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Να σημειώσουμε πως στην καινούργια ηλε-
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δυνατότητα σύνδεσης (link) μεταξύ των τίτλων 
των περιεχομένων ώστε να μπορεί κανείς να 
μεταφέρεται αυτόματα στα άρθρα.

Στη νέα ηλεκτρονική μορφή του περιοδικού θα 
προστίθενται ανά καιρούς οι νέες δυνατότητες 
των τεχνολογικών μέσων, ώστε να υπάρχει ομα-
λή μετάβαση για όλους τους χρήστες. Για κάθε 
επιπλέον δυνατότητα ο αναγνώστης θα ενημερώ-
νεται από την παρούσα στήλη.
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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 

‣ ΕΡΕΥΝA RESEARCH

ΕΠΙΠΟΛΑΣΜOΣ ΤΟΥ HHV-6 ΣΕ ΠΑΙΔΙA ΚΑΙ 
ΝEΟΥΣ ΕΝHΛΙΚΕΣ ΣΤΗ ΒOΡΕΙΑ ΕΛΛAΔΑ
SEROPREVALENCE OF HHV-6 IN CHILDREN 
AND YOUNG ADULTS IN NORTHERN 
GREECE
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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.

KEYWORDS

HHV-6 / IgG / children / young adults / N. Greece

(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

HHV-6 /  IgG / παιδιά / νέοι / Β. Ελλάδα
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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
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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
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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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SUMMARY

Septic arthritis in children is caused by many different bac-
teria, especially those of community origin. Streptococcus 
pneumoniae is a rather unusual cause of bone or joint infec-
tion in children and it seems to be the recognized pathogen 
for 1,2%  up to 5,5% of septic arthritis cases. In this study, a 
case of septic arthritis of the wrist joint from S. pneumoniae 
is described in a hospitalized child, with a history of Acute 
Lymphoblastic Leukemia, in a Greek Children’s Hospital in an 
area of north Athens. A review of international literature on 
the prevalence of septic arthritis by S. pneumoniae in children 
is discussed. In addition, it highlights the need for rapid labo-
ratory approach to the implementation of appropriate thera-
peutic scheme for the good outcome of the patient.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η σηπτική αρθρίτιδα στα παιδιά μπορεί να οφείλεται σε λοιμώ-
ξεις από διάφορα μικρόβια και ιδιαίτερα εκείνα της κοινότητας. 
Ο Streptococcus pneumoniae είναι ένα μάλλον ασύνηθες αίτιο 
λοίμωξης των οστών και των αρθρώσεων στα παιδιά και ενο-
χοποιείται από 1,2% μέχρι 5,5% για τις περιπτώσεις σηπτικής 
αρθρίτιδας. Περιγράφεται περίπτωση σηπτικής αρθρίτιδας της 
πηχεοκαρπικής άρθρωσης από S. pneumoniae σε παιδί με ιστο-
ρικό Οξείας Λεμφογενούς Λευχαιμίας (Ο.Λ.Λ.), σε παιδιατρικό 
Νοσοκομείο της Αττικής.

Στη μελέτη γίνεται ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας 
για την επίπτωση της σηπτικής αρθρίτιδας από S. pneumoniae 
στα παιδιά. Από τα ευρήματα, αναδεικνύεται η ανάγκη για την 
ταχεία εργαστηριακή προσέγγιση με στόχο την εφαρμογή του 
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ΕΙΣΑΓΩΓH

Οι λοιμώξεις από S. pneumoniae είναι ένα σημαντικό αίτιο νο-
σηρότητας και θνητότητας στα παιδιά παγκοσμίως.1,2 Οι συχνό-
τερες διεισδυτικές λοιμώξεις από S. pneumoniae είναι η μηνιγ-
γίτιδα, η βακτηριαιμία, η πνευμονία, η μέση πυώδης ωτίτιδα 
και σπανιότερα η σηπτική αρθρίτιδα και η οστεομυελίτιδα. Η 
πνευμονιοκοκική νόσος είναι η κύρια αιτία στην Ελλάδα για το 
78% της πνευμονίας, το 16% της βακτηριαιμίας και το 6% της 
μηνιγγίτιδας. Η ετήσια συχνότητα της διεισδυτικής νόσου από 
S. pneumoniae είναι 100 περιπτώσεις ανά 100.000 παιδιά (<5 
ετών).1,3 

