωγής με-
ταλλο-β-λακταμάσης.

Αντοχή σε όλα τα β-λακταμικά αντιβιοτικά (πενικιλίνες κε-
φαλοσπορίνες, καρβαπενέμες) και στις μονομπακτάμες (aztre-
onam) αποτελεί ένδειξη παραγωγής KPC. Στέλεχος E. cloacae 
με αντοχή στο imipenem και ευαισθησία στην ceftazidime 
(MIC συχνά 2 μg/ml) θέτει την υποψία καρβαπενεμάσης κλά-
σης Α, NMC και IMI.  

Στη S. marcescens, όταν το στέλεχος έχει υψηλού επιπέ-
δου αντοχή στο imipenem και ευαισθησία στην ceftazidime (η 
cefotaxime υδρολύεται ταχύτερα από την ceftazidime) θα πρέπει 
να αναμένεται κλάσης Α καρβαπενεμάση της οικογένειας SME.

Αντοχή της P. aeruginosa στο imipenem και meropenem 
και ευαισθησία στην ceftazidime, cefepime, ημισυνθετικές 
πενικιλίνες και piperacillin/tazobactam είναι ενδεικτική απώ-
λειας της OprD ή D2 πορίνης, η οποία αποτελεί τον πιο συχνό 
μηχανισμό απόκτησης αντοχής στις καρβαπενέμες. 

ΑΜΙΝΟΓΛΥΚΟΣΙΔΕΣ

Οι αμινογλυκοσίδες συνδέονται με την υπομονάδα 30S του βα-
κτηριακού ριβοσώματος και αναστέλλουν την πρωτεϊνοσύνθε-
ση. Το βακτηριακό ριβόσωμα συνίσταται από 2 υπομονάδες την 
50S και την 30S. Η μεγάλη υπομονάδα συνίσταται από 2 μόρια 
RΝΑ (5S και 23S RΝΑ) και 33 πρωτεΐνες, ενώ η υπομονάδα 30S 
συνίσταται από ένα μόριο 16S rRΝΑ και 20-21 πρωτεΐνες. Οι 
μηχανισμοί αντοχής στις αμινογλυκοσίδες περιλαμβάνουν: (α) 
ελαττωμένη πρόληψη του αντιβιοτικού, (β) τροποποίηση του 
ριβοσωμικού στόχου, (γ) απέκκριση του αντιβιοτικού ((efflux 
pump) και (δ) τροποποίηση των άμινο ή υδρόξυλ ομάδων των 
αμινογλυκοσιδών από 50 και πλέον τροποποιητικά ένζυμα 
(aminoglycoside-modifying enzymes [ΑΜΕ]).94 Οι τροποποι-
ημένες από τα ΑΜΕ αμινογλυκοσίδες συνδέονται πτωχά με το 
ριβόσωμα επιτρέποντας έτσι στα βακτήρια να επιζούν παρου-
σία του αντιβιοτικού. Η τροποποίηση του ριβοσωμικού στόχου 
περιλαμβάνει μεταλλάξεις των ριβοσωμικών πρωτεϊνών ή του 
16S rRΝΑ και ενζυματική μεθυλίωση του 16S rRΝΑ. H αντο-
χή που προκαλείται από μεθυλίωση στην Α-θέση του 16S rRΝΑ 
της υπομονάδος 30S έχει ως αποτέλεσμα τη μη σύνδεση των 
αμινογλυκοσιδών με την υπομονάδα 30S του ριβοσώματος. Οι 
16S rRΝΑ μεθυλάσες προσφέρουν υψηλού επιπέδου αντοχή 
σε όλες τις κλινικά χρήσιμες αμινογλυκοσίδες.95 Ο κύριος μη-
χανισμός αντοχής στις αμινογλυκοσίδες των Gram-αρνητικών 
και Gram-θετικών βακτηρίων είναι η ενζυματική τροποποίηση 
των άμινο ή υδροξυλ ομάδων των αντιβιοτικών αυτών. Ανά-
λογα με τον τύπο της τροποποίησης τα ένζυμα ταξινομούνται 
ως ακετυλτρανσφεράσες, (aminoglycoside acetyltransferases 
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[AAC]), νουκλεοτιδυλτρανσφεράσες (aminoglycoside nucleo-
tidyltransferases [ANT]), και φωσφοτρανσφεράσες (aminogly-
coside phosphotransferases [APH]).

Κάθε μια από τις 3 οικογένειες των ενζύμων διαιρείται πε-
ραιτέρω σε κλάσεις, οι οποίες καθορίζονται από τη θέση της τρο-
ποποίησης αναγραφόμενη σε παρένθεση. Οι κλάσεις περαιτέρω 
υποδιαιρούνται  σε ενζυμικούς τύπους, οι οποίοι καθορίζονται 
από λατινικούς αριθμούς και έχουν ειδικό φαινότυπο αντοχής. 
Ένζυμα της ίδιας κλάσης, του ίδιου τύπου, με τον ίδιο φαινό-
τυπο, αλλά που κωδικοποιούνται από διαφορετικά γονίδια, 
καθορίζονται από  μικρά γράμματα. Τα ένζυμα π.χ. AAC(6')-Ι, 
AAC(6')-Ιa, AAC(6')-Ιb, AAC(6')-Ιc κ.λπ. είναι ακετυλτρανσφε-
ράσες (acetyltransferases), τροποποιούν τις αμινογλυκοσίδες 
στη θέση 6΄, είναι του ίδιου τύπου Ι και παράγουν τον ίδιο 
φαινότυπο αντοχής (αδρανοποίηση της tobramycin, amikacin, 
netilmicin, kanamycin), αλλά κωδικοποιούνται από διαφορετι-
κά γονίδια. Τα γονίδια φέρουν το όνομα των ενζύμων που κωδι-
κοποιούν, αλλά γράφονται με μικρά και πλάγια γράμματα, π.χ. 
τα γονίδια των ενζύμων AAC(6')-Ιa και AAC(3)-Ιa ονομάζονται 
aac(6')-Ιa και aac(3)-Ιa.96

Επιδημιολογία των τροποποιητικών ένζυμων
των αμινογλυκοσιδών.

H κατανάλωση των αμινογλυκοσιδών επηρεάζει σημαντικά 
τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της αντοχής των αμινογλυ-
κοσιδών. Αν και υπάρχουν >50 ΑMΕ, μερικά μόνο, AAC(6')-Ι, 
ANT(2")-Ι και σε μικρότερη έκταση τα AAC(3)-I, AAC(3)-II, 

AAC(3)-III, AAC(3)-IV και AAC(3)-VI,  έχουν ανιχνευτεί σε Gram- 
αρνητικά βακτήρια (πίν. 6). Λόγω της συχνής χρησιμοποίησης 
των αμινογλυκοσιδών και της ποικιλίας των ΑΜΕ έχουν ανι-
χνευτεί διαφορετικοί συνδυασμοί ΑMΕ σε διάφορες χώρες ακό-
μα και  σε διαφορετικά νοσοκομεία της ιδίας χώρας.

Στο Βέλγιο, Γαλλία και Ελλάδα  όπου χρησιμοποιείται ευρέως 
η amikacin επικρατεί το ένζυμο AAC(6')-Ι, το οποίο προσφέρει 
αντοχή στην amikacin, netilmicin, tobramycin, και kanamycin.

Στη Γερμανία όπου η gentamicin  αντιπροσωπεύει το  80% 
της κατανάλωσης όλων των αμινογλυκοσιδών επικρατούν τα 
ένζυμα ANT(2")-I, το οποίο προσφέρει αντοχή σε gentamicin, 
tobramycin και kanamycin και AAC(3)-IV το οποίο προσφέρει 
αντοχή σε gentamicin, tobramycin, netilmicin.97

Στις ΗΠΑ οι κύριοι μηχανισμοί αντοχής στις αμινογλυκο-
σίδες είναι η παραγωγή των ενζύμων ANT(2")-I  (gentamicin, 
tobramycin, kanamycin) και AAC(3)-Ι (gentamicin),  ενώ στην 
Ιαπωνία τα ένζυμα ANT(2")-I  και AAC(6')-Ι (amikacin, netilmi-
cin, tobramycin, kanamycin).98

Τα πιο συχνά ΑMΕ που απαντούν στα εντεροβακτηριακά και 
οι συχνότεροι συνδυασμοί τους αναφέρονται στον πίνακα 7.

Εκτός από την επίκτητη αντοχή, σε gram-αρνητικά βακτή-
ρια έχουν τυποποιηθεί γονίδια στο χρωμόσωμα που κωδικο-
ποιούν τα ένζυμα AAC(6')-I και ΑΑC(2')-I. Τα γονίδια αυτά εί-
ναι ειδικά για το είδος και ευρίσκονται πάντα στο χρωμόσωμα 
είτε η αντοχή εκφράζεται φαινοτυπικά είτε όχι. Στη Serratia το 
χρωμοσωμιακά κωδικοποιούμενο ένζυμο AAC(6')-I εκφράζεται 
ασθενώς και το βακτήριο παραμένει ευαίσθητο στις αμινογλυ-
κοσίδες, αλλά υπερπαραγωγή λόγω μετάλλαξης δίδει τον χα-

Πίνακας 6. Συχνότερα τροποποιητικά ένζυμα των αμινογλυκοσιδών και προσφερόμενη αντοχή.

Είδος ΑΜΕ Είδος αμινογλυκοσίδης που προκαλεί αντοχή

AAC(6')-Ι Tobramycin, netilmicin,  amikacin, kanamycin (T, N, A, K)

ANT(2")-Ι Gentamicin, tobramycin, kanamycin (G, T, K)

AAC(3)-I Gentamicin (G)

AAC(3)-II Gentamicin, tobramycin  netilmicin (G, T, N)

AAC(3)-III Gentamicin, tobramycin, kanamycin (G, T, K)

AAC(3)-IV Gentamicin, tobramycin,  netilmicin (G, T, N) 

AAC(3)-VI Gentamicin, tobramycin,  netilmicin (G, T, N) 



150

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΣ 56 / ΤΕΥΧΟΣ 3

Πίνακας 7. Τα συχνότερα τροποποιητικά ένζυμα των αμινογλυκοσιδών (ΑΜΕ)

που απαντούν στα εντεροβακτηριακά και οι συχνότεροι συνδυασμοί τους.

Είδος  ΑΜΕ Συνδυασμοί  ΑΜΕ

AAC(6')-I (amikacin, tobramycin, netilmicin, kanamycin) AAC(6')-I + AAC(3)-I

ANT(2")-I (gentamicin, tobramycin, kanamycin) AAC(6')-I + ANT(2΄΄)-I

AAC(3)-I (gentamicin)

AAC(3)-II (gentamicin, tobramycin, netilmicin) AAC(6')-I + AAC(3)-IΙ

Πίνακας 8. Βακτήρια με ενδογενή αντοχή στις αμινογλυκοσίδες.

Χρωμοσωμιακά κωδικοποιούμενα ένζυμα Βακτήρια που απαντούν

AAC(6')-Ik Acinetobacter spp.

AAC(6')-If Acinetobacter spp.

 AAC(6')-Ig  Acinetobacter haemolyticus

 AAC(6')-Ic Serratia marcescens

AAC(6')-Iz Stenotrophomonas maltophilia

ΑΑC( 2')-Ia Providencia stuartii (gentamicin, tobramycin, netilmicin,  
neomycin)

ρακτηριστικό φαινότυπο αντοχής (υδρολύει όλες τις συνήθεις 
αμινογλυκοσίδες εκτός από την gentamicin).99 Η Providencia 
stuartii έχει το χρωμοσωμιακά κωδικοποιούμενο ένζυμο 
ΑΑC(2')-I, το οποίο φυσιολογικά εκφράζεται σε χαμηλά επίπε-
δα. Μεταλλάξεις παράγουν κλινικά σημαντικά επίπεδα αντοχής 
στις αμινογλυκοσίδες που αποτελούν υπόστρωμα (gentamicin, 
tobramycin, netilmicin, neomycin)100 (πιν.8). 

