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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια, αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός 

των ειδών των οποίων το γονιδίωμα έχει αποκωδι-
κοποιηθεί και διατίθεται σε βάσεις δεδομένων που 
εμπλουτίζονται συνεχώς. Η ραγδαία αυτή προσφορά 
πληροφοριών εκτιμάται ότι θα βοηθήσει σημαντικά 
στη βιοϊατρική έρευνα με ευνοϊκές επιδράσεις στην 
Ιατρική. Η πλήρης κατανόηση του ανθρώπινου γονι-
διώματος θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός περιοδικού 
«πίνακα ζωής», ο οποίος θα περιέχει μια ολοκληρωμένη 
συλλογή των γονιδίων και της δομής τους και θα δίνει 
τη δυνατότητα μελέτης της ανθρώπινης φυσιολογίας 
και των νοσημάτων. Παράλληλα με τη μελέτη του 

γονιδιώματος, έχει εξελιχθεί και η μελέτη των πρωτε-
ϊνών με νεότερες τεχνικές κι ένας νέος επιστημονικός 
κλάδος, η πρωτεωμική αναπτύσσεται συνεχώς. Η 
επιστημονική κοινότητα βρίσκεται, λοιπόν, ενόψει 
σημαντικών αλλαγών και εξελίξεων των μεθόδων και 
στρατηγικών προσέγγισης των νοσημάτων, όπως για 
παράδειγμα από τη δομική γενωμική προχώρησε στη 
λειτουργική γενωμική, από τη γενωμική στην πρωτε-
ωμική, από την ανάλυση ενός γονιδίου στην ανάλυση 
πολλαπλών γονιδίων, και, τέλος, από την αιτιολογία 
στους παθογενετικούς μηχανισμούς.1 

Ο όρος λοιμωξιωμική (infectomics) περιλαμ-
βάνει τη δομική και τη λειτουργική γενωμική και 
την πρωτεωμική ανάλυση μιας λοίμωξης. Επίσης, 
ως λοιμωξίωμα προτείνεται να οριστεί το σύνολο 
των φαινοτυπικών μεταβολών των μικροβίων και 
του ξενιστή, καθώς και οι γονιδιακές και πρωτεϊνι-
κές αλλαγές τους κατά τη διάρκεια της μικροβιακής 
λοίμωξης.2 

Λοιμωξιωμική και εφαρμογές
Δ.	Χατζηδημητρίου,1	Ν.	Βαβάτση-Χριστάκη,2	Ε.	Δίζα-ματαυτσή1

η	αλματώδης	εξέλιξη	της	βιοτεχνολογίας	αλλά	και	η	δυνατότητα	πρόσβασης	σε	ολοκλη-
ρωμένες	γονιδιακές	αλληλουχίες	μικροβίων	βελτιώνει	συνεχώς	τη	μελέτη	των	λοιμώξεων	
και	της	εργαστηριακής	προσέγγισής	τους.	Στο	νέο	όρο	λοιμωξιωμική	εμπεριέχεται	η	δομική	
και	η	λειτουργική	γονιδιωματική	και	η	πρωτεωμική,	που	στοχεύουν	στην	κατανόηση	της	
αλληλεπίδρασης	μικροοργανισμού-ξενιστή.	κατά	την	αλληλεπίδραση	αυτή	και	ανάλο-
γα	με	την	έκβασή	της	σε	υγεία	ή	νόσο,	παρατηρούνται	μεγάλες	αλλαγές	στην	έκφραση	
γονιδίων	του	μικροοργανισμού	αλλά	και	του	κυττάρου-ξενιστή.	η	εμφάνιση	νέων	και	
η	επανεμφάνιση	παλιών	λοιμωδών	νοσημάτων	καθώς	και	η	ανάπτυξη	ανθεκτικών	και	
πολυανθεκτικών	μικροοργανισμών	στα	αντιμικροβιακά,	καθιστούν	επιτακτική	την	ανάγκη	
μελέτης	των	μηχανισμών	αλληλεπίδρασης	μικροβίων	και	κυττάρου-ξενιστή.

Δελτιον ελληνικησ Μικροβιολογικησ εταιρειασ 2008, 54 (1): �-15

Λέξεις κλειδιά: Γωνιδιωματική,	εφαρμογές,	λοιμωξιωμική,	πρωτεωμική



Λοιμωξιωμική και εφαρμογές  —————————————————————————————————————— �

Λοιμώξεις που προκαλούνται από παθογόνα για 
τον άνθρωπο βακτήρια, ιούς, μύκητες και παράσιτα 
εξακολουθούν να αποτελούν παγκοσμίως σημαντική 
αιτία θανάτου παρ’ όλη τη μεγάλη διαθεσιμότητα 
δραστικών αντιμικροβιακών φαρμάκων και εμβολίων. 
Η εμφάνιση νέων και η επανεμφάνιση παλιών λοιμω-
δών νοσημάτων καθώς και η ανάπτυξη ανθεκτικών 
μικροοργανισμών στα αντιμικροβιακά καθιστούν 
επιτακτική την ανάγκη μελέτης των μηχανισμών 
αλληλεπίδρασης μικροβίων και κυττάρου-ξενιστή. 
Ο συνδυασμός νέων και παραδοσιακών τεχνικών 
της μοριακής και της κυτταρικής βιολογίας, της 
βιοχημείας, της ανοσολογίας και της μικροβιολογίας 
αποτελεί σημαντικό εργαλείο απέναντι στις νέες 
προκλήσεις. Το κλειδί στην επίλυση των παραπάνω 
προβλημάτων αποτελεί η κατανόηση των αλληλε-
πιδράσεων μεταξύ παθογόνων μικροβίων και του 
κυττάρου-ξενιστή μέσω της λοιμωξιωμικής.

Είναι αναγκαίο, λοιπόν, να ταυτοποιηθούν και 
να χαρακτηριστούν οι παράγοντες που σχετίζονται 
με την παθογονικότητα των μικροβίων και οι in	vivo	
μηχανισμοί επιβίωσης του κάθε μικροοργανισμού-
εισβολέα. Από την άλλη, θα πρέπει να αναλυθεί και 
να κατανοηθεί η ανοσιακή απάντηση του κυττάρου-
ξενιστή στην είσοδο του μικροβίου, η οποία οδηγεί 
και στην εξάλειψή του.

Η ταυτοποίηση των γονιδίων παθογόνων μι-
κροβίων και η παρακολούθηση των αλλαγών του 
γονιδιώματος και της έκφρασης των πρωτεϊνών του 
μικροοργανισμού και του κυττάρου-ξενιστή κατά τη 
λοίμωξη μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση της 
παθογόνου δράσης, της διάγνωσης και της πρόγνωσης 
μιας λοίμωξης. Επίσης, μπορεί να συμβάλλει στην 
πρόληψη των λοιμωδών νόσων με την ανάπτυξη νέων 
και πιο αποτελεσματικών εμβολίων, καθώς και στην 
αντιμετώπιση αυτών με την αναγνώριση και τη με-
λέτη θεραπευτικών στόχων. Ενδεικτικά αναφέρονται 
μελέτες, όπως η μελέτη των Chambers et al,3 όπου 
με τη βοήθεια μικροσυστοιχιών προσδιορίστηκαν 
τα υπεύθυνα γονίδια για τον πολλαπλασιασμό και 
τη μορφογένεση του ιού, τα οποία καταστέλλονται 
από τη χορήγηση γκανσικλοβίρης. Στη μελέτη των 
Kozal et al4 βρέθηκε ότι μεταλλάξεις που συμμε-
τέχουν στην εμφάνιση ανθεκτικότητας του HIV σε 
συγκεκριμένα αντιϊικά μπορεί να εμφανιστούν ως 
φυσικοί πολυμορφισμοί σε ορισμένους ασθενείς. 
Στο διαγνωστικό πεδίο, οι Wilson et al,5 επίσης 
με τη βοήθεια μικροσυστοιχιών κατόρθωσαν να 
ανιχνεύσουν έως και 18 διαφορετικούς μικροοργα-

νισμούς σε ένα κλινικό δείγμα. Εξάλλου, οι Honda 
et al6 παρατήρησαν διαφορετικό γονιδιακό προφίλ 
των ηπατικών κυττάρων μεταξύ χρονίας ηπατίτιδας 
Β και ηπατίτιδας C. Η χρησιμότητα προσδιορισμού 
χαρακτηριστικού προφίλ των κυττάρων του ξενιστή, 
ειδικού για συγκεκριμένη λοίμωξη που θα συμβάλ-
λει στη διάγνωση φαίνεται σε πολλές μελέτες που 
αφορούν στους HIV, VZV, αδενοϊό, HSV, EBV και 
στην ψευδομονάδα. Επίσης, η παρακολούθηση των 
αλλαγών του γονιδιώματος και της έκφρασης των 
πρωτεϊνών του κυττάρου-ξενιστή παρέχει σημαντι-
κές πληροφορίες. Έχουν παρατηρηθεί δραματικές 
μεταβολές έκφρασης γονιδιακών παραγόντων, όπως 
οι κυτταροκίνες, παράγοντες που προάγουν την από-
πτωση, αυξητικοί παράγοντες, παράγοντες σχετικοί 
με το stress και με τη μετάδοση σήματος.7 

Τέλος, η λοιμωξιωμική θα μπορούσε να δώσει 
απαντήσεις στη σχέση μεταξύ μικροοργανισμών 
και νοσημάτων άγνωστης αιτιολογίας, σχέση που 
μελετάται εντατικά (ιός Epstein Barr-ρινοφαρυγγικό 
καρκίνωμα,8 Chlamydia	pneumoniae-αθηροσκλήρω-
ση9 κ.ά.). Οι μέχρι τώρα μελέτες που χρησιμοποίησαν 
παλαιότερες τεχνικές δεν έχουν συνεισφέρει αποτε-
λεσματικά στην επιβεβαίωση της σχέσης αυτής. Στις 
μελέτες αυτές περιλαμβάνονται μελέτες ορολογικές, 
άμεσης ανίχνευσης των μικροοργανισμών στη βλά-
βη, μελέτες χορήγησης αντιβιοτικών, με στόχο τη 
βελτίωση της κλινικής εικόνας του ασθενούς κ.ά. 
Τα νοσήματα αυτά μπορεί να εμφανίζουν κλινικά, 
επιδημιολογικά, ιστολογικά ακόμη και θεραπευτικά 
χαρακτηριστικά λοίμωξης, όμως είναι δύσκολη η 
άμεση συσχέτισή τους με κάποιο μικροοργανισμό, 
και αυτό γιατί συχνά ο μικροοργανισμός δεν καλ-
λιεργείται ή απουσιάζει στο χρόνο εκδήλωσης της 
νόσου, δεν υπάρχουν πάντα σαφή επιδημιολογικά 
στοιχεία λοίμωξης και υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα 
η νόσος να είναι αποτέλεσμα συνέργειας πολλών 
μικροοργανισμών που για μεγάλο χρονικό διάστημα 
αποικίζουν τον ξενιστή.10

Αλληλεπίδραση μικροοργανισμού –  
μεγαλοοργανισμού 

Μια συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ μικροορ-
γανισμών και ανθρώπου αναπτύσσεται κατά τη 
διάρκεια της ζωής του. Η επαφή των μικροβίων με 
τον άνθρωπο καλείται μόλυνση και η εγκατάσταση σε 
μια περιοχή, χωρίς να ακολουθήσει λοίμωξη, αποι-
κισμός. Ο αποικισμός μπορεί να είναι προσωρινός, 
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μόνιμος ή να προκαλέσει λοίμωξη ασυμπτωματική 
ή με κλινική εκδήλωση (νόσος).11 Πολλά είδη μι-
κροβίων ζουν στο δέρμα και τους βλεννογόνους του 
ανθρώπου χωρίς να προκαλούν νοσηρές καταστά-
σεις. Η φυσιολογική μικροβιακή χλωρίδα λαμβάνει 
μέρος στο μεταβολισμό των τροφών, προσφέρει 
αναγκαίους αυξητικούς παράγοντες, προστατεύει από 
προσβολές πολύ λοιμογόνων μικροοργανισμών και 
διεγείρει ανοσιακές απαντήσεις.12 Στη φυσιολογική 
χλωρίδα περιλαμβάνονται εκτός από τα σαπροφυτι-
κά μικρόβια, δυνητικά παθογόνα, αλλά και τυπικά 
παθογόνα μικρόβια. Σε φυσιολογικές συνθήκες, 
υπάρχει ισορροπία μεταξύ των μικροοργανισμών 
της χλωρίδας και του ξενιστή και δεν εκδηλώνεται 
νόσος, η οποία όμως μπορεί να προκληθεί κάτω από 
ορισμένες συνθήκες. Η μεγάλη πρόκληση στη μελέτη 
των λοιμώξεων είναι η αναγνώριση των παραγόντων 
από πλευράς μικροβίου και ξενιστή που καθορίζουν 
την έκβαση της αλληλεπίδρασής τους σε αποικισμό, 
ασυμπτωματική λοίμωξη ή νόσο. Η ίδια πρόκληση 
υπάρχει και στη μελέτη λοιμώξεων με παθογόνους 
μικροοργανισμούς που υπάρχουν στο περιβάλλον 
και μολύνουν τον άνθρωπο με ποικίλους τρόπους. 
Η εμφάνιση και η έκβαση της λοίμωξης εξαρτάται 
λοιπόν από την επάρκεια των ανοσιακών μηχανισμών, 
την παθογόνο δράση του μικροοργανισμού και τη 
μεταξύ τους αλληλεπίδραση.13 

Η δυναμική σχέση ανάμεσα στον ξενιστή και 
στο μικροοργανισμό, σχέση μεταξύ συμβίωσης 
και παθογένειας, αποτελεί σημαντικό ζήτημα στη 
λοιμωξιωμική. Πρόκειται για μια διαδικασία αμοι-
βαίων και δυναμικών γενετικών μεταβολών. Αυτή 
η δισυπόστατη κατάσταση ανάμεσα στη συμβίωση 
και στην παθογένεια ενός μικροβίου φαίνεται να 
αντικατοπτρίζεται στο γονοτυπικό και το φαινοτυ-
πικό λοιμωξίωμα, το οποίο κωδικοποιείται από το 
γονιδίωμα τόσο του μικροβίου όσο και του ξενιστή.2 
Η μελέτη του λοιμωξιώματος είναι πολυσύνθετη. 
Αφορά κατά ένα μέρος στο γονιδίωμα και το πρω-
τέωμα του μικροοργανισμού όπως διαμορφώνεται 
στις διάφορες καταστάσεις, από συμβίωση μέχρι 
παθογένεια, περιλαμβάνει επίσης το γονιδίωμα και το 
πρωτέωμα του κυττάρου-ξενιστή κατά την αντίδρασή 
του στο μικροοργανισμό. Το ίδιο μικρόβιο μπορεί να 
έχει διαφορετικό λοιμωξίωμα ανάλογα με τον ιστό 
που προσβάλλει, ακόμη και στον ίδιο ξενιστή. Το 
γονιδίωμα ενός μικροοργανισμού αποτελεί σχετικά 
σταθερή οντότητα, ενώ το σύνολο των πρωτεϊνών 
του (πρωτέωμα) βρίσκεται σε συνεχή μεταβολή και 

αλληλεπίδραση με το γονιδίωμα. Έτσι, η έκφραση 
των πρωτεϊνών σε ένα μικροοργανισμό είναι διαφο-
ρετική στα διάφορα στάδια της ζωής του. 

Γενωμική προσέγγιση
Όπως προαναφέρθηκε, οι φαινοτυπικές αλλαγές 

του μικροβίου και του κυττάρου-ξενιστή κατά τη 
λοίμωξη (λοιμωξίωμα) κωδικοποιούνται από τα 
αντίστοιχα γονίδιά τους και εμφανίζονται κάτω από 
ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες.

Είναι γνωστό, ότι ένα πολύ μικρό τμήμα μικρο-
βίων από το σύνολο των μικροβιακών ειδών είναι 
παθογόνα για τον άνθρωπο. Κατά την εξελικτική 
διαδικασία των μικροοργανισμών, η απόκτηση ή η 
απώλεια γονιδίων καθώς και οι σημειακές μεταλ-
λάξεις αποτελούν τα σημαντικότερα γεγονότα που 
καθορίζουν τη μικροβιακή συμπεριφορά και συνεπώς 
την ευμενή ή τη δυσμενή έκβαση μιας λοίμωξης.14 
Τέλος, πρόσφατες μελέτες της γονιδιακής έκφρασης 
που πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια της μεθόδου 
των μικροσυστοιχιών, έδειξαν αλλαγές στη συμπε-
ριφορά του μικροβίου που μπορεί να οφείλονται 
σε προσθήκη ή έλλειψη γονιδίων ή σε σημειακές 
μεταλλάξεις.

Γενωμική και μικροοργανισμοί
Προσθήκη γονιδίων

Η προσθήκη νέων γονιδίων αποτελεί κυρίαρχο 
γεγονός, καθοριστικό για την παθογονικότητα του 
μικροβίου. Μεγάλες χρωμοσωμικές περιοχές (50–200 
kb), οι παθογενετικές νησίδες (pathogenicity islands ή 
PAIs), ειδικές για κάθε μικροοργανισμό, προσδίδουν 
παθογόνο χαρακτήρα στον εισβολέα και αποτελούν 
το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα που το κάνει 
να ξεχωρίζει από το σαπροφυτικό είδος. Συνήθως, 
οι περιοχές αυτές προσφέρουν τη δυνατότητα στο 
μικροοργανισμό να ενσωματώνεται στο κύτταρο-
ξενιστή αλλά και να απομακρύνεται από αυτό. Οι 
νησίδες αυτές έχουν αναγνωριστεί σε αρκετά βα-
κτήρια όπως Escherichia	coli,	helicobacter	pylori,	
Citrobacter	freundii15	κ.ά. 

Έλλειψη γονιδίων

Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι η έλλειψη ή η 
αποδόμηση κάποιων περιοχών του γονιδιώματος, οι 
οποίες περιορίζουν ή εξαλείφουν την παθογονικό-
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τητα ενός μικροοργανισμού, αποτελεί ένα συμπλη-
ρωματικό δρόμο στη μετάπτωση του μικροβίου σε 
σαπροφυτικό ή παθογόνο.

Σημειακές μεταλλάξεις

Εκτός από την έλλειψη και την προσθήκη γο-
νιδίων, σημειακές μεταλλάξεις, όπως προσθήκη ή 
αφαίρεση βάσεων σε γονίδια που δεν εμπλέκονται 
στην παθογονικότητα του μικροβίου έχουν ως απο-
τέλεσμα την αλλαγή της αλληλουχίας των βάσεων 
του γονιδίου, συμβάλλοντας έτσι στη μετατροπή ενός 
σαπροφυτικού στελέχους σε παθογόνο. Άλλες έρευνες 
έδειξαν μεγάλη ομοιότητα, σε ποσοστό έως και 90%, 
της αλληλουχίας των πρωτεϊνών που προσδίδουν την 
παθογονικότητα ενός μικροβίου και της αντίστοιχης 
ενός σαπροφυτικού είδους. Αυτές περιλαμβάνουν τη 
FimH12 και μερικές βακτηριακές πρωτεΐνες, όπως 
η IbeB, YijP, As1A, και OmpA.16 Μελετάται πώς 
οι μικρές διαφορές μπορούν να μεταβάλλουν την 
παθογονικότητα ενός μικροβίου. 

Γενωμική και ανοσιακό σύστημα

Στο γονιδίωμα του ανθρώπου βρίσκονται τα 
υπεύθυνα γονίδια για τη ρύθμιση της ανοσιακής 
απάντησης έναντι των μικροβίων. Οι μελέτες όμως 
για την κατανόηση της γενετικής βάσης της άμυνας 
του ξενιστή σε αντίθεση με αυτές της παθογόνου 
δράσης των μικροβίων είναι εξαιρετικά πολύπλοκες, 
με αποτέλεσμα να μην έχει σημειωθεί σημαντική 
πρόοδος. Για το σκοπό αυτόν έχουν χρησιμοποιηθεί 
διάφορα πειραματικά μοντέλα.