Όταν ο μικροοργανισμός απομονώνεται από στείρα βιολογι-
κά υγρά όπως το ΕΝΥ, το πλευριτικό και το αρθρικό υγρό απο-
τελεί θέμα υγειονομικής επαγρύπνησης, καθώς οι λοιμώξεις 
παρουσιάζουν σημαντικό ποσοστό θνησιμότητας (20–40%).3 

Η εισαγωγή τόσο του αντιπνευμονιοκοκκικού επταδύναμου 
πολυσακχαριδικού συζευγμένου εμβολίου (PCV7) και του 13δύ-
ναμου (PCV13) μείωσε τις περιπτώσεις των διεισδυτικών λοιμώ-
ξεων.4 Εντούτοις αναδείχτηκαν ορότυποι που δεν περιλαμβά-
νονται στα συγκεκριμένα εμβόλια. Παρατηρήθηκε αλλαγή στην 
συχνότητα των οροτύπων, ενώ παρουσιάστηκαν ορισμένα  στε-
λέχη S. pneumoniae με αυξημένη αντοχή στην πενικιλλίνη και 
σημειώθηκε μετάθεση της επίπτωσης της νόσου σε μικρότερες 
ηλικίες (<2 ετών).3–5

Η σηπτική αρθρίτιδα είναι φλεγμονώδης αρθρίτιδα, συνή-
θως μονοαρθρίτιδα, συνοδεύεται με ταχεία συλλογή αρθρικού 
υγρού και προκαλεί γρήγορα καταστροφή της άρθρωσης. Η 
βιβλιογραφία ενοχοποιεί τον S. pneumoniae ως το μικροβιακό 
αίτιο για το 3–5% των συνολικών περιπτώσεων σηπτικής αρθρί-
τιδας, ενώ άλλες μελέτες ανεβάζουν το ποσοστό στο 8–10%.6,7 
Η πρώτη περίπτωση σηπτικής αρθρίτιδας από S. pneumoniae 
καταγράφηκε το 1888.8

Περιγράφεται περίπτωση σηπτικής αρθρίτιδας της πηχεο-
καρπικής άρθρωσης από S. pneumoniae σε παιδί με ιστορικό 
Οξείας Λεμφογενούς  Λευχαιμίας (Ο.Λ.Λ.). Θεωρήθηκε χρήσιμη 
η παρουσίαση του περιστατικού διότι αφενός τόσο η εξέλιξη 

όσο και η τελική έκβαση της σηπτικής αρθρίτιδας συνδέεται 
με την ανοσιακή κατάσταση της ασθενούς, ενώ αφετέρου η 
έγκαιρη εργαστηριακή προσέγγιση συνέβαλε στην κατάλληλη 
θεραπευτική αντιμετώπιση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την μέτρια 
ευαισθησία του στελέχους στην πενικιλλίνη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΕΡIΠΤΩΣΗΣ

Κορίτσι ηλικίας 6 ετών προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της 
Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πε-
ντέλης με εμπύρετο από πενθημέρου (έως 39°C) συνοδευόμενο 
από ρίγος, ρινική καταρροή και ξηρό βήχα. 

Η κλινική εξέταση κατά συστήματα αποκάλυψε ερυθρότητα 
παρισθμίων, επίχριστη γλώσσα και ερυθηματώδες κηλιδώδες 
εξάνθημα στο πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα. Κατά την αντικειμενι-
κή εξέταση η ασθενής παρουσίαζε οίδημα, άλγος  κατά την πίεση 
της δεξιάς πηχεοκαρπικής άρθρωσης καθώς και ήπια χωλότητα. 

Το παιδί σε ηλικία 3 ετών είχε νοσηλευτεί για Ο.Λ.Λ. Για 
την αιματολογική κακοήθεια βρισκόταν υπό αγωγή συντήρησης 
μέχρι πριν από πέντε μήνες (μεθοτρεξάτη-πουριμεθανόλη) από 
την εισαγωγή της ασθενούς στο Νοσοκομείο. Στην ασθενή δεν 
είχε διενεργηθεί καμία δόση από τα υπάρχοντα αντιπνευμονι-
οκοκκικά εμβόλια. 

