
SUMMARY

Objectives: The aim of this research was to obtain representa-
tive seroprevalence data of the juvenile population of north-
ern Greece, since poor information exists about HHV-6 in 
Greece until now.
Materials-Methods: A total of 156 serum samples from im-
munocompetent and healthy individuals of both sexes, 
aged 3–25 years old, were collected in hospitals of Northern 
Greece. The samples were divided into two main groups, A: 
0–10 and B: 11–25 years old and subdivided into narrower 
subgroups. They were examined for the presence of specific 
IgG antibodies, concerned as a marker of HHV-6 distribution 
in these ages. Detection of IgG antiHHV-6 antibodies was 
achieved by direct immunofluorescence assay (IF-VIDITEST 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός: Ο στόχος αυτής της ερευνητικής εργασίας είναι η εκτί-
μηση του επιπολασμού του ανθρώπειου ερπητοϊού 6 (HHV-6) 
σε παιδιά και νέους ενήλικες της Βόρειας Ελλάδος μέσω της 
ανεύρεσης του ποσοστού ειδικής ανοσίας του παιδικού και νεα-
νικού πληθυσμού της περιοχής.
Υλικό και Μέθοδοι: Εξετάστηκαν 156 δείγματα ορού για πα-
ρουσία ειδικών IgG αντισωμάτων έναντι του ανθρώπειου ερπη-
τοϊού 6 από άτομα ανοσολογικώς ικανά και ελεύθερα λοιμώξε-
ων. Τα δείγματα συνελέγησαν σε νοσοκομεία της Β. Ελλάδος 
από άρρενα και θήλεα άτομα ηλικίας 3-25 ετών και χωρίστηκαν 
σε δύο κύριες ομάδες, Α: 0–10 και Β: 11–25 ετών, καθώς και 
σε υποομάδες μικρότερου ηλικιακού εύρους. Εφαρμόσθηκε η 
μέθοδος άμεσου ανοσοφθορισμού με τη χρήση εμπορικού kit 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ανθρώπειος ερπητοïός 6 (Human hespevirus 6, HHV-6) απο-
μονώθηκε το 1986. Εμφανίζεται σε δύο μορφές (HHV-6A και 
HHV-6B). Αποτελεί μέλος του γένους Roseolovirus της υποοι-
κογένειας των Betaherpesvirinae, έχει δίκλωνο DNA το οποίο 
περιβάλλεται από εικοσάεδρο νουκλεοκαψίδιο και εξωτερικά πε-
ριβάλλεται από περίβλημα. Ο HHV-6 αναπτύσσεται στα μονοκύτ-
ταρα του αίματος (άωρα Τ-λεμφοκύτταρα), Β-λεμφοκύτταρα, 
ινοβλάστες, μεγακαρυοκύτταρα και νευρογλοιακά κύτταρα. Ως 
προς τα κύτταρα-στόχους/ξενιστές, παρουσιάζει ομοιότητες με 
τον HHV-7 και τον CMV.1

Ο HHV-6B είναι υπεύθυνος για την παιδική «έκτη νόσο» ή 
«αιφνίδιο εξάνθημα» (roseola), με χαρακτηριστικό υψηλό πυ-
ρετό διάρκειας 3–5 ημερών, εμφάνιση εξανθήματος 2–3mm το 
οποίο εξαφανίζεται με την πίεση και διόγκωση λεμφαδένων. Το 
αιφνίδιο εξάνθημα γενικώς είναι ήπια νόσος και δεν χρήζει ει-
δικής θεραπείας.2

Αναφορές για μόλυνση ενηλίκων με τον HHV-6 είναι σπάνι-
ες και οι αναφερόμενες κλινικές εικόνες μοιάζουν με μονοπυρή-
νωση, παρόλα αυτά ο ιός μπορεί να προκαλέσει σοβαρές λοιμώ-
ξεις του μυελού των οστών σε μεταμοσχευμένους ασθενείς.3