Το γονιδίωμα της Drosophila	melanogaster έχει 
μελετηθεί εκτεταμένα κατά το παρελθόν και έχει 
προσφέρει στοιχεία για τη φυσική ανοσία του εντό-
μου. Η φυσική ανοσία αποτελεί την πρώτη γραμμή 
άμυνας του κυττάρου-ξενιστή κατά την πρώιμη 
φάση της μικροβιακής λοίμωξης και αποτελεί τον 
αρχαιότερο εξελικτικά αμυντικό μηχανισμό. Για 
χρόνια η επιστημονική κοινότητα είχε εστιάσει 
την προσοχή της στην επίκτητη ανοσία, πρόσφατα 
όμως η φυσική ανοσία επανήλθε στο προσκήνιο 
και η μελέτη της είναι εκτεταμένη. Συγκριτικές 
μελέτες της γενωμικής στην Drosophila και στον 
άνθρωπο γίνονται με στόχο την αναγνώριση αν-
θρώπινων ομόλογων γονιδίων που συμμετέχουν 
στην ανοσιακή απάντηση έναντι των παθογόνων 
μικροβίων.17 Η αναγνώριση μικροβιακών δομών, 

όπως η ενδοτοξίνη και οι πεπτιδογλυκάνες, αποτελεί 
μια από τις βασικές λειτουργίες της φυσικής ανο-
σίας. Οι δομές αυτές, PAMP’s (pathogen-specific 
molecular patterns) υπάρχουν μόνο στα μικρόβια 
και όχι στα κύτταρα των ανώτερων οργανισμών 
και αναγνωρίζονται από μια οικογένεια υποδοχέων, 
PRRs (pattern recognition receptors), κυττάρων 
φυσικής ανοσίας. Γενετικές μελέτες έδειξαν την 
παρουσία τουλάχιστον 10 παρόμοιων υποδοχέων, 
TLRs (toll-like receptors) στον άνθρωπο που ομοι-
άζουν με τους υποδοχείς toll της Drosophila και 
συμμετέχουν στην αναγνώριση των μικροβιακών 
δομών.18,19 Οι υποδοχείς αυτοί εμφανίζουν μεγάλη 
ομολογία με τους υποδοχείς της ιντερλευκίνης 1 
(IL-1R) και ιντερλευκίνης 18 (IL-18). Οι συγκε-
κριμένοι υποδοχείς συμμετέχουν σε μονοπάτια 
μεταβίβασης σήματος που έχουν ως αποτέλεσμα 
την έκφραση γονιδίων και ενεργοποίηση της φυ-
σικής άμυνας.

Η περιορισμένη δυνατότητα πειραματικών ερευ-
νών στον άνθρωπο στρέφει την επιστήμη στην ανα-
ζήτηση ζωικών πειραματικών μοντέλων. Ανάμεσα 
σε αυτά, το πιο κατάλληλο για τη γενετική μελέτη 
και την ανάλυση είναι το ποντίκι.20 Έχουν βρεθεί 
αρκετές ομόλογες περιοχές ανάμεσα στο ποντίκι και 
στον άνθρωπο. Η γνώση του γονιδιώματος τόσο του 
ανθρώπου όσο και του ποντικού και η μεταξύ τους 
σύγκριση μπορεί να χρησιμεύσει στην αναγνώριση 
ανθρώπινων γονιδίων που συμβάλλουν στην ευαισθη-
σία ή στην ανθεκτικότητα έναντι των μικροβίων. Για 
παράδειγμα, μελέτες σε υβρίδια ποντικιών έδειξαν ότι 
η πρωτεΐνη Ι των μακροφάγων που σχετίζεται με τη 
φυσική ανοσία (natural resistance-associated macro-
phage protein I, Nramp 1) διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στην ανθεκτικότητα έναντι της λοίμωξης από 
τα μυκοβακτηρίδια. Παράλληλα, κλωνοποιήθηκε 
και χαρακτηρίστηκε η ανθρώπινη ομόλογη πρωτεΐνη 
Nramp 1, καταδεικνύοντας σημαντική ομολογία με 
την αντίστοιχη του ποντικού. Συνεπώς προτάθηκε 
ότι η Nramp 1 του ανθρώπου και η Nramp 1 του 
ποντικιού, έχουν παρόμοια λειτουργία.21

Λειτουργική γενωμική (functional ge-
nomics) και μεταγραφωμική (transcrip-
tomics)

Το μεταγραφικό προφίλ ειδικότερα των προσβλη-
θέντων από το μικροοργανισμό κυττάρων μπορεί 
να δώσει στοιχεία σχετικά με μονοπάτια ρύθμισης 
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τερα φάρμακα στρέφονται έναντι πρωτεϊνών. (β) 
Η πρόγνωση αλλά και η διάγνωση νοσημάτων. Ο 
προσδιορισμός των μοριακών αποτυπωμάτων των 
διαφόρων νοσημάτων θα συντελέσει στην έγκαιρη 
διάγνωση αυτών, χρησιμοποιώντας τα ως βιολογικούς 
δείκτες, (γ) η μοριακή επιδημιολογική μελέτη των 
μικροοργανισμών, (δ) η μελέτη της ανθεκτικότητας 
στα αντιβιοτικά, (ε) η μελέτη των παθογενετικών 
μηχανισμών και, τέλος (στ) η δημιουργία ανασυν-
δυασμένων πρωτεϊνών.25

Η ανάπτυξη νέων μοριακών τεχνικών, τα τελευ-
ταία χρόνια, αλλά και η χρήση της βιοπληροφορικής, 
συντελούν στην ταχεία ανάπτυξη του κλάδου της 
πρωτεωμικής, ενώ οι εφαρμογές της πολλαπλασιάζο-
νται με ραγδαίους ρυθμούς. Τα ενδοκυτταρικά παρά-
σιτα, και ειδικότερα οι ιοί, διαθέτουν ένα εξαιρετικά 
συμπαγές γονιδίωμα το οποίο, όμως, δεν διαθέτει 
τους απαραίτητους παράγοντες για τον ενδοκυττάριο 
κύκλο της ζωής τους στο κύτταρο-ξενιστή. Έτσι, 
λοιπόν αλληλεπιδρούν με το βιοχημικό μηχανισμό 
του κυττάρου-ξενιστή προκειμένου να παράγουν 
πρωτεΐνες εξειδικευμένες για κάθε φάση της λοί-
μωξης. Η αλληλεπίδραση αυτή μπορεί να συμβεί 
είτε στο επίπεδο μεταγραφής των γονιδίων, είτε στο 
επίπεδο έκφρασης των πρωτεϊνών του κυττάρου-ξε-
νιστή, είτε ακόμη και στο επίπεδο αναγνώρισης και 
εισόδου του παθογόνου παράγοντα στο κύτταρο. Η 
πρωτεωμική παρέχει τη δυνατότητα ταυτοποίησης 
των πρωτεϊνών του παθογόνου μικροοργανισμού ή 
του ξενιστή που συμμετέχουν στις διάφορες φάσεις 
της λοίμωξης. 

Η πρωτεωμική μπορεί όμως και να χρησιμοποιη-
θεί συνδυαστικά με αντίστοιχα νέες τεχνολογίες της 
λειτουργικής γενωμικής, όπως οι μικροσυστοιχίες 
γονιδίων, με σκοπό την ανάλυση και το χαρακτη-
ρισμό του συνόλου των εκφραζόμενων πρωτεϊνών 
ενός γονιδιώματος. 

Εφαρμογές γενωμικής – πρωτεωμικής σε 
λοιμώξεις
Ηπατίτιδα C

O ιός της ηπατίτιδας C είναι ένας από τους ση-
μαντικότερους παθογόνους μικροοργανισμούς και 
λοίμωξη από αυτόν μπορεί να οδηγήσει σε οξεία ή 
χρονία ηπατίτιδα, κίρρωση ή ακόμη και σε καρκίνο 
του ήπατος. Κατά τη διάρκεια ερευνών, που έγιναν 
με τη βοήθεια τεχνικών της πρωτεωμικής, ταυτοποι-

των γονιδίων, παρέχοντας νέους τρόπους θεραπείας 
και αντιμετώπισης της λοίμωξης. Για παράδειγ-
μα, η πρωτεΐνη nef στη HIV-1 λοίμωξη αυξάνει 
τη βιοσύνθεση της χοληστερόλης, γεγονός που 
οδηγεί στην υπόθεση ότι τα φάρμακα μείωσης της 
χοληστερόλης (στατίνες), θα μπορούσαν να έχουν 
κάποια αντιϊική δράση.22 Ένα ακόμη παράδειγμα 
αφορά στην έρευνα της γονιδιακής έκφρασης στα 
λεμφώματα τύπου Β. Αυτά επιδεικνύουν μια ιδιαί-
τερη σχέση με τον ερπητοϊό που σχετίζεται με το 
σάρκωμα Kaposi (KSHV) σε σύγκριση με τον EBV. 
Επειδή τα μολυσμένα με τον KSHV κύτταρα του 
λεμφώματος εμφανίζουν υπερέκφραση της οδού 
των υποδοχέων της βιταμίνης D, ίσως αναστολείς 
της οδού αυτής να ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθούν 
θεραπευτικά.23 

Πρωτεωμική
Η διατύπωση του κεντρικού δόγματος της μο-

ριακής βιολογίας ότι τα γονίδια απαρτίζονται από 
αλληλουχίες νουκλεοτιδίων του DNA, που μεταγρά-
φονται σε mRNA και στη συνέχεια μεταφράζονται 
σε αμινοξέα και συνθέτουν συγκεκριμένη πρωτεΐνη 
από το γονίδιο, έδωσε νέα ώθηση στη Μοριακή 
Βιολογία. Η γνώση της λειτουργίας των γονιδίων, 
γνωρίζοντας δηλαδή πού, πότε και σε τι έκταση 
εκφράζεται ένα γονίδιο, είναι σημαντική για την 
κατανόηση της δράσης και του βιολογικού ρόλου 
της πρωτεΐνης που κωδικοποιεί ένα γονίδιο. Ο νέος 
κλάδος της πρωτεωμικής μελετά τις διαδικασίες 
που ακολουθούν τη μεταγραφή του DNA και δι-
αμορφώνουν την τελική σύνθεση της πρωτεΐνης. 
Μελετά επίσης τη λειτουργία της πρωτεΐνης εντός 
αλλά και εκτός του κυττάρου. 

Ως πρωτεωμική ορίζεται σήμερα η επιστήμη που 
μελετά συστηματικά τις πρωτεΐνες (επίπεδα έκφρα-
σης, μεταφραστικές τροποποιήσεις, λειτουργία κ.λπ.) 
με σκοπό την κατανόηση της δομής, της λειτουργίας 
και της ρύθμισης των βιολογικών συστημάτων. 
Πρόσφατα, ένας νέος όρος έκανε την εμφάνισή 
του, το πρωτέωμα ή πρωτεΐνωμα (proteome) που 
αναφέρεται στο σύνολο των πρωτεϊνών, οι οποίες 
μεταφράζονται από το mRNA σε δεδομένη στιγμή 
και κατάσταση του κυττάρου.24 

Σκοπός της μελέτης του πρωτεϊνώματος είναι 
(α) η ταυτοποίηση των πρωτεϊνών που συμμετέχουν 
στην εμφάνιση νόσου με σκοπό την ανάπτυξη και 
τη χρήση φαρμάκων και εμβολίων. Τα περισσό-
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στασία για όλους τους τύπους της N.	meningitidis. Ο 
μηνιγγιτιδόκοκκος είναι βακτήριο που περιβάλλεται 
από έλυτρο, στην επιφάνεια του οποίου εκφράζεται 
ένας διαφορετικός αριθμός πολυσακχαριτών που 
καθορίζει τον ορότυπο του παθογόνου μικροοργανι-
σμού. Το έλυτρο, αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα 
παθογονικότητας που προστατεύει το μικροοργανι-
σμό από τη φαγοκυττάρωση και τη λύση του από 
το συμπλήρωμα κατά την ανοσιακή απάντηση του 
οργανισμού. 

Η ανάπτυξη εμβολίου, μέχρι σήμερα, βασιζόταν 
στη χρήση των πολυσακχαριτών του ελύτρου του 
βακτηρίου ως αντιγόνα, προσέγγιση που απέτυχε 
στην παραγωγή εμβολίου έναντι του ορότυπου Β, 
κύρια αιτία εμφάνισης νόσου από μηνιγγιτιδόκοκκο. 
Με τη βοήθεια της πρωτεωμικής ανάλυσης γίνονται 
πολλές έρευνες προς την κατεύθυνση αυτή. Τελευ-
ταία εμβόλια που δοκιμάζονται είναι τμήματα της 
εξωτερικής μεμβράνης (ΟMV) του βακτηρίου, τα 
οποία παρουσιάζουν όμως μεγάλη αντιγονική πολυ-
πλοκότητα. Γίνεται προσπάθεια να αναγνωριστούν 
νέες πρωτεΐνες και να μελετηθεί η πολυπλοκότητα 
των ΟMV. Έτσι, πρόσφατα δημοσιεύτηκε ο χάρτης 
του πρωτεώματος της εξωτερικής μεμβράνης (ΟNP) 
της N.	meningitis ST-32, ορότυπος Β MC58, με τη 
βοήθεια της 2-D PΑGE, εξαιρετική μέθοδος για την 
παράλληλη ανάλυση πολλών πρωτεϊνών ταυτόχρονα 
με μεγάλη ευαισθησία, και της ΜS/MS. Παρά το 
σχετικά μικρό γονιδίωμα του μικροοργανισμού, η 
αποσαφήνιση της πολυπλοκότητας του πρωτεώμα-
τός του αποτελεί πρόκληση στην ανάπτυξη νέων 
εμβολίων.28

Λοίμωξη από στρεπτόκοκκους 

Τα διάφορα είδη του στρεπτόκοκκου έχουν 
τη δυνατότητα να προκαλούν ένα ευρύ φάσμα 
λοιμώξεων στον ανθρώπινο οργανισμό. Ο στρε-
πτόκοκκος διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό πρωτεϊνών 
στο κυτταρικό του τοίχωμα, αλλά και πρωτεϊνών 
που διευκολύνουν την προσκόλληση και την είσοδό 
του στο κύτταρο-ξενιστή. Κάποιες πρωτεΐνες του 
βακτηρίου εκκρίνονται στον εξωκυττάριο χώρο, 
αλληλεπιδρούν με το κύτταρο-ξενιστή και μπορεί 
να συμβάλλουν έτσι, στην εμφάνιση της νόσου. 
Η μελέτη των πρωτεϊνών αυτών θα διευκολύνει 
την κατανόηση της παθογένειας της νόσου και 
ήδη έχουν αρχίσει τέτοιες μελέτες. Οι πρωτεΐνες 
επιφανείας του βακτηρίου αποτελούν εν δυνάμει 

ήθηκαν 175 πρωτεΐνες του ιού ανάμεσα στις οποίες 
και η συνθετάση των λιπαρών οξέων (FASN), ένα εν-
δοκυττάριο ένζυμο που καταλύει τη de	novo σύνθεση 
των λιπαρών οξέων των προσβληθέντων κυττάρων. 
Μεταγενέστερες μελέτες έδειξαν ότι η πρωτεΐνη αυτή 
υπερεκφράζεται σε ανθρώπινη ηπατική κυτταρική 
σειρά, Huh7, γεγονός που αποδεικνύει την άμεση 
σχέση της λοίμωξης από τον ιό και την απορύθμιση 
του μεταβολισμού των λιπιδίων. Επιπλέον, η πρω-
τεΐνη FASN συνδέεται άμεσα με την αναπαραγωγή 
του ιού, αφού ο ίδιος προκαλεί την υπερέκφρασή 
της, με σκοπό την παραγωγή λιπαρών σταγονιδίων 
που θα ενσωματώσουν τις πρωτεΐνες του ιού στη 
μεμβράνη του κατά την αναπαραγωγή του.26 

Παρόμοιες έρευνες απέδειξαν το ρόλο της απολι-
ποπρωτεΐνης C-III (Αpo-CIII) ως πιθανού βιολογικού 
δείκτη, η υπερέκφραση της οποίας οδηγεί στην ίαση 
από τον ιό της ηπατίτιδας C.

Φυματίωση

Η λοίμωξη από το μ.	tuberculosis εξακολουθεί 
να αποτελεί σημαντική αιτία θανάτου παγκοσμίως, 
ενώ είναι γνωστή και η δυνατότητα του μικροβί-
ου να προσβάλλει το περικάρδιο, προκαλώντας 
περικαρδιακή συλλογή. Χρησιμοποιώντας σύγ-
χρονες τεχνικές της πρωτεωμικής, 2D-PAGE και 
HPLC-MS/MS, ταυτοποιήθηκαν τρεις πρωτεΐνες, 
το ινωδογόνο, η απτοσφαιρίνη και το συστατικό C3 
του συμπληρώματος, οι οποίες υπερεκφράζονται 
κατά την οξεία φάση της φυματίωσης και μπορεί 
να σχετίζονται με την πρόκληση περικαρδιακής 
συλλογής. Παλαιότερες έρευνες έδειξαν ότι το C3 
προάγει τη σύνδεση και τη φαγοκυττάρωση του 
M.	tuberculosis από τα μακροφάγα. Το ινωδογόνο 
εμπλέκεται στη φλεγμονώδη αντίδραση του οργανι-
σμού έναντι του μ.	tuberculosis. Έτσι, η κατάσταση 
αυτή του περικαρδίου κατά τη φυματίωση μπορεί 
να οφείλεται στη χρόνια φλεγμονή, ως αποτέλεσμα 
της υπερέκφρασης του ινωδογόνου. Η αύξηση όμως 
των επιπέδων του φαίνεται να ευθύνεται επίσης για 
την πρόκληση θρόμβωσης σε βαριές περιπτώσεις 
φυματίωσης.27 

Μηνιγγίτιδα

Η μηνιγγίτιδα και η μηνιγγιτιδική σηψαιμία απο-
τελούν σημαντική αιτία θανάτου, για τις οποίες δεν 
υπάρχει κατάλληλο εμβόλιο που να προσφέρει προ-
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αντιγόνα στην ανάπτυξη εμβολίων. Μέχρι σή-
μερα, δεν υπάρχει εμβόλιο έναντι της λοίμωξης 
από το β-αιμολυτικό στρεπτόκοκκο ομάδας Α. 
Με τη βοήθεια τεχνικών της πρωτεωμικής ανα-
γνωρίστηκαν πολλές πρωτεΐνες που βρίσκονται 
στην επιφάνεια του βακτηρίου και εξετάζονται 
ως υποψήφια εμβόλια. Συγκεκριμένα, οι έρευνες 
στρέφονται προς την πρωτεΐνη Μ, έναν από τους 
κυριότερους παράγοντες παθογονικότητας του 
πυογόνου στρεπτόκοκκου.29

Εμβόλια 

Καθώς αυξάνεται η εμφάνιση ανθεκτικών στα 
αντιμικροβιακά βακτηρίων, γίνεται επιτακτική η 
ανάπτυξη νέων εμβολίων. Η συνεχής ανάπτυξη των 
δεδομένων της πρωτεωμικής θέτει τις βάσεις για τη 
μελλοντική ανεύρεση νέων στόχων παθογονικότητας 
των μικροοργανισμών, καθώς και νέων αντιγόνων 
ως υποψήφια εμβόλια. 

Η ανοσοποίηση του ανθρώπου έναντι μικρο-
βιακών λοιμώξεων μέσω των εμβολίων αποτελεί 
σημαντική στρατηγική ενίσχυσης του αμυντικού 
συστήματος του ξενιστή. Η ανάπτυξη των νεότε-
ρων εμβολίων συνίσταται στη χρησιμοποίηση όχι 
ολόκληρου του μικροοργανισμού αλλά τμήματος 
αυτού. Έτσι, η ταυτοποίηση συστατικών και μάλιστα 
πρωτεϊνών που θεωρούνται καλύτερα αντιγόνα, 
ικανών να προκαλέσουν ανοσολογική προστασία 
έχει μεγάλη σημασία. Η έρευνα λοιπόν επικεντρώ-
νεται στην αναγνώριση πρωτεϊνών, κυρίως αυτών 
που εκφράζονται στην επιφάνεια των βακτηρίων 
και οι οποίες μπορούν να δράσουν ως αντιγόνα 
ικανά να προκαλέσουν ανοσολογική απάντηση. 
Ένα υποψήφιο εμβόλιο θα πρέπει να πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) να έχει αντιγονική 
ομοιότητα με τα κλινικά στελέχη, (β) να προκαλεί 
την παραγωγή αντισωμάτων, (γ) να προσφέρει 
προστασία στα πειραματικά μοντέλα και, τέλος (δ) 
να προσφέρει ασφάλεια και αποτελεσματικότητα 
για ανθρώπινη χρήση.