Κατά την εισαγωγή στην Παιδιατρική κλινική, από τον εργα-
στηριακό έλεγχο, προέκυψε τιμή λευκοκυττάρων 24.000 ανά 
mm3 με 85% πολυμορφοπύρηνα, χωρίς ανίχνευση βλαστών. 
Από τους δείκτες φλεγμονής η Ταχύτητα Καθιζήσεως των Ερυ-
θρών (ΤΚΕ) και  η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) βρέθηκαν αυ-
ξημένες, 122 mm/1η ώρα και 24 mg/dL (Φ.Τ. <1mg/dL), αντί-
στοιχα. Από τον έλεγχο των βιοχημικών εξετάσεων προέκυψε 
διαταραχή των ηλεκτρολυτών με νάτριο 130 mmol/l και χλώριο 
88 mmol/l καθώς και διαταραχή των λευκωμάτων με αλβου-
μίνη ορού 3,3 g/dL (Φ.Τ. 3,5-5,5 g/dL) και σφαιρίνες ορού 3,9 
g/dL (Φ.Τ. 2,5-3,5 g/dl). Στο ρινοφαρυγγικό επίχρισμα ανα-
ζητήθηκε το αντιγόνο του Streptococcus pyogenes, με ταχεία 
μέθοδο ανοσοχρωματογραφίας (Cromatest, Linear chemicals, 
Spain), το οποίο ήταν αρνητικό.

KEYWORDS

Streptococcus pneumoniae / arthritis, immunodeficiency / chil-
dren

κατάλληλου θεραπευτικού σχήματος για την καλή έκβαση του 
περιστατικού.

ΛΕΞΕΙΣ–ΚΛΕΙΔΙΑ

Streptococcus pneumoniae / αρθρίτιδα / ανοσοκαταστολή / παιδί
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Κατά την αντικειμενική εξέταση ο ορθοπεδικός χειρουργός δι-
απίστωσε οίδημα, αυξημένη θερμοκρασία και ερυθρότητα του  
υπερκείμενου δέρματος της δεξιάς πηχεοκαρπικής άρθρωσης, 
με συνοδό άλγος και ευαισθησία με περιορισμό της κινητικό-
τητας της άρθρωσης στις ενεργητικές και παθητικές κινήσεις 
καθώς και την ύπαρξη οιδήματος που επεκτεινόταν κατά μή-
κος της δεξιάς άκρας χειρός. Ο τυπικός απεικονιστικός έλεγχος  
που περιελάμβανε ακτινογραφία θώρακα και υπερηχογράφημα 
κοιλίας δεν έδωσε παθολογικά ευρήματα. Ο υπερηχογραφικός 
απεικονιστικός έλεγχος έδειξε την ύπαρξη οιδήματος των μα-
λακών μορίων και συλλογή υγρού ενώ και το σπινθηρογράφημα 
τριών φάσεων βρέθηκε θετικό. Τελικά, τα εργαστηριακά ευρή-
ματα καθοδήγησαν την κλινική σκέψη στη διάγνωση της οξείας 
μονοαρθρίτιδας της δεξιάς πηχεοκαρπικής άρθρωσης.

Μετά την παρακέντηση, στο αρθρικό υγρό έγινε γενική 
εξέταση των στοιχείων του και ακολούθησε καλλιέργεια. Κατά 
την μακροσκοπική εξέταση το αρθρικό υγρό ήταν έντονα θολό, 
πυώδες και παρουσίαζε μειωμένη γλοιότητα. Η μικροσκοπική 
εξέταση έδειξε την παρουσία 6.000 κυττάρων ανά mm3 με 
πολυμορφοπυρηνικό τύπο. Από τις βιοχημικές εξετάσεις του 
η γλυκόζη του αρθρικού υγρού ήταν 49 mg/dL, ελαττωμένη 
σε σχέση με την γλυκόζη του ορού που ήταν 90 mg/dL (φ.τ. 
γλυκόζης αρθρικού περίπου 10–20 mg/dL μικρότερης της 
αντίστοιχης του ορού), ενώ σημειώθηκε αυξημένη LDH (550 
U/L, φ.τ. 150-450 U/L). Η εξέταση νωπού παρασκευάσματος 
και η Gram χρώση αποκάλυψαν Gram θετικούς λογχοειδείς 
διπλόκοκκους σε μικρές αλυσίδες, μορφολογίας πνευμονιο-
κόκκου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Επίπεδα MICs του στελέχους S. pneumoniae.