Ο HHV-6A δεν έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί κάποια συγκεκριμέ-
νη κλινική κατάσταση.3

Στους ασθενείς με κατεσταλμένο ανοσοποιητικό, ενδεχό-
μενη επανενεργοποίηση της ιικής δραστηριότητας μπορεί να 
οδηγήσει στην σοβαρή εγκεφαλίτιδα. Ο HHV-6 έχει προσδιορι-
στεί ως πιθανός αιτιολογικός παράγοντας στη σκλήρυνση κατά 
πλάκας και στη μυοκαρδίτιδα.4

O HHV-6 επανενεργοποιείται συνήθως κατά τη διάρκεια 
των πρώτων εβδομάδων μετά από τη μεταμόσχευση οργά-
νων. Εντούτοις ασθένεια λόγω του HHV-6, αν και ασυνήθης, 
εκδηλώνεται με πυρετό ο οποίος συνδέεται με εξάνθημα και 
εκδηλώσεις ιστικής εισβολής, όπως εγκεφαλίτιδα, ηπατίτιδα, 
πνευμονίτιδα, ή γαστρεντερίτιδα. Με τον HHV-6 επίσης, έχουν 
συνδεθεί έμμεσα και άλλες ευκαιριακές λοιμώξεις όπως λοιμώ-
ξεις από κυτταρομεγαλοϊό και λοιμώξεις από μύκητες.5

Η μόλυνση με τον HHV-6 γίνεται από τη πρώτη παιδική ηλι-
κία με τα ποσοστά ανοσίας στο γενικό πληθυσμό να βρίσκονται 
σε ποσοστό άνω του 70% στις περισσότερες περιοχές του κό-
σμου. Η παρουσία αντισωμάτων παραμένει σε υψηλά επίπεδα 
από την ηλικία των 8 μηνών τα οποία είναι ίδια με των ενηλί-
κων, έως την ηλικία των 80 όπου το ποσοστό αρχίζει να μειώνε-
ται. Τα νεογέννητα παρουσιάζουν HHV-6 IgG αντισώματα (μη-

anti-HHV-6 IgG, VIDIA Ltd, Czech Republic) according to the 
manufacturer’s guidelines. Data was analysed by SPSS (13.0).
Results: Out of the 156 serum samples examined, 77 (49.4 %) 
were found positive. In group A IgG antibodies were detected 
in 34 out of 78 samples (43.6 %) and in group B in 43 out of 78 
(55.1 %). Statistic analysis revealed no statistically significant 
difference between the two age groups, A and B, (p=0.1495) 
or between any age subgroups (p>0.05 for every possible age 
combination), neither between males and females.
Conclusions: It seems that, in N. Greece, nearly half of the 
population is afflicted by HHV-6 since the first period of life. 
The percentages of immunity do not increase significantly 
while growing older, at least until the age of 25. Both sexes 
are similarly affected.
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(IF-VIDITEST anti-HHV-6-IgG, VIDIA Ltd, Czech Republic) σύμ-
φωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η στατιστική επεξερ-
γασία των αποτελεσμάτων έγινε με το λογισμικό πρόγραμμα 
SPSS (13.0).
Αποτελέσματα: Συνολικά ελέγχθηκαν 156 δείγματα ορού, από 
τα οποία βρέθηκαν 77 θετικά (49,4%). Από τα 78 δείγματα της 
ομάδας Α βρέθηκαν θετικά τα 34 (43,6%) και από τα 78 της Β 
τα 43 (55,1%). Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφο-
ρά οροθετικότητας μεταξύ Α και Β ομάδας (p=0,1495), ούτε και 
κατά τη μελέτη των επιμέρους ηλικιακών υποομάδων (p>0,05 
για όλους τους πιθανούς ηλικιακούς συνδυασμούς), ούτε σε 
σχέση με το φύλο (p=0,1994).
Συμπεράσματα: Φαίνεται ότι περίπου ο μισός πληθυσμός προ-
σβάλλεται από τον HHV-6 ήδη από την πρώτη παιδική ηλικία, ο 
επιπολασμός δεν αυξάνεται σημαντικά με την πάροδο της ηλι-
κίας, τουλάχιστον μέχρι τα 25 έτη, ενώ άρρενα και θήλεα άτομα 
προσβάλλονται εξίσου.