Σε μία πρόσφατη μελέτη αντοχής των αμινογλυκοσιδών στην 
χώρα μας, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, το AAC(6')-I 
ήταν το επικρατέστερο ένζυμο με πρώτη σε κατανάλωση την 
amikacin. Ο συνδυασμός AAC(6')-I+AAC(3)-I ήταν επικρατέστε-
ρος την περίοδο 1997, προσφέροντας υψηλά ποσοστά παναντο-
χής στις συνήθεις χρησιμοποιούμενες αμινογλυκοσίδες (77,8%), 
ενώ το ένζυμο AAC(6')-I επικράτησε την περίοδο 2006101 (πίν. 9).
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MΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΗΣ P. aeruginosa
ΣΤΙΣ ΑΜΙΝΟΓΛΥΚΟΣΙΔΕΣ

AACs.
Η οικογένεια AAC(3)-I η οποία υποδιαιρείται σε Ia, Ib, Ic, έχει 
περιγραφεί ως ένα κοινό αίτιο αντοχής της  P. aeruginosa στη 
gentamicin.102 Τα AAC(3)-II (G, T, N) και AAC(3)-III (G, T, K) 
είναι λιγότερο συχνά. Το AAC(6΄)-ΙI όχι μόνο είναι η πιο συ-
χνή ακετυλοτρασφεράση αλλά και το συχνότερο ΑΜΕ στην 
P. aeruginosa, το οποίο προσφέρει αντοχή σε όλες τις συνή-
θεις αμινογλυκοσίδες εκτός από την amikacin (tobramycin, 
netilmicin, gentamicin, kanamycin).103

APHs.
Διάφορα APH(3') ένζυμα έχουν περιγραφεί με συχνότερα τα 
APH(3')-I και APH(3')-II, τα οποία προσφέρουν αντοχή στην 
kanamycin, neomycin.104 Φωσφοτρανσφεράσες που προσφέ-
ρουν αντοχή σε άλλες αμινογλυκοσίδες έχουν αναφερθεί η 
APH(3')-VI (kanamycin, neomycin, amikacin, isepamicin) και 
η APH(2")-I (gentamicin, tobramycin, kanamycin).105

ANTs.
Η επικρατέστερη νουκλεοτιδυλτρανσφεράση ή αδενυλτραν-
σφεράση είναι η ANT(2")-I (gentamicin, tobramycin, kanamy-

cin)106 η οποία μαζί με την AAC(6')-II (gentamicin, tobramycin, 
netilmicin, kanamycin) και σε λιγότερη έκταση την AAC(3)-II 
(gentamicin, tobramycin  netilmicin) είναι τα συχνότερα ένζυμα 
τα οποία προσφέρουν αντοχή της P. aeruginosa στις αμινογλυκο-
σίδες. Στελέχη P. aeruginosa έχουν αναφερθεί να παράγουν 16S 
rRΝΑ μεθυλάσες. Γενικώς για τα Gram-αρνητικά έχουν αναφερ-
θεί 5 μεθυλάσες (ArmA, RmtA, RmtB, RmtC, RmtD). Στα εντε-
ροβακτηριακά και το Acinetobacter έχουν ανιχνευθεί τα γονίδια 
armA, rmtB, rmtC, ενώ στην P. aeruginosa τα rmtA και rmtD.107

Τα βακτήρια που παράγουν μεθυλάσες προσφέρουν υψη-
λού επιπέδου αντοχή σε όλες τις γνωστές αμινογλυκοσίδες 
και είναι συνήθως πολυανθεκτικά στελέχη με αντοχή κυρί-
ως στις β-λακτάμες λόγω παραγωγής ESBLs και μεταλλο-β-
λακταμασών.

MΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥ Acinetobacter 
ΣΤΙΣ ΑΜΙΝΟΓΛΥΚΟΣΙΔΕΣ

Τροποποιητικά ένζυμα των αμινογλυκοσιδών (ΑΜΕ).

Στο Acinetobacter baumannii έχουν ανιχνευθεί και οι 3 τύ-
ποι των ΑΜΕ, AACs, ANTs, και APHs.. Παραγωγή των AAC(3)-I 
(gentamicin), APH(3')-VI (kanamycin, neomycin, amikacin) 
και ANT(3")-I (streptomycin, spectinomycin) κυριαρχούν στο 

Πίνακας 9. Αντοχή των εντεροβακτηριακών στις αμινογλυκοσίδες 

στη χώρα μας (επικρατούντα ΑMΕ στην Ελλάδα).

Συχνότεροι μηχανισμοί αντοχής στις αμινογλυκοσίδες

AAC(6')-I+AAC(3)-I ( χρονική περίοδος 1997)

(AAC(6')-I + AAC(3)-I +APH(3')-I*

AAC(6')-I (χρονική περίοδος 2006)

Σπανιότεροι μηχανισμοί αντοχής.

AAC(3)-II

AAC(6')-I+ANT(2")-I

ANT(2")-I 

Αντοχή στη στρεπτομυκίνη.

ANT(3")-I (streptomycin, spectinomycin)

APH(3")-Ib- APH(6)-Id (streptomycin phosphorylation genes strA-strB)

*Στο 90% των στελεχών που περιείχαν τον 
συνδυασμό AAC(6΄)-I+AAC(3)-I ανιχνεύτηκε 
το ένζυμο APH(3΄)-I (kanamycin, neomycin).
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Acinetobacter spp. με διαφορές στη γεωγραφική κατανομή.108 
Οι 16S rRNA μεθυλάσες έχουν εμπλακεί τελευταία στην αντοχή 
στις αμινογλυκοσίδες.

ΑΝΤΟΧΉ ΤΩΝ GRAM-ΘΕΤΙΚΏΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ 
ΣΤΙΣ ΑΜΙΝΟΓΛΥΚΟΣΊΔΕΣ
 
Η επιδημιολογία αντοχής στις αμινογλυκοσίδες έχει μελετηθεί 
και στα Gram-θετικά βακτήρια όπως σταφυλοκόκκους, στρε-
πτοκόκκους και εντεροκόκκους. Τρις τύποι ενζύμων είναι ιδιαί-
τερα σημαντικοί διότι παρέχουν αντοχή στις αμινογλυκοσίδες 
με κλινική  σημασία: (α) το διττής λειτουργίας (bifunctional) 
ένζυμο AAC(6')-Ie-APH(2")-Ia, το οποίο παράγει αντοχή σε 
όλες τις αμινογλυκοσίδες με κλινική σημασία (gentamicin, 
amikacin, tobramycin, netilmicin και kanamycin) αλλά όχι  
στη streptomycin, (β) το ANT(4')-I το οποίο παρέχει αντοχή 
στην tobramycin, amikacin και kanamycin και (γ) το APH(3')-
III το οποίο προσφέρει αντοχή στην amikacin, kanamycin, 
neomycin (πίν. 10).

Μελέτες στην Ευρώπη έχουν δείξει ότι το ένζυμο AAC(6')-Ie-
APH(2")-Ia είναι το πιο συχνό στους σταφυλόκοκκους, ακολουθεί 
σε συχνότητα το ANT(4')-I, ενώ λιγότερο συχνό είναι το APH(3')-
III.109

Υψηλού επιπέδου αντοχή των εντεροκόκκων στις αμινογλυ-
κοσίδες.

Οι εντερόκοκκοι έχουν ενδογενή χαμηλού επιπέδου αντοχή 
στις αμινογλυκοσίδες. Η MIC της gentamicin συνήθως κυμαίνε-
ται από 6-48 μg/ml. Συνδυασμός με παράγοντα που αναστέλ-
λει την σύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος όπως ampicillin 
ή vancomycin παρουσιάζει συνέργια λόγω αυξημένης πρόσλη-
ψης των αμινογλυκοσιδών. 

Οι εντερόκοκκοι μπορεί να είναι ανθεκτικοί σε υψηλές 
συγκεντρώσεις των αμινογλυκοσιδών (HLAR) με αποτέλεσμα 
η συνεργική βακτηριοκτόνος δράση των αμινογλυκοσιδών με 

τα αντιβιοτικά που δρουν στο κυτταρικό τοίχωμα (ampicillin, 
penicillin ή vancomycin) να μην αποδίδει στη θεραπεία 
των λοιμώξεων από εντεροκόκκους με HLAR. Η αντοχή στη 
gentamicin οφείλεται πιο συχνά στην παραγωγή του ενζύμου 
AAC(6΄)-Ie-APH(2")-Ia, το οποίο αδρανοποιεί όλες τις αμινογλυ-
κοσίδες εκτός από τη streptomycin. Ο E. faecium έχει χρωμο-
σωμιακά κωδικοποιούμενο AAC(6')-Ii που σημαίνει ότι ο συν-
δυασμός με ampicillin ή vancomycin παραμένει συνεργικός 
μόνο με amikacin ή gentamicin.110

Στελέχη με HLAR μπορούν να ανιχνευθούν στο εργαστή-
ριο: (α) με τη μέθοδο της διάχυσης με δίσκους υψηλής πε-
ριεκτικότητας (120 μg gentamicin ή 300 μg streptomycin), 
(β) με εκτίμηση της ανάπτυξης σε BHI agar το οποίο περι-
έχει υψηλές συγκεντρώσεις gentamicin (500 μg/ml) ή 
streptomycin (2000 μg/ml) και (γ) με τη μέθοδο των μι-
κροαραιώσεων σε BHI ζωμό. Ανάπτυξη (>1 αποικία) στο BHI 
agar  που περιέχει gentamicin (500 μg/ml) ή ζώνη ανα-
στολής διαμέτρου 6 mm γύρω από το δίσκο υψηλής περιε-
κτικότητας (120 μg gentamicin) σημαίνει HLAR όχι μόνο 
στην gentamicin αλλά και στην tobramycin, amikacin, 
netilmicin και kanamycin. Το αποτέλεσμα του ελέγχου στη 
streptomycin σημαίνει αντοχή μόνο στον παράγοντα αυτό 
και όχι σε άλλη αμινογλυκοσίδη. 

Εάν το στέλεχος έχει υψηλού επιπέδου αντοχή στη 
gentamicin μπορεί να εξετασθεί για υψηλού επιπέδου αντο-
χή στη streptomycin στην οποία μπορεί να είναι ευαίσθητο. 
Η αντοχή στη streptomycin μπορεί να οφείλεται είτε σε αλλα-
γές του ριβοσωμικού στόχου (μεταλλάξεις στις πρωτεΐνες της 
υπομονάδος 30S ή στο 16S rRNA) ή στην παραγωγή τροποποι-
ητικών ενζύμων των αμινογλυκοσιδών. Αντοχή στην στρεπτο-
μυκίνη έχει βρεθεί να οφείλεται στα ένζυμα ANT(3")-Ia και 
ANT(6')-Ia. Ο έλεγχος για HLAR περιορίζεται σε στελέχη που 
απομονώνονται από το αίμα, το ΕΝΥ τα οστά και τις αρθρώσεις. 
Άλλες λοιμώξεις (π.χ. ουροποιητικού ή τραυμάτων) δεν απαι-
τούν συνδυασμό αμινογλυκοσίδης και αντιβιοτικού που δρα 
στο κυτταρικό τοίχωμα.

Πίνακας 10. Φαινότυποι επίκτητης αντοχής των σταφυλοκόκκων στις αμινογλυκοσίδες.

Ένζυμα Gentamicin Netilmicin Tobramycin Amikacin

AAC(6')-I-APH(2")-Ι + + + +

ΑΝΤ(4')-I + +

APH(3')-III +
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Το AAC(6')-Ie-APH(2")-Ia, δεν είναι το μόνο ένζυμο που 
προσφέρει αντοχή στη gentamicin. Τα ένζυμα  APH (2")-Ic, APH 
(2")-Ib και APH (2")-Id προσφέρουν αντοχή στη gentamicin, 
tobramycin όχι όμως στην amikacin, ενώ το APH (2")-Ic  προ-
σφέρει επιπλέον ευαισθησία στη netilmicin (πίν. 11).111 Συ-
νεπώς τα στελέχη αυτά είναι ευαίσθητα στους συνδυασμούς 
ampicillin με amikacin ή και με netilmicin μόνο για στέλε-
χος που παράγει APH (2")-Ic. Η συχνότητα των ανθεκτικών 
στην gentamicin εντεροκόκκων που δεν παράγουν το ένζυμο 
AAC(6')-Ie-APH(2")-Ia αλλά ένα από τα άλλα 3 ένζυμα παραμέ-
νει χαμηλή.112 

Συμπερασματικά από τον φαινότυπο αντοχής στις αμι-
νογλυκοσίδες ή στους β-λακταμικούς παράγοντες μπορεί να 
προβλεφθεί το είδος του παραγόμενου ενζύμου. Η υποψία και 
η ανίχνευση των β-λακταμασών έχει μεγάλη σημασία για την 
επιλογή αποτελεσματικής αντιμικροβιακής θεραπείας και την 
λήψη μέτρων ελέγχου της διασποράς στελεχών με μεταβιβάσι-
μη αντοχή. Η εμφάνιση ασυνήθων μοντέλων αντοχής κατά την 
ερμηνεία του αντιβιογράμματος μπορεί να αποτελεί ένδειξη εμ-
φάνισης νέων ενζύμων και νέων μηχανισμών αντοχής.

Πίνακας 11. Ένζυμα εντεροκόκκων που προσφέρουν αντοχή στις αμινογλυκοσίδες.