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
ΑΠΟΤEΛΕΣΜΑ ΣΤΕΛEΧΟΥΣ 

MIC (μg/ml) 

Όρια MIC (μg/ml) 1

Ευ 2 Εν 3 Αν 4

Πενικιλλίνη παρεντερικά (μη 
μηνιγγίτιδα)

4 ≤2 4 ≥8

Πενικιλλίνη παρεντερικά 
(μηνιγγίτιδα)

− ≤0,06 − ≥0,12

Κεφτριαξόνη ή κεφοταξίμη 0.5 ≤0,5 1 ≥2

Αμοξυκιλλίνη 0.12 ≤2 4 ≥8

Ερυθρομυκίνη <0.06 ≤0,25 0,5 ≥1

Τετρακυκλίνη <1 ≤2 4 ≥8

Οφλοξασίνη <1 ≤2 4 ≥8

Βανκομυκίνη <1 ≤1 − −

Τριμεθοπρίμη / 
σουλφαμεθοξαζόλη

<10 ≤0,5/9,5
1/19-
2/38

≥4/76

1: όρια κατηγοριοποίησης ΕΑΠ
2, 3, 4: Ευαίσθητο, Ενδιάμεσο, Ανθεκτικό
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Η καλλιέργεια του αρθρικού υγρού πραγματοποιήθηκε σε υλι-
κό Columbia άγαρ με αίμα προβάτου 5%, McConkey άγαρ Ν2, 
Manitol-Salt άγαρ, Sabouraud άγαρ εμπλουτισμένο με χλω-
ραμφενικόλη, που επωάστηκαν όλα σε αερόβιες συνθήκες για 
48 ώρες, σοκολατόχρωμο άγαρ, που επωάστηκε σε ατμόσφαιρα 
CO2 5–10% για 3 ημέρες, Wilkins Chalgren άγαρ με αίμα προ-
βάτου 5% εμπλουτισμένο με αιμίνη 5μg/mL και βιταμίνη Κ1 
10μg/mL, που επωάστηκε  σε αναερόβιες συνθήκες (5%CO2, 
5%N2, 90%H2) για 4 ημέρες, ενώ έγινε και ενοφθαλμισμός 
σε ζωμό κρέατος-Cooked Meat Broth (CMB). Όλα τα θρεπτικά 
υλικά επωάστηκαν στους 37°C. Επιπλέον, ένα ζεύγος φιαλών 
αιμοκαλλιέργειας επωάστηκε στο αυτοματοποιημένο σύστη-
μα αιμοκαλλιεργειών Bact/Alert 3D (bioMerieux, Marcy L' 
Etoile, France). Στην καλλιέργεια του αρθρικού υγρού ανα-
πτύχθηκαν αποικίες με α-αιμόλυση. Ο έλεγχος των αποικιών 
με ειδικό αντιπνευμονιοκοκκικό αντιορό (Slidex pneumo-Kit, 
bioMerieux, Marcy L' Etoile, France) συνηγορούσε για την ανά-
πτυξη S. pneumoniae. Η τελική ταυτοποίηση έγινε με συμβα-
τικές τεχνικές  (δισκίο οπτοχίνης, δοκιμασία διαλυτότητας της 
χολής) και με το αυτοματοποιημένο σύστημα Vitek2-Compact 
(bioMerieux, Marcy L' Etoile, France).