ΛΕΞΕΙΣ–ΚΛΕΙΔΙΑ
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τρικής προέλευσης) σε ομφαλοπλακουντιακό αίμα σε υψηλό 
ποσοστό, ενώ κατά τον 3ο με 4ο  μήνα μετά τη γέννηση, όταν 
τα μητρικά αντισώματα εξαφανίζονται, παρουσιάζεται μείωση 
των επιπέδων των αντισωμάτων.6

Σκοπός της μελέτης ήταν η εργαστηριακή διάγνωση της 
επαφής ανοσοϊκανών παιδιών και νέων (3–25 ετών) της Βορεί-
ου Ελλάδος με τον ερπητοϊό 6 με τη χρήση της μεθόδου άμεσου 
ανοσοφθορισμού, ώστε να διερευνήσουμε το ποσοστό επαφής 
του υπό μελέτη πληθυσμού με τον ιό, αλλά ταυτόχρονα και τη 
διακύμανση των ποσοστών ανοσίας στις διάφορες ηλικιακές 
ομάδες.

Παρόμοιες μελέτες έχουν γίνει στο παρελθόν σε διάφορα 
μέρη του πλανήτη, δημιουργώντας ένα παγκόσμιο χάρτη επα-
φής με τον ιό.

Αν και ο ερπητοϊός 6 είναι ένας από τους συχνότερους ιούς 
που απαντώνται στο σύνολο του πληθυσμού, με πολύ υψηλά 
ποσοστά ανοσίας παγκοσμίως, τα μέχρι τώρα διαθέσιμα επιδη-
μιολογικά στοιχεία για τον Ελληνικό χώρο δεν είναι αρκετά.

ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΙ

Για την παρούσα μελέτη συνελέγησαν συνολικά 156 δείγματα 
ορού από 77 άρρενα και 79 θήλεα άτομα ανοσολογικώς ικανά 
και ελεύθερα λοιμώξεων. Τα δείγματα προήλθαν από νοσοκο-
μεία της Βορείου Ελλάδος και συνοδεύονταν από στοιχεία σχε-
τικά με την ηλικία, το φύλλο και την κατάσταση υγείας κάθε 
δότη. Για τις ανάγκες της μελέτης τα δείγματα χωρίστηκαν αρ-
χικά σε δύο ηλικιακές ομάδες (Α: 0–10, Β: 11–25 ετών). Στη συ-
νέχεια, για την λεπτομερέστερη μελέτη του επιπολασμού της 
νόσου, τα δείγματα χωρίστηκαν σε ένδεκα περίπου ισομεγέθεις 
υποομάδες μικρότερου ηλικιακού εύρους (3–5, 6–7, 8, 9, 10, 
11–17, 18–19, 20–21, 22, 23 και 24–25 ετών).

Tα δείγματα εξετάστηκαν για την παρουσία ειδικών anti-HHV-6 
IgG αντισωμάτων με την εφαρμογή της τεχνικής του άμεσου 
ανοσοφθορισμού και την χρήση του εμπορικά διαθέσιμου προϊ-
όντος IF-VIDITEST anti-HHV-6-IgG (VIDIA Ltd, Jesenice u Prahy, 
Vestec, Czech Republic).

Η στατιστική ανάλυση έγινε με το λογισμικό πρόγραμμα 
SPSS 13.0 (SPSS Inc., Chicago, USA).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Από το σύνολο των 156 δειγμάτων που ελέγχθηκαν, τα 77 ήταν 
θετικά για παρουσία anti-HHV-6 IgG αντισωμάτων (49,4%). Από 
τα 78 δείγματα της Α ομάδας (0–10 ετών) βρέθηκαν θετικά τα 
34 (43,6%) και από τα 78 της Β (11–25 ετών) τα 43 (55,1%). Δεν 
παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τον αριθ-
μό των θετικών μεταξύ Α και Β ομάδας (p=0,1495) (Πίνακας 1).