Η γενωμική και η πρωτεωμική είναι πολύ χρήσιμες 
στην προσπάθεια ανάπτυξης εμβολίων. Μέσω της 
γενωμικής μπορούμε να γνωρίζουμε την αλληλου-
χία ενός γονιδίου, η κλωνοποίηση και η έκφραση 
του οποίου επιτρέπει την περαιτέρω ανάλυση των 
προϊόντων του. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια της 
πρωτεωμικής μπορούμε να ταυτοποιήσουμε πρω-
τεΐνες ως δυνητικά αντιγόνα εμβολίων.30

Μέθοδοι ανάλυσης
Με τη χρήση των νέων μεθόδων έχει επιτευχθεί 

ο προσδιορισμός της αλληλουχίας του ανθρώπινου 
γονιδιώματος καθώς και πολλών μικροοργανισμών. 
Από τις πιο σύγχρονες τεχνικές, οι μικροσυστοιχίες 
γονιδίων (αλλιώς γνωστές ως γονιδιακό ή γενωμικό 
chip, DNA chip, είτε διάταξη γονιδίων, microarray) 
είναι μια διάταξη μικροσκοπικών σημείων που αντι-
στοιχούν σε μοναδικά γονίδια και ακινητοποιούνται 
με ομοιοπολικούς δεσμούς σε μια στερεή επιφάνεια. 
Χρησιμοποιούνται σήμερα, σε μεγάλη έκταση, για 
την ανίχνευση μεγάλου αριθμού συγκεκριμένων 
αλληλουχιών DNA ή RNA. Για την εξέταση της 
γονιδιακής έκφρασης των παθογόνων μικροοργα-
νισμών υπό συγκεκριμένες συνθήκες με τη χρή-
ση των μικροσυστοιχιών συμπληρωματικού DNA 
(cDNA) και ολιγονουκλεοτιδίων. Έτσι, επιτρέπουν 
την ανάλυση της γονιδιακής έκφρασης σε γενωμικό 
επίπεδο, παρέχοντας τη δυνατότητα στους ερευνητές 
να μελετήσουν τις αλλαγές της γονιδιακής έκφρασης 
ταυτόχρονα σε χιλιάδες γονίδια.31 

Αρκετές συγκριτικές μελέτες γονιδιωμάτων έχουν 
γίνει σε λοιμώξεις από Pseudomonas	aeruginosa,	
Toxoplasma	gondii,	Listeria	monocytogenes καθώς 
και του HIV, του κυτταρομεγαλοϊού και του ιού της 
ηπατίτιδας C.

Κατά την πρωτεωμική ανάλυση που επικεντρώ-
νεται στην έκφραση, στον ποσοτικό προσδιορισμό 
του συνόλου των πρωτεϊνών κατά τη λοίμωξη, στις 
τροποποιήσεις που υφίστανται μετά από την έκφρασή 
τους, αλλά και στις αλληλεπιδράσεις τους, χρησιμο-
ποιούνται διάφορες τεχνικές, όπως η ηλεκτροφόρηση 
δύο διαστάσεων σε πολυακρυλαμίδιο (2D-PAGE)32 
και η φασματοσκοπία μάζας (mass spectroscopy, 
MS) οι οποίες διαχωρίζουν τις πρωτεΐνες ανάλογα με 
το μοριακό τους βάρος και το ηλεκτροχημικό τους 
φορτίο η πρώτη και ανάλογα με τη μάζα των ατόμων 
που τις αποτελούν η δεύτερη. Οι τεχνικές αυτές απο-
τυγχάνουν στη μελέτη πολύ μικρών ή πολύ μεγάλων 
πρωτεϊνών και σε αυτές που βρίσκονται σε μικρή 
ποσότητα. Επίσης, χρησιμοποιούνται η MS/MS σε 
συνδυασμό με την HPLC (LC-MS/MS), οι οποίες 
λόγω της μεγάλης ευαισθησίας και της ευελιξίας 
τους προτιμώνται για την ανάλυση πρωτεϊνών σε 
σύνθετα μίγματα.

Στις νεότερες τεχνικές περιλαμβάνονται η δια-
φορική ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα (differential	
in-gel	 electrophoresis,	 DiGE), η τεχνολογία 
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πολυπαραγοντικής πρωτεϊνικής ταυτοποίησης 
MudPiT	(multidimensional	protein	identification	
technology), η οποία περιλαμβάνει πρώτα ένα δι-
αχωρισμό των πρωτεϊνών ενός σύνθετου μίγματος 
μέσω δύο διαστάσεων χρωματογραφίας ανάλογα 
με το φορτίο και την υδροφοβία των πεπτιδίων 
και στη συνέχεια μέσω της φασματοσκοπίας μά-
ζας. Τέλος, η τεχνολογία φασματοσκοπίας μάζας 
ανέπτυξε δύο νέες τεχνικές την MaLDi-Tof/MS,	
matrix-assisted	laser	desorption/ionization	time-
of-flight	mass	spectrometry, η οποία επιτρέπει την 
ανάλυση βιομορίων (πρωτεΐνες, πεπτίδια και σάκ-

χαρα) καθώς και μεγάλων οργανικών μορίων33 και 
μια παραλλαγή, τη SELDi-	Tof	(surface-enhanced	
LaSEr	desorption/	ionization	time-of-flight)	όπου 
οι πρωτεΐνες του ορού ενός δείγματος επικολλώ-
νται σ’ ένα τσιπ, που ακτινοβολείται με Laser, με 
αποτέλεσμα οι πρωτεΐνες να μετατρέπονται σε 
πρωτονιωμένα και φορτισμένα ιόντα. Ο χρόνος 
πτήσης (time-of-flight) κάθε ιόντος πριν γίνει η 
ανίχνευσή του από ένα ηλεκτρόδιο, αποτελεί ένα 
μέτρο της τιμής του λόγου μάζας/φορτίου. Τα 
φάσματα των ιόντων αναλύονται στη συνέχεια με 
τη βοήθεια της Βιοπληροφορικής.34,35
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study	of	infectious	diseases	and	their	laboratory	diagnosis.	The	new	term	infectomics	encom-
passes	structural	and	functional	genomics	and	proteomics,	which	aim	at	comprehension	of	the	
interaction	between	the	microorganism	and	the	host.	During	this	interaction,	and	depending	
on	whether	or	not	it	results	in	infection,	variations	are	observed	in	the	gene	expression	of	both	
the	microorganism	and	the	host	cell.	The	emergence	of	new	and	the	reemergence	of	old	infec-
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Καλλιέργεια δειγμάτων αναπνευστικού μετά  
από βρογχοσκόπηση: Bρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (BAL)  
και υλικό προστατευμένης βρογχικής βούρτσας (PSB)
Α.	μακρή,	Α.	Βογιατζή

η	έγκαιρη	και	αξιόπιστη	εργαστηριακή	διάγνωση	των	λοιμώξεων	του	κατώτερου	ανα-
πνευστικού	είναι	απαραίτητη	για	την	ταχεία	έναρξη	της	ορθής	αντιμικροβιακής	χημειο-
θεραπείας.	η	καλλιέργεια	δειγμάτων	μετά	από	επεμβατικές	τεχνικές,	κυρίως	βρογχο-
κυψελιδικού	εκπλύματος	και	υλικού	προστατευμένης	βρογχικής	βούρτσας	προσφέρει	
πολύτιμη	βοήθεια.	με	τη	μεθοδολογία	αυτή	παρακάμπτεται	η	επιμόλυνση	του	δείγματος	
με	τη	στοματοφαρυγγική	χλωρίδα.	Εφαρμογή	συγκεκριμένου	αλγόριθμου	επεξεργασίας	
και	ποσοτικής	καλλιέργειας	βρογχοκυψελιδικού	εκπλύματος	και	υλικού	προστατευμένης	
βρογχικής	βούρτσας	συμβάλλει	στη	σωστή	διάγνωση	των	λοιμώξεων	του	κατώτερου	ανα-
πνευστικού,	τόσο	νοσοκομειακών	και	ευκαιριακών,	όσο	και	λοιμώξεων	της	κοινότητας.
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Λέξεις κλειδιά:	Αξιολόγηση,	BaL,	βρογχοκυψελιδικό	έκπλυμα,	καλλιέργεια,	PCB	

Εισαγωγή
Τα δείγματα του κατώτερου αναπνευστικού συ-

στήματος για τη διάγνωση της πνευμονίας λαμβά-
νονται με επεμβατικές και μη επεμβατικές τεχνικές. 
Οι τρόποι συλλογής δειγμάτων με επεμβατικές τε-
χνικές είναι: η παρακέντηση	θώρακα, η διαδερμι-
κή-διατραχειακή	αναρρόφηση, η βρογχοσκόπηση, 
η διαθωρακική	αναρρόφηση	πνεύμονα	με	βελόνη, 
η ανοικτή	βιοψία	πνεύμονα και η θωρακοσκοπική	
βιοψία	πνεύμονα.1,4 

Μετά την εφαρμογή από τον Ikeda (1970) του 
εύκαμπτου τηλεσκοπικού ινοβρογχοσκοπίου (flexible 

fiberoptic bronchoscopy, FFB) στη διάγνωση και 
τη θεραπεία των πνευμονικών λοιμώξεων, η χρήση 
του έτυχε ευρείας πρακτικής ανταπόκρισης. Η δυ-
νατότητα πρόσβασης σε περιφερικούς αεραγωγούς 
και στο πνευμονικό παρέγχυμα ώστε να ελέγχονται 
ταυτόχρονα τόσο οι βρογχικές αλλοιώσεις του βρογ-
χοκυψελιδικού δένδρου, όσο και τα κυτταρολογικά 
στοιχεία και η μικροβιολογία της περιοχής, οδήγησε 
σε πολλές περιπτώσεις στην αποφυγή βιοψίας ανοι-
κτού πνεύμονα.1,2

Τα είδη των δειγμάτων από την εφαρμογή επεμβα-
τικών τεχνικών που αποστέλλονται στο εργαστήριο 
είναι το βρογχοκυψελιδικό	έκπλυμα	(BaL), το	υλικό	
προστατευμένης	βρογχικής	βούρτσας	(PSB),	το	τεμάχιο	
βιοψίας	βρόγχου,	το	υγρό	πνευμονικής	αναρρόφησης	
και	το	τεμάχιο	βιοψίας	πνεύμονα.1,4 
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Η βρογχοσκόπηση υιοθετήθηκε γρήγορα και 
η λήψη βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος (BAL) 
αναδείχθηκε σε σοβαρό εργαλείο της κλινικής και 
εργαστηριακής διαγνωστικής των πνευμόνων. Η 
μεθοδολογία αυτή συμβάλλει στη διάγνωση τόσο των 
ευκαιριακών και νοσοκομειακών λοιμώξεων, όσο και 
των λοιμώξεων της κοινότητας, ενώ προσφέρονται 
νέα δεδομένα για τη διάγνωση, την παθογένεση και 
την εκτίμηση της πνευμονικής λειτουργίας. 

Το μικροβιολογικό εργαστήριο επιμελείται με 
ιδιαίτερη προσοχή και μέριμνα την επεξεργασία 
των δειγμάτων που λαμβάνονται με επεμβατικές 
τεχνικές (BAL, PSB), τα οποία είναι πολύτιμα και 
αναντικατάστατα, εφόσον υπάρχουν δυσκολίες στη 
λήψη και κίνδυνοι για τη ζωή του ασθενούς.4 

Θεωρήθηκε χρήσιμη η περιγραφή ορισμένων 
βρογχοσκοπικών τεχνικών (BAL, PSB) που εφαρ-
μόζονται σε επιλεγμένο πληθυσμό ασθενών με 
πνευμονικά νοσήματα καθώς και τα εργαστηριακά 
πρωτόκολλα επεξεργασίας και καλλιέργειας που 
εφαρμόζονται στην καθημερινή πράξη στο Εργα-
στήριο Κλινικής Μικροβιολογίας. 

Βρογχοσκοπικές τεχνικές
α. Βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα − BAL  
β. Προστατευμένη βρογχική βούρτσα 
(protected samples brush, PSB)

α. Τεχνική συλλογής βρογχοκυψελιδικού 
εκπλύματος (BAL)

Το BAL είναι μια τεχνική που επιτρέπει την 
απομόνωση κυτταρικών και βιοχημικών στοιχείων 
από την επιφάνεια του επιθηλίου μικρών αεροφόρων 
οδών του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, 
ιδιαίτερα των κυψελίδων. Διαφέρει από τα βρογχικά 
εκπλύματα που σχετίζονται με την αναρρόφηση είτε 
εκκρίσεων ή μικρής ποσότητας εγχυθέντος φυσιολο-
γικού ορού από τους μεγάλους αεραγωγούς.

Συνήθως, η λήψη του BAL γίνεται σχεδόν πά-
ντοτε στο δεξιό μέσο λοβό ή τη γλωσσίδα, εκτός 
εάν υπάρχει εστιακή βλάβη σε άλλο τμήμα του 
βρογχοκυψελιδικού δένδρου. Το ινοβρογχοσκόπιο 
κατευθύνεται στο βρόγχο του δεξιού μέσου λοβού 
και προωθείται μέχρις ότου ενσφηνωθεί πλήρως 
μετά από την εφαρμογή τοπικής αναισθησίας. Η 
περιοχή αυτή προτιμάται γιατί γίνεται καλύτερη 
συλλογή υγρού. Στα παιδιά όμως είναι ευκολότερη 

η εφαρμογή BAL στο δεξιό κάτω λοβό. 
Εκπλύνονται οι κατώτερες αεροφόροι οδοί στα-

διακά ανά δόσεις 20−60 ml διαλύματος NaCl 0,9% 
και θερμοκρασίας 37 οC κάθε φορά για την αποφυγή 
του βήχα. Παραγγέλεται στον ασθενή να εισπνεύσει 
βαθιά και να εκπνεύσει. Στη συνέχεια, αναρροφείται το 
έκπλυμα του βρογχ οκυψελιδικού δένδρου με χαμηλή 
πίεση (<100 Torr) για την αποφυγή σύμπτωσης και 
τραυματισμού των τοιχωμάτων του μικρού βρόγχου 
(ελάττωση της επαναφοράς του εγχεόμενου υγρού). 
Επιπλέον πρέπει να αποφεύγεται η παρατεταμένης 
διάρκειας αναρρόφηση υλικού προς αποφυγή αιμορ-
ραγίας, καθόσον το αιμορραγικό υλικό ενίοτε μειώνει 
τη διαγνωστική αξία της εξέτασης και επηρεάζει τη 
συγκέντρωση των κυτταρικών και πρωτεϊνικών στοι-
χείων του BAL. Η ευαισθησία του BAL φαίνεται ότι 
δεν επηρεάζεται από τη χορήγηση τοπικού αναισθητι-
κού. Η συνολική διάρκεια της διαδικασίας δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 5−10 min. Συνήθως αναρροφείται 
ένα μέρος (50−70%) του εγχυθέντος ορού στο δοχείο 
συλλογής (παγίδα των 50−100 ml).1,6,14

Η ποσότητα του εκπλύματος είναι μικρότερη σε 
παιδιά με χρονία αναπνευστική αποφρακτική πνευ-
μονοπάθεια (COPD). Ένα τέτοιο δείγμα BAL 100 ml 
αντιστοιχεί κατά προσέγγιση σε εξεταζόμενη περιοχή 
του πνεύμονα 1,5−3% και δίνει αντιπροσωπευτική 
εικόνα των φλεγμονωδών εξεργασιών του κυψελιδικού 
δένδρου. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται 3−5 φορές 
για κάθε σημείο επιλογής και ο συνολικός όγκος φυ-
σιολογικού ορού που χρησιμοποιείται είναι 100−400 
ml. Στα παιδιά και ιδιαίτερα στα νεογνά, δεν υπάρχουν 
σαφή πρωτόκολλα και τιμές αναφοράς της τεχνικής 
BAL τόσο για ανοσοεπαρκή όσο και για ανοσοκατα-
σταλμένα παιδιά. Στα παιδιά βάρους <20 kg, ο όγκος 
του φυσιολογικού ορού για τη λήψη εκπλύματος υπο-
λογίζεται ανάλογα με το σωματικό βάρος (3 ml/kg-1). 
H εφαρμογή του ΒAL στους μικρούς ασθενείς <9 
ετών γίνεται με ειδικό ινοβρογχοσκόπιο, εξωτερικής 
διαμέτρου 3,5−3,7 mm, ενώ σε παιδιά μεγαλύτερης 
ηλικίας η εξωτερική διάμετρος είναι 4,6−4,9 mm. Η 
διαδικασία της τεχνικής BAL γίνεται σε παιδιά υπό 
καταστολή σε συνδυασμό με τοπική αναισθησία. Κατά 
τη βρογχοσκόπηση επιβάλλεται η παρακολούθηση με 
οξύμετρο και η συμπληρωματική χορήγηση οξυγόνου 
εάν χρειαστεί καθώς και ο καθημερινός έλεγχος των 
αερίων αρτηριακού αίματος.15

Το BAL μοιράζεται σε 2−3 αποστειρωμένα δοχεία 
−συνήθως γυάλινα σωληνάρια επιστρωμένα με σιλι-
κόνη− στα οποία σημειώνεται η θέση της διαδικασίας 
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της βρογχοσκοπικής τεχνικής και ο συνολικός όγκος 
του ληφθέντος δείγματος. Το πρώτο δείγμα συνήθως 
απορρίπτεται, επειδή περιέχει υλικό από το βρογχικό 
δένδρο και λιγότερο υγρό από τις κυψελίδες, όταν όμως 
προέρχεται από ασθενείς με άσθμα και βρογχίτιδα 
παρουσιάζει διαγνωστικό ενδιαφέρον. Στα συνοδευ-
τικά παραπεμπτικά είναι απαραίτητο να αναγράφεται 
το ιστορικό, τα εργαστηριακά και τα ακτινολογικά 
δεδομένα και η προηγηθείσα αντιμικροβιακή αγωγή, 
για τη σωστή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.2,6

Προβλήματα που προκύπτουν κατά την 
εφαρμογή της τεχνικής BAL

Όταν οι εκκρίσεις που συλλέγονται από τους 
αεραγωγούς είναι βλεννώδεις
Όταν το βρογχοσκόπιο είναι ενσφηνωμένο σε 
ακατάλληλη θέση κατά τη συλλογή του BAL
Όταν ο όγκος συλλογής είναι <40% του εγχυθέντος 
υγρού. Φυσιολογικά, πρέπει να αναρροφείται το 
40−60% του εγχυθέντος υγρού οπότε η βιωσιμό-
τητα των κυττάρων είναι >80%. Παράγοντες που 
επηρεάζουν την ποσότητα του αναρροφούμενου 
υγρού είναι η ηλικία και το κάπνισμα
Τα επιθηλιακά κύτταρα δεν πρέπει να βρίσκονται 
σε ποσοστό >1% των συνολικών κυττάρων 
Η πιθανή επιμόλυνση των δειγμάτων στις βρογ-
χοσκοπικές τεχνικές από μικροοργανισμούς του 
ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, ενίοτε 
δυσκολεύει τη διάκριση μεταξύ λοίμωξης και 
αποικισμού
Η καθυστέρηση διακίνησης και επεξεργασίας των 
BAL δειγμάτων για χρονικό διάστημα >2 ωρών 
και σε συνθήκες μη ψύξης έχει ως αποτέλεσμα 
την απώλεια των απαιτητικών μικροβίων (Strep-
tococcus	pneumoniae) και την υπερανάπτυξη των 
Gram-αρνητικών βακτηρίων (Enterobacteriaceae). 
Η καθυστέρηση της μεταφοράς πρέπει να επισημαί-
νεται στην απάντηση της καλλιέργειας, δεδομένου 
ότι καθιστά τα αποτελέσματα μη αξιόπιστα.6,8 

Ενδείξεις εφαρμογής της 
βρογχοσκοπικής τεχνικής BAL8

Λοιμώδη νοσήματα 

Κλινικές οντότητες και λοιμογόνοι παράγοντες
– Χρόνια αποφρακτική πνευμονική νόσος (COPD)
– Επίκτητη πνευμονία της κοινότητας (CAP) 

•

•

•

•

•

•

– Νοσοκομειακή πνευμονία 
Πνευμονία του αναπνευστήρα (VAP)
Πνευμονία από εισρόφηση 

– Πνευμονικό απόστημα (S.	anginosus group) 
– Κυστική ίνωση (Burkholderia	cepacia complex,  
P.	aeruginosa,	Stenotrophomonas	maltophilia)

– Μυκοβακτηριδιακές λοιμώξεις (M.	tuberculosis 
- πρωτοπαθές σύμπλεγμα της παιδικής ηλικίας,  
M.	avium,	M.	kansasi,	M.	xenopi,	M.	fortuitum)

– Μυκητιασικές λοιμώξεις (histoplasma	capsulatum,	
aspergillus	fumigatus)

– Πνευμονία σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς 
(AIDS, μεταμοσχευθέντες οργάνων)
Nocardia,	actinomyces
Toxoplasma	gondii
Leishmania
Cryptococcus	
Pneumonocystis	jirovecii.
Mycoplasma	
Chlamydiae.