Ένζυμα

Αμινογλυκοσίδες

Gentamicin Tobramycin Amikacin Kanamycin Netilmicin Streptomycin

AAC (6')-Ie-
APH(2")-Ia

R R R R R S

APH (2")-Ib R R S R R S

APH (2")-Ic R R S R S S

APH (2")-Id R R S R R S

APH (3')-IIIa S S R R S S

AAC (6')-Ii S R S R R S

ANT (3")-Ia S S S S S R

ANT (4')-Ia S R R R S S

ANT (6')-Ia S S S S S R
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SUMMARY

There is no doubt that in certain conditions the periopera-
tive application of antibiotics is able to prevent postoperative 
infections which could be induced by bacteria introduced ei-
ther from external or – in particular – by internal sources. 
In general, cephalosporins, such as cefazolin, have been re-
commended for this purpose. Since, however, the number of 
patients increases, which are colonized by MRSA, VRE, ESBL 
or carbapenemase producing enterobacteriaceae being defi-
nitely cefazolin resistant, this conventional approach is obvi-
ously inadequate. On the contrary, in such cases a deliberate 
choice of antibiotics should be used for this purpose accord-
ing to the individual situation. Some basic reflections and rec-
ommendations are presented in this review.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η περιεγχειρητική χορήγηση αντιβιοτικών, αναμφίβολα, μπορεί 
σε ορισμένες περιπτώσεις να προφυλάξει  από μετεγχειρητικές 
λοιμώξεις οφειλόμενες σε βακτήρια, τα οποία μπορούν να 
εισέλθουν εξωγενώς ή – σε ειδικές περιπτώσεις – ενδογενώς. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστώνται οι κεφαλοσπορίνες και 
από αυτές συχνότερα  η κεφαζολίνη. Με την αυξανόμενη όμως 
συχνότητα αποικισμού ασθενών από στελέχη MRSA, VRE, ESBL 
και εντεροβακτηριακών που παράγουν καρβαπενεμάσες, και τα 
οποία είναι ανθεκτικά στην κεφαζολίνη, η συμβατική εμπειρική 
αυτή αντιμετώπιση είναι ανεπαρκής. Στις περιπτώσεις αυτές η 
επιλογή του καταλλήλου αντιβιοτικού πρέπει να εξατομικεύεται 
ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Στην παρούσα ανασκόπηση 
παρουσιάζονται μερικές σχετικές απόψεις και συστάσεις.     

‣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW
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INTRODUCTION

Nosocomial wound infections and even more severe compli-
cations such as sepsis may occur after an operative interven-
tion.1 The frequency may differ according to the procedure 
and site of operation (Table 1) from 1% up to 40%.2

Hence, perioperative prophylaxis is well established in 
certain clinical situations4-5  to prevent or at least to mini-
mize the risk of nosocomial infections, which otherwise will 
inevitably lead to laborious and expensive antibiotic therapy 
as well as to a prolonged stay in a hospital implicating higher 
costs and higher risk for nosocomial collateral damage. Fi-
nally, this preventive measurement together with the general 
rules of hospital hygiene will help to improve the outcome 
in an individual patient and in addition to avoid the further 
spread of antibiotic resistant bacteria in hospitals. 

In various countries there are guidelines for the indica-
tions as well as for the management of perioperative prophy-
laxis.2, 6, 7 However, the quality of some guidelines for periop-
erative care is only moderate.8

In general, it is recommended that the antibiotics have 
to be given i.v. about 30-120 minutes before the beginning of 
operation9, so that an efficient tissue level exists already at 
the site of operation at the time of incision, i.e. when the risk 
of bacterial invasion happens. There is a debate, whether in 
certain clinical situations the time point of antibiotic applica-
tion should be antedated. For example in case of transrectal 
biopsy of the prostate10, 11 an earlier date for antibiotic appli-

cation is eventually indicated, because it could be anticipated 
that the penetration of some antibiotic into this compact 
tissue will be hampered. Hence, it has been proposed to ap-
ply ciprofloxacin orally about 12 hours before operation and 
additionally just before the intervention.9 In case of retro-
grade cholangio-pancreatography an oral application of cip-
rofloxacin is indicated about 2 hours before intervention, be-
cause this agent disposes of a broad activity and in addition 
is secreted actively via the bile tract.9

In most instances it is prudent to apply the antibiotic only 
once.2, 9 Only in case of a prolonged intervention it could be 
anticipated that the tissue levels will fall under critical con-
centrations because of the halftime of both cephalosporins 
(table 2) of about 1.5 hours. In such cases a second dose 
should be given during the operation. Furthermore, in case 
of heavy bloodshed it would be wise to repeat the dose. On 
the other side, in cardiac surgery a prolonged prophylaxis re-
sulted in a lower rate of sternal wound infections.12

Furthermore, an appropriate dose has to be given to 
achieve sufficient tissue levels (Table 2).

In practice, the strict adherence to the published recom-
mendations is low at least in some clinics.13 Especially, the 
application of antibiotics is continued for more than 24 hours 
or even for several days after operation7, 14, which contra-
venes the definition of prophylaxis, since this strategy al-
ready fulfills the criteria of an antibiotic therapy. By the way, 
this policy implicates an increased risk of resistance develop-
ment among the bacteria colonizing a patient.

Table 1
RISK OF NOSOCOMIAL WOUND INFECTIONS ACCORDING

TO CERTAIN INDICATIONS FOR OPERATIVE INTERVENTIONS

HIGH RISK MODERATE RISK LOW RISK

colon perforation appendectomy struma resection

incision of abscesses urogenital operations hernia inguinalis

foreign body excision traumatic wound care mamma operations
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THE USE OF 1st OR 2nd
GENERATION CEPHALOSPORINS
IS RELIABLE IN MOST COMMON
SITUATIONS

Cefazolin, a first generation cephalosporin, or cefuroxime, a 
second generation cephalosporin, are generally recommend-
ed and sufficient, since these both agents display an antibac-

terial activity against a large scale of facultative pathogens 
(Table 3) even against many bacteria producing betalactama-
ses, because they are relatively stable against most of these 
degrading enzymes. Cefuroxime disposes of a relatively bet-
ter activity against gram negative bacteria in comparison to 
cefazolin. It should be kept in mind, however, that a large 
number of pathogenic bacteria exist being inherently resist-
ant to theses cephalosporins (Table3), which means that by 

Table 2
RECOMMENDED DOSAGE (FOR AVERAGE ADULTS)

(IN PARTS ACCORDING TO GILBERT ET AL., 9)

DRUG DOSE APPLICATION NUMBER OF APPLICATIONS

Cefazolin 1-2 g i.v. once

Cefuroxime 1.5 g i.v. once

Vancomycin 1 g i.v. once

Teicoplanin 400 mg i.v. once

Daptomycin 500 mg i.v. (30 minutes infusion)

Gentamicin 240 mg i.v. once

Imipenem 500 mg i.v.  once

Ertapenem 1 g i.v. once

Clindamycin 600-900 mg i.v. once

Ciprofloxacin 500 mg oral 12 hours before intervention +1 dose 12 hours later (in 
case of transrectal biopsy of prostate)

500 mg oral once 2 hours before intervention (in case of endoscopic 
retrograde cholangiopancreatography)

Rifampicin 600 mg i.v. once

Cotrimoxazole 960 mg i.v. once

Linezolid 600 mg i.v. once

Doxycyclin 200 mg once

Tigecyclin 100 mg i.v. (30 minutes infusion)

Metronidazole 500 mg i.v. once
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deciding for one of these agents there is no absolute reliabil-
ity to prevent infection with all possible pathogens.

Hence, a combination with an aminoglycoside and/or 
metronidazole is often used.13

On the other hand, it is quite common and logical to use 
other antibiotics in certain clinical situations, when it could 
be expected that the cephalosporins would be a wrong choice: 
For example in urology, often quinolones are preferred.10, 15 

In case of allergy to betalactams clindamycin has been sug-
gested.9

THE USE OF OTHER ANTIBIOTICS IN CASE OF 
RESISTANT BACTERIA

The general recommendation to use cefazolin or cefuroxime 
for perioperative prophylaxis is, however, apparently inap-
propriate for situations where patients are colonized with 
MRSA (Methicillin resistant Staphylococcus aureus), VRE (van-
comycin resistant enterococci) or enterobacteriaceae produc-
ing ESBL (extended spectrum betalactamases) as well as other 
broad spectrum betalactamases such as ampC and K1, because 
these bacteria are definitely resistant. It has been discussed 
elsewhere, whether in these situations alternative agents 
should be used.16, 17, 18, 19 The question remains open which 
antibiotic should be used instead of cefazolin or cefuroxime.

a) MRSA

The incidence of colonization with MRSA varies in Europe from 
country to country (EARS) and from hospital to hospital.20, 21 

In Greece, for example, S. aureus is present in blood cultures 
from patients on medical wards, on surgical wards and ICU 
in 7.8%, 6.0% or 2.5%, respectively. Thereby, in these wards 
39.0%, 44.4% and 50.8% of the S. aureus isolates respective-
ly, were MRSA. (www.mednet.gr/whonet). Thus the role for 
changes in the recommendations for perioperative prophy-
laxis may be quite different in different hospitals. There is, 
however, no question that colonization with MRSA represents 
a definite risk for surgical site infections with these patho-
genic, multiresistant bacteria.22, 23, 24, 25 Hence, it is quite 
logical to adapt the policy of perioperative prophylaxis in 
case of high prevalence of MRSA. In any case screening for 
MRSA colonization in patients on a surgical ward before ad-
mission or shortly after – yet definitely before operation26, 27 
is highly recommended. In case of positive results a preopera-
tive decontamination is required6 and such a measurement, 
for example the nasal treatment with mupirocin, definitely 
reduces the risk.28

In case of colonization with MRSA the majority of authors 
recommend vancomycin for perioperative prophylaxis6, 27, 29, 

30, 31 eventually in combination with other antibiotics6, 9 for 
example a cephalosporin. 

It can be doubted, however, whether this drug is really 
the best. Since it is rather bulky, it will possibly not achieve 
tissue levels high enough for an effective control of bacterial 
settling and multiplication. Because of this theoretical draw-
back it could be discussed whether other antibiotics should 
be preferred.

Teicoplanin is also a rational candidate for perioperative 
prophylaxis and has even some advantages over vancomy-
cin.30, 32, 33, 34

Daptomycin exerts a strong and rapid bactericidal activ-
ity against gram positive bacteria, i.e. staphylococci included 
MRSA35, even against bacteria in the stationary phase36 with-
out lysis and liberation of proinflammatory cell wall compo-
nents.37 In addition is has a relative good tissue distribution 
especially in wounds.38, 39 Although the clinical experience is 
limited, there are some opinions which vote for the use of this 
drug as a perioperative prophylaxis40, 41 eventually in combi-
nation with cefazolin.

Aminoglycosides exert a bactericidal action and are 
recommended by some authors.6, 14, 31 It has to be kept in 
mind, however, that a parallel resistance to aminoglyco-
sides is found in about 20% of MRSA isolates42 but may vary
regionally.

Table 3
SPECTRUM OF ACTIVITIES OF CEFAZOLIN

AND CEFUROXIME AGAINST CERTAIN BACTERIA

GENERALLY 
SUSCEPTIBLE

GENERALLY 
RESISTANT

Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa

Streptococcus spp. Proteus vulgaris

Corynebacterium spp. Serratia marcescens

Propionibacterium spp. Bacteroides fragilis

Enterococci
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At least the majority of MRSA isolates is still susceptible to 
cotrimoxazole (43). Hence, this drug also would be suitable 
for perioperative prophylaxis.40, 44

Of course linezolid also (alone or in combination) is a 
good choice for this purpose45 especially to prevent infections 
with MRSA.40, 44

Rifampicin has been regarded as a good partner for other 
antibiotics in particular before orthopedic operations.40, 44

b) VRE

The incidence is quite variable in various countries, regions 
and hospitals. These bacteria reside mainly in the gut and in 
the perianal region but they can be distributed from there to 
other body regions.

In Greece, enterococci are found in 7.0%, 9.1% or 1.2%, 
respectively, of isolates from positive blood cultures from pa-
tients on medical wards, surgical wards and ICU and in these 
wards VRE represent 8.6%, 8.7% and 17.8% of the enterococci 
strains, respectively. 

In case of a high prevalence or in case of outbreaks these 
bacteria, namely vancomycin resistant strains from Enterococ-
cus faecalis and in particular Enterococcus faecium should be 
covered by an antibiotic shield, because those patients with a 
colonized colon have an increased risk for colonization of the 
skin46 and consequently of postoperative wound infections 
with those resistant bacteria46 and the prognosis of those 
infections46 especially in surgical patients47 is rather bad. 

Because of the inherent resistance of enterococci to ce-
phalosporins, cefazolin will be ineffective. In this case of 
presence of VRE vancomycin, obviously, will not be indicat-
ed. Linezolid, however, will be definitely active against VRE 
as well as against all other gram positive bacteria which are 
able to infect postoperative wounds. And furthermore. lin-
ezolid is able to achieve high tissue levels.40, 44 In principle 
teicoplanin,34 doxycycline as well as tigecycline could also be 
rational options for the prevention of infections with gram-
positive bacteria.

c) ESBL (and in addition enterobacteriaceae carrying
K1 or ampC)

Enterobacteriaceae in particular some strains of Klebsiella 
pneumoniae, Klebsiella oxytoca and Escherichia coli may pro-
duce constitutively broad spectrum betalactamases, which 

will inactivate not only penicillins but also cephalosporines 
even those of the 3rd generation, such as cefotaxime. Where-
as various ESBLs are predominantly involved, ampC and K1 
play a minor role.