Ο προσδιορισμός ευαισθησίας πραγματοποιήθηκε με την 
μέθοδο διάχυσης των δίσκων κατά Kirby-Bauer, ενώ ο έλεγχος 
της Ελάχιστης Ανασταλτικής Πυκνότητας πραγματοποιήθηκε 
με την χρήση του αυτοματοποιημένου συστήματος Vitek2-
Compact (bioMerieux, Marcy L' Etoile, France) και με την 
εφαρμογή ταινιών διαβαθμισμένης συγκέντρωσης των αντιβι-
οτικών (E-test, bioMerieux, Marcy L' Etoile, France), ενώ η ερ-
μηνεία των αποτελεσμάτων έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Clinical and Laboratory Standards Institute.9  Το στέλεχος πα-
ρουσίαζε ενδιάμεση ευαισθησία στην πενικιλλίνη (MIC = 4 mg/
dl), ενώ ήταν ευαίσθητο στα λοιπά εξετασθέντα αντιβιοτικά. Ο 
φαινότυπος αντοχής του στελέχους S. pneumoniae φαίνεται 
στον πίνακα 1.

Το στέλεχος εστάλη στο Κέντρο Αναφοράς Μηνιγγίτιδας 
για τυποποίηση του οροτύπου με εφαρμογή της πολυπλεκτικής 
αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (multiplex PCR) σε 
πρωτόκολλα που ανιχνεύουν 9 οροτύπους (6B, 4, 18C, 23F, 19F, 
19A, 14, 3, 1).10, 11  Εφαρμόστηκαν δύο multiplex-PCR με ειδι-
κούς εκκινητές (primers), ένα για τους οροτύπους 4, 18C, 6B, 
23F και 19F και ένα για τους οροτύπους 19Α, 14, 3 και 1. Χρη-
σιμοποιήθηκε ένας θερμοκυκλοποιητής RoboCycler Gradient 
96 Cycler (Stratagene, La Jolla, CA, USA). Ο καθορισμός της 
συγκριτικής ευαισθησίας των εκκινητών σε πολυπλεκτικές και 
μεμονωμένες αντιδράσεις PCR έγινε χρησιμοποιώντας 0,5 ng 

DNA από τα βακτηριακά στελέχη όλων των οροτύπων ανά αντί-
δραση. Διαδοχικές αραιώσεις DNA (0,5 - 0,001 ng ανά 25 μL 
αντίδρασης) από κάθε μικροοργανισμό  ελέγχθηκαν σε συνδυ-
ασμό ώστε να προσδιοριστεί το κατώτερο όριο ανίχνευσής της 
μεθόδου. Το απομονωθέν μικροβιακό στέλεχος δεν ανήκε σε 
κανένα από τους οροτύπους που δύνανται να ανιχνευθούν με 
την συγκεκριμένη τεχνική.10, 11

Τα ευρήματα της μικροσκοπικής εξέτασης και της καλλιέρ-
γειας συνέβαλαν στην επιλογή του κατάλληλου θεραπευτικού 
σχήματος. Η ασθενής ετέθη σε ενδοφλέβια αγωγή με κλινδα-
μυκίνη (15 mg/Kg/24h, σε 4 δόσεις) και κεφτριαξόνη (50 mg/
Kg/24h, σε 2 δόσεις) για τρεις εβδομάδες. Μετά από  εικοσαή-
μερη νοσηλεία η μικρή ασθενής εξήλθε σε άριστη κλινική κα-
τάσταση και συνεστήθη αγωγή με αμοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό 
οξύ (40 mg/Kg/24h, σε 3 δόσεις) από του στόματος επί δεκαή-
μερο. Μετά από ένα μήνα συνεστήθη επανέλεγχος με υπερηχο-
γράφημα όπου επιβεβαιώθηκε η καλή έκβαση της νόσου και η 
καλή λειτουργική αποκατάσταση της άρθρωσης.

ΣΥΖHΤΗΣΗ
Η συχνότητα της σηπτικής αρθρίτιδας από S. pneumoniae ποι-
κίλλει παγκόσμια. Ορισμένοι συγγραφείς κατατάσσουν τον S. 
pneumoniae τρίτο στη σειρά των λοιμογόνων παραγόντων μετά 
τον Staphylococcus aureus και τον Streptococcus pyogenes.7 
Άλλοι ερευνητές τον συμπεριλαμβάνουν στην πρώτη πεντάδα 
των μικροβιακών αιτίων12 (S. aureus 44%, S. pyogenes 8%, S. 
pneumoniae 6%, Haemophilus influenzae 4%, Mycobacterium 
tuberculosis 4%, Escherichia coli 4%, Coagulase-negative 
Staphylococci 3%). Από τη διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται ότι η 
συχνότητα της σηπτικής αρθρίτιδας από S. pneumoniae κυμαί-
νεται από 1,2% έως 5,5% στα παιδιά.8, 13, 14