Ιογενείς λοιμώξεις 

Αναπνευστικοί ιοί (respiratory syncytial virus, 
influenzae και parainfluenzae virus)
Herpes group [cytomegalovirus (CMV), her-
pes simplex virus (HSV), Epstein-Barr virus 
(EBV)]

Παρασιτικές λοιμώξεις 

Strongyloides,	stercoralis
ascaris	lumbricoides

Μη λοιμώδη νοσήματα 

Κυψελιδική πρωτεΐνωση 
Ηωσινοφιλικό κοκκίωμα 
Πνευμονική αιμορραγία 
Βηρυλλίωση 
Σαρκοείδωση 
Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση 
Αμιάντωση
Πυρητίαση 
Πνευμονίτιδα εξ υπερευαισθησίας
Βρογχοκυψελιδικό καρκίνωμα 
Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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BAL και κυστική ίνωση (KI)8

Η ινοβρογχοσκόπηση και το BAL αποτελούν βα-
σική και απαραίτητη εξέταση μετά από τη διάγνωση 
της KI, ακόμη και στις περιπτώσεις εκείνες που δεν 
υπάρχει αξιόλογη συμπτωματολογία από το αναπνευ-
στικό. Αξιοσημείωτος αριθμός ασθενών παρά τα ήπια 
αναπνευστικά συμπτώματα μπορεί να έχει λοίμωξη 
από σταφυλόκοκκο ή από άλλα παθογόνα.

Το έκπλυμα στην KI χαρακτηρίζεται από αυξη-
μένο ολικό αριθμό κυττάρων και ειδικά πολυμορ-
φοπυρήνων, όπως επίσης λιποκυττάρων. Υπάρχει 
αυξημένη έκφραση κυτταροκινών, όπως IL-8 από 
τα πρώτα στάδια της νόσου, καθώς επίσης ελαστά-
σης, μυελοϋπεροξειδάσης και άλλων μη κυτταρικών 
συστατικών δηλωτικών κυτταρικής αποδόμησης, 
όπως η μεταλλοπρωτεϊνάση (MMP-9) και οι γλυ-
κοζαμινογλυκάνες.

Υπάρχουν αντικρουόμενα δεδομένα, αν στη 
φυσική πορεία της νόσου η φλεγμονή προηγείται 
της λοίμωξης ή το αντίθετο. Όπως φαίνεται από 
μελέτες ασθενών μικρής ηλικίας, στους οποίους η 
διάγνωση έγινε με δοκιμασία διαλογής (screening 
test) μετά από τη γέννηση, χωρίς να έχουν ακόμα 
συμπτωματολογία από το αναπνευστικό και αρ-
νητικές καλλιέργειες στο BAL, η λοίμωξη είναι 
εκείνη που επάγει τη χρονία φλεγμονή. Ωστόσο, 
υπάρχουν πολλαπλοί μηχανισμοί που εμπλέκονται 
στην παθοφυσιολογία της νόσου και οδηγούν στη 
δημιουργία βρογχεκτασιών, όπως τα χαμηλά επίπεδα 
των πρωτεϊνών του ΕΔΠ Α και D που συμμετέχουν 
στους αμυντικούς μηχανισμούς. 

BAL και εισρόφηση8

Η χρόνια είσοδος γαστρικού περιεχομένου ή 
τροφής στο κατώτερο αναπνευστικό σύστημα 
είναι συχνό πρόβλημα σε ειδικούς παιδιατρικούς 
πληθυσμούς και συνδυάζεται με επίμονη συμπτω-
ματολογία ανθιστάμενη στη χορηγούμενη αγωγή. 
Τα κυψελιδικά μακροφάγα φαγοκυτταρώνουν το 
υλικό της εισρόφησης, γεγονός που αρχικά οδή-
γησε στην άποψη ότι η ανεύρεση ικανού αριθμού 
λιποκυττάρων είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη 
για τη διάγνωση των εισροφήσεων. Ωστόσο, αυ-
ξημένο ποσοστό λιποκυττάρων παρατηρείται στο 
BAL παιδιών με λοίμωξη του κατώτερου αναπνευ-
στικού γιατί κυψελιδικά μακροφάγα φαγοκυττα-
ρώνουν λιπίδια της κυτταρικής μεμβράνης που 

απελευθερώνονται μετά από τη λύση των νεκρών 
κυττάρων. Εξάλλου, αυξημένο ποσοστό λιποκυτ-
τάρων παρατηρούνται σε μεταβολικά νοσήματα, 
όπως στις συγγενείς διαταραχές εναπόθεσης των 
λιπιδίων (νόσος Gaucher, Niemann-Pick). Όσο 
μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των λιποκυττάρων 
στο BAL σε συνδυασμό με την κλινική υποψία 
εισροφήσεων, τόσο αυξάνουν η ευαισθησία και η 
ειδικότητα της μεθόδου.

Στο έκπλυμα παιδιών με πνευμονική νόσο από 
εισρόφηση είναι αυξημένος ο αριθμός των πολυ-
μορφοπυρήνων καθώς και οι τιμές της ελαστάσης 
και της μυελοϋπεροξειδάσης. Η αυξημένη έκφραση 
της IL-8 εξηγεί τη χημειοταξία και τη συσσώρευση 
πολυμορφοπύρηνων που παρατηρείται.

β. Τεχνική συλλογής υλικού με προστα-
τευμένη βρογχική βούρτσα (protected 
samples brush, PSB)

Η τεχνική εφαρμόζεται (1979) για τη λήψη 
υλικού είτε από ορατή ενδοβρογχική αλλοίωση 
είτε από μη ορατή (περιφερική αλλοίωση), με την 
εισαγωγή ενός διπλού τηλεσκοπικού καθετήρα 
μέσω του βρογχοσκοπίου. Διαμέσου του εξωτερι-
κού καθετήρα προωθείται και εισάγεται χωρίς να 
περάσει από το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα ο 
εσωτερικός καθετήρας που καταλήγει στη βούρτσα. 
Οι περιπτώσεις στις οποίες τίθεται η διάγνωση 
με την εφαρμογή της βούρτσας είναι συνήθως οι 
κακοήθεις πρωτοπαθείς όγκοι του πνεύμονα και 
η βακτηριακή πνευμονία. Η τεχνική, αν και μει-
ονεκτεί σημαντικά σε ευαισθησία, είναι υψηλής 
ειδικότητας (95%). 

Το υλικό συλλέγεται αφού η βούρτσα πολυά-
ριθμων τριχών εισέλθει εντός του αυλού του δικά-
ναλου ινοβρογχοσκοπίου. Όταν η βούρτσα φθάσει 
σε ορατή ενδοβρογχική αλλοίωση, τρίβεται και 
στη συνέχεια ανασύρεται. Συνιστάται η βούρτσα 
να αφαιρείται μαζί με το ινοβρογχοσκόπιο, επειδή 
παραμένει μεγάλος αριθμός κυττάρων και στη συ-
νέχεια εμβαπτίζεται σε 1 ml φυσιολογικού ορού ή 
1 ml ζωμού Brain Heart Infusion (ποσότητα συλλο-
γής εκκρίσεων 0,001−0,01 ml). Η βούρτσα πρέπει 
να αναδεύεται καλά, ώστε να αποσπαστεί όλο το 
υλικό που βρίσκεται επάνω της και το υλικό προ-
ωθείται περαιτέρω για επεξεργασία και ποσοτική 
καλλιέργεια στο Κλινικό Εργαστήριο. Η τεχνική 
PSB ενδείκνυται ιδιαίτερα για κυτταροκαλλιέργειες 
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ιών. Η χρήση της προστατευμένης βούρτσας για τη 
συλλογή υλικού μειώνει τον κίνδυνο επιμόλυνσης 
από βακτήρια του ανώτερου αναπνευστικού και 
βελτιώνει τη διαγνωστική ακρίβεια των βρογχο-
σκοπικών τεχνικών.1,2,3,6

Η διαγνωστική ευαισθησία των βρογχοσκοπικών 
τεχνικών εξαρτάται και επαυξάνεται από:
 − Tην αιτιολογία της πιθανολογούμενης διάγνω-

σης
 − Tην εντόπιση της βρογχικής και της πνευμονικής 

αλλοίωσης
 − Tο συνδυασμό της εφαρμοζόμενης τεχνικής BAL 

με άλλες παρόμοιες τεχνικές. 
Ο συνδυασμός της διαβρογχικής βιοψίας πνεύμονα 

με το BAL μπορεί σε αρκετά νοσήματα −βρογχοκυ-
ψελιδικό καρκίνωμα, λεμφαγγειακή καρκινωμάτω-
ση, φυματίωση, βηρυλλίωση, ειδικές βακτηριακές 
λοιμώξεις, ηωσινοφιλική πνευμονία, κυψελιδική 
πρωτεΐνωση− να βοηθήσει σημαντικά στη διάγνωσή 
τους.

Η ευαισθησία του BAL φαίνεται ότι υπερβαίνει 
εκείνη της προστατευμένης βούρτσας σε ανοσοκα-
τασταλμένους ασθενείς (50% έναντι 22%), ενώ ο 
συνδυασμός τους ανέρχεται περίπου σε 70%.

Πρωτόκολλο εργαστηριακής διερεύνησης 
δείγματος BAL και PSB
1. Μικροσκοπική εξέταση

Τα δείγματα μετά από την ομογενοποίηση σε 
Vortex και την ποσοτική καλλιέργεια, εάν είναι 
βλεννώδη επεξεργάζονται με ειδική ρευστοποιητική 
ουσία dithiothreitol (sputasol). 

Ο συνολικός αριθμός των κυττάρων καθορίζεται 
με κυτταρομετρία ροής και ακολουθεί φυγοκέντρη-
ση σε κυτταροφυγόκεντρο (600−800 pm για 20 
min). Η κυτταροφυγόκεντρος ανευρίσκει ιδιαίτερα 
ευρεία εφαρμογή στην προετοιμασία ξηρών παρα-
σκευασμάτων που να περιέχουν κατά προσέγγιση 
4x104 κύτταρα/ml. Ορισμένοι ερευνητές συνιστούν 
τη διήθηση BAL διαμέσου αποστειρωμένης γάζας 
πριν από τη διαδικασία της φυγοκέντρησης, για την 
απομάκρυνση των βλεννωδών στοιχείων. Υπάρχει 
όμως κίνδυνος παγίδευσης μικροοργανισμών στη 
βλέννη.3,6 

Από το ίζημα γίνονται ξηρά παρασκευάσματα για 
χρώση Gram και άλλες ειδικές χρώσεις όπως Giemsa, 
οξεάντοχη χρώση Ziehl-Nielsen για την αναζήτηση 
μυκοβακτηριδίων, τροποποιημένη οξεάντοχη χρώση 
για την ανίχνευση Nocardia, ενώ για την αναζήτη-
ση μυκήτων και Pneumocystis απαιτείται ποικιλία 
χρωστικών των κυτταρικών τοιχωμάτων (Gomori’s 
methenamine silver, toluidine blue, calcofluor white). 
Σε δεύτερη φάση, το δείγμα φυγοκεντρείται σε 
1.500−1.800 g για 15−20 min και από το ίζημα 
γίνονται ειδικές μικροβιολογικές εξετάσεις, ενώ το 
υπερκείμενο φυλάσσεται για βιοχημικές αναλύσεις, 
όπως φαίνεται στην εικόνα 2. 

Θετική χαρακτηρίζεται η Gram χρώση, όταν 
κατά τη μικροσκόπηση με μικρή μεγέθυνση (10x 
αντικειμενικός) ανευρίσκεται ένας μικροοργανισμός 
ανά οπτικό πεδίο. Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν 
ότι 1−10 βακτήρια στη Gram χρώση, αντιστοιχούν σε 
αριθμό μικροβιακού φορτίου >104 cfu/ml στην καλ-
λιέργεια του βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος.6,10 

H Gram χρώση είναι απλή, φθηνή και γρήγορη 

Σύγκριση διαγνωστικών τεχνικών για λήψη δείγματος από το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα για καλλιέργεια5,6 
 Ευαισθησία % Ειδικότητα %
Μη βρογχοσκοπικές τεχνικές
Λήψη ενδοτραχειακών εκκρίσεων 38−100 14−100
ΒΒS (blinded sampling) 74−97 74−100
Mini-BAL 63−100 66−96
BPSB (blinded sampling with PSB) 58−86 71−100

Βρογχοσκοπικές τεχνικές
BAL 42−93,73* 45−100,82*
PSB 33−100,67* 50−100,95*
*Διάμεση τιμή (median) ευαισθησίας και ειδικότητας, αντίστοιχα
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Η άμεση μικροσκοπική εξέταση σε δείγματα 
PSB με χρώση Gram έχει χαμηλή ευαισθησία και 
η διαγνωστική της αξία αυξάνεται με τον εμπλου-
τισμό που επιτυγχάνεται με διαδοχικές προσθήκες 
σταγονιδίων του διαλύματος PSB. 

Η ποσοτική καταμέτρηση των κυττάρων, όπως 
εμφανίζεται σε παρασκευάσματα κεχρωσμένα με 
χρώση May-Giemsa, βοηθάει στη διαφορική διά-
γνωση σημαντικών πνευμονικών παθήσεων (Πίν. 
1). Στους καπνιστές, απομονώνονται περισσότερα 
κύτταρα απ’ ό,τι στους μη καπνιστές. Υπάρχει μια 
αύξηση στον αριθμό των κυψελιδικών μακροφάγων 
και των πολυμορφοπυρήνων λευκοκυττάρων σε 
σχέση με τον αριθμό των λεμφοκυττάρων. Σημα-
ντικό ρόλο στην ορθή ανάλυση των αποτελεσμάτων 
κατέχει η ποσότητα του υγρού που χρησιμοποιείται 
κατά τη διάρκεια της λήψης του BAL. Η ποσοστιαία 
κυτταρική κατανομή διαφέρει στα δείγματα που 
αναρροφώνται ύστερα από την έγχυση των αρχικών 
60 ml, σε σχέση με την έγχυση μεγαλύτερων όγκων. 
Για το λόγο αυτό, συνιστάται η ποσότητα του υγρού 
να είναι τουλάχιστον 100 ml. 

Ιδιαίτερη διαγνωστική αξία εμφανίζει η παρου-
σία ενδοκυττάριων μικροοργανισμών (2−25%) στα 
κυψελιδικά μακροφάγα κύτταρα στο BAL για τη 
διάγνωση της VAP σε ασθενείς της ΜΕΘ. Η ευαισθη-
σία αυτού του δείκτη κυμαίνεται από 73−100% και 
η ειδικότητα είναι >90% για τη διάγνωση της VAP. 
Βέβαια, όταν προηγείται αντιμικροβιακή θεραπεία 
η ευαισθησία μειώνεται σημαντικά.9 

Για την ανίχνευση ειδικών μικροοργανισμών: 
Legionella,	herpes	simplex	virus,	CMV, αναπνευστι-

μέθοδος, αφού σε μία ώρα από την αποστολή του 
δείγματος παρέχει πληροφορίες που βοηθούν στην 
επιλογή της σωστής εμπειρικής αντιμικροβιακής 
θεραπείας. Ο εργαστηριακός γιατρός αξιολογεί ημι-
ποσοτικά την παρουσία λευκοκυττάρων, επιθηλίων 
και μικροοργανισμών (λίγα- αρκετά-πολλά), εκτι-
μώντας παράλληλα και την ποιότητα του δείγματος. 
Στη γραπτή απάντηση του εργαστηρίου αναφέρεται 
(α) επικράτηση ή αποκλειστική παρουσία ενός μικρο-
οργανισμού, (β) επικράτηση ενός μικροοργανισμού 
και παρουσία μεικτού μικροβιακού πληθυσμού, (γ) 
παρουσία μεικτού μικροβιακού πληθυσμού και (δ) 
απουσία μικροοργανισμών. 

Στα δείγματα BAL, η αναλογία των κυττάρων 
φλεγμονής σε σχέση με τα πλακώδη και τα βρογχικά 
επιθηλιακά κύτταρα είναι αρκετή για να μας δείξει 
το βαθμό επιμόλυνσης από το στοματοφάρυγγα. 
Στο φυσιολογικό BAL, τα κυψελιδικά μακροφάγα 
υπερτερούν (>90%), ενώ τα υπόλοιπα κυτταρικά 
στοιχεία υπάρχουν σε πολύ μικρότερα ποσοστά. Τα 
πλακώδη επιθηλιακά κύτταρα πρέπει να είναι <1%, 
διαφορετικά η παρουσία τους δηλώνει επιμόλυνση 
με χλωρίδα του στοματοφάρυγγα. 

Με την Gram χρώση επιτυγχάνεται η καταγρα-
φή της αναλογίας του αριθμού των ουδετεροφίλων 
λευκοκυττάρων και των λεμφοκυττάρων, καθώς 
και η διάκριση των ειδικών μορφολογικών τύπων 
των βακτηρίων, ενδοκυτταρίων και εξωκυτταρί-
ων, που συνδέονται με τη λοίμωξη. Η απουσία 
ευρημάτων θέτει την υποψία για άτυπη πνευμονία 
(Mycoplasma	pneumoniae,	Legionella, φυματίωση, 
παράσιτα).1,6,10 

Πίνακας 1.	Αξιολόγηση των κυτταρικών ευρημάτων κατά τη μικροσκοπική εξέταση σε συσχέτιση με πνευμονικά 
νοσήματα7,10 
 Κυψελιδικά 

μακροφάγα
Λεμφοκύτταρα Ουδετερόφιλα Ηωσινόφιλα Διαγνωστική 

ικανότητα
Φυσιολογικές τιμές >90% 5−10% 1−5% <1%
Σαρκοείδωση 20−60% Κ.Φ. 1−5% >60%
Πνευμονίτιδα εξ 
υπερευαισθησίας

Αφρώδης 
εμφάνιση

>60% 1−10% 1−5% >80%

Ιδιοπαθής 
πνευμονική ίνωση

5−20% 10−20% 1−10% >60%

Ηωσινοφιλική 
πνευμονία

10−20% 1−5% >20% >95%

Νοσήματα συνδετικού
ιστού

5−30% 1−20% 1−5% >50%
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Εικόνα 1. Τρόπος λήψης υλικού με την τεχνική PSB.

κών ιών, Pneumocystis	jiroveci, υπάρχουν διαθέσιμα 
εμπορικά συστήματα για την εφαρμογή τεχνικών 
ανοσοφθορισμού, ενώ για τους ιούς	hSV και CMV 
υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής in	situ υβριδισμός 
και PCR (Εικ. 2).