The epidemiology of ESBL is changing. In most countries 
the absolute number of patients carrying ESBL strains is al-
ready higher than those colonized with MRSA.48 In Greece, 
Klebsiella pneumoniae is found in 6.6%, 10.3% or 11.9%, re-
spectively, in positive blood cultures from patients on medi-
cal wards, on surgical wards and on ICU. Thereby, 61.5%, 
66.3% or 92.7%, respectively, were resistant to ceftazidime 
(www.mednet.gr/whonet), indicating that these bacteria are 
most probably ESBL producers. Once an individual harbors 
these bacteria in his colon, they may persist for years. A true 
decontamination is hard to be obtained. Thus, colonized pa-
tient with abdominal surgery will be at risk for postoperative 
wound infections with these resistant bacteria when cefazo-
lin is used as perioperative prophylaxis.

It can be anticipated that carbapenems will be still active 
against ESBL producing enteropbacteriaceae. Among those 
candidates ertapenem seems to be of special interest, be-
cause the half-life is about 4 hours, i.e. definitely longer than 
those of imipenem and meropenem with 1 hour, these both 
drugs should be preserved from a strategic point of view for 
the therapy of Pseudomonas infections.49 Quinolones as well 
as aminoglycosides are possibly not suitable, because cross-
resistance is often seen in those strains.

As an alternative cotrimoxazole could be an option. Be-
cause there is no cross- or parallel resistance of ESBL with 
tigecycline, this antibiotic should be chosen for periopera-
tive prophylaxis. But recently, there was a warning because 
of liver toxicity.

d) Carbapenemase producing enterobacteriaceae

An emerging and growing problem is the prevalence of en-
terobacteriaceae producing carbapenemases. In Greece, about 
40.93%, 49.5% or 80.5%, respectively, of K. pneumoniae iso-
lates are found resistant in patients on medical wards, surgi-
cal wards or ICU (www.mednet.gr/whonet). These bacteria are 
resistant to ertapenem, too. It can be anticipated that many of 
these bacteria are likewise resistant to several other antibiot-
ics such as quinolones. Thus, in such cases only a few options 
remain, for example cotrimoxazole, tigecycline, fosfomycin 
or colistin.
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‣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW

ΓΝΩΣΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ Parvoviridae
ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
KNOWN AND NEWLY RECOGNIZED 
MEMBERS OF Parvoviridae FAMILY
INFECTING HUMANS

Φ. Χατζοπούλου F. Chatzopoulou, Δ. Χατζηδημητρίου D. Chatzidimitriou,
Μ. Εξηντάρη M. Exindari

Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Laboratory of Microbiology, Medical School, Aristotle University of Thessaloniki

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

H ανάπτυξη νέων μοριακών μεθόδων τα τελευταία χρόνια 
(representational difference analysis, immunoreactive cDNA 
expression library screening, DNA microarrays, random PCR 
amplification, WGA/Whole Genome Amplification, SISPA/Se-
quence-Independent Single Primer Amplification) έχει βοη-
θήσει σημαντικά στην ανακάλυψη ενός μεγάλου αριθμού νέων 
ιών που προσβάλλουν τον άνθρωπο. Η συστηματική τους μελέ-
τη είναι δυνατό να συσχετίσει κάποιους απ’ αυτούς, όπως έχει 
συμβεί και στο παρελθόν με άλλους ιούς, με οξείες ή και χρόνι-
ες ασθένειες άγνωστης μέχρι στιγμής αιτιολογίας, βοηθώντας 
τόσο στην έγκαιρη διάγνωση, όσο και στην αποτελεσματική 
θεραπεία τους. Ο πρώτος ιός της οικογένειας Parvoviridae που 
συσχετίστηκε άμεσα με λοίμωξη ήταν ο Parvo B19 το 1974, αν 

SUMMARY

The development of new molecular techniques (e.g. represen-
tational difference analysis, immunoreactive cDNA expres-
sion library screening, DNA microarrays and random PCR 
amplification, WGA/Whole Genome Amplification, SISPA/
Sequence-Independent Single Primer Amplification) has con-
tributed to the discovery of new viruses. The implication of 
various viruses in acute and chronic human diseases is well 
established. 

The first member of the Parvoviridae family identified as 
a human pathogen was Parvo B19 in 1974, although almost 
one decade earlier the adeno-associated viruses (AAV) were 
isolated from human samples and were identified as contami-
nants in adenovirus preparations. Recently, two new mem-
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Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ Parvoviridae (ΙΟΙ PARVO)

Οι ιοί Parvo αποτελούν μια ετερογενή οικογένεια ιών που προ-
σβάλλουν ένα ευρύ φάσμα ξενιστών, τόσο ασπόνδυλων, όσο 
και σπονδυλωτών. Πρόκειται για μικρούς (18–26 nm) DNA ιούς 
που δε διαθέτουν περίβλημα. Το γονιδίωμά τους αποτελείται 
από ένα γραμμικό, μονόκλωνο μόριο DNA μεγέθους ~5 kb, αρ-
νητικής συνήθως πολικότητας, αν και σε μερικούς ιούς Parvo 
εσωκλείονται κλώνοι DNA θετικής/αρνητικής πολικότητας σε 
ίσα ποσοστά. Το γενετικό τους υλικό περιλαμβάνει συνήθως 
δύο μεγάλα (ή τρία στους ιούς Boca) ανοιχτά αναγνωστικά 
πλαίσια (ORFs), τα οποία κωδικοποιούν μη δομικές πρωτεΐνες 
(ORF1, γονίδιο Rep) και καψιδιακές πρωτεΐνες (ORF2, γονίδιο 
Cap). Στα άκρα του γονιδιώματός τους εντοπίζονται παλίνδρο-
μες αλληλουχίες, μεγέθους 120 έως 600 νουκλεοτιδίων. Οι 
περιοχές αυτές μπορούν και αναδιπλώνονται σε διάταξη φουρ-
κέτας διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην αντιγραφή του 
ιϊκού DNA. Το γονιδίωμά τους δεν κωδικοποιεί DNA πολυμερά-
ση, με αποτέλεσμα όλοι οι παρβοϊοί να είναι εξαρτημένοι είτε 
πλήρως από τους ξενιστές τους (ταχέως διαιρούμενα κύτταρα), 
είτε από την ταυτόχρονη μόλυνση από άλλον ιό, ικανό για την 
αντιγραφή του DNA (1).

Η οικογένεια των παρβοϊών περιλαμβάνει δύο υπο-
οικογένειες: τη Densovirinae, στην οποία ταξινομούνται οι ιοί 
των ασπόνδυλων (έντομα) και την Parvovirinae, στην οποία 
ταξινομούνται οι ιοί των σπονδυλωτών. Η δεύτερη, υποδιαι-
ρείται σε πέντε γένη (Amdovirus, Bocavirus, Dependovirus, 
Erythrovirus και Parvovirus) ανάλογα με το πρότυπο αντιγρα-
φής, τον μεταγραφικό γενετικό χάρτη και την ομολογία των 
αλληλουχιών τους (2). Τα είδη των ιών Parvo που ήταν γνωστό 
ότι προσβάλλουν τον άνθρωπο συγκαταλέγονταν στα γένη των 

Dependovirus (adeno-associated virus, AAV) και Erythrovirus 
(ParvoB19V). Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η εφαρμογή νέων 
μεθόδων μοριακής βιολογίας οδήγησε στην ανακάλυψη νέων 
ειδών ικανών να προσβάλλουν τον άνθρωπο, που είτε ταξινο-
μούνται στο γένος των Bocavirus (human bocavirus, HBoV) 
(3-5), είτε σε ένα αμφιλεγόμενο γένος, αυτό των PARV4 (6-8). 
Οι τελευταίοι, αν και αρχικά είχε προταθεί η ταξινόμησή τους 
στο γένος των Erythrovirus, εντούτοις, είναι πιθανό να αποτελέ-
σουν ένα νέο γένος στην υποοικογένεια των Parvovirinae, και 
ως τέτοιο θα συζητηθεί.

1. DEPENDOVIRUSES 

1.1 Βιολογικά χαρακτηριστικά – Κύκλος ζωής.

Οι αδενοεξαρτώμενοι ιοί (adeno-associated virus, AAV) ανακα-
λύφθηκαν το 1965 σε παρασκεύασμα αδενοϊών πιθήκου (9) και 
θεωρούνται ελλειμματικοί εξαιτίας της ανικανότητάς τους να 
προσβάλλουν επιτυχώς τον ξενιστή τους. Η επιτυχής μόλυν-
ση με AAV εξαρτάται από την παρουσία «βοηθών» ιών (helper 
virus), οι οποίοι ανήκουν κυρίως στους αδενοϊούς ή στους ερ-
πητοϊούς (9, 10). Πρόκειται για τους πρώτους ιούς Parvo που 
βρέθηκε ότι προσβάλλουν τον άνθρωπο (11), ενώ μέχρι στιγμής 
έχουν ανακαλυφθεί 12 ορότυποι στον άνθρωπο (AAV1 - AAV12) 
και περισσότεροι από 100 ορότυποι σε άλλα πρωτεύοντα (12-
14). Ο πιο συχνά εμφανιζόμενος AAV είναι ορότυπου 2 (AAV2). 
Απουσία «βοηθών» ιών, οι AAV (AAV2) ενσωματώνονται συνή-
θως σε συγκεκριμένη περιοχή του χρωμοσώματος 19 (19q13.4) 
και παραμένουν εκεί σε λανθάνουσα κατάσταση (15, 16).

Το καψίδιο των AAV περιέχει μια γραμμική, μονόκλωνη αλυ-
σίδα DNA μεγέθους 4.7 kb (17), η οποία μπορεί να είναι είτε 

και είχε προηγηθεί η ανακάλυψη του αδενοεξαρτώμενου ιού 
(AAV), που όμως χαρακτηρίστηκε επιμολυντής των κυτταρι-
κών καλλιεργειών.

Πρόσφατα, αποκαλύφθηκε η ύπαρξη δύο νέων μελών της 
οικογένειας Parvoviridae, των Bocavirus και PARV4, τα οποία 
προσβάλλουν τον άνθρωπο διευρύνοντας το φάσμα των μελών 
της οικογένειας. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι να 
προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα των χαρακτηριστικών 
και των κλινικών εκδηλώσεων των μελών της οικογένειας 
Parvoviridae με τα έως τώρα δεδομένα. 

bers of the Parvoviridae family, Bocavirus and PARV4, have 
been recognized as human pathogens. In order to investigate 
the aetiological role of these novel viruses in human infec-
tions large scale studies are required, contributing to early 
diagnosis and effective treatment. 

The aim of this retrospective study was to offer further in-
sight into the features and clinical manifestations of known 
and newly recognized members of Parvoviridae family that 
infect humans.
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θετικής (κωδική, sense), είτε αρνητικής (μη κωδική, antisense) 
πολικότητας, με την ίδια συχνότητα. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
του γονιδιώματος των AAV αποτελεί η παρουσία ανάστροφων 
τερματικών επαναλήψεων (inverted terminal repeats, ITRs) 
μεγέθους 145 bp που οριοθετούν τα δύο ORFs (Rep και Cap). 
Τα πρώτα 125 νουκλεοτίδια των ITRs είναι παλίνδρομα, με απο-
τέλεσμα, εξαιτίας της συμπληρωματικότητας των βάσεων, να 
αναδιπλώνονται σχηματίζοντας δίκλωνα άκρα (φουρκέτες). Η 
παρουσία των ITRs είναι ιδιαίτερης σημασίας για την αντιγρα-
φή του DNA των AAV, αφού χρησιμεύουν ως εκκινητές για την 
έναρξη της σύνθεσης της συμπληρωματικής αλυσίδας από τη 
DNA πολυμεράση. Εκτός από το ρόλο τους στην αντιγραφή, τα 
ITRs είναι απαραίτητα και για το «πακετάρισμα» του γονιδιώ-
ματος των AAV, τη μεταγραφή, την αρνητική ρύθμιση υπό δυ-
σμενείς συνθήκες και την ενσωμάτωση σε ειδικές θέσεις (14). 
Η μεταγραφή του γονιδιώματος των AAV λαμβάνει χώρα από 
τρεις υποκινητές (p5, p19 και p40), ενώ υπάρχει μόνο μια θέση 
πολυαδενυλίωσης στο 3’ άκρο. Το πρώτο ORF, περιέχει το γονί-
διο Rep, το οποίο κωδικοποιεί τέσσερις μη δομικές πρωτεΐνες: 
Rep78, Rep68, Rep52 και Rep40. Οι πρωτεΐνες αυτές είναι απο-
τέλεσμα είτε της διαφορετικής θέσης έναρξης της μεταγραφής 
(p5 ή p19), είτε του εναλλακτικού ματίσματος (Εικόνα 1) (18). 
Στο δεύτερο ORF απαντάται το γονίδιο Cap, το οποίο κωδικο-
ποιεί τις τρεις πρωτεΐνες του ιϊκού καψιδίου VP1, VP2 και VP3 
χρησιμοποιώντας τον υποκινητή p40, εναλλακτικό μάτισμα του 
μεταγράφου και διαφορετική θέση έναρξης της μετάφρασης 
(Εικόνα 1). Το καψίδιο του AAV2 αποτελείται από 60 πρωτεϊ-
νικές υπομονάδες, οι οποίες είναι διευθετημένες με εικοσαε-
δρική συμμετρία (19). Η αναλογία των VP1, VP2 και VP3 στο 
σχηματισμό του καψιδίου είναι 1:1:10 αντίστοιχα.