Κατά την μελέτη των επιμέρους ηλικιακών υποομάδων 
παρατηρήσαμε ότι σχεδόν σε όλες ο επιπολασμός του HHV-6 
κυμάνθηκε από 40% έως 58,3% με εξαίρεση τις υποομάδες 10 
ετών (28%) και 22 ετών (72,7%). Ωστόσο σε καμία περίπτωση 
δεν αποδείχθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
ένδεκα υποομάδων (p=0,0515–0,8531) (Πίνακας 2).

Ως προς την κατανομή σε σχέση με το φύλο, IgG θετι-
κά δείγματα βρέθηκαν 34 από τα 77 (44,2% επί του συνόλου 
των αρρένων) και 43 από τα 79 (54,4% επί του συνόλου των 
θηλέων), χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους 
(p=0,1994) (Πίνακας 3).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι περίπου το ήμισυ του συνό-
λου των δειγμάτων, που ελέγχθηκαν, βρέθηκαν θετικά για την 
παρουσία ειδικών IgG αντισωμάτων έναντι του ερπητοϊού 6. 
Εκ πρώτης όψεως το αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με 
έρευνα που έγινε πρόσφατα στην Ελλάδα και κατέδειξε ποσο-
στό θετικότητας 74,7%.7 Πρέπει να αποσαφηνιστεί το γεγονός 
ότι η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε σε παιδιά και νέους ενή-
λικες και όχι στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού και επομέ-
νως τα ποσοστά οροθετικότητας δικαιούνται να παρουσιάζουν 
διαφορές. Πάντως, δεδομένου ότι μέχρι την ηλικία των 25 ετών 
το ποσοστό ήδη αγγίζει το 50%, είναι αναμενόμενο ότι μέχρι 
την τρίτη ηλικία το ποσοστό θετικότητας IgG αντισωμάτων θα 
έχει ανέλθει σημαντικά.

Σύμφωνα με παγκόσμιες έρευνες που έχουν γίνει από την 
ανακάλυψη του HHV-6 το 1986 αναφορικά με τον επιπολασμό 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Οροθετικότητα σε σχέση με τις δύο κύριες ηλικιακές ομάδες.

ΗΛΙΚΙΑΚEΣ 
ΟΜAΔΕΣ 

(έτη)

ΑΡΙΘΜOΣ 
ΕΞΕΤΑΣΘEΝΤΩΝ

ΙgG (+)

No %

Α ομάδα (0–10) 78 34 43,6

Β ομάδα (11–25) 78 43 55,1

Σύνολο 156 77 49,1

6
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του, οι περισσότερες δείχνουν ότι αυτός ανέρχεται σε πολύ 
υψηλά ποσοστά και ότι η πρωτοπαθής λοίμωξη συμβαίνει στη 
πρώτη παιδική ηλικία. Ενδεικτικά στη Βόρεια Βραζιλία το ποσο-
στό θετικών IgG στο σύνολο του πληθυσμού ήταν 90%,8 στην 
Αργεντινή 83%,9 στον Καναδά 94%,10 70–100% σε Γερμανία, 
Βέλγιο, Πολωνία, Ισραήλ, Ν. Αφρική, Ιαπωνία, Αυστραλία και 
Μεξικό,11 στην υποσαχάρια Αφρική 60–90%,12 στην Ταϊλάνδη 
σε ηλικίες 0–12 ετών 88.1%,13 στη Γαλλία 78%,12 στην Ισπα-
νία 34%,14 ενώ στο Μαρόκο μόνον 20%.12 Βέβαια οι έρευνες 
σε Μαρόκο και Ισπανία, που διεξήχθησαν σε προηγούμενες 
δεκαετίες, εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την αιτιολόγηση 
του χαμηλού επιπολασμού του ιού στις περιοχές αυτές (γονι-
διακή ιδιαιτερότητα που παρέχει ενδεχομένως ανθεκτικότητα 
ενάντια του HHV-6 ή κοινωνικοπολιτικοί και περιβαλλοντικοί 
παράγοντες).