Ανίχνευση ελαστικών ινών

Μια άλλη σημαντική παράμετρος είναι η ανί-
χνευση ελαστικών ινών στα δείγματα βρογχο-
σκόπησης. Οι ελαστικές ίνες προέρχονται από 
καταστροφή του παρεγχύματος, η οποία συνδέεται 
με νεκρωτική πνευμονία από αερόβια Gram-αρ-
νητικά βακτήρια, Enterobacteriaceae (klebsiella 
spp., Enterobacter spp.). Η μέθοδος είναι απλή και 

επιτυγχάνεται με τη χρήση διαλύματος ΚΟΗ. Στη 
βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η δοκιμασία βρίσκε-
ται θετική στο 47% των ασθενών με VAP και σε 
μικρότερο ποσοστό στο σύνδρομο αναπνευστικής 
δυσχέρειας των ενηλίκων (ARDS) σε σχέση με τα 
υγιή άτομα (8%).7,2,6

2. Ποσοτική καλλιέργεια 

Η επεξεργασία του BAL ή PSB πρέπει να διενερ-
γείται εντός του θαλάμου βιολογικής ασφάλειας ενώ 
ο κλινικός μικροβιολόγος για όλους τους χειρισμούς 
πρέπει να τηρεί σχολαστικά όλες τις οδηγίες του 
πρωτοκόλλου επεξεργασίας του Εργαστηρίου. Η 
καλλιέργεια BAL θεωρείται ως η μέθοδος αναφοράς 
ιδιαίτερα για την πνευμονία του αναπνευστήρα (ven-
tilator associated pneumonia, VAP) και την πνευμονία 
από εισρόφηση. Τα δείγματα 5−10 ml χρησιμοποιού-
νται αυτούσια χωρίς φυγοκέντρηση, αφού προηγηθεί 
ομογενοποίηση σε Vortex για 30−60 sec. Η ποσότητα 
10−100 ml δείγματος BAL θεωρείται να περιέχει 1 
ml βρογχοπνευμονικών εκκρίσεων.1,2,6,10

Στην καλλιέργεια BAL γίνεται ποσοτική κα-
ταμέτρηση του αριθμού των αποικιών που ανα-
πτύσσονται και διενεργείται με δύο τρόπους: (α) με	
βαθμονομημένο	μικροβιολογικό	κρίκο6,11 και (β) με	
εκατονταπλάσιες	διαδοχικές	αραιώσεις.
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Εικόνα 2. Αλγόριθμος επεξεργασίας δείγματος βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος (BAL).6

Καλλιέργεια BAL: Με μικροβιολογικό κρίκο 
ορισμένης διαμέτρου 0,01 ml και 0,001 ml λαμ-
βάνεται ποσότητα 10 μl και 1 μl του υλικού BAL, 
αντίστοιχα και ενοφθαλμίζονται στα κατάλληλα 

• θρεπτικά υλικά: αιματούχο άγαρ, MacConkey 
άγαρ, σοκολατόχρωμο άγαρ, Sabouraud άγαρ 
και θειογλυκολικό ζωμό, ενώ σημειώνεται στα 
τρυβλία η αντίστοιχη αραίωση 1:100 και 1:1.000. 
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Τα τρυβλία επωάζονται σε αερόβιες συνθήκες 
στους 35 οC για 4−7 ημέρες. Ανάπτυξη	μικροβίων	
στην	καλλιέργεια	ΒaL	σε	αριθμό	≥	104	cfu/ml	είναι	
ενδεικτική	λοίμωξης. Το συγκεκριμένο διαγνω-
στικό όριο του αριθμού των αποικιών >104 cfu/
ml αντιπροσωπεύει μικροβιακό φορτίο 105−106 
cfu/ml στην εξεταζόμενη πνευμονική περιοχή.6 
Η παρουσία ενδοκυττάριων βακτηρίων σε ποσο-
στό >7% του συνολικού αριθμού των κυττάρων 
συσχετίζεται με πνευμονία VAP. Μια αποικία 
από κάθε τρυβλίο αντιστοιχεί σε 100 cfu/ml και 
1.000 cfu/ml του αρχικού δείγματος BAL, όπως 
φαίνεται στην εικόνα 2. Στη συνέχεια, μετά από 
τη φυγοκέντρηση το ίζημα χρησιμοποιείται για 
ειδικές χρώσεις, ενώ το υπόλοιπο φυλάσσεται στο 
ψυγείο μέχρι να τελειώσει η καλλιέργεια. 
Επί απουσίας ανάπτυξης βακτηρίων, όταν στη 
χρώση Giemsa υπάρχουν πολλά πολυμορφοπύ-
ρηνα λευκοκύτταρα και μορφότυποι βακτηρίων, 
εφαρμόζεται άμεσος ανοσοφθορισμός (DFA) για 
Legionella, ενώ αναζητούνται ιοί και μύκητες και 
Pneumocystis. Σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς 
κυρίως πρέπει να γίνεται αναζήτηση αντιγόνου 
του μύκητα για histoplasma και aspergillus spp., 
επειδή οι μικροοργανισμοί αυτοί δεν αναπτύσ-
σονται στα συνήθη θρεπτικά υλικά. 
Καλλιέργεια PSB: Η ποσοτική καλλιέργεια PSB 
γίνεται, όπως και το BAL, με μικροβιολογικό κρί-
κο ορισμένης διαμέτρου ή διαδοχικές αραιώσεις. 
Το υλικό PSB (1 ml NaCl ή 1 ml ζωμού BHI) 
ομογενοποιείται σε Vortex για 30 sec. Ποσότητα 

•

100 μl και 10 μl καλλιεργείται στα κατάλληλα 
θρεπτικά υλικά για αερόβιες και αναερόβιες 
συνθήκες (αιματούχο άγαρ με βιταμίνη Κ και 
αιμίνη, αιμολυμένο αιματούχο άγαρ με kana-
mycin και vancomycin, Bacteroides bile esculin 
άγαρ και phenylethyl alcohol άγαρ), δεδομένου 
ότι η τεχνική PSB ενδείκνυται ιδιαίτερα στη 
διάγνωση αναεροβίων πνευμονικών λοιμώξεων. 
Μια αποικία από το τρυβλίο αντιστοιχεί σε 10 
cfu/ml αρχικού δείγματος. Εάν χρησιμοποιηθεί ο 
βαθμονομημένος κρίκος 0,01 ml (αραίωση 1:100) 
καλλιεργούνται 10 μl στα τρυβλία, οπότε μια 
αποικία αντιστοιχεί σε 100 cfu/ml του αρχικού 
δείγματος. Ανάπτυξη	στην	καλλιέργεια	PSB	≥103	
cfu/ml	είναι	ενδεικτική	ενεργού	λοίμωξης.2,6,10

Σε ασθενείς με σοβαρή εικόνα CAP που δεν 
ανταποκρίνεται στη θεραπεία, η μέθοδος PSB 
είναι εξαιρετικά ασφαλής και με υψηλή ειδι-
κότητα. Από μελέτες έχει τεκμηριωθεί ότι εάν 
το υλικό PSB έχει επιμολυνθεί από χλωρίδα 
του αναπνευστικού συστήματος οι αποικίες του 
υπεύθυνου μικροοργανισμού δεν υπερβαίνουν 
τις 103 cfu/ml.1,2 
Σε όλες τις περιπτώσεις πνευμονίας επιβάλλεται 

η παράλληλη λήψη αιμοκαλλιεργειών από τους 
ασθενείς.

3. Αξιολόγηση ποσοτικής καλλιέργειας

Οι βρογχοσκοπικές τεχνικές (BAL, PSB) υπε-
ρέχουν σε σχέση με τις άλλες μη βρογχοσκοπικές 

Εικόνα 3.	Αλγόριθμος ποσοτικής καλλιέργειας δείγματος BAL και PSB.6

η	μέθοδος	των	διαδοχικών	αραιώσεων	σημειώνεται	με	πλάγια	γράμματα	και	αριθμούς
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τεχνικές −κυρίως με την καλλιέργεια πτυέλων− ως 
προς την ευαισθησία (73%, 67%) και την ειδικότητα 
(82%, 95%), αντίστοιχα στην αιτιολογική διερεύνηση 
τόσο της νοσοκομειακής όσο και της πνευμονίας 
της κοινότητας. H ποσοτική καλλιέργεια θεωρείται 
απαραίτητη για τη διάγνωση της πνευμονίας του 
αναπνευστήρα, της πνευμονίας από εισρόφηση, της 
πνευμονίας ανοσοκατασταλμένων ατόμων (AIDS, 
μεταμοσχευθέντες οργάνων, σε ασθενείς με κυστική 
ίνωση, σε υποτροπές χρονίας αποφρακτικής πνευ-
μονοπάθειας και τη φυματίωση). Η διενέργεια του 
BAL φαίνεται ιδιαιτέρως υψηλής ευαισθησίας και 
ειδικότητας στη διάγνωση της πνευμονίας από Pneu-
monocystis, σε περιπτώσεις πνευμονίας σε ασθενείς 
με ανοσοκαταστολή, ενώ υπάρχει διχογνωμία για τη 
συμβολή της στην αντιμετώπιση της CAP.8,12

Τα συχνότερα μικροβιακά αίτια της πνευμονίας 
σε ασθενείς της ΜΕΘ είναι: Staphylococcus	aureus,	
Pseudomonas	aeruginosa,	Enterobacter	spp. και 
πολυανθεκτικά στελέχη acinetobacter	baumannii. 
H VAP είναι πολυμικροβιακή σε 20−40% των πε-
ριπτώσεων, ενώ ο ρόλος των αναεροβίων δεν έχει 
καθοριστεί σαφώς.14 

Στην πνευμονία από εισρόφηση που είναι συνή-
θως πολυμικροβιακή, τα αναερόβια της χλωρίδας 
του στόματος όπως Bacteroides,	Prevotella,	Por-
phyromonas, fusobacterium και αναερόβιοι κόκκοι 
είναι υπεύθυνα σε μεγάλο ποσοστό, είτε μόνα τους, 
είτε μαζί με αερόβια βακτήρια. 

Στο σύνδρομο του μέσου λοβού απομονώνονται 
συχνότερα στελέχη haemophilus	influenzae,	Strep-
tococcus	pneumoniae και στελέχη Staphylococcus	
aureus, τα οποία συνήθως επικρατούν. Ερευνητές 
υποστηρίζουν ότι η μικροβιακή λοίμωξη διαδραματί-
ζει σημαντικό ρόλο στη διαιώνιση της ατελεκτασίας 
σε αυτό το σύνδρομο.13

Γραπτή απάντηση αποτελεσμάτων 
καλλιεργειών3,6 

 1.  Βακτήρια που έχουν πάντοτε διαγνωστική αξία, 
ανεξάρτητα του καθορισμένου διαγνωστικού 
ορίου αριθμού ανάπτυξης αποικιών (διαγνωστικό 
όριο BAL >104 cfu/ml, PSB >103 cfu/ml)

	 	 Streptococcus	pyogenes
  Group B Streptococci (παιδιατρικός πληθυ-

σμός)
	 	 francisella	tularensis
	 	 Bordedella spp (κυρίως B.	bronchiseptica)

	 	 Yersinia	pestis
	 	 Neisseria	gonorrhoeae
	 	 Nocardia
	 	 Bacillus	anthracis
	 	 Cryptococcus	neoformans
	 	 Mycoplasma	pneumoniae
	 	 Chlamydiae	pneumoniae
	 	 Pneumocystis	jirovecii
	 	 Toxoplasma	gondii
  Υφομύκητες (όταν δεν θεωρούνται σαπρόφυτα 

του περιβάλλοντος, π.χ. Penicillium	spp.).
 2.  Βακτήρια που αναφέρονται όταν ο αριθμός αποι-

κιών είναι BAL ≥104 cfu/ml και PSB ≥103 cfu/ml 
χωρίς να επικρατούν του μικροβιακού πληθυ-
σμού 

	 	 Streptococcus	pneumoniae (καταγραφή αντιμι-
κροβιακής ευαισθησίας, AST)

	 	 haemophilus	influenzae (καταγραφή παραγωγής 
β-λακταμάσης)

	 	 Moraxella	catarrhalis
	 	 Neisseria	meningitidis	(αξιολόγηση μόνο σε 

ενδονοσοκομειακούς ασθενείς)
	 	 Pseudomonas	aeruginosa
	 	 Stenotrophomonas	maltophilia
	 	 acinetobacter (αντιβιόγραμμα)
	 	 Bulkholderia (αντιβιόγραμμα).
 3.  Βακτήρια που αξιολογούνται όταν ο αριθμός 

αποικιών είναι BAL ≥104 cfu/ml και PSB ≥103 
cfu/ml και επικρατούν του μικροβιακού πληθυ-
σμού

	 	 Staphylococcus	aureus (MRSA)
  Αερόβια Gram αρνητικά βακτήρια (ειδικά η 
klebsiella	pneumoniae)

	 	 Corynebacterium (σε δείγματα ασθενών ΜΕΘ)
	 	 rhodococcus	equi	(σε ανοσοκατασταλμένα άτομα)
	 	 Streptococci group B (ενήλικες), C και G.

Από τους βλαστομύκητες, τα	είδη	Candida	spp. 
δεν θεωρούνται αίτιο πνευμονίας, αλλά αποικιστές 
του στοματοφάρυγγα. Ακόμα και σε ανοσοκατασταλ-
μένα άτομα σπάνια ενοχοποιούνται για την ανάπτυξη 
πνευμονίας και έτσι δεν θεωρείται απαραίτητη η 
ταυτοποίηση των στελεχών σε επίπεδο είδους.

Τα διάφορα είδη βακτηρίων όπως πρασινίζοντες 
στρεπτόκοκκοι, Neisseria	spp., haemophilus spp., 
rothia,	Eikenella,	διφθεροειδή καταγράφονται ως 
μόνιμοι αποικιστές του ανώτερου αναπνευστικού 
συστήματος. 

Μικροοργανισμοί όπως Enterococci και Staphy-
lococci coagulase negative όταν βρίσκονται σε απο-
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κλειστική ανάπτυξη, αναφέρονται ως μικτή παρουσία 
Gram-θετικών κόκκων. 

Αρνητική χαρακτηρίζεται η καλλιέργεια όταν δεν 
απομονώνεται λοιμογόνος παράγοντας και όταν το 
διαγνωστικό όριο του αριθμού ανάπτυξης αποικιών 
είναι BAL <104 cfu/ml και PSB <103 cfu/ml. Ως 
ψευδώς αρνητική μπορεί να χαρακτηριστεί η καλλι-
έργεια όταν συνυπάρχει επιμόλυνση με χλωρίδα του 
στοματοφάρυγγα (BAL <104 cfu/ml και PSB <103 
cfu/ml) ή έχει προηγηθεί αντιμικροβιακή αγωγή.

Μια θετική καλλιέργεια με Streptococcus	pneu-
moniae είναι πάντοτε ενδεικτική ενεργού λοίμωξης, 
αν και η ύπαρξη φορείας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
για αποφυγή ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων.

Μια θετική καλλιέργεια με ένα Gram-αρνητικό 
βακτήριο (Enterobacteriaceae) ή Staphylococcus	
aureus να επικρατεί μεταξύ του υπόλοιπου μικρο-
βιακού πληθυσμού, είναι ενδεικτική λοίμωξης όταν 
συμφωνούν και τα αποτελέσματα της Gram χρώσης 
με τη μορφολογία αυτών των μικροοργανισμών. 

Ως ψευδώς θετική χαρακτηρίζεται μια καλλιέργεια, 
όταν γίνεται υπερεκτίμηση των αποτελεσμάτων.

Όταν ο αριθμός των αποικιών των βακτηρίων είναι 
σε οριακό διαγνωστικό όριο για τη διάγνωση πνευ-
μονίας, απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση με βάση τις 
κλινικές πληροφορίες της νόσου του ασθενούς, τη χο-
ρήγηση αντιβιοτικών πριν από την επεμβατική τεχνική 
και τα φλεγμονώδη κυτταρικά στοιχεία του BAL.

SUMMARY

Culture of bronchoalveolar lavage and bronchoscopic protected specimen brush samples in 
the diagnosis of lower respiratory tract infections

a.	Makri,	a.	VoGiaTzi
Department	of	Microbiology-Biochemistry,	Penteli	Childrens’	hospital,	athens,	Greece

Lower	respiratory	tract	infections,	including	acute	and	chronic	bronchitis,	community-acquired	
pneumonia,	hospital-acquired	pneumonia,	and	pneumonia	in	immunocompromised	hosts,	are	
among	the	most	common	major	infectious	illnesses.	The	role	of	the	microbiology	laboratory	is	
crucial	for	accurate	diagnosis	and	appropriate	treatment.	The	use	of	the	most	easily	obtained	
samples,	namely	sputum	and	endotracheal	suction	specimens,	is	severely	limited	by	the	lack	
of	both	sensitivity	and	specificity	due	to	their	contamination	by	organisms	colonizing	the	na-
sopharynx.	Specimens	from	invasive	procedures,	such	as	bronchoalveolar	lavage	(BaL)	and	
bronchoscopic	protected	specimen	brush	(PCB),	are	more	useful	for	identifying	the	specific	
aetiological	agents.	The	use	of	specific	algorithms	and	quantitative	bacterial	culture	by	the	
clinical	microbiology	laboratory	are	important	for	the	assessment	of	these	techniques.	