Μελέτες σε κυτταροκαλλιέργειες έδειξαν πως η επιτυχής 
μόλυνση ενός κυττάρου με AAV μπορεί να οδηγήσει προς δύο 
διαφορετικές κατευθύνσεις: τη λυτική οδό ή τη λανθάνουσα 
μόλυνση. Παρουσία «βοηθών» ιών, ακολουθείται η λυτική 
οδός, κατά την οποία η μόλυνση είναι παραγωγική και χαρα-
κτηρίζεται από αντιγραφή του ιϊκού γονιδιώματος, παραγωγή 
των ιϊκών πρωτεϊνών και σχηματισμό του καψιδίου, «πακε-
τάρισμα» του DNA στο καψίδιο και απελευθέρωση των νέων 
ιϊκών σωματιδίων στο εξωκυτταρικό περιβάλλον μέσω λύσης 
του κυττάρου. Παρόλο που τα δύο είδη των «βοηθών» ιών 
παρέχουν διαφορετικό φάσμα γονιδίων για την υποστήριξη 
των AAV, και τα δύο έχουν την ικανότητα να ρυθμίζουν την 
κυτταρική γονιδιακή έκφραση, παρέχοντας στους AAV ένα 
ικανοποιητικό ενδοκυτταρικό περιβάλλον για την πρόκληση 
παραγωγικής λοίμωξης.

Ωστόσο, απουσία αδενοϊών ή ερπητοϊών, λαμβάνει χώρα 
περιορισμένη αντιγραφή του γονιδιώματος των AAV, ενώ εκ-
φράζονται μόνο τα Rep μετάγραφα. Υπό αυτές τις συνθήκες, 
το γονιδίωμα του AAV ενσωματώνεται σε μια περιοχή του γονι-
διώματος του ξενιστή, ξεκινώντας λανθάνουσα μόλυνση. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις (~70%), η περιοχή αυτή εντοπίζεται 
στο χρωμόσωμα 19, έχει μέγεθος 4 kb (q13.4) και ονομάζεται 
AAVS1 (15, 20). Η ενσωμάτωση αυτή δε συμβαίνει τυχαία, αλλά 
καθορίζεται από κοινές αλληλουχίες των τερματικών δομών 
του γονιδιώματος των AAV και του χρωμοσώματος του ξενιστή, 
οι οποίες αναγνωρίζονται από τις Rep πρωτεΐνες προάγοντας 
στοχευμένη ενσωμάτωση. Η ιδιότητα αυτή των AAV, καθώς και 
η ικανότητά τους να εισέρχονται στον πυρήνα του κυττάρου-
στόχου, να εκφράζονται εκεί για μια παρατεταμένη χρονική 
περίοδο χωρίς να γίνονται τοξικοί, τους καθιστά σημαντικό 
«εργαλείο» γονιδιακής θεραπείας στον άνθρωπο (14). Πράγ-
ματι, εξαιτίας της έλλειψης παθογονικότητας των AAV, πολλοί 
ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει επιτυχώς ανασυνδυασμένους 
AAV-φορείς για να στοχεύσουν κύτταρα του μυϊκού ιστού (21), 
του ήπατος, του κεντρικού νευρικού συστήματος, του αμφι-
βληστροειδούς (22) και του πνεύμονα (23). Επιπλέον, αρκετές 
ερευνητικές μελέτες έχουν πάρει έγκριση από αρμόδιους φο-
ρείς των ΗΠΑ (FDA) για κλινικές δοκιμές.

p5

p5: Rep 78
Rep 68

Rep 52

Rep 40

VP1

VP2, VP3

p19:

p40:
*

p19 p40 poly A

CAPREP

Εικόνα 1
Σχηματική απεικόνιση του γονιδιώματος του AAV2. Στην εικόνα φαί-
νονται τα διαφορετικά μετάγραφα που προκύπτουν μέσω του εναλ-
λακτικού ματίσματος και την ύπαρξη τριών υποκινητών, των p5, p19 
και p40. Το πρώτο ORF, περιέχει το γονίδιο Rep, το οποίο κωδικοποι-
εί τέσσερις μη δομικές πρωτεΐνες: Rep78, Rep68, Rep52 και Rep40, 
ενώ το δεύτερο ORF περιέχει το γονίδιο Cap, το οποίο κωδικοποιεί 
τις τρεις πρωτεΐνες του ιϊκού καψιδίου VP1, VP2 και VP3 (14).
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1.2 Επιδημιολογία.

Επιδημιολογικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί τις τε-
λευταίες δεκαετίες, καταδεικνύουν ότι πρόκειται για ευρέως 
διαδεδομένους ιούς. Σύμφωνα με έρευνα σε δείγματα ορών 
αίματος από δέκα χώρες τεσσάρων ηπείρων, η παρουσία των 
αντισωμάτων έναντι του AAV2 (anti-AAV2) ήταν σημαντικά 
υψηλότερη σε σχέση με άλλους οροτύπους. Τα ποσοστά των 
anti-AAV2 κυμαίνονταν από 30% στις ΗΠΑ έως 60% σε χώρες 
της Αφρικής. Ακόμη, το ποσοστό των anti-AAV1, αν και χαμη-
λότερο από αυτό των anti-AAV2, ήταν υψηλότερο από των anti-
AAV7 και anti-AAV8 στις περισσότερες περιοχές. Όσον αφορά 
στην Ελλάδα, σε 81 δείγματα ορού που εξετάστηκαν για την 
παρουσία των ίδιων anti-AAV, σε αραίωση >1:20 βρέθηκε υψη-
λότερο ποσοστό anti-AAV2 , μικρότερο anti-AAV1 και σημαντικά 
μικρότερο ποσοστό (p<0.05) των anti-AAV7 και anti-AAV8, ενώ 
σε αραίωση >1:80 το ποσοστό των anti-AAV1 ήταν υψηλότερο 
από αυτό των anti-AAV2, αλλά και των anti-AAV7 και anti-AAV8 
(12). Προϋπάρχουσα ανοσία σε κάποιον συγκεκριμένο ορότυπο 
AAV εξαιτίας προηγούμενης επαφής, θα είχε ως αποτέλεσμα τη 
μειωμένη απόδοση της γονιδιακής θεραπείας και της αποτελε-
σματικότητας ενός γενετικού εμβολίου.

1.3 Κλινικές εκδηλώσεις.

Παρά το γεγονός πως οι AAV έχουν ανιχνευθεί σε αρκετούς αν-
θρώπινους ιστούς, όπως στα γεννητικά όργανα, τον πλακούντα, 
το ήπαρ, το νωτιαίο μυελό και το σπλήνα, δεν έχουν συσχετι-
στεί μέχρι στιγμής με καμιά νόσο και δεν υπάρχουν στοιχεία 
που να δηλώνουν πως οι AAV είναι παθογόνοι.

2. ERYTHROVIRUSES

Στο γένος των Erythrovirus συγκαταλέγονται ο ιός Parvo Β19 
(parvoΒ19V) του ανθρώπου, ιοί που προσβάλλουν διάφορα είδη 
πιθήκων, καθώς και δύο είδη ιών Parvo που έχουν βρεθεί σε 
βοοειδή και σκίουρους (1). Κοινό χαρακτηριστικό αυτών των 
ιών είναι η ιδιότητά τους να αντιγράφονται μέσα στις πρoε-
ρυθρoβλάστες και να τις καταστρέφουν. Το γεγονός αυτό κα-
θιστά δύσκολη τη μελέτη του αναπαραγωγικού τους κύκλου, 
αφού η in vitro παραγωγή και καλλιέργεια των πρόδρομων αιμο-
ποιητικών κυττάρων της ερυθράς σειράς είναι ιδιαίτερα απαι-
τητική και ευαίσθητη. Ο parvoΒ19V ανακαλύφθηκε το 1975 
(24) και για αρκετά χρόνια ήταν ο μόνος γνωστός ιός Parvo 
που προσβάλει τον άνθρωπο. Η ανακάλυψή του ήταν τυχαία, 

αφού εντοπίστηκε στον ορό ενός αιμοδότη, που αρχικά εμφάνι-
σε ψευδώς θετικό αποτέλεσμα για ηπατίτιδα Β. Την τελευταία 
δεκαετία έχουν αναγνωριστεί δύο νέοι γονότυποι parvoΒ19V, 
οι οποίοι ωστόσο δε διακρίνονται ορολογικά από τον αρχικό γο-
νότυπο (25).

2.1 Βιολογικά χαρακτηριστικά – Κύκλος ζωής.

Όπως όλα τα μέλη της οικογένειας των Parvoviridae, έτσι και 
ο parvoΒ19V είναι ένας μικρός ιός (~20 nm διάμετρος) που 
δε φέρει περίβλημα. Το γενετικό του υλικό είναι ένα μονόκλω-
νο μόριο DNA μεγέθους 5.5 kb, το οποίο μπορεί να είναι είτε 
θετικής, είτε αρνητικής πολικότητας (26). Στο γονιδίωμα του 
parvoΒ19V υπάρχει μόνο ένας υποκινητής στο 5’ άκρο, ο p6, 
ο οποίος ελέγχει τη σύνθεση τουλάχιστον εννέα μεταγράφων 
που κωδικοποιούν μία μη-δομική πρωτεΐνη (NS1 77 kDa), δύο 
δομικές πρωτεΐνες [VP1 (81 kDa) και VP2 (58 kDa)] και δύο μι-
κρές πρωτεΐνες (7.5 και 11 kDa) των οποίων ο ρόλος δεν έχει 
αποσαφηνιστεί πλήρως (27-29). Η σύνθεση των διαφορετικών 
μεταγράφων από έναν κοινό υποκινητή επιτυγχάνεται μέσω 
των διαφορετικών θέσεων πολυαδενυλίωσης στο μέσο του γο-
νιδιώματος, καθώς και στο 3’ άκρο του. 

Το ιϊκό καψίδιο δομείται από 60 πρωτεϊνικές υπομονάδες. 
Η πρωτεΐνη VP2 καταλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό (95%) 
και περιέχει περιοχές σύνδεσης με υποδοχείς, ενώ η VP1 μό-
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436 2451

B19 genome

VP1 coding region

VP2 coding region
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Εικόνα 2
Σχηματική απεικόνιση του γονιδιώματος του parvoΒ19V. Στην 
εικόνα φαίνονται τα διαφορετικά μετάγραφα που προκύπτουν 
μέσω του εναλλακτικού ματίσματος. Στο γονιδίωμα του parvoΒ19V 
υπάρχει μόνο ο υποκινητής p6, ο οποίος ελέγχει τη σύνθεση του-
λάχιστον εννέα μεταγράφων που κωδικοποιούν μία μη-δομική 
πρωτεΐνη (NS1), δύο δομικές πρωτεΐνες (VP1 και VP2) και δύο μι-
κρές πρωτεΐνες (7.5 και 11 kDa) (47).
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λις το 5% (27). Η αλληλουχία των δύο αυτών πρωτεϊνών είναι 
ταυτόσημη στο καρβοξυτελικό της άκρο, ενώ η VP1 περιέχει 
επιπλέον 227 μοναδικά αμινοξέα στο αμινοτελικό της άκρο τα 
οποία απαρτίζουν τη «VP1 μοναδική περιοχή (VP1u)» (Εικόνα 
2). Παρά το γεγονός ότι η VP1 δεν είναι απαραίτητη για τη συ-
γκρότηση του καψιδίου, η VP1u περιοχή περιέχει στοιχεία τα 
οποία είναι καθοριστικής σημασίας για την είσοδο του ιού στο 
κύτταρο-ξενιστή, όπως η περιοχή της φωσφολιπάσης Α2 (PLA2) 
(30). Η μη-δομική πρωτεΐνη NS1 είναι μια φωσφοπρωτεΐνη που 
δρα ως ισχυρός μεταγραφικός ενεργοποιητής, μέσω στρατολό-
γησης ενός αριθμού κυτταρικών μεταγραφικών παραγόντων. 
Έχει αποδειχτεί πως αλληλεπιδρά απ’ ευθείας με τον υποκινη-
τή p6 και τους κυτταρικούς μεταγραφικούς παράγοντες Sp1/
Sp3 ώστε να επηρεάσει τη ρύθμιση της μεταγραφής (31). Ακό-
μη, συμμετέχει τόσο στην αντιγραφή του ιϊκού γονιδιώματος, 
μέσω της δράσης της ως ελικάση και ενδονουκλεάση, όσο και 
στον θάνατο του κυττάρου-ξενιστή. Η επαγωγή της απόπτωσης 
των ερυθροκυττάρων από τον parvoΒ19V σχετίζεται με την αλ-
ληλεπίδραση της NS1 πρωτεΐνης με τη σηματοδοτική οδό του 
παράγοντα νέκρωσης όγκων (Tumor Necrosis Factor, TNF), η 
οποία οδηγεί στην ενεργοποίηση πρωτεολυτικών ενζύμων, των 
κασπασών 3 και 6 (32). Η προαποπτωτική δράση της NS1 πρω-
τεΐνης είναι κοινή και στους τρεις γονότυπους των parvoΒ19V, 
αλλά και σε άλλους ιούς Parvo (28).Ο ρόλος των μικρότερων 
πολυπεπτιδίων μεγέθους 7.5 και 11 kDa δεν έχει μελετηθεί 
εκτενώς, ωστόσο, έχει βρεθεί ότι εκφράζονται σε μολυσμένα 
πρόδρομα αιμοποιητικά κύτταρα της ερυθράς σειράς και πιθα-
νόν να σχετίζονται με την παθογένεια του parvoΒ19V ή με τον 
κυτταρικό του κύκλο. Αναστολή της έκφρασης της 11-kDa πρω-
τεΐνης σε ανασυνδυασμένα ιϊκά σωματίδια είχε ως αποτέλεσμα 
τη δραματική μείωση της μολυσματικότητάς τους. Η έκφραση 
αυτής της μικρής πρωτεΐνης πιθανόν να είναι αποφασιστικής 
σημασίας για την έκφραση της πρωτεΐνης VP2 και τη μετακί-
νησής της στα μολυσμένα κύτταρα (33). Από μια πρόσφατη 
μελέτη φάνηκε πως η έκφραση της πρωτεΐνης 11-kDa σε πρό-
δρομα αιμοποιητικά κύτταρα της ερυθράς σειράς ήταν ιδιαίτερα 
αυξημένη (τουλάχιστον 100 φορές υψηλότερη από την NS1), 
και αποτελούσε τον κύριο επαγωγέα της απόπτωσής τους μέσω 
ενεργοποίησης της κασπάσης 10.