Όσον αφορά τις δύο κύριες ηλικιακές ομάδες, όπου τα θετικά 
δείγματα στην ομάδα 0–10 ετών ανήλθαν σε 43,6% ενώ στην 
ομάδα 11–25 ετών σε 55,1%, φαινομενικά παρατηρείται μία 
διαφορά περίπου 12 ποσοστιαίων μονάδων, χωρίς όμως η δια-
φορά αυτή να αποδεικνύεται στατιστικά σημαντική. Προφανώς 
από τους θετικούς της δεύτερης ομάδας το μεγαλύτερο μέρος 
είχε ήδη έλθει σε επαφή με τον ερπητοϊό 6 κατά την παιδική 
ηλικία, ενώ υπόλοιποι μολύνθηκαν από τον ιό κατά την εφηβική 
ή τη νεαρά ενήλικη ζωή. Επιβεβαιώνεται ότι και στην περιοχή 
μας ο HHV-6 προσβάλλει τον άνθρωπο σε μεγάλο ποσοστό, αρ-
χικά και κατά κύριο λόγο στις μικρές ηλικίες και, προϊόντος του 
χρόνου, και στις μεγαλύτερες.

Σε επόμενο βήμα τα δείγματα χωρίστηκαν σε υποομάδες 
με μικρότερο ηλικιακό εύρος, ώστε να παρατηρηθεί λεπτομε-
ρέστερα η διακύμανση της θετικότητας των IgG αντισωμάτων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Οροθετικότητα σε σχέση με τις επιμέρους ηλικιακές ομάδες.