ActA MicrobiologicA HellenicA 2009,	54	(1):	1�-27
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1μικροβιολογικό	Τμήμα,	2μονάδα	Λοιμώξεων	ΓΝ	Πειραιά	«Τζάνειο»,	Πειραιάς

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διερεύνηση λοιμωδών αιτίων διάρροιας  
σε ασθενείς Γενικού Νοσοκομείου
κ.	Θέμελη-Διγαλάκη,1	κ.	κοψάρη,1	Γ.	Αλτουβάς,1	Β.	μάμαλη,1		
ο.	ζαρκωτού,1	κ.	Γιαννούλη,1	Γ.	Χρύσος,2	Δ.	Βουτσινάς2

Σκοπός:	η	αναζήτηση	της	συχνότητας	των	βακτηρίων,	ιών	και	παρασίτων	σε	ασθενείς	με	
διάρροια	στοχεύει	στην	επιδημιολογική	διερεύνηση	και	στην	αιτιολογική	θεραπευτική	αντιμε-
τώπιση.	Υλικό-Μέθοδοι:	Εξετάστηκαν	4.800	δείγματα	κοπράνων	από	ασθενείς	(ενήλικες	και	
παιδιά)	με	πυρετό,	διάρροια	και	εμέτους,	οι	οποίοι	νοσηλεύτηκαν	κατά	το	χρονικό	διάστημα	
ενός	έτους	(2008).	Σε	843	δείγματα	έγινε	καλλιέργεια	για	αναζήτηση	εντεροπαθογόνων	μικρο-
βίων	με	την	εφαρμογή	συμβατικών	μεθόδων	και	στις	περιπτώσεις	που	υπήρχε	ένδειξη	έγινε	
ανίχνευση	Toxin	a	του	Clostridium	difficile.	Σε	160	δείγματα	κοπράνων,	κυρίως	παιδιών	έγινε	
άμεση	ανίχνευση	αντιγόνου	rotavirus	και	adenovirus	με	ανοσοχρωματογραφία,	ενώ	3.966	
δείγματα	εξετάστηκαν	για	παράσιτα	με	απλή	μικροσκόπηση	και	με	εμπλουτισμό	των	κοπράνων.	
Αποτελέσματα:	Εντεροπαθογόνα	μικρόβια	απομονώθηκαν	σε	55	ασθενείς	(6,6%).	Το	Campy-
lobacter	jejunii	ήταν	το	συχνότερο	αίτιο	και	απομονώθηκε	σε	27	ασθενείς	(49%),	η	Salmonella	
spp.	σε	23	(45,4%),	η	aeromonas	hydrophila	σε	2	(3,6%)	και	η	υersinia	enterocolitica	σε	1	
ασθενή	(1,82%).	Το	επικρατέστερο	είδος	Salmonella	ήταν	S.	enteritidis.	Toxin	a	-	C.	difficile	
ανιχνεύτηκε	σε	15	ασθενείς.	Ιογενείς	γαστρεντερίτιδες	διαγνώστηκαν	σε	53	παιδιά,	από	τα	
οποία	στα	44	(28,3%)	ανιχνεύτηκε	rota-ιός	και	στα	υπόλοιπα	9	(6,1%)	adeno-ιός.	η	εποχική	
κατανομή	από	rota-ιό	ήταν	συχνότερη	τους	χειμερινούς	μήνες.	η	νοσοκομειακή	μετάδοση	της	
λοίμωξης	από	rota-ιό	αποδείχθηκε	σε	11	παιδιά,	τα	οποία	παρουσίασαν	διαρροϊκές	κενώσεις	
μετά	από	την	τρίτη	ημέρα	της	νοσηλείας	τους.	Σε	17	ασθενείς	ανευρέθηκαν	παράσιτα	(0,43%)	ή	
κύστεις	αυτών	με	συχνότερα	την	Giardia	lamblia	(10/17),	Entamoeba	coli	(2/17),	Entamoeba	
histolytica	(1/17),	Blastocystis	hominis	(1/17).	ωάρια	ελμίνθων	από	angylostoma	duodenale	
και	Diplyllobothium	latium	καθώς	και	προνύμφες	Strogyloides	stercoralis	ανευρέθηκαν	σε	3	
αλλοδαπούς.	Συμπεράσματα:	Το	Campylobacter	και	η	Salmonella	ήταν	τα	συχνότερα	μικροβι-
ακά	αίτια	διάρροιας.	οι	rota-ιοί	αποτελούν	το	σημαντικότερο	αίτιο	ιογενούς	γαστρεντερίτιδας	
στα	παιδιά	με	μεγαλύτερη	συχνότητα	κατά	τους	χειμερινούς	μήνες.	Από	τα	παράσιτα	συχνότερα	
ανευρέθηκε	η	Giardia	lamblia,	αλλά	στους	αλλοδαπούς	θα	πρέπει	με	μεγαλύτερη	επιμονή	και	
προσοχή	να	αναζητούνται	ασυνήθη	παράσιτα	για	τον	ελλαδικό	χώρο.
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Εισαγωγή
Η λοιμώδης γαστρεντερίτιδα αποτελεί μία από 

τις κυριότερες αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας 
παγκοσμίως. Στις αναπτυγμένες χώρες, οι περισ-
σότερες περιπτώσεις λοιμώδους γαστρεντερίτιδας 
βρίσκονται στις νεότερες ηλικιακές ομάδες (<5 ετών), 
ενώ σε ασθενείς >60 ετών αποτελεί σοβαρή ασθένεια 
που συχνά οδηγεί σε εισαγωγή στο νοσοκομείο με 
πιθανή θανατηφόρο έκβαση. Από τις υπάρχουσες 
αναδρομικές μελέτες, το παθογόνο αίτιο αναγνωρί-
στηκε μόνο σε 39–58% των περιπτώσεων, αφήνο-
ντας σημαντικό κενό στην αιτιολογική διάγνωση.1 
Αρκετές μελέτες έχουν επικεντρωθεί στη διάρροια 
λοιμώδους αιτιολογίας των παιδιών που απαιτούν 
νοσηλεία. Η επιδημιολογία της γαστρεντερίτιδας σε 
νοσηλευόμενα άτομα δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς 
μέχρι σήμερα, παρά τη σημαντική επιβάρυνση τόσο 
για τον ασθενή όσο και για το σύστημα υγείας.2,3 

Σκοπός της μελέτης είναι η αναζήτηση της συ-
χνότητας των βακτηρίων, ιών και παρασίτων σε 
ασθενείς με διάρροια για την καλύτερη επιδημιολο-
γική διερεύνηση και την αιτιολογική θεραπευτική 
αντιμετώπιση.

Υλικό και Μέθοδοι
Εξετάστηκαν 4.800 δείγματα κοπράνων από 

ασθενείς με διάρροια, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν σε 
χρονικό διάστημα ενός έτους, από Ιανουάριο έως 
Δεκέμβριο του 2008. Δείγματα ενηλίκων ήταν 4.360 
και παιδιών 440. Η μελέτη ήταν προοπτική. Οι ασθε-
νείς θεωρήθηκαν ότι είχαν οξεία γαστρεντερίτιδα, 
αν είχαν τουλάχιστον τρεις μη σχηματισμένες κε-
νώσεις την ημέρα και εμέτους, ενώ η εμφάνιση των 
συμπτωμάτων ήταν μέσα σε 48 ώρες. Ασθενείς με 
ιστορικό φλεγμονώδους νόσου του εντέρου (νόσος 
Crohn ή ελκώδης κολίτιδα) ή άλλων ασθενειών που 
συνδέονται με διάρροια π.χ. κολίτιδα, κατάχρηση 
καθαρτικών, νόσος του Whipple, σύνδρομο ευε-
ρέθιστου εντέρου, αποκλείστηκαν από τη μελέτη. 
Τα πρώτα δείγματα κοπράνων από κάθε ασθενή 
εξετάστηκαν μέσα σε 24 ώρες.

Στα 834 δείγματα έγινε καλλιέργεια για αναζή-
τηση εντεροπαθογόνων μικροβίων με την εφαρ-
μογή των μεθόδων ρουτίνας του εργαστηρίου. 
Συγκεκριμένα, έγινε καλλιέργεια των κοπράνων σε 
εμπλουτιστικά και διαχωριστικά θρεπτικά υλικά για 
την απομόνωση των εντεροπαθογόνων μικροβίων 

και ακολούθησε ταυτοποίηση των μικροβίων με 
το σύστημα Vitek (bioΜerieux) και Crystal (BD 
Diagnostics).2

Σε 189 ασθενείς που υπήρχε ένδειξη, έγινε ανί-
χνευση της Toxin A του Clostridium	difficile με 
ανοσοχρωματογραφία (C.	difficile Toxin A TEST, 
Oxoid).

Σε 160 δείγματα κοπράνων, κυρίως παιδιών, 
έγινε άμεση ανίχνευση αντιγόνου Rotavirus και 
Adenovirus με ανοσοχρωματογραφία (VIKIA Rota-
Adeno, bioMerieux).3

Τα υπόλοιπα 3.966 δείγματα εξετάστηκαν για 
παράσιτα με απλή μικροσκόπηση και εμπλουτισμό 
των κοπράνων με τη μέθοδο Richi, με αιθέρα και 
με τρίχρωμη χρώση για την ανεύρεση τροφοζωιτών, 
κύστεων παρασίτων ή ωαρίων ελμίνθων. Για την ταυ-
τοποίηση του Strongyloides	stercoralis	εφαρμόστηκε 
η μέθοδος Harada-Mori filter paper technique και 
η καλλιέργεια σε άγαρ. Παράλληλα, αναζητήθηκαν 
προνύμφες στο δωδεκαδακτυλικό υγρό.4

Αποτελέσματα
Εντεροπαθογόνα μικρόβια απομονώθηκαν σε 

55 ασθενείς (6,6%), όπως φαίνονται στον πίνακα 1 
και στην εικόνα 1. Το Campylobacter	jejunii ήταν 
το συχνότερο αίτιο (27 ασθενείς, 49%). Ακολού-
θησαν Salmonella	spp. σε 25 (45,4%), aeromonas	
hydrophila σε 2 (3,6%) και υersinia	enterocolitica 
σε 1 ασθενή (1,82%) (Πίν. 2). Το επικρατέστερο 
είδος Salmonella ήταν S.	enteritidis,	(Πίν. 3). Σε 
15 ασθενείς με προηγούμενη λήψη αντιβιοτικών 
ανιχνεύτηκε η Toxin A του C.	difficile. 

Ιογενείς γαστρεντερίτιδες διαγνώστηκαν σε 53 
παιδιά, από τα οποία σε 44 (28,3%) ανιχνεύτηκε 
Rota-ιός και στα υπόλοιπα 9 (6,1%) Adeno-ιός 
(Πίν. 5). Η εποχιακή κατανομή από Rota-ιό ήταν 
συχνότερη τους χειμερινούς μήνες (Εικ. 2). Νο-
σοκομειακή μετάδοση της λοίμωξης από Rota-ιό 
αποδείχθηκε σε 11 παιδιά, τα οποία παρουσίασαν 
διαρροϊκές κενώσεις μετά από την τρίτη μέρα της 
νοσηλείας τους. 

Σε 17 ασθενείς (0,43%) ανευρέθηκαν πρωτόζωα 
ή κύστεις τους: Giardia	lamblia (10/17), Entamoeba	
coli	(2/17),	Entamoeba	histolytica/	dispar (1/17), 
Blastocystis	hominis (1/17) (Πίν. 6). Σε 3 αλλοδαπούς 
ανευρέθηκαν ωάρια ελμίνθων angylostoma	duodenale 
και Diphyllobothrium	latum καθώς και προνύμφες 
Strongyloides	stercoralis (Εικ. 3,4,5,6).
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Πίνακας 1. Συχνότητα απομόνωσης ιών, βακτηρίων, 
παρασίτων 

Μικρόβια Ποσοστό 
απομόνωσης (%)

Ιοί 34,4
Εντεροπαθογόνα  βακτήρια 14,5
Παράσιτα 0,43
Σύνολο 49,33

Πίνακας 2. Συχνότητα απομονούμενων εντεροπαθογό-
νων βακτηρίων σε 55 θετικά δείγματα

Εντεροπαθογόνα 
βακτήρια

Ποσοστό 
απομόνωσης (%)

C.	jejunii 49,1
Salmonella	spp. 45,5
a.	hydrophila 3,6
Y.	enterocolitica 1,8
Shigella	spp. 0,0
C.	difficile- Τοξίνη Α  
(189 δείγματα)

7,94

Πίνακας 3. Είδη Salmonella spp που απομονώθηκαν

Salmonella spp Αριθμός (n)
S.	enteritidis 16
S.	bovismorbificans  4
S.	stanleyville  2
S.	braenderup	  2
S.	thompson	  2

Πίνακας 4.	Συχνότητα ιογενών γαστρεντερίτιδων

Ιοί Ποσοστό απομόνωσης (%)
rotavirus 44
adenovirus  9
Σύνολο 53

Πίνακας 5. Συχνότητα απομόνωσης παρασίτων σε 17 
δείγματα κοπράνων

Παράσιτα Έλληνες Αλλοδαποί
Giardia	lamblia 5 5
Entamoeba	coli 1 1
Entamoeba	histolytica/dispar 1
Blastocystis	hominis 1
angylostoma	duodenale 1
Diphylobothrium	latum	 1
Strongyloides	stercoralis 1

Εικόνα 4.	angylostoma	duodenale.

Εικόνα 1.	Συχνότητα ιών, βακτηρίων, παρασίτων.

Εικόνα 2.	Εποχική κατανομή ιογενών λοιμώξεων ανά 
τρίμηνο 2008.

Εικόνα 3.	Diphylobothrium	latum.
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Συζήτηση
Η μελέτη περιλαμβάνει σχεδόν όλα τα μικροβια-

κά αίτια λοιμώδους διάρροιας. Στις μισές περιπτώ-
σεις (49,3%) διαγνώστηκε μικροβιακό αίτιο, ποσο-
στό που βρίσκεται μέσα στο εύρος (39–58%) που 
αναφέρεται σε πρόσφατες δημοσιεύσεις διεθνώς.1 
Δεν αναζητήθηκε ο Norovirus, ο οποίος αποτελεί 
το συχνότερο αίτιο διάρροιας. Υπάρχουν μελέτες 
που αναφέρουν ότι ο Norovirus ανιχνεύεται στο 
ένα τρίτο των ασθενών με διάρροια. Στην παρούσα 
μελέτη, αν και δεν περιλαμβάνεται ο Νorovirus, 
η διαγνωστική ικανότητα του Εργαστηρίου μας 
θεωρείται ικανοποιητική.	Η ιογενής γαστρεντε-
ρίτιδα κυρίως από rotavirus χαρακτηρίζεται ως 
σοβαρή αιτία νόσου σε παιδιά ηλικίας <5 ετών, 
αλλά θα πρέπει να αναζητείται και στους ενήλικες. 
Πρόσφατες μελέτες που διεξήχθησαν σε άλλες 
χώρες, αναφέρουν ότι οι	rotavirus	και	Norovirus 
παρουσιάζουν αυξανόμενη συχνότητα και προτεί-
νουν την εφαρμογή στη ρουτίνα μοριακών μεθόδων 
ανίχνευσης (RT-PCR).5 Οι rotavirus	συχνότερα 
ανιχνεύτηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2008, ενώ οι 
Αdenovirus	όλο το έτος. Νοσοκομειακή λοίμωξη 
από rotavirus	διαγνώστηκε στο ήμισυ των παιδιών 
που νόσησαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2008. 
Η νοσοκομειακή μετάδοση του ιού ανέρχεται σε 
ποσοστό >25% στα παιδιατρικά τμήματα. Σε δύο 
παιδιά διαγνώστηκαν μικτές λοιμώξεις από C.	

jejunii	και	rotavirus ή	Αdenovirus,	αντίστοιχα 
και παρατηρήθηκε μια πιο σοβαρή πορεία της 
νόσου, σε σύγκριση με γαστρεντερίτιδα, στην 
οποία βρέθηκε ένα μόνο μικρόβιο.6–8 Στους ενή-
λικες δεν αναζητήθηκαν μικτές λοιμώξεις, αλλά 
ανατρέχοντας στη διεθνή βιβλιογραφία, μικτές 
λοιμώξεις σε ενήλικες ασθενείς δεν φαίνεται να 
έχουν ερευνηθεί πλήρως.8,9

Από τα εντεροπαθογόνα βακτήρια, το Campy-
lobacter	jejunii ήταν πρώτο στη σειρά συχνότητας, με 
ελαφρά υπεροχή από τη Salmonella spp, ενώ σε προ-
ηγούμενες μελέτες πρώτη ήταν η Salmonella.1,8,10,11 
Πρόσφατες επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν ότι 
στα νοσοκομεία ενηλίκων των αναπτυγμένων χω-
ρών κατά τα τελευταία χρόνια συχνότερα ήταν τα	
Campylobacter	spp.,	Salmonella	spp.,	Norovirus 
και rotavirus.2–12

Tα εντεροπαθογόνα βακτήρια ευθύνονται για 
πιο σοβαρής μορφής οξεία διάρροια, όπως εκτιμά-
ται από τη θνητότητα και είναι τα Vibrio	cholerae, 
Shigella spp., Salmonella spp., Εnteropathogenic E.	
coli (EPEC).13,14 Αξίζει να επισημανθεί ότι στη συ-
γκεκριμένη μελέτη δεν απομονώθηκε Shigella	spp., 
ενώ σε ανάλογη μελέτη από Νοσοκομείο Παίδων πριν 
από 10 χρόνια, η Shigella	spp. βρέθηκε σε ποσοστό 
4,9%.15 Η σιγκέλλωση είναι συχνότερη σε ασθενείς 
χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου και σε κακές 
συνθήκες ατομικής υγιεινής. Η βελτίωση των κανόνων 
υγιεινής κατά την τελευταία δεκαετία συμβάλλουν 
στην εξαφάνισή της. Η S.	enteritidis απομονώθηκε στα 
Ύ των ασθενών με Salmonella spp.	και συμφωνεί με 
αντίστοιχες μελέτες στον ελλαδικό χώρο.16 Η υersinia	
enterocolitica απομονώθηκε από πολυμεταγγιζόμενο 
ασθενή. Η ανίχνευση της Τοξίνης Α του C.	difficile 
σχετίστηκε με τη λήψη αντιβιοτικών. 

Παράσιτα ανευρέθηκαν συχνότερα στους αλλο-
δαπούς σε σχέση με τους Έλληνες, αλλά τα σπανιό-
τερα ωάρια ελμίνθων από angylostoma	duodenale 
και Diphyllobothrium	 latum και οι προνύμφες 
Strongyloides	stercoralis	βρέθηκαν σε δύο Πακι-
στανούς και σε έναν Αιγύπτιο, αντίστοιχα.	Η Giardia	
lamblia	ήταν το συχνότερο παράσιτο. Τα δεδομένα 
αυτά συμφωνούν με τα αποτελέσματα της διεθνούς 
βιβλιογραφίας,1 αλλά και με μελέτες από τον ελλαδικό 
χώρο.17 Όλοι οι συγγραφείς συνιστούν τη βελτίωση 
των υγειονομικών συνθηκών για τον έλεγχο των 
παρασιτώσεων, με συνεχή επαγρύπνηση, κυρίως 
βλέποντας τα αυξανόμενα ποσοστά των αλλοδαπών 
που έρχονται στη χώρα μας.

Εικόνα 5.	Strongyloides	stercoralis.

Εικόνα 6. Strongyloides	stercoralis.
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μέρος	της	παρούσας	μελέτης	ανακοινώθηκε	προφορικά	στο	
9ο	Εθνικό	Συνέδριο	Λοιμώξεων.

SUMMARY

Investigation of infective causes of diarrhoea in patients of a general hospital 
k.	ThEMELi–DiGaLaki,1	k.	koPSari,1	C.	aLTouVaS,1	B.	MaMaLi,1	o.	zarkoTou,1	k.	GiaNNouLi,1	

G.	ChrYSoS,2	D.	VouTSiNaS2	
1Microbiology	and	2infectious	Diseases	Departments,	“Tzaneion”	General	hospital	of	Piraeus,	

Piraeus,	Greece

Background: The	purpose	of	this	study	was	to	investigate	the	relative	frequency	of	enteropatho-
gens,	viruses	and	parasites,	 in	patients	hospitalized	with	diarrhoea,	in	order	to	provide	the	
appropriate	therapy.	Methods: over	a	period	of	one	year	(2008)	4,800	faecal	samples	were	
examined	from	patients	(adults	and	children)	who	were	hospitalized	with	fever,	vomiting	and	
diarrhoea.	for	843	samples	conventional	methods	of	culture	were	applied	for	the	isolation	of	
enteropathogenic	bacteria.	in	the	case	of	possible	pseudomembranous	colitis,	tests	for	Toxin	
a	Clostridium	difficile	were	performed.	for	160	faecal	samples,	mainly	from	children,	direct	
antigen	detection	of	rotavirus	and	adenovirus	was	performed.	a	total	of	3,966	samples	were	
tested	for	intestinal	parasites.	Results:	Enteropathogenic	bacteria	were	isolated	in	55	patients	
(6.6%).	Campylobacter	jejunii	was	the	most	common	pathogen,	isolated	in	27	patients	(49%),	
Salmonella	spp.	in	23	(45.4%),	aeromonas	hydrophila	in	2	(3.6%)	and	Yersinia	enterocolitica	
in	1	patient	(1.82%).	S.	enteritidis	was	the	most	common	species	of	Salmonella.	Toxin	a	C.	
difficile	was	detected	in	15	patients.	Viral	gastroenteritis	was	diagnosed	in	53	children,	and	
specifically	44	rotavirus	(28.3%)	and	9	adenovirus	(6.1%)	were	detected.	regarding	seasonal	
distribution,	rotavirus	was	more	frequent	during	the	winter	months.	hospital	transmission	of	
rotavirus	infection	was	demonstrated	in	11	children.	in	17	patients	(0.43%)	intestinal	parasites	
were	found;	Giardia	lamblia	(10/17),	Entamoeba	coli	(2/17),	Entamoeba	histolytica	(1/17)	and	
Blastocystis	hominis	(1/17).	in	3	foreign-born	patients	angylostoma	duodenale,	Diphylloboth-
rium	latum	and	Strogyloides	stercoralis	larvae	were	found.	Conclusions:	from	one	year’s	data	
from	this	general	hospital	Campylobacter	and	Salmonellae	were	found	to	be	the	most	frequent	
infectious	causes	of	diarrhoea,	and	rotavirus	was	the	major	cause	of	viral	gastroenteritis	in	
children.	Giardia	lamblia	was	the	most	common	parasite	identified.	More	attention	is	needed	
to	detect	unusual	parasites	in	immigrant	patients.
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Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι το	Campy-
lobacter	και η	Salmonella ήταν τα συχνότερα 
μικροβιακά αίτια. Οι rota-ιοί αποτελούν το ση-
μαντικότερο αίτιο ιογενούς γαστρεντερίτιδας στα 
παιδιά. Από τα παράσιτα, συχνότερα βρέθηκε 
Giardia	lamblia, αλλά η ανεύρεση σε αλλοδαπούς 