Ο parvoΒ19V έχει την ικανότητα να αντιγράφεται και να 
παράγει μολυσματικά ιϊκά σωματίδια μέσα σε ανθρώπινα πρό-
δρομα αιμοποιητικά κύτταρα της ερυθράς σειράς στο μυελό 
των οστών και στο αίμα, εμποδίζοντας την ερυθροποίηση. Ο 
τροπισμός προς τα ερυθροκύτταρα οφείλεται κυρίως στην 
ύπαρξη ειδικών υποδοχέων στην επιφάνεια τους που ονομά-

ζονται αντιγόνα Ρ ομάδας αίματος ή globoside (Gb4) (34, 35). 
Το αντιγόνο αυτό βρίσκεται κυρίως στα κύτταρα της αιμοποι-
ητικής σειράς, αλλά και στα αιμοπετάλια και σε ιστούς όπως η 
καρδιά, το ήπαρ, οι πνεύμονες, οι νεφροί, το ενδοθήλιο και οι 
αρθρικοί υμένες (36). Προκειμένου να επιτευχθεί η είσοδος 
του ιού στα κύτταρα φαίνεται να είναι απαραίτητη η παρουσία 
ενός συνυποδοχέα, της α5β1 ιντεγκρίνης (37), ενώ και άλλες 
πρωτεΐνες, όπως η Ku80 έχουν συσχετιστεί με την επιτυχή εί-
σοδο του ιού στον ξενιστή (38). Χρησιμοποιώντας γενετικώς 
τροποποιημένους κλώνους στους οποίους είχαν αδρανοποιηθεί 
τα διαφορετικά γονίδια (knockout) του parvoΒ19V αναδεί-
χθηκε η σπουδαιότητα των περιοχών ITR και των πρωτεϊνών 
VP1, VP2, 11-kDa και NS1 στην αναπαραγωγή και μολυσματι-
κότητα του ιού (33). Ωστόσο, ο ισχυρός in vitro τροπισμός του 
parvoΒ19V και η αδυναμία, μέχρι πρόσφατα, παρασκευής ενός 
μολυσματικού κλώνου δεν επέτρεψε τη λεπτομερή μελέτη του 
κύκλου ζωής του (33).

2.2 Επιδημιολογία.

Ο συνήθης τρόπος μετάδοσης του ιού είναι μέσω της ανα-
πνευστικής οδού· μπορεί ωστόσο να μεταδοθεί και μέσω με-
ταμόσχευσης (μυελού των οστών ή οργάνων), από μολυσμένα 
προϊόντα αίματος (όπως παράγοντες πήξης) και από τη μητέρα 
στο έμβρυο μέσω του πλακούντα. Οι λοιμώξεις από parvoΒ19V 
έχουν παγκόσμια κατανομή και εμφανίζονται κατά τη διάρκεια 
όλου του έτους. Ωστόσο, ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνεται 
στο τέλος του χειμώνα και στις αρχές του θέρους, παρουσιά-
ζοντας ταυτόχρονα επιδημίες κάθε τρία με τέσσερα χρόνια. Ο 
επιπολασμός του ιού αυξάνεται με την ηλικία από 2–10% σε 
παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών σε 40-60% σε ενήλικες 
άνω των είκοσι ετών και έως 85% σε ηλικιωμένους (39). Στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, ο επιπολασμός είναι ελαφρώς αυξη-
μένος, ενώ σε απομονωμένες κοινότητες είναι κάτω από 10% 
(40, 41). Παρά το γεγονός του υψηλού επιπολασμού, σπάνια 
παρατηρείται σε υγιή άτομα ιαιμία ή ύπαρξη ιϊκού DNA στο πε-
ριφερικό αίμα. Η συχνότητα εμφάνισης ιαιμίας σε εθελοντές αι-
μοδότες υπολογίζεται σε 1:100 έως 1:35000. Τα ποσοστά αυτά 
ποικίλουν σημαντικά ανάλογα με την ανοσολογική κατάσταση 
του ξενιστή, την επιδημική περίοδο και την ευαισθησία της με-
θόδου που χρησιμοποιείται (42).

Έως το 2002, η γενετική ποικιλομορφία των απομονωμένων 
στελεχών Β19 είχε χαρακτηριστεί πολύ μικρή, με την παρουσία 
ενός μόνο πρωτοτύπου, του parvoΒ19V. Έκτοτε, οι ανθρώπινοι 
ερυθροϊοί ταξινομούνται σε τρεις γονότυπους: ο γονότυπος 1 πε-
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ριλαμβάνει τον parvoΒ19V και δύο νέους γονότυπους με αξιοση-
μείωτη γενετική ποικιλομορφία που τους διαφοροποιεί από τον 
parvoΒ19V (>9% νουκλεοτιδική διαφοροποίηση σε ολόκληρο το 
γονιδίωμα), ο γονότυπος 2 περιλαμβάνει τα στελέχη Lali και Α6, 
ο γονότυπος 3α το στέλεχος V9, ενώ ο γονότυπος 3b το στέλεχος 
D91.1. Η διάδοση του κάθε γονότυπου ποικίλει ανάλογα με τη 
γεωγραφική περιοχή, τον πληθυσμό και το είδος του δείγματος. 
Για παράδειγμα, σε δείγματα ιστού βιοψίας, όπου το DNA του 
ιού είναι πιθανό να παραμένει για όλη τη ζωή του προσβεβλη-
μένου ατόμου μετά την οξεία λοίμωξη, η παρουσία του γονότυ-
που 1 κυμαίνεται από 28% έως 81%, του γονότυπου 2 από 8% 
έως 71%, ενώ του γονότυπου 3 από 0% έως 50%. Είναι πιθανό, 
οι γονότυποι 1 και 2 να κυκλοφορούσαν στη Β. Ευρώπη με ίσες 
συχνότητες για περισσότερο από μισό αιώνα πριν, ενώ μετά από 
αυτή τη περίοδο ο γονότυπος 2 να εξαφανίστηκε. Θεωρείται ότι 
ο γονότυπος 2 που ήταν ο επικρατέστερος γονότυπος στο παρελ-
θόν,  αντικαταστάθηκε κατά τη δεκαετία του ’60 από το γονότυ-
πο 1. Αντιθέτως, ο γονότυπος 3 εντοπίζεται κυρίως σε περιοχές 
της Αφρικής, όπου αποτελεί τον κυρίαρχο γονότυπο (43).

2.3 Κλινικές εκδηλώσεις.

Από την ανακάλυψή του μέχρι σήμερα, ο parvoΒ19V έχει συ-
σχετιστεί με έναν αυξανόμενο αριθμό κλινικών εκδηλώσεων, 
ενώ είναι γνωστό ότι αποτελεί τον αιτιολογικό παράγοντα του 
λοιμώδους ερυθήματος (erythema infectiosum) ή αλλιώς της 
πέμπτης νόσου, κατά σειρά, από τις συνήθεις παιδικές λοιμώ-
ξεις που προκαλούν πυρετό και εξάνθημα. Το εξάνθημα, που 
είναι ενδεικτικό της νόσου, μοιάζει με «χαστουκισμένο μάγου-
λο», αλλά μπορεί να εμφανιστεί και στα άκρα και σπάνια στον 
κορμό. Η νόσος είναι συνήθως υποξεία και αυτοϊάσιμη.

Η λοίμωξη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να 
προκαλέσει σημαντικές επιπλοκές, όπως αυτόματη αποβολή, 
εμβρυϊκή αναιμία ή εμβρυϊκό ύδρωπα (44-46). Υψηλό ποσο-
στό των γυναικών (30–40%) δε διαθέτουν αντισώματα έναντι 
του ιού, με αποτέλεσμα να είναι ευαίσθητες στη λοίμωξη από 
αυτόν. Υπολογίζεται ότι το ποσοστό κάθετης μετάδοσης του 
ιού είναι περίπου 33%, ενώ μόνο στην Ευρώπη περισσότερες 
από 3000 κυήσεις χάνονται ετησίως εξαιτίας του parvoΒ19V 
(47). Ο μεγαλύτερος αριθμός αποβολών που οφείλεται σε λοί-
μωξη από parvoΒ19V έχει παρατηρηθεί στο δεύτερο τρίμηνο 
της κύησης. Το γεγονός αυτό πιθανόν να οφείλεται στην ανω-
ριμότητα του εμβρυϊκού ανοσιακού συστήματος, αλλά κυρίως 
στον τροπισμό του parvoΒ19V προς τις προερυθροβλάστες. 
Συγκεκριμένα, κατά το δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, 

μειώνεται ο χρόνος ζωής των εμβρυϊκών ερυθροκυττάρων ενώ 
ταυτόχρονα αυξάνεται 3–4 φορές το πλήθος των ερυθροκυτ-
τάρων (48). Ο πολλαπλασιασμός του parvoΒ19V στις προερυ-
θροβλάστες οδηγεί σε απόπτωση με αποτέλεσμα την αναστολή 
της ερυθροποίησης. Η έλλειψη των ερυθροβλαστών προκαλεί 
σοβαρή εμβρυϊκή αναιμία που αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
στην ανάπτυξη του ύδρωπα. Υπολογίζεται πως το 15–20% των 
περιπτώσεων εμβρυϊκού ύδρωπα οφείλεται σε λοίμωξη από 
parvoΒ19V, ενώ ένα ποσοστό αυτών (5–10%) θα οδηγηθούν 
σε εμβρυϊκό θάνατο (42).

Η λοίμωξη από parvoΒ19V έχει συσχετιστεί και με την 
εκδήλωση αρθρίτιδας και αρθραλγίας, κυρίως στους ενήλικες 
αλλά και στα παιδιά. Πρόκειται για συμμετρική αρθρίτιδα, των 
μικρών κυρίως αρθρώσεων των χειρών, των καρπών και των 
γονάτων. Τα συμπτώματα που καταδεικνύουν αρθροπάθεια εμ-
φανίζονται σε μεγαλύτερο ποσοστό στις γυναίκες (60%) παρά 
στους άνδρες και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων υποχω-
ρούν σε διάστημα τριών εβδομάδων χωρίς να προκαλέσουν μό-
νιμη βλάβη στις αρθρώσεις (49, 50). Ωστόσο, το 20% περίπου 
των γυναικών που έχουν προσβληθεί από τον ιό θα συνεχίσουν 
να υποφέρουν από εμμένουσα ή επανεμφανιζόμενη αρθρο-
πάθεια. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί ο 
τρόπος με τον οποίο ο parvoΒ19V προκαλεί συμπτώματα που 
σχετίζονται με την αρθρίτιδα, έχει προταθεί η συμμετοχή κά-
ποιων απλοτύπων των ανθρώπινων λευκοκυτταρικών αντιγό-
νων (HLA), όπου άτομα τύπου HLADR4 ή B27 φαίνεται να είναι 
πιο ευαίσθητα (51).