 Η συχνότερη ηλικιακή ομάδα νόσησης είναι τα παιδιά ηλι-
κίας <2 ετών.12, 13 Σημειώνεται μια μικρή υπεροχή στην επίπτω-
ση του S. pneumoniae ως αιτίου της σηπτικής αρθρίτιδας στα 
αγόρια κυρίως στα νοσήματα αιμορροφιλική αρθροπάθεια και 
επίκτητη ανοσοανεπάρκεια (HIV).12 Το περιστατικό που περι-
γράφεται όμως αφορούσε κορίτσι 6 ετών με ιστορικό αιματολο-
γικού νοσήματος (ΟΛΛ).6

Η σηπτική αρθρίτιδα από S. pneumoniae φαίνεται να εκ-
δηλώνεται κυρίως σε άτομα που πάσχουν από χαρακτηριστικά 
υποκείμενα νοσήματα όπως οι λοιμώξεις του αναπνευστικού, 
του μέσου ωτός, του κεντρικού νευρικού συστήματος, ο χρόνι-
ος αλκοολισμός, ο σακχαρώδης διαβήτης, τα νοσήματα του κολ-
λαγόνου, η οστεοαρθρίτιδα, τα αιματολογικά νοσήματα, ο τραυ-
ματισμός της άρθρωσης,  και τελικά η ανοσοανεπάρκεια.12, 14 
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Στα παιδιά, η σηπτική αρθρίτιδα παρουσιάζεται συνήθως με 
φλεγμονή μιας μεγάλης άρθρωσης (μονοαρθρίτιδα), με οίδημα, 
ερυθρότητα, τοπική άνοδο της θερμοκρασίας ή γενικευμένη 
εμπύρετη λοίμωξη, ενώ οι πολυαρθρίτιδες φθάνουν μόλις το 
6–7%.6, 7, 12, 13 Τα συμπτώματα της σηπτικής αρθρίτιδας πα-
ρουσιάζονται ταυτόχρονα με την έναρξη πνευμονιοκοκκικής 
λοίμωξης του αναπνευστικού (πνευμονία, παραρρινοκολπίτι-
δα) ή συνήθως 3–5 ημέρες μετά την πρωτοπαθή λοίμωξη.7, 13 
Συνήθως, κατά την εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο ση-
μειώνεται πυρετός (>38°C) σε ποσοστό 45–83%.6, 8, 12 Στο περι-
στατικό που περιγράφεται, η ασθενής παρουσίαζε γενικευμένη 
εμπύρετη λοίμωξη και η αρθρίτιδα εκδηλώθηκε μετά από πέντε 
μέρες από την έναρξη της αναπνευστικής λοίμωξης με έντονα 
τοπικά φλεγμονώδη ευρήματα στην πηχεοκαρπική.7, 13 

Συνήθεις εντοπίσεις της πνευμονιοκοκκικής σηπτικής 
αρθρίτιδας στα παιδιά είναι κατά σειρά συχνότητας: το ισχίο 
(24%), το γόνατο (21%), ο αγκώνας (18%), ο ώμος (7%) ενώ 
παρόμοια ποσοστά καταγράφονται για την πηχεοκαρπική και 
την ιερολαγόνια άρθρωση (4%).12 

Κατά τη μικροσκόπηση, το αρθρικό υγρό συνήθως παρου-
σιάζει μεγάλο αριθμό κυττάρων που κυμαίνεται από 7000 έως 
>100000 κύτταρα ανά mm3. Χαρακτηριστικά εργαστηριακά 
ευρήματα είναι η λευκοκυττάρωση του περιφερικού αίματος 
(>11 x 109 κ/L) με πολυμορφοπυρηνικό τύπο ενώ η ανεύρεση 
λευκοπενίας πιθανόν να συσχετίζεται με φτωχή πρόγνωση.8, 