παρασίτων ασυνήθιστων για τον ελλαδικό χώρο 
απαιτεί μεγαλύτερη επιμονή και προσοχή στον 
παρασιτολογικό έλεγχο.18
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Υπάρχει οικογενής προδιάθεση για αύξηση  
του παράγοντα VIII;
Ε.	Βαγδατλή,	κ.	μητσοπούλου,	Φ.	Τσικοπούλου,	Ε.	Παντζιαρέλα,		
ο.	Σεραφειμίδου,	Ε.	Πρωτονοταρίου,	Ε.	καζαντζίδου

Τα	υψηλά	επίπεδα	του	παράγοντα	Viii	(fViii)	αποτελούν	έναν	ανεξάρτητο	παράγοντα	κινδύνου	
φλεβικής	και	αρτηριακής	θρόμβωσης	ενώ	δεν	έχει	αποδειχθεί	μέχρι	σήμερα	εάν	η	αύξηση	
αυτή	οφείλεται	σε	κληρονομικά	ή	επίκτητα	αίτια.	Σκοπός:	Σκοπός	της	παρούσας	εργασίας	
είναι	η	διερεύνηση	ύπαρξης	οικογενούς	προδιάθεσης	για	αυξημένη	παραγωγή	του	fViii	και	
η	εύρεση	συχνότητας	εμφάνισής	της	σε	άτομα	με	οικογενειακό	ιστορικό	θρόμβωσης.	Υλικό-
μέθοδοι:	Σε	53	νεαρά	άτομα	με	οικογενειακό	ιστορικό	θρόμβωσης	μετρήθηκε	η	δραστικό-
τητα	του	παράγοντα	Viii	με	πηκτολογική	μέθοδο.	Στα	άτομα	με	αυξημένη	δραστικότητα	του	
fViii	μετρήθηκαν	τα	DDimers	και	η	CrP	για	να	εξαιρεθούν	οι	περιπτώσεις	ενεργοποίησης	
της	πήξης	από	άλλα	αίτια	και	αντίδρασης	οξείας	φάσης,	αντίστοιχα.	οι	μετρήσεις	επανα-
λήφθηκαν	μετά	από	3	μήνες.	Στις	περιπτώσεις	με	φυσιολογικές	τιμές	DDimers	και	CrP	
ακολούθησε	έλεγχος	των	γονέων.	Αποτελέσματα: Από	τα	53	εξετασθέντα	άτομα,	τα	7	είχαν	
αυξημένη	δραστικότητα	του	fViii	και	φυσιολογικά	DDimers,	ενώ	η	CrP	ήταν	αρνητική	
στα	5	από	αυτά.	Το	υπόλοιπο	θρομβοφιλικό	προφίλ	των	ατόμων	αυτών	ήταν	φυσιολογικό.	
κατά	τον	επανέλεγχο,	μετά	από	3	μήνες	στα	5	άτομα	με	την	αρνητική	CrP	η	δραστικότητα	
του	παράγοντα	Viii	εξακολουθούσε	να	είναι	αυξημένη	και	η	CrP	αρνητική,	ενώ	από	τα	2	
άτομα	με	τη	θετική	CrP,	στο	μεν	πρώτο	η	δραστικότητα	του	παράγοντα	Viii	είχε	επανέλθει	
στα	φυσιολογικά	επίπεδα	και	η	CrP	είχε	αρνητικοποιηθεί,	το	δεύτερο	άτομο	όμως,	επειδή	
εξακολουθούσε	ο	fViii	να	είναι	αυξημένος	και	η	CrP	θετική,	εξαιρέθηκε	της	μελέτης	λόγω	
επιμένουσας	λοίμωξης.	κατά	την	εξέταση	των	γονέων	των	ανωτέρω	5	ατόμων	ανευρέθηκε	
αυξημένη	δραστικότητα	του	παράγοντα	Viii.	Συμπεράσματα: Από	την	ανάλυση	των	αποτε-
λεσμάτων	προέκυψε	ότι	(α)	η	αύξηση	του	fViii	φαίνεται	ότι	έχει	οικογενή	προέλευση,	(β)	το	
ποσοστό	της	οικογενούς	αύξησης	του	fViii	σε	άτομα	με	οικογενειακό	ιστορικό	θρομβώσεων	
ανέρχεται	σε	9,6%	και	(γ)	κατά	τη	μέτρηση	του	fViii	πρέπει	να	λαμβάνεται	υπόψη	τυχούσα	
μακροπρόθεσμη	αντίδραση	οξείας	φάσης	και	ενεργοποίηση	της	πήξης	από	άλλα	αίτια.

Δελτιον ελληνικησ Μικροβιολογικησ εταιρειασ 2009, 54 (1): 34-41
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Εισαγωγή
Από τις αρχές του 20ού αιώνα είχε παρατηρη-

θεί η οικογενής προέλευση των θρομβοεμβολικών 
επεισοδίων αλλά μόνο μετά από το 1960 άρχισαν να 
γίνονται προσπάθειες για την ανακάλυψη των αιτίων 
κληρονομούμενης θρομβοφιλικής διάθεσης. Το 1965, 
ο Egeberg αναφέρει μια οικογένεια με θρομβοφιλία 
και ανακαλύπτει την κληρονομική ανεπάρκεια της 
αντιθρομβίνης.1 Τη δεκαετία του 1980 αποδεικνύεται 
ότι οι ανεπάρκειες των φυσικών αναστολέων της 
πήξης πρωτεΐνης C και S σχετίζονται με φλεβική 
θρόμβωση σε οικογένειες με θρομβοφιλική διά-
θεση.2,3 Την τελευταία πενταετία του 20ού αιώνα 
ανακαλύφθηκαν οι δύο συχνότερες κληρονομικές 
αιτίες θρομβοφιλίας, η αντίσταση στη δράση της 
πρωτεΐνης C και κυρίως η μετάλλαξη V-Leiden 
(FV G1691A),4,5 και η μετάλλαξη στο γονίδιο της 
προθρομβίνης (FII G20210A).6 Την ίδια περίοδο 
αποδείχθηκε ότι τα υψηλά επίπεδα του παράγοντα 
VIII αποτελούν έναν ανεξάρτητο παράγοντα κινδύ-
νου φλεβικής θρόμβωσης, ανάλογο αυτού από την 
ανεπάρκεια των φυσικών αναστολέων της πήξης,7,8 
χωρίς όμως να αποδειχθεί κληρονομική προέλευση 
της αύξησης αυτής και κάποια μετάλλαξη στο γονίδιο 
του παράγοντα VIII.9

Τα επόμενα χρόνια, επιβεβαιώθηκε από πολλές 
μελέτες ότι τα αυξημένα επίπεδα του παράγοντα 
VIII αποτελούν ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου 
φλεβικής και αρτηριακής θρόμβωσης,10–15 χωρίς 
όμως να βρεθεί ο μηχανισμός στον οποίο οφείλεται 
η αύξηση αυτή.11,16 

Προσπάθειες για την ανεύρεση κάποιας γενετικής 
βλάβης συνδεόμενης με την αύξηση του παράγοντα 
VIII άρχισαν ήδη από το 199817 και συνεχίζονται μέ-
χρι και σήμερα, χωρίς όμως ακόμη αποτελέσματα.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η απόδει-
ξη, με έμμεσο τρόπο, της οικογενούς αύξησης της 
δραστικότητας του παράγοντα VIII σε επιλεγμένα 
άτομα με οικογενειακό ιστορικό θρομβώσεων και 
η ανεύρεση της συχνότητας της οικογενούς αυτής 
αύξησης. 

Υλικό και Μέθοδοι
Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 53 άτομα, 

ηλικίας 19–45 ετών με οικογενειακό ιστορικό θρομ-
βώσεων. Στα άτομα αυτά γινόταν λήψη αίματος με 
αντιπηκτικό sodium citrate, το οποίο φυγοκεντρείτο 

αμέσως στα 2.000 g, αποχωριζόταν το πλάσμα και 
διατηρείτο σε βαθιά κατάψυξη, -40 οC. 

Μετά από την απόψυξη των πλασμάτων στους 
37 οC, γινόταν μέτρηση της λειτουργικότητας του 
παράγοντα VIII με πηκτολογική μέθοδο, στο αυτόμα-
το μηχάνημα πήξης ACL1000, ενώ ως φυσιολογικές 
τιμές θεωρήθηκε η δραστικότητα που κυμαινόταν 
από 70–150%. Στα 53 άτομα είχε γίνει πλήρης έλεγ-
χος των συνήθων αιτίων συγγενούς θρομβοφιλίας 
(φυσικοί αναστολείς της πήξης, V-Leiden, ολική 
ομοκυστεΐνη πλάσματος και μετάλλαξη προθρομ-
βίνης G20210A).

Σε περίπτωση ανεύρεσης αυξημένης δραστικό-
τητας του παράγοντα VIII ακολουθούσε:

Μέτρηση των DDimers με αυτοματοποιημένο 
ανοσοπροσδιορισμό με τη χρήση σωματιδίων 
Latex (ACL1000) (φυσιολογικές τιμές <255 
ng/ml)
Προσδιορισμός της CRP με ποιοτική μέθοδο 
ανοσοσυγκόλλησης
Επανάληψη της μέτρησης της δραστικότητας του 
παράγοντα VIII και της CRP μετά από 3 μήνες
Μέτρηση της δραστικότητας του παράγοντα 
VIII και της CRP στους γονείς των εξετασθέ-
ντων ατόμων, των οποίων είχε επιβεβαιωθεί η 
έλλειψη φλεγμονής και ενεργοποίησης της πήξης 
(αρνητική CRP και DDimers), ιδιαίτερα δε σε 
εκείνον το γονέα που ο ίδιος ή συγγενής του 1ου 
βαθμού είχε εμφανίσει θρομβωτικό επεισόδιο σε 
μικρή ηλικία. 

Αποτελέσματα
Σε 7 από τα 53 άτομα που εξετάστηκαν βρέ-

θηκε αυξημένη δραστικότητα του παράγοντα VIII 
(>150%), όπως φαίνεται στον πίνακα 1. Το θρομβο-
φιλικό προφίλ των ατόμων αυτών ήταν φυσιολογικό 
(Πίν. 2). Συνήθεις παράγοντες που επηρεάζουν 
θετικά ή αρνητικά τα επίπεδα του FVIII φαίνονται 
στον πίνακα 3. Η CRP ήταν αρνητική στα 5 άτομα 
ενώ από τα 2 άτομα στα οποία ήταν θετική, το ένα 
έπασχε από επίμονη ουλίτιδα, ενώ το δεύτερο από 
λοίμωξη του αναπνευστικού. 

Τα DDimers όλων των ατόμων δεν υπερέβαιναν 
τα 255 ng/ml.

Κατά τον επανέλεγχο των 7 ατόμων, μετά από 3 
μήνες, ανευρέθηκαν τα εξής (Πίν. 1):

Στα 5 άτομα με την αρνητική CRP η δραστικό-
τητα του παράγοντα VIII εξακολουθούσε να είναι 

•

•

•

•
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Πίνακας 2.	Θρομβοφιλικό προφίλ των ατόμων με αυξημένη δραστικότητα του παράγοντα VIII

α/α FΙΙ G20210A mut ΑΤ
(%)

PC
(%)

PS
(%)

Leiden
Ratio

Hcy
μmol/L

VII
(%)

XII
(%)

1 Αρν. 102  92 106 2,4  1,009 9,5 119 142

2 Αρν.  96  91 101 2,7  1,1 14,6  62 145

3 Αρν.  94  80  82 2,5  1,1 12,5  70  93

4 Αρν. 105 128  99 2,4  1 11,4  99 154

5 Αρν. 108 120  82 2,9  1,05 12  92 139

6 Αρν.  99 133 100 2,8  1,06 8,5 125 150

7 Αρν. 102 105 125 2,7  1,03 14,3 100 147

αυξημένη ενώ η CRP ήταν αρνητική.
Από τα άτομα με τη θετική CRP:

 – Στο μεν πρώτο, η ουλίτιδα δεν είχε ακόμη υπο-
χωρήσει, η δραστικότητα του παράγοντα VIII 
εξακολουθούσε να είναι αυξημένη και η CRP 
θετική, με αποτέλεσμα να εξαιρεθεί της μελέτης 
καθόσον δεν μπορούσε να διαπιστωθεί η αιτία 
της αύξησης του FVIII

 – Στο δεύτερο άτομο, η δραστικότητα του παράγο-
ντα VIII είχε επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα 
και η CRP είχε αρνητικοποιηθεί.
Κατά την εξέταση των γονέων των ανωτέρω 5 

ατόμων ανευρέθηκε αυξημένη δραστικότητα του 
παράγοντα VIII (Πίν. 4). Στον πίνακα 5 φαίνεται το 

Πίνακας 1. Αρχικές τιμές παράγοντα VIII, CRP και DDimers στα 7 άτομα με αυξημένη δραστικότητα του παράγοντα 
VIII και μετρηθείσες τιμές του FVIII και της CRP μετά από 3 μήνες

Άτομα με ↑VIII

FVIII
(%) CRP

DDimers
(ng/ml)Αρχική τιμή

Μετά από 
3 μήνες Αρχική τιμή

Μετά
από 3 μήνες

1 184 174 – – 110
2 175 167 – – 240
3 167 155 + +  93
4 196 229 – – 223
5 161 160 – – 244
6 160 168 – –  55
7 159 132 + – 228

Πίνακας 3.	Συνήθεις παράγοντες που επηρεάζουν θετικά 
ή αρνητικά τα επίπεδα του FVIII

Ομάδα 
ΑΒΟ Κάπνισμα Σωματική 

άσκηση

1 Α Όχι Ήπια
2 Α Όχι Όχι
3 Ο Όχι Ήπια
4 ΑΒ Όχι Βάδισμα
5 ΑΒ Όχι Όχι

6 Α Ναι x 7 έτη 
(10/ημ.) Όχι

7 Ο Όχι Ήπια
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οικογενειακό ιστορικό θρομβώσεων των 5 ατόμων.
Συνολικά, από τα 52 άτομα (το ένα εξαιρέθηκε 

της μελέτης) στα 5 (ποσοστό 9,6%) υπάρχει έμμεση 
απόδειξη κληρονομικής είτε οικογενούς αύξησης της 
δραστικότητας του παράγοντα VIII, με αυξημένη 
τάση για θρομβώσεις.

Συζήτηση
Η σχέση των αυξημένων επιπέδων του παράγοντα 

VIII με τα θρομβοεμβολικά επεισόδια έχει αποδειχθεί 
πολλαπλώς.10–15 Μάλιστα, έχει βρεθεί ότι άτομα με 
επίπεδα παράγοντα VIII >150 UV/dl έχουν πέντε 
φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν κάποιο 
θρομβοεμβολικό επεισόδιο από εκείνα με παράγο-
νταVIII <100 UV/dl.7,18

Αύξηση όμως του παράγοντα VIII μπορεί να 
συμβεί σε αντιδράσεις οξείας φάσης όπως λοίμωξη, 
φλεγμονή, νέκρωση, καρκίνος (πρωτεΐνη οξείας 
φάσης), σε μια ενεργοποίηση πήξης οποιασδήποτε 
αιτιολογίας, σε έντονη άσκηση,19 είτε να έχει οικο-

γενή και κληρονομική προέλευση.20 Στην παρούσα 
μελέτη, της οποίας ο σκοπός ήταν να διαπιστωθεί 
η οικογενής κληρονομική επιβάρυνση παραγωγής 
αυξημένων επιπέδων του παράγοντα VIII, έγινε 
προσπάθεια να επιλεγούν άτομα στα οποία είτε να 
μη συνυπάρχει κάποια από τις άλλες αιτίες αύξησης 
του παράγοντα είτε να διαπιστωθεί εργαστηριακά η 
ύπαρξή τους και να αποκλειστούν της μελέτης.

Έτσι, η επιλογή ατόμων μικρής ηλικίας αφενός 
μείωσε στο ελάχιστο τις πιθανότητες ύπαρξης κά-
ποιας νεκρωτικής διαδικασίας ή καρκίνου, αφετέρου 
απέκλεισε την ύπαρξη ενεργοποίησης της πήξης λόγω 
αρτηριοσκλήρυνσης. Στα άτομα αυτά είχε προηγηθεί 
έλεγχος των συνήθων αιτίων θρομβοφιλίας, ο οποίος 
ήταν αρνητικός. Επιπλέον όμως, για τον αποκλεισμό 
ύπαρξης ενεργοποίησης της πήξης από άλλα αίτια, 
επίκτητα ή συγγενή, γινόταν μέτρηση των DDimers, 
τα οποία θεωρούνται ένας από τους πρωιμότερους 
δείκτες ενεργοποίησης της πήξης,21–23 ενώ για να 
αποκλειστεί η ύπαρξη φλεγμονής, νέκρωσης ή καρ-
κίνου μετριόταν παράλληλα και η CRP.

Συνθήκες έντονης άσκησης, οι οποίες θα προ-
καλούσαν αύξηση των επιπέδων του FVIII,19 δεν 
υπήρχαν σε κανένα από τα 7 άτομα. Όσον δε αφορά 
στις συνήθειες καπνίσματος, οι Lippi et al αναφέ-
ρουν24 ότι υπάρχει μη στατιστικά σημαντική αρνη-
τική συσχέτιση μεταξύ του καπνίσματος και των 
επιπέδων του FVIII.

Ακολουθούσε επανέλεγχος των ατόμων με αρνη-
τική CRP μετά από τρεις μήνες για δύο λόγους, για 
επιβεβαίωση του αρχικού αποτελέσματος –αποκλει-
σμός πιθανότητας τεχνικού σφάλματος στο πρώτο 
δείγμα– και δεύτερον για την περίπτωση εκείνη 
που υπήρχε κατά την πρώτη αιμοληψία κάποια 

Πίνακας 4. Δραστικότητα FVIII στα άτομα με επιβεβαι-
ωμένη αύξησή της και στους δύο γονείς ή σε αυτόν με το 
ιστορικό θρόμβωσης
Εξετασθέντα άτομα
(FVIII %)

Πατέρας
(FVIII %)

Μητέρα
(FVIII %)

1 184 196 153
2 175 162
4 196 183
5 161 178 136
6 160 171

Πίνακας 5.	Οικογενειακό ιστορικό θρομβώσεων των 5 ατόμων
Από το γένος του πατέρα Από το γένος της μητέρας 

1 Παππούς (ΕΜ: 1ο επεισόδιο 55 ετών, 2ο επεισόδιο: 
60 ετών απεβίωσε)

2 Παππούς (ΕΜ, 60 ετών Salospir)
Αδελφός παππού (ΕΜ, 65 ετών, απεβίωσε)

4 Παππούς (ΑΕΕ, απεβίωσε)
+ θεία (μετεγχειρητική θρομβοφλεβίτιδα: Sindrom-επί 
διακοπής νέο επεισόδιο θρομβοφλεβίτιδας)

5 Παππούς (ΕΜ 63 ετών: Salospir) Παππούς (78 ετών, ελαφρύ ΑΕΕ)
6 Παππούς (ΑΕΕ, 76 ετών: Plavix)

+ εξάδελφος (ΕΜ, 54 ετών)
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αποδραμούσα λοίμωξη, η CRP είχε αρνητικοποιηθεί 
αλλά όχι οι άλλες πρωτεΐνες οξείας φάσης, όπως ο 
παράγοντας VIII. Ο επανέλεγχος αυτός στις γυναί-
κες αποτέλεσε έναν έμμεσο τρόπο αποκλεισμού 
της αύξησης λόγω διακυμάνσεων του FVIII κατά 
τον καταμήνιο κύκλο, αν και η διακύμανση αυτή 
αμφισβητείται στη βιβλιογραφία.25

Τελικά, σε όσα άτομα αποδεδειγμένα, μετά όλα τα 
ανωτέρω, ανευρέθηκε αυξημένη δραστικότητα του 
παράγοντα VIII, έγινε έλεγχος των γονέων τους, σε 
έναν τουλάχιστον από τους οποίους βρέθηκε επίσης 
αυξημένος ο παράγοντας.