Σε ασθενείς με χρόνια αιμολυτική αναιμία, όπως κληρο-
νομική σφαιροκυττάρωση, ο ιός είναι δυνατό να προκαλέσει 
παροδική απλαστική κρίση, με αποτέλεσμα μέτρια έως σοβαρή 
αναιμία που χαρακτηρίζεται από απουσία δικτυοερυθροκυττά-
ρων. Επιπλέον, μεγάλο ποσοστό παιδιών με δρεπανοκυτταρι-
κή αναιμία (~70%) που προσβλήθηκαν από τον ιό εκδήλωσαν 
παροδική απλαστική κρίση όπως παρουσιάστηκε σε μελέτη 
ασθενών στη Τζαμάικα (52). Τα συμπτώματα, τα οποία συνή-
θως διαρκούν λίγες ημέρες, είναι κυρίως πυρετός, αδυναμία, 
δερματικό εξάνθημα και συμπτώματα από το γαστρεντερικό και 
το αναπνευστικό.

Τέλος, ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς, όπως ασθενείς με 
AIDS, καρκινοπαθείς σε χημειοθεραπεία, καθώς και μετα-
μοσχευμένοι ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά 
φάρμακα, βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο από λοίμωξη από 
parvoΒ19V. Η ατελής ανοσοαπάντηση έναντι του ιού μπορεί 
να προκαλέσει εμμένουσες λοιμώξεις που οδηγούν σε σοβαρή 
χρόνια αναιμία (53).
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3. BOCAVIRUSES

Το γένος των Bocavirus (ιοί Boca) οφείλει το όνομά του στους 
πρώτους ξενιστές στους οποίους ανακαλύφθηκε, και συγκεκρι-
μένα στο γένος Bos (βοοειδή, BPV) και το γένος Canis (κύνες, 
MVC). Το 2005, ανακαλύφθηκε από τους Allander και συνεργά-
τες ο πρώτος ιός Boca (HBoV) του ανθρώπου, ο οποίος αναγνω-
ρίστηκε ως αιτιολογικός παράγοντας λοίμωξης του ανώτερου 
αλλά και του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος (3). Η ανα-
κάλυψη του HBoV επιτεύχθηκε εφαρμόζοντας random PCR σε 
ομαδοποιημένα δείγματα από παιδιά στη Σουηδία με λοίμωξη 
του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος. Χρησιμοποιώντας 
δύο βιβλιοθήκες με κλώνους DNA αναλύθηκαν περισσότεροι 
από 800 κλώνοι, εκ των οποίων οι 62 περιελάμβαναν αλληλου-
χίες ιών Boca. Ο ειδικός πολυμερισμός που ακολούθηκε για τον 
έλεγχο μεμονωμένων δειγμάτων, είχε ως αποτέλεσμα την ανί-
χνευση του HBoV σε 17 δείγματα από το σύνολο 540 (3.3%) 
που εξετάστηκαν (3). Έκτοτε, πληθώρα μελετών συσχετίζει τον 
HBoV με οξείες αναπνευστικές και εντερικές λοιμώξεις κυρίως 
σε παιδιά σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές, αλλά και σε άλλες 
ηλικιακές ομάδες.

3.1 Βιολογικά χαρακτηριστικά – Κύκλος ζωής.

Το γονιδίωμα των HBoV είναι μονόκλωνο DNA, μεγέθους ~5.3 
kb, το οποίο, εκτός από τα δύο κύρια ORFs (NS1 και VP1/VP2) 
που έχουν βρεθεί και στους άλλους ιούς Parvo, περιλαμβάνει 
επιπλέον ένα τρίτο, μικρότερου μεγέθους που παρεμβάλλεται 
μεταξύ των δύο μεγαλύτερων (Εικόνα 3). Η ίδια οργάνωση 
γονιδιώματος απαντάται και στους ιούς BPV και MVC, ενισχύ-
οντας την ταξινόμηση του HBoV στους ιούς Boca. Μάλιστα, η 
αμινοξική αλληλουχία της πρωτεΐνης που κωδικοποιείται από 
το ενδιάμεσο ORF του HBoV παρουσιάζει 47% ταυτοσημία με 

αυτές των BPV και MVC (3). Πρόκειται για μια μη δομική πρω-
τεΐνη, και συγκεκριμένα μια νουκλεοφωσφοπρωτεΐνη (NP-1), 
ο ρόλος της οποίας ωστόσο δεν έχει αποσαφηνιστεί. Εκτιμάται 
ότι συμμετέχει στην αντιγραφή του DNA, διαδραματίζοντας 
ρόλο στη δέσμευση και υδρόλυση των νουκλεοτιδίων (33). Η 
κωδική περιοχή των δομικών πρωτεϊνών VP1 και VP2 των διαφό-
ρων στελεχών που έχουν απομονωθεί έως τώρα παρουσιάζουν 
μεγάλη μεταβλητότητα σε σύγκριση με αυτή των μη δομικών 
πρωτεΐνών NS1 και NP-1, αντικατοπτρίζοντας τον ανοσογονικό 
χαρακτήρα των πρωτεΐνών που σχετίζονται με το βίριο (54).

Οι ιοί Parvo απαιτούν για την αντιγραφή τους κύτταρα με 
υψηλό ρυθμό πολλαπλασιασμού. Μελέτες που πραγματοποιήθη-
καν με ιούς Boca ζώων δείχνουν λοίμωξη του αναπνευστικού και 
εντερικού επιθηλίου, καθώς και των λεμφικών οργάνων. Ωστόσο, 
τα κύτταρα ξενιστές του HBoV παραμένουν άγνωστα. Το DNA 
του HBoV απαντάται σε ασθενείς με οξεία λοίμωξη του ανα-
πνευστικού συστήματος, και ορισμένες φορές ανευρίσκεται σε 
πολύ υψηλό αριθμό αντιγράφων σε εκκρίσεις της αναπνευστικής 
οδού, γεγονός που συνηγορεί υπέρ της προσβολής του αναπνευ-
στικού επιθηλίου. Ακόμη, έχει ανιχνευθεί στον ορό ασθενών με 
οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος, καθώς και στα 
κόπρανα αυτών ή ασθενών με γαστρεντερίτιδα, υποδηλώνο-
ντας ότι ο HBoV είναι σε θέση να αναπαράγεται in vivo (54, 55).

Χρησιμοποιώντας τεχνικές PCR και αλληλούχησης έχουν 
βρεθεί τέσσερα στελέχη HBoV μέχρι τώρα, τα: HBoV1, HBoV2, 
HBoV3 και HBoV4 από διάφορες γεωγραφικές περιοχές, τα 
οποία δείχνουν σημαντικές διαφορές στην αμινοξική τους 
ακολουθία (3–5, 56). Ωστόσο, από τη φυλογενετική ανάλυση 
τόσο της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας των γονιδίων NS1, NP1 
και VP1/VP2 των τεσσάρων στελεχών, όσο και της αντίστοιχης 
πρωτεϊνικής, φαίνεται πως το στέλεχος HBoV3 είναι πιθανόν 
το αποτέλεσμα του ανασυνδυασμού των γονιδίων NS1/NP1 
του HBoV1 και του γονιδίου VP1/VP2 του HBoV2. Ομοίως, το 
στέλεχος HBoV4 ομαδοποιείται κατά την ανάλυση με το στέ-
λεχος HBoV2 όσον αφορά στην NS1/NP1 περιοχή του και με 
το HBoV3 για την VP1 (5, 56). Εξαιτίας της υψηλής παραλλα-
κτικότητας των στελεχών η ταξινόμησή τους βρίσκεται ακόμη 
υπό διερεύνηση.

Παρόλο που οι γνώσεις μας σχετικά με τους HBoV συνεχώς 
αυξάνονται, ακόμη δεν έχει καθιερωθεί κάποιο in vitro ή in vivo 
μοντέλο που να υποστηρίζει την αντιγραφή τους ώστε να με-
λετηθεί ο κύκλος ζωής τους. Σε πρόσφατη μελέτη των Dijkman 
και συνεργατών (2009), επιτεύχθηκε η in vitro αναπαραγωγή 
του HBoV σε καλλιέργεια ανθρώπινων κυττάρων του επιθηλίου 
των αεραγωγών ύστερα από εμβολιασμό με ρινοφαρυγγικό έκ-

NS1 NP-1 VP1/VP2

kb0 1 2 3 4 5

Εικόνα 3
Σχηματική απεικόνιση του γονιδιώματος του HBoV, όπου μεταξύ 
των δύο κύριων ORFs (NS1 και VP1/VP2) που απαντώνται και στους 
άλλους ιούς Parvo, παρεμβάλλεται ένα τρίτο, μικρότερου μεγέθους 
που κωδικοποιεί για μια μη δομική πρωτεΐνη, και συγκεκριμένα μια 
νουκλεοφωσφοπρωτεΐνη (NP-1) (3).
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πλυμα ασθενή με HBoV (57). Στην ίδια μελέτη ανακαλύφθηκαν 
δύο νέα μετάγραφα που κωδικοποιούν για τις ιϊκές πρωτεϊνες 
UP1 (18.1 kDa) και UP2 (8.6 kDa) (57). Η μελέτη των πρωτεϊ-
νών αυτών, που δεν έχουν ομολογία με τις μέχρι τώρα γνωστές 
ιϊκές ή κυτταρικές πρωτεΐνες, ενδεχομένως να βοηθήσει στην 
περιγραφή της ζωής του HBoV κατά τη διάρκεια της μόλυνσης.

3.2 Επιδημιολογία.

Στην αρχική μελέτη των Allander και συνεργατών σε παιδιά με 
λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού στη Σουηδία, φάνηκε 
επίπτωση του HBoV σε αναλογία 3.1% (3). Ομοίως, αναφέρ-
θηκε επίπτωση του HBoV σε ποσοστό 5.2% σε δείγματα του 
αναπνευστικού από παιδιά που εμφάνισαν οξεία λοίμωξη του 
αναπνευστικού συστήματος στην Αυστραλία κατά τη διάρκεια 
του χειμώνα (58). Έκτοτε, η παρουσία του ιού έχει αναφερθεί 
σε πληθώρα ερευνών στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
στον Καναδά, στην Αυστραλία και στην Ασία, σε ποσοστά που 
κυμαίνονται μεταξύ 1.5% και 19% (59–63). Η απόκλιση αυτή 
είναι πιθανό να οφείλεται σε εποχική διακύμανση της λοίμω-
ξης ή σε διαφορές στον υπό μελέτη πληθυσμό στις επιμέρους 
μελέτες. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι δεν έχει προκύψει σα-
φής εποχική εμφάνιση του HBoV, κοινό στοιχείο όλων των 
ερευνών είναι η συχνότερη ανεύρεση του HBoV σε παιδιά ηλι-
κίας κάτω των τριών ετών. Επιπλέον, ιϊκό DNA έχει ανιχνευθεί 
σε δείγματα κοπράνων (0.8-9.1%) ατόμων με οξεία γαστρεντε-
ρίτιδα (64-66).

Σε πληθώρα μελετών έχει δειχθεί η σχεδόν αποκλειστική 
παρουσία του HBoV1 στο αναπνευστικό σύστημα. Σε πρόσφατη 
μελέτη των Kapoor και συνεργατών (2009) έγινε εμφανής η 
επικράτηση του HBoV2 σε δείγματα κοπράνων από παιδιά και 
ενήλικες διαφόρων χωρών, σε σχέση με τον HBoV1 (4). Αντιθέ-
τως, σε περισσότερα από 6500 δείγματα αναπνευστικών εκκρί-
σεων στο Εδιμβούργο και στη Μπανγκόκ με τη χρήση ειδικής 
του είδους ενφωλεασμένη PCR (species-specific nested PCRs), 
δεν έγινε δυνατή η ανίχνευση του στελέχους HBoV2, ενώ το 
HBoV1 εντοπίστηκε σε αναλογία 3% και 14% αντίστοιχα (67). 
Σε άλλη μελέτη ωστόσο, εντοπίστηκε ο HBoV2 (2%), αλλά όχι ο 
HBoV1, σε ρινοφαρυγγικά δείγματα παιδιών με οξεία λοίμωξη 
του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος στη Ν. Κορέα (68). 

3.3 Κλινικές εκδηλώσεις.

Οι λοιμώξεις από τον HBoV αφορούν κυρίως σε παιδιά ηλικίας 
κάτω των 2 ετών με οξεία λοίμωξη του ανώτερου και κατώτε-

ρου αναπνευστικού συστήματος, όπως πνευμονία και βρογχι-
ολίτιδα. Τα παιδιά που μολύνονται από τον HBoV, εμφανίζουν 
συμπτώματα, όπως πυρετός, βήχας, ρινίτιδα και σπανιότερα 
επιπεφυκίτιδα ή εξάνθημα. Παρόλο που έχουν περιγραφεί λίγα 
μόνο περιστατικά λοίμωξης από HBoV στους ενήλικες, ανοσο-
κατεσταλμένους ή ανοσοεπαρκείς, στην πλειονότητά τους πα-
ρουσιάζουν συμπτώματα οξείας λοίμωξης του αναπνευστικού, 
όπως και τα παιδιά.