12 Σε ποσοστό >50% των περιπτώσεων παρατηρείται αύξηση 
της ΤΚΕ (>90mm/h).8, 12  Το ξηρό παρασκεύασμα του αρθρικού 
υγρού με τη Gram χρώση βρίσκεται σε υψηλά ποσοστά θετι-
κό (>75%) όπως και η καλλιέργεια (60–85%) όταν το αίτιο της 
σηπτικής αρθρίτιδας είναι ο S. pneumoniae.6, 8, 12, 14 Τα εργα-
στηριακά ευρήματα στη δική μας περίπτωση συμφωνούν με τη 
βιβλιογραφία. 

Στην παρούσα περίπτωση το στέλεχος S. pneumoniae χα-
ρακτηρίστηκε ως μη τυποποίησιμο ως προς τους ορότυπους 
που ελέγχθηκαν με τη multiplex PCR. Η μοριακή τυποποίηση 
με multiplex PCR περιείχε μόνο 9 ορότυπους που ορισμένοι 
υπάρχουν στο PCV7 εμβόλιο που διενεργείται στη χώρα μας. 
Η τεχνολογία επέτρεψε τον αποτελεσματικό συνδυασμό πολ-
λών ζευγών εκκινητών με διαφορετικές θερμοκρασίες υβριδι-
σμού σε μία αντίδραση αυξάνοντας ταυτόχρονα τη συνολική 
ευαισθησία και την ειδικότητα της μεθόδου. Ως αποτέλεσμα, 
ποσότητες 1 pg γενωμικού DNA είναι δυνατόν πλέον να ανι-
χνευθούν.  Εξαιρετικά σημαντικό πλεονέκτημα έχει ιδιαίτερα 
σε περιπτώσεις όπου η αγωγή με αντιβιοτικά δυσχεραίνει την 
ανάπτυξη του μικροοργανισμου και έτσι η PCR μπορεί να εφαρ-

μοσθεί απ' ευθείας στο κλινικό δείγμα. Η πολυπλεκτική PCR 
δύναται να τυποποιεί μεγάλο αριθμό κλινικών δειγμάτων με μι-
κρή ποσότητα βακτηριακού DNA παρουσία μεγάλης ποσότητας 
ανθρώπινου DNA και αναστολέων (όπως η αίμη του αίματος) και 
τυποποιεί ένα μεγάλο ποσοστό 88,9% των αρνητικών καλλιερ-
γειών.10, 11 Το 23-δύναμο εμβόλιο περιέχει τους συχνότερους 
παθογόνους ορότυπους για σηπτική αρθρίτιδα εφαρμόζεται 
όμως σήμερα μόνο σε ασθενείς κατόπιν σπληνεκτομής και πά-
σχοντες από HIV.15, 16

Η σηπτική αρθρίτιδα συνήθως προκύπτει μετά από αιματο-
γενή διασπορά μικροβίων στις αρθρώσεις12 από την πρωτοπα-
θής εστία λοίμωξης ή είναι δυνατό να συνδέεται με οστεομυελί-
τιδα.8 Στα παιδιά η σηπτική αρθρίτιδα είναι ασυνήθης επιπλοκή 
κατά την πρωτοπαθή πνευμονιοκοκκική βακτηριαιμία.12 Τα 
επίπεδα θνησιμότητας στα παιδιά με σηπτική αρθρίτιδα από S. 
pneumoniae είναι μηδενικά.12 Η ασθενής μας δεν ανέπτυξε βα-
κτηριαιμία κατά τη διάρκεια της σηπτικής αρθρίτιδας.