Παρόμοιες προσπάθειες στη διεθνή βιβλιογραφία 
έγιναν το 2000 από τους Kamphuisen et al26 και το 
2006 από τους Kreuz et al.27 Και οι δύο ερευνητικές 
ομάδες απέδειξαν την οικογενή κληρονομική επι-
βάρυνση των αυξημένων επιπέδων του παράγοντα 
VIII με στατιστικές μεθόδους. Η πρώτη ομάδα 
χρησιμοποίησε στατιστική μέθοδο που προτείνουν 
οι Houwing-Duistermaat et al28 και κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι η πιθανολογούμενη γενετική βλάβη 
στα άτομα αυτά πρέπει να εντοπίζεται σε διαφορετικό 
σημείο από εκείνο του ΑΒΟ συστήματος. Η δεύτερη 
ομάδα χρησιμοποίησε τη στατιστική μέθοδο των 
Almasy και Blangero.29 

Ανάλογη προσπάθεια ήταν και αυτή των 
Schambeck et al το 2001,30 οι οποίοι προσπαθώντας 
να αποδείξουν έμμεσα την οικογενή κληρονομική 
επιβάρυνση της αυξημένης παραγωγής VIII, βρήκαν 
υψηλά επίπεδα παράγοντα VIIII στο στενό οικο-
γενειακό περιβάλλον ατόμων που είχαν ως μόνο 
εργαστηριακό εύρημα αυξημένο παράγοντα VIIII 
και είχαν εμφανίσει θρομβοεμβολικό επεισόδιο. 

Οι προσπάθειες ανεύρεσης του γενετικού υπό-
βαθρου της αύξησης του παράγοντα VIII αρχίζουν 
το 1998 με τη μελέτη των Mansvelt et al,31 οι οποίοι 
προσπάθησαν να ανακαλύψουν συσχέτιση μεταξύ 
κάποιου πολυμορφισμού στον εκκινητή και στο 3΄ 
άκρο της πολυπεπτιδικής αλυσίδας του F8 γονιδίου, 
με αυξημένα επίπεδα του παράγοντα VIII σε 62 άτομα 
με θρομβοφιλική διάθεση, αλλά τελικά δεν κατάφε-
ραν να το αποδείξουν. Επειδή όμως είχαν μελετήσει 
μόνον <2,5% της δομής του γονιδίου του VIII στο 
χρωμόσωμα Χ, το 2007 οι Viel et al32 επανεξέτασαν 
την αλληλουχία όλων των γνωστών λειτουργικών 
περιοχών σε 222 ξεχωριστά αλλήλια, ανακάλυψαν 
17 άγνωστες μέχρι τότε ποικιλίες (variants) και 
προσπάθησαν να εκτιμήσουν την επίδραση κάθε 
ευρεθέντος πολυμορφισμού στα επίπεδα του FVIII 

σε μια μεγάλη μελέτη μη αιμορροφιλικών ατόμων, 
γνωστή ως GAIT (genetic analysis of idiopathic 
thrombophilia project). Η μελέτη τους εστιάστηκε στο 
μονονουκλεοτιδικό πολυμορφισμό 92714C>G που 
κωδικοποιεί την αντικατάσταση της D1241E, η οποία 
συσχετίζεται με τα επίπεδα του FVIII, επηρεάζοντας 
την έκκρισή του33,34 και πιθανόν την κάθαρση και 
την ενεργοποίησή του. Αντίθετα, όμως, τον προη-
γούμενο χρόνο οι οι Nossent et al35 είχαν μελετήσει 
τον ίδιο πολυμορφισμό σε ομάδα αιμορροφιλικών 
και βρήκαν ότι η ποικιλία D1241E του παράγοντα 
VIII σχετίζεται με ελαττωμένα επίπεδα του FVIII 
και μειωμένο κίνδυνο φλεβοθρόμβωσης.

Μια διαφορετική προσπάθεια γίνεται το 2008 από 
τους Nossent et al36 οι οποίοι υπέθεσαν ότι ποικιλίες 
στο γονίδιο της ακουαπορίνης 2 (AQP2) επηρεάζει 
τα επίπεδα του παράγοντα von Willebrand και VIII 
μέσω ενεργοποίησης του συστήματος ρενίνης-αγγειο-
τασίνης. Όμως, ενώ διαπίστωσαν συσχετισμό πολλών 
μονονουκλεοτιδικών πολυμορφισμών της AQP2 και 
του κινδύνου φλεβοθρόμβωσης, δεν βρήκαν κάποια 
συσχέτισή τους με τα επίπεδα των παραγόντων von 
Willebrand και VIII. 

Όσον αφορά στο ποσοστό ανεύρεσης οικογενώς 
αυξημένου παράγοντα VIII, αναφέρεται στη βιβλι-
ογραφία ότι στο μεν γενικό πληθυσμό ανέρχεται σε 
3–11%37,38 ή κατ’ άλλους 6–36%,12 στα δε άτομα με 
ιστορικό θρομβοεμβολικού επεισοδίου κυμαίνεται 
περίπου στο 25%.38 Στη συγκεκριμένη μελέτη, η οποία 
αφορούσε σε επιλεγμένα άτομα με οικογενειακό ιστο-
ρικό θρόμβωσης, το ποσοστό ανερχόταν σε 9,6%, το 
οποίο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ποσοστά, θα 
έπρεπε να κυμαινόταν μεταξύ του 11 και 25%, καθό-
σον τα άτομα της δικής μας σειράς βρίσκονται σε μια 
ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ του γενικού πληθυσμού 
και των ατόμων που εμφάνισαν θρομβοεμβολικό 
επεισόδιο. Το σημαντικά μικρότερο ποσοστό της 
δικής μας σειράς αποδίδεται στο γεγονός ότι ελήφθη 
ιδιαίτερη μέριμνα να αποκλειστεί η περίπτωση της 
δευτερογενούς αύξησης του FVIII λόγω ενεργοποί-
ησης της πήξης από κάποιο άλλο άγνωστο αίτιο, το 
οποίο επιτεύχθηκε αφενός μεν με την επιλογή νεαρών 
ατόμων, αφετέρου δε με την προσπάθεια ανίχνευσης 
τυχούσας ενεργοποίησης της πήξης. Συνήθως, στις 
διάφορες μελέτες εξαιρούνται μόνο οι περιπτώσεις 
εκείνες στις οποίες συνυπάρχει αύξηση της CRP, και 
μάλιστα χωρίς επανάληψη μετά από κάποιο χρονικό 
διάστημα, ενώ δεν λαμβάνεται υπόψη η τυχούσα 
δευτερογενής αύξηση του FVIII λόγω ενεργοποίησης 
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χρονικό διάστημα, καθώς επίσης να αποκλείεται 
η αύξησή του λόγω ενεργοποίησης της πήξης από 
κάποιο άλλο αίτιο.
Λόγω της δυσκολίας ανεύρεσης ικανού αριθμού 

ατόμων νεαρής ηλικίας, με οικογενειακό ιστορικό 
θρομβοφιλίας, τα ανωτέρω συμπεράσματα εξήχθη-
σαν από το σχετικά μικρό αριθμό των 53 ατόμων 
και χρήζουν περαιτέρω μελέτης και έρευνας σε μια 
μακροχρόνια πολυπαραγοντική μελέτη, η οποία θα 
συμπεριλάβει μεγαλύτερο αριθμό ατόμων. 

της πήξης από κάποια άγνωστη αιτία. 
Από όλα τα ανωτέρω συνάγονται τα εξής συ-

μπεράσματα:
Η αύξηση του παράγοντα VIII σε ένα ποσοστό 9,6% 
έχει οικογενή προδιάθεση, χωρίς ακόμη να έχει 
αποδειχθεί κάποια συγκεκριμένη γενετική βλάβη
Για τη διαπίστωση της οικογενούς αύξησης του 
παράγοντα VIII θα πρέπει να αποκλείονται οι 
περιπτώσεις αύξησής του ως πρωτεΐνη οξείας 
φάσης τόσο άμεσα όσο και μετά από κάποιο 

•

•

SUMMARY

Is there familial clustering of increased factor VIII?
E.	VaGDaTLi,	k.	MiTSoPouLou,	f.	TSikoPouLou,	E.	PaNTziarELa,	o.	SErafiMiDou,	E.	ProTo-

NoTariou,	E.	kazaNTziDou
haematology	Laboratory,	Department	of	Medical	Laboratory	Studies,	Technological	Educational	institution	

of	Thessaloniki,	Thessaloniki,	Greece

Background:	raised	plasma	levels	of	coagulation	factor	Viii	(fViii)	are	an	independent	risk	
factor	for	arterial	and	venous	thrombosis.	The	question	of	whether	high	fViii	levels	are	a	
result	of	hereditary	defects	or	acquired	conditions	remains	unresolved.	Objective:	To	investi-
gate	whether	there	is	evidence	of	familial	clustering	of	high	fViii	levels	and	to	determine	the	
prevalence	high	fViii	in	subjects	with	a	family	history	of	thrombosis.	Methods:	fViii	activity	
was	investigated	in	53	young	individuals	with	a	family	history	of	thrombosis.	The	measure	for	
factor	Viii	activity	was	a	one-stage	clotting	assay.	in	order	to	exclude	fViii	elevation	due	to	
acute	phase	reaction	or	coagulation	activation	from	other	causes,	C-reactive	protein	(CrP)	
and	DDimers,	respectively	were	estimated.	fViii	activity	and	CrP	were	re-assessed	after	3	
months.	The	parents	of	subjects	with	high	fViii	but	normal	levels	of	DDimers	and	CrP	were	
also	investigated.	Results:	Seven	subjects	had	increased	fViii	activity	and	normal	values	of	
DDimers,	and	5	of	these	had	negative	CrP.	The	thrombophilic	profile	of	these	individuals	was	
normal.	Three	months	later,	their	fViii	activity	remained	high	and	the	CrP	remained	nega-
tive	in	the	5	subjects	with	initially	negative	CrP.	of	the	2	subjects	with	positive	CrP,	the	first	
had	normal	fViii	and	negative	CrP	three	months	later,	and	the	second	was	excluded	from	the	
study	because	both	the	fViii	activity	and	levels	of	CrP	levels	remained	elevated	at	3	months,	
indicating	persistent	infection.	fViii	activity	was	also	found	to	be	increased	in	the	parents	of	the	
five	subjects	with	high	fViii	activity	and	negative	CrP.	Conclusions:	The	findings	of	this	study	
indicate	that:	(a)	an	increase	in	fViii	levels	appears	to	be	a	familial	trait,	(b)	the	prevalence	
of	familial	elevation	of	fViii	levels	in	subjects	with	a	family	history	of	thrombosis	is	9.6%,	
and	(c)	when	fViii	levels	are	investigated,	a	long-term	acute	phase	reaction	and	activation	of	
coagulation	caused	by	other	reasons	must	be	excluded.

ActA MicrobiologicA HellenicA 2009,	54	(1):	34-41

Key words: factor	Viii,	familial	thrombophilia



40 ————————————————————  Δελτιον ελληνικησ Μικροβιολογικησ εταιρειασ Τόμος 54, Τεύχος 1, 2009

Βιβλιογραφία
 1. Egeberg O. Inherited antithrombin deficiency caus-

ing thrombophilia. Thromb	Diath	haemorrh 1965, 
13:516–530

 2. Griffin JH, Evatt B, Zimmerman TS, Kleiss AJ, Wide-
man C. Deficiency of protein C in congenital throm-
botic disease. J	Clin	invest 1981, 68:1370–1373

 3. Schwarz HP, Fischer M, Hopmeier P, Batard MA, 
Griffin JH. Plasma protein S deficiency in familial 
thrombotic disease. Blood 1984, 64:1297–1300

 4. Dahlbäck B, Carlsson M, Svensson PJ. Familial throm-
bophilia due to a previously unrecognized mechanism 
characterized by poor anticoagulant response to activated 
protein C: Prediction of a cofactor to activated protein 
C. Proc	Natl	acad	Sci	uSa 1993, 90:1004–1008

 5. Bertina RM, Koeleman BPC, Koster T, Rosendaal 
FR, Dirven RJ, de Ronde H et al. Mutation in blood 
coagulation factor V associated with resistance to 
activated protein C. Nature 1994, 369:64–67

 6. Poort SR, Rosendaal FR, Reitsma PH, Bertina RM. 
A common genetic variation in the 3‘-untranslated 
region of the prothrombin gene is associated with 
elevated plasma prothrombin levels and an increase 
in venous thrombosis. Blood 1996, 88:3698–3703

 7. Koster T, Blann AD, Briet E, Vandenbroucke JP, 
Rosendaal FR. Role of clotting factor VIII in effect 
of von Willebrand factor on occurrence of deep-vein 
thrombosis. Lancet 1995, 345:152–155

 8. Van der Meer FJM, Koster T, Vandenbroucke JP, 
Briet E, Rosendaal FR. The Leiden thrombophilia 
study (LETS). Thromb	haemost 1997, 78:631–635

 9. Mansvelt EPG, Laffan M, McVey JH, Tuddenham 
EGD. Analysis of the F8 gene in individuals with high 
plasma factor VIII:C levels and associated venous 
thrombosis. Thromb	haemost 1998, 80:561–565

 10. Kraaijenhagen RA, in’t Anker PS, Koopman MM, 
Reitsma PH, Prins MH, van den Ende A et al. High 
plasma concentration of factor VIIIc is a major risk 
factor for venous thromboembolism. Thromb	haemost 
2000, 83:5–9

 11. O’Donnell J, Laffan M. Elevated plasma factor VIII 
levels – a novel risk factor for venous thromboem-
bolism. Clin	Lab 2001, 47:1–6

 12. Benjaber K, Constans J, Cougnard A, Salmi LR. High 
levels of factor VIIIc and risk of venous thrombosis: 
Critical analysis of case-control studies. rev	Med	
interne 2003, 24:366–371

 13. Dossenbach-Glaninger A, van Trotsenburg M, 
Krugluger W, Dossenbach MR, Oberkanins C, Huber 
J et al. Elevated coagulation factor VIII and the risk 
for recurrent early pregnancy loss. Thromb	haemost 
2004, 91:694–699

 14. Cristina L, Benilde C, Michela C, Mirella F, Giuliana 
G, Gualtiero P. High plasma levels of factor VIII and 
risk of recurrence of venous thromboembolism. Br	J	
haematol 2004, 124:504–510

 15. Bank I, Libourel EJ, Middeldorp S, Hamulyak K, 
van Pampus EC, Koopman MM et al. Elevated levels 
of FVIII:C within families are associated with an 
increased risk for venous and arterial thrombosis. J	
Thromb	haemost 2005, 3:79–84

 16. Benjaber K, Constans J, Cougnard A, Salmi LR. High 
levels of factor VIIIc and risk of venous thrombosis: 
Critical analysis of case-control studies. rev	Med	
interne 2003, 24:366–371

 17. Mansvelt EPG, Laffan M, McVey JH, Tuddenham 
EGD. Analysis of the F8 gene in individuals with high 
plasma factor VIII:C levels and associated venous 
thrombosis. Thromb	haemost 1998, 80:561–565

 18. Kumphuisen PW, Eikenboom GJG, Vost HL, Blann 
AD, Rosendaal FR, Bertina RM. High levels of fac-
tor VIII antigen are an important risk factor of deep 
vein thrombosis. Blood 1997, 90:398a

 19. Van den Burg PJ, Hospers JE, Mosterd WL, Bouma 
BN, Huisveld IA. Aging, physical conditioning and 
exercise-induced changes in haemostatic factors and 
reaction products. J	appl	Physiol 2000, 88:1558–
1564

 20. Βαγδατλή Ε. Εργαστηριακή	προσέγγιση	νεοπλασιών	
του	αίματος	και	αιμόστασης.	Εκδόσεις ΑΤΕΙ, 2003

 21. Wakai A, Gleeson A, Winter D. Role of fibrin D-
dimer testing in emergency medicine. Emerg	Med	
2003, 20:319–325

 22. Raimondi P, Bongard O, de Moerloose P, Reber G, 
Waldvogel F, Bounameaux H. D-dimer plasma con-
centration in various clinical conditions: Implication 
for the use of this test in the diagnostic approach 
of venous thromboembolism. Thromb	res	1993, 
69:125–130

 23. Becker RC. Markers of platelet activation and thrombin 
generation. Cardiovasc	Toxicol 2001, 1:141–145

 24. Lippi G, Favaloro EJ, Franchini M, Guidi GC. Air 
pollution and coagulation testing: A new source of bio-
logical variability? Thromb	res 2008, 123:50–54

 25. Onundarson PT, Gudmundsdottir BR, Arnfinnsdot-
tir AV, Kjeld M, Olafsson O. Von Willebrand factor 
does not vary during normal menstrual cycle.	Thromb	
haemost	2001, 85:183–184

 26. Kamphuisen PW, Lensen R, Houwing-Duistermaat 
JJ, Eikenboom JC, Harvey M, Bertina RM et al. 
Heritability of elevated factor VIII antigen levels in 
factor V Leiden families with thrombophilia. Br	J	
haematol 2000, 109:519–522

 27. Kreuz W, Stoll M, Junker R, Heinecke A, Schobess 
R, Kurnik K et al. Familial elevated factor VIII in 



Οικογενής αύξηση του παράγοντα VIII —————————————————————————————————— 41

children with symptomatic venous thrombosis and 
post-thrombotic syndrome. arterioscler	Thromb	Vasc	
Biol	2006, 26:1901–1906

 28. Houwing-Duistermaat PD, Derkx BH, Rosendaal FR, 
van Houwelingen HC. Testing familial aggregation. 
Biometrics 1995, 51:1292–1301

 29. Almasy L, Blangero J. Multipoint quantitative-trait 
linkage analysis in general pedigrees. am	J	hum	
Genet 1998, 62:1198–1211

 30. Schambeck CM, Hinney K, Haubitz I, Taleghani BM, 
Wahler D, Keller F. Familial clustering of high factor 
VIII levels in patients with venous thromboembolism. 
arterioscler	Thromb	Vasc	Biol 2001, 21:289–298

 31. Mansvelt EPG, Laffan M, McVey JH, Tuddenham 
EGD. Analysis of the F8 gene in individuals with high 
plasma factor VIII:C levels and associated venous 
thrombosis. Thromb	haemost 1998, 80:561–565

 32. Viel KR, Machiah DK, Warren DM, Khachidze M, 
Buil A, Fernstrom K et al. A sequence variation scan 
of the coagulation factor VIII (FVIII) structural gene 
and associations with plasma FVIII activity levels. 
Blood 2007, 109:3713–3724

 33. Pittman DD, Tomkinson KN, Kaufman RJ. Post-
translational requirements for functional factor V 
and factor VIII secretion in mammalian cells. J	Biol	
Chem 1994, 269:17329–17337

 34. Zhang B, Kaufman RJ, Ginsburg D. LMAN1 and 
MCFD2 form a cargo receptor complex and interact 
with coagulation factor VIII in the early secretory 
pathway. J	Biol	Chem 2005, 280:25881–25886

 35. Nossent AY, Eikenboom JC, Vos HL, Bakker E, Tanis 
BC, Doggen CJ et al. Haplotypes encoding the factor 
VIII 1241 Glu variation, factor VIII levels and the 
risk of venous thrombosis. Thromb	haemost 2006, 
95:942–948

 36. Nossent AY, Vos HL, Rosendaal FR, Bertina RM, 
Eikenboom JCJ. Aquaporin 2 gene variations, risk 
of venous thrombosis and plasma levels of von Wil-
lebrand factor and factor VIII. haematologica 2008, 
93:959–960

 37. Γεωργούλης Ι. Αιματολογία. 3η Έκδοση. 2007
 38. Van der Meer FJM, Koster T, Vandenbroucke JP, 

Briet E, Rosendaal FR. The Leiden thrombophilia 
study (LETS). Thromb	hemost 1997, 78:631–635

Υπεύθυνη αλληλογραφίας:
Ελένη Βαγδατλή 
Προπυλαίων 8
Πεύκα
57010 Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310 674 461 
e-mail: vagdatli@mls.teithe.gr

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