ΗΛΙΚΙΑΚEΣ 
ΥΠΟΟΜAΔΕΣ 

(έτη)
ΑΡΙΘΜOΣ ΕΞΕΤΑΣΘEΝΤΩΝ

ΙgG (+)
Δείκτης p

No %

3–5 15 8 53,3 0,7461

6–7 11 5 45,4 0,7882

8 15 7 46,6 0,8264

9 19 9 47,4 0,8531

10 18 5 28,9 0,0515

11–17 11 6 54,5 0,7212

18–19 17 9 52,9 0,7543

20–21 12 7 58,3 0,5175

22 11 8 72,7 0,1079

23 12 7 58,3 0,5175

24–25 15 6 40,0 0,5082

Σύνολο 156 77 49,4



Παρατηρήθηκε ότι σε κάθε επιμέρους υποομάδα το ποσοστό 
κυμαίνεται στο 50% με μοναδικές εξαιρέσεις αυτό της υποομά-
δας των 10 ετών (28%) και των 22 ετών (72,4%). Ακόμη όμως 
και σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αποκλίσεις δεν παρουσίασαν 
στατιστικά σημαντικές διαφορές κατά σύγκριση των υποομά-
δων μεταξύ τους. Προφανώς ο HHV-6 εμφανίζει σταθερή άνοδο 
στον επιπολασμό του με την ηλικία, αρχίζοντας από ένα σημα-
ντικά υψηλό επίπεδο εφ’όσον στην υποομάδα των 3-5 ετών το 
ποσοστό θετικών βρέθηκε ήδη 50%. Το τελευταίο αυτό ποσο-
στό έρχεται σε συμφωνία με έρευνα που διενεργήθηκε από το 
ΚΕΕΛΠΝΟ στη Β. Ελλάδα που ανακοίνωσε ποσοστό θετικότητας 
στην ίδια ηλικία 59% (www.keelpno.gr). Αντίστοιχη έρευνα 
που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες και παρακολούθησε παιδιά 
από τη γέννηση τους μέχρι την πρώτη παιδική ηλικία κατέδει-
ξε ποσοστό επαφής με τον HHV-6 46,93%,15 ενώ σύμφωνα με 
έρευνα Δανών επιστημόνων, το ποσοστό αυτό μπορεί να φτάσει 
και στο 100%.16 Επιπρόσθετα, λιγότερο τυχαιοποιημένες μελέ-
τες, οι οποίες επικεντρώθηκαν στην ανεύρεση IgG αντισωμάτων 
έναντι του HHV-6 σε παιδιά κατά την πρώτη παιδική ηλικία που 
παρουσίασαν εμπύρετες κρίσεις ή οξεία λοίμωξη αναφέρουν 
και αυτές ποσοστά θετικότητας 49% στην Αθήνα17 και 73,7% 
στη Ν. Υόρκη.18 Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία πιθανολογείται 
μια σημαντική συσχέτιση μεταξύ εμπύρετων κρίσεων και της 
λοίμωξης με HHV-6 αλλά επιπλέον, και αυτές καταδεικνύουν 
υψηλά ποσοστά επαφής με τον ιό σε μικρή ηλικία.

Όσον αφορά το φύλο, στους άρρενες θετικά IgG αντισώματα 
ανευρέθηκαν σε ποσοστό 44,2% και στις θήλεις 54,4%, χωρίς 
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους, συνεπώς τα άτομα 
των δύο φύλων φαίνεται να προσβάλλονται εξίσου. Αυτό έρχε-
ται σε συμφωνία με τις περισσότερες έρευνες ανά την υφήλιο, 
οι οποίες δεν καταδεικνύουν υπεροχή του ενός φύλου από το 
άλλο. Σε κάποιες, ωστόσο, αναφέρεται στατιστικά σημαντική 
διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα, όπως σε αυτή που διεξήχθη 
σε τέσσερεις απομονωμένες κοινότητες Amerindian του Αμα-
ζονίου στη Βραζιλία και στα αποτελέσματα της ανακοινώνεται 
στατιστικά σημαντική διαφορά υπέρ των αρρένων στις δύο από 
τις τέσσερεις κοινότητες,19 ή σε αυτή που διεξήχθη στη Γλα-
σκώβη σε ασθενείς με λέμφωμα (HL, NHL) και ανέδειξε ποσο-
στό οροθετικότητας 55% με στατιστικώς σημαντικά υψηλότερο 
ποσοστό στα θήλεα άτομα,20 ή σε αυτή που διεξήχθη στις ΗΠΑ 
σε παιδιά έως 2 ετών και αναφέρει επίσης υπεροχή των θηλέων 
στα ποσοστά μόλυνσης με HHV-6.15

Εν κατακλείδι, ο HHV-6 είναι ένας διαδεδομένος ιός υψη-
λού επιπολασμού και τα περισσότερα άτομα έρχονται σε επαφή 
με αυτόν σε πολύ νεαρή ηλικία. Άρρενα και θήλεα άτομα προ-

σβάλλονται εξίσου ενώ η συσχέτιση του με σοβαρές παθολογι-
κές καταστάσεις είναι υπό διερεύνηση.

Σύγκρουση συμφερόντων: Ουδείς εκ των συγγραφέων δη-
λώνει πιθανή σύγκρουση συμφερόντων σχετικά με το άρθρο 
«Επιπολασμός του HHV-6 σε παιδιά και νέους ενήλικες στη Β. 
Ελλάδα» και την εταιρία VIDIA Ltd.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Οροθετικότητα σε σχέση με το φύλλο.

ΦΥΛΛΟ
ΑΡΙΘΜOΣ 

ΕΞΕΤΑΣΘEΝΤΩΝ

ΙgG (+)

No %

Άρρενες 77 34 44,2

Θήλεις 79 43 54,4

Σύνολο 156 77 49,4
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