Σε νεότερες μελέτες, προκειμένου να διερευνηθεί η σχέση 
του HBoV με την οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού συστήμα-
τος, συμπεριλήφθηκαν και υγιείς πληθυσμοί ελέγχου (60, 61, 
69). Ο HBoV ανιχνεύθηκε σε μεγάλη συχνότητα σε άτομα με 
εμφανή νόσο, ενώ δε βρέθηκε ή βρέθηκε πολύ σπάνια σε άτο-
μα του πληθυσμού ελέγχου. Παρόλο που φαίνεται να υπάρχει 
θετική συσχέτιση με την εκδήλωση οξείας λοίμωξης του ανα-
πνευστικού, τα συμπεράσματα παραμένουν ασαφή, δεδομένου 
ότι ανιχνεύθηκαν σε υψηλό ποσοστό και άλλοι ιοί στα HBoV 
θετικά δείγματα (70).

Χρησιμοποιώντας ευαίσθητες μεθόδους μοριακής βιολογίας 
ανιχνεύτηκε το γενετικό υλικό του HBoV σε αναπνευστικές εκ-
κρίσεις και στο περιφερικό αίμα ασθενών. Η αυξημένη παρου-
σία ιϊκού φορτίου σε ρινοφαρυγγικές εκκρίσεις (>104 copies/
ml), όπου συχνά είναι και ο μόνος παθογόνος μικροοργανισμός 
που ανιχνεύεται, θεωρείται ότι σχετίζεται με συμπτωματική 
λοίμωξη από HBoV, ενώ αντιθέτως χαμηλό ιϊκό φορτίο (<104 
copies/ml) είναι πιθανό να υποδηλώνει ανθεκτικότητα στον 
ιό (54). Σε μεγάλο ποσοστό, η λοίμωξη από HBoV συνυπάρ-
χει με άλλους ιϊκούς ή βακτηριακούς παθογόνους παράγοντες 
του αναπνευστικού, όπως ανθρώπινοι ρινοϊοί, αδενοϊοί, ο ιός 
αναπνευστικού συγκυτίου (RSV) και στρεπτόκοκκοι spp. (71). 
Συλλοιμώξεις με άλλα παθογόνα έχουν βρεθεί σε ποσοστό έως 
69.2% των θετικών για τον HBoV ατόμων (72).

Εκτός από τις εκδηλώσεις στο αναπνευστικό σύστημα, 
ερευνάται η συμμετοχή του HBoV σε γαστρεντερικές λοιμώ-
ξεις, κυρίως στα παιδιά. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη διευκρινι-
στεί ποιος είναι ο ρόλος του στην εκδήλωση αυτών των δια-
ταραχών. Σε πρόσφατη μελέτη των Arthur και συνεργατών, 
ο HBoV2 αναγνωρίστηκε ως η τρίτη (17.2%) πιο συχνή αιτία 
εκδήλωσης οξείας γαστρεντερίτιδας σε παιδιά στην Αυστρα-
λία μετά τους ροταϊούς (39.2%) και τους αστροϊούς (21.5%), 
ενώ ο HBoV3 ανιχνεύθηκε σε πολύ χαμηλό ποσοστό περιπτώ-
σεων (2.7%) και δε συσχετίστηκε με τη λοίμωξη (5). Όπως 
και σε μελέτες αναπνευστικών λοιμώξεων, έτσι και στις γα-
στρεντερικές λοιμώξεις, ο HBoV εντοπίζεται πολύ συχνά με 
γνωστά εντερικά παθογόνα, με το ποσοστό των συλλοιμώξεων 
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να κυμαίνεται μεταξύ 21% και 77.6% (73, 74). Η παράλληλη 
μελέτη των αναπνευστικών εκκρίσεων και των κοπράνων που 
θα προέρχονται από τα ίδια άτομα ενδεχομένως να απαντήσει 
στο ερώτημα εάν υπάρχει τροπισμός του HBoV2 στο εντερικό 
επιθήλιο και κατά πόσο διαφέρει από τον HBoV1 που εντοπί-
ζεται κυρίως στο αναπνευστικό.

Σε άλλη μελέτη που διερευνήθηκε η συμμετοχή του HBoV 
στην αθηρωμάτωση, σε 50 καρωτιδικές πλάκες που μελετήθη-
καν από ισάριθμους ασθενείς, με τη χρήση της real time PCR, ο 
ιός δεν ανιχνεύθηκε (75).

4. ΙΟΙ PARV4 ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Ταυτόχρονα με την ανακάλυψη του πρώτου ιού Boca του αν-
θρώπου, βρέθηκε ένα νέο είδος ιών Parvo, το οποίο διαφορο-
ποιούνταν από τους μέχρι τότε γνωστούς ανθρώπινους και 
ζωικούς ιούς Parvo και που ονομάστηκε PARV4. Ο νέος αυτός 
ιός ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά στο πλάσμα ασθενή που 
έκανε ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών ουσιών και είχε συμπτώ-
ματα που συνάδουν με οξεία λοίμωξη από τον ιό της επίκτητης 
ανοσοανεπάρκειας (HIV), αλλά ήταν αρνητικός στην ανίχνευση 
RNA του ιού HIV. Ταυτόχρονα, ο ασθενής είχε συλλοίμωξη από 
τον ιό της ηπατίτιδας Β ή C και συμπτώματα όπως κόπωση, έμε-
τος, διάρροια, φαρυγγίτιδα και πόνος στις αρθρώσεις (6).

Φυλογενετική ανάλυση της αμινοξικής αλληλουχίας του 
PARV4 και των άλλων ιών Parvo, φανερώνει πολύ μικρή ομο-
λογία, κάτω από 30%, γεγονός που οδήγησε στην προσωρινή 
ταξινόμησή τους ως ένα νέο γένος στην υπο-οικογένεια των 
Parvovirinae. Ωστόσο, μια πρόσφατη μελέτη που οδήγησε στην 
ανακάλυψη δύο νέων ζωικών ιών Parvo, στους χοίρους (PHoV) 
και στα βοοειδή (BHoV), προτείνει την ομαδοποίηση των τριών 
ιών Parvo (PARV4, PHoV και BHoV) στο ίδιο γένος, αυτό των 
Hokovirus . Τα δύο αυτά νέα μέλη των ιών Parvo δείχνουν σχε-
τικά υψηλή ομολογία με τον PARV4 του ανθρώπου, που φτάνει 
έως το 78% σε επίπεδο αμινοξικής αλληλουχίας (76).

Το 2006, ένας νέος ιός με υψηλή νουκλεοτιδική ομολογία 
(~92%) με τον PARV4 απομονώθηκε από δεξαμενή πλάσματος 
που προοριζόταν για την παρασκευή ιατρικών παραγώγων πλά-
σματος (7, 77). Ο ιός αυτός ονομάστηκε αρχικά PARV5 και θεω-
ρείται ο δεύτερος γονότυπος του PARV4. Προσφάτως, μια νέα 
παραλλαγή του PARV4, ο γονότυπος 3, ανακαλύφθηκε σε δείγ-
ματα ιστών δύο ασθενών με HIV μόλυνση (8). Στους ασθενείς 
αυτούς δεν υπήρχαν ενδείξεις παρεντερικής μόλυνσης, αυξά-
νοντας τις πιθανότητες εναλλακτικών οδών μετάδοσης που πι-
θανόν να επηρεάζουν το γενικό πληθυσμό.

4.1 Βιολογικά χαρακτηριστικά – Κύκλος ζωής.

Στο ιϊκό καψίδιο περιέχονται θετικές και αρνητικές αλυσίδες 
DNA σε ίσες ποσότητες. Το γονιδίωμα των PARV4 (~5 kb), όπως 
και των άλλων ιών Parvo, περιέχει δύο μεγάλα ORFs (ORF1 και 
ORF2) τα οποία κωδικοποιούν μη δομικές και καψιδιακές πρω-
τεΐνες αντίστοιχα. Τα δύο αυτά ORF δεν αλληλεπικαλύπτονται, 
όπως συμβαίνει για παράδειγμα στον parvoΒ19V, αλλά διαχω-
ρίζονται από ένα τμήμα 103-106 νουκλεοτιδίων (Εικόνα 4). Στο 
5’ άκρο του ORF2 εντοπίζεται μια περιοχή μεγέθους ~465 νου-
κλεοτιδίων με πολύ υψηλή ομολογία (>99%) μεταξύ των PARV4 
και PARV5. Στην περιοχή αυτή εντοπίζονται τα μοτίβα της φω-
σφολιπάσης Α2 που απαιτούνται για τη μολυσματικότητα του 
ιού Parvo (78).

Το γενετικό υλικό του PARV4 έχει εντοπιστεί κυρίως σε δε-
ξαμενές πλάσματος αλλά και σε ιστούς, όπως μυελό των οστών, 
λεμφικό ιστό, δέρμα και ήπαρ, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφη-
νιστεί η κύρια θέση αναπαραγωγής του. Παρά τις προσπάθειες 
που έγιναν για την ανάπτυξη του ιού σε διάφορες κυτταρικές 
σειρές, όπως μυελού των οστών, αιμοποιητικά και προσκολ-
λώμενα κύτταρα, δεν κατέστη εφικτή η καλλιέργειά του μέχρι 
στιγμής (79, 80) και ως τούτου δεν υπάρχουν ακόμη δεδομένα 
που να αφορούν στον κύκλο ζωής του PARV4.

4.2 Επιδημιολογία.

Η επιδημιολογία, καθώς και ο τρόπος μετάδοσης του PARV4 
δεν έχουν πλήρως αποσαφηνιστεί. Οι πρώτες μελέτες για την 
ανίχνευση του PARV4 συσχέτισαν την ανίχνευσή του με άτο-
μα υψηλού κινδύνου για παρεντερικές λοιμώξεις, όπως HCV 
ή HIV. Ωστόσο, παρά τις αρχικές εκτιμήσεις, ο PARV4 έχει 
ανιχνευθεί και σε δείγματα αιμοδοτών, αρνητικών για τον 

Εικόνα 4
Σχηματική απεικόνιση του γονιδιώματος του PARV4, το περιέχει 
δύο μεγάλα ORFs (ORF1 και ORF2) που κωδικοποιούν μη δομικές 
και καψιδιακές πρωτεΐνες αντίστοιχα. Επίσης, επισυμαίνεται η 
θέση δύο μικρών διαδοχικών εναλλακτικών αναγνωστικών πλαισί-
ων του ORF2, τα ARF1 και ARF2 [Τροποποίηση από (8)].
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HIV, επιβεβαιώνοντας την υπόθεση ότι δεν ανιχνεύεται μόνο 
σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Συγκεκριμένα, ο PARV4 
βρέθηκε στο 5% των δεξαμενών πλάσματος, στο 16% των συ-
μπυκνωμάτων του παράγοντα πήξης VIII, στο 2% των δειγ-
μάτων πλάσματος από υγιείς δότες και το 8% των δειγμάτων 
ορού από χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών στην Ταϊλάνδη. 
Εκτός του πλάσματος και των παραγώγων του, ο PARV4 έχει 
ανιχνευθεί και σε δείγματα ιστού, όπως το ήπαρ μεταμοσχευ-
θέντων, ο μυελός των οστών και ο λεμφικός ιστός οροθετικών 
ασθενών, καθώς και το δέρμα (69, 77, 80, 81).

Όσον αφορά την οδό μετάδοσης του ιού, αυτή λαμβάνει 
χώρα κυρίως παρεντερικά, χωρίς ωστόσο να αποτελεί και τη 
μόνη οδό όπως υποστηρίζουν νεότερα δεδομένα (82). 

4.3 Κλινικές εκδηλώσεις.

Η λοίμωξη από τον PARV4 δεν έχει συσχετιστεί μέχρι στιγμής 
με οποιαδήποτε νόσο. Δεδομένου ότι σε μεγάλο ποσοστό των 
περιπτώσεων ο PARV4 ανιχνευόταν συγχρόνως και με άλλους 
ιούς δεν επιτρέπει την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων για 
τις κλινικές εκδηλώσεις που προκαλεί.

Η εφαρμογή των μοριακών τεχνικών διευκόλυνε την ανα-
κάλυψη νέων ιϊκών ειδών που ταξινομούνται στην οικογένεια 
των Parvoviridae. Τα αναδυόμενα αυτά είδη, παρά τη νουκλε-
οτιδική τους ομοιότητα, διαφέρουν τόσο στον τροπισμό τους, 
όσο και στο εύρος και στη σοβαρότητα των κλινικών εκδηλώσε-
ων που προκαλούν. Ωστόσο, όπως έγινε φανερό, οι διαθέσιμες 
πληροφορίες για ορισμένα από αυτά τα είδη είναι ανεπαρκείς 
και απαιτείται περαιτέρω έρευνα ώστε να αποσαφηνιστεί η πα-
θογονικότητά τους.
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