Η θεραπεία της σηπτικής αρθρίτιδας από S. pneumoniae 
περιλαμβάνει την ενδοφλέβια χορήγηση πενικιλλίνης. Σε περι-
πτώσεις που τα στελέχη S. pneumoniae παρουσιάζουν μέτρια 
ευαισθησία ή αντοχή χορηγούνται κλινδαμυκίνη, τρίτης γενιάς 
κεφαλοσπορίνες ή και γλυκοπεπτίδια (βανκομυκίνη) 8,12. Συ-
νήθως χορηγείται ενδοφλέβια αγωγή για 3–4 εβδομάδες. Ταυ-
τόχρονα συνιστάται αναρρόφηση του πύου και συνεχής αρθρο-
σκοπική έκπλυση.8, 12 Η ανοιχτή χειρουργική παροχέτευση του 
πύου είναι εναλλακτική μέθοδος  σε παιδιά στα οποία η σηπτική 
αρθρίτιδα εντοπίζεται στο ισχίο.17

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται περιπτώσεις σηπτικής αρ-
θρίτιδας όπου απομονώθηκαν στελέχη S. pneumoniae ανθεκτι-
κά στην πενικιλλίνη.18 Η αντοχή στην πενικιλλίνη (penicillin  
non susceptible) στις χώρες της Ευρώπης είναι : για την Ισπα-
νία, τη Γαλλία, την Ελλάδα και το Ισραήλ 25–50%,  για την Πορ-
τογαλία, την Ιρλανδία, τη  Φινλανδία και την Τουρκία 10-25%, 
για την Ιταλία 5–10% ενώ για τη Μ. Βρετανία, τη Γερμανία, την 
Αυστρία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία μόλις 1–5%.18 Ορισμένες 
περιπτώσεις σηπτικής αρθρίτιδας από S. pneumoniae που τα 
στελέχη παρουσιάζουν υψηλού επιπέδου αντοχή στην πενικιλ-
λίνη και την κεφτριαξόνη αντιμετωπίζονται με επιτυχία με τη 
χορήγηση βανκομυκίνης.8, 12

Στην παρούσα περίπτωση το στέλεχος S. pneumoniae πα-
ρουσίαζε μέτρια ευαισθησία στην πενικιλλίνη (MIC 4mg/dl). Η 
ασθενής αντιμετωπίστηκε με κλινδαμυκίνη και κεφτριαξόνη. 
Αξίζει να τονισθεί ότι η συγκέντρωση της κλινδαμυκίνης στο 
αρθρικό υγρό και τα οστά αντιστοιχεί στο 60–85% των επιπέ-
δων της στον ορό.18

14

Ελάχιστα κλινικά στοιχεία υποδεικνύουν τον S. pneumoniae ως 
το μικροβιακό αίτιο της σηπτικής αρθρίτιδας στα παιδιά. Στην 
ασθενή μας η διάγνωση τεκμηριώθηκε από τα εργαστηριακά ευ-
ρήματα και την καλλιέργεια του αρθρικού υγρού. 

 Το υπερηχογράφημα θεωρήθηκε χρήσιμο επειδή βοηθάει 
στην εντόπιση της σηπτικής αρθρίτιδας στις μικρές αρθρώσεις 
όπως η πηχεοκαρπική. 

Παρά την εφαρμογή του PCV7 και πλέον και του PCV13 εμ-
βολίου στον παιδιατρικό πληθυσμό στη χώρα μας, είναι ανάγκη 
να υπάρχει συνεχής επαγρύπνηση με διαρκή επιτήρηση και 
επιδημιολογική καταγραφή των οροτύπων S. pneumoniae που 
απομονώνονται από πνευμονιοκοκκικές νόσους. Κρίνεται ανα-
γκαίος ο σχεδιασμός προοπτικών μελετών για την στρατηγική 
εφαρμογής των εμβολίων με περισσότερους ορότυπους του S. 
pneumoniae, όπως το 23-δύναμο εμβόλιο.8, 13
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SUMMARY

Multiple sclerosis (MS) is the most common demyelinating 
disease of the human central nervous system (CNS). It leads 
to serious disability and thus it is a disease with significant 
personal, social, psychological and economical cost for the 
patients and their families. Τhe diagnosis is based mainly 
on the clinical manifestations and  the laboratory findings. 
Differential diagnosis from other neurodegenerative diseases 
is difficult. Although the precise disease etiology remains 
unclear, it seems that several immunological mechanisms 
are involved. The recommended therapy consists of immu-
nomodulating interventions. Cytokines are soluble immune 
response mediators. However, they play several other biologi-
cal roles. Cytokines seem to be involved at different stages 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η πολλαπλή σκλήρυνση  είναι η πιο κοινή απομυελινωτική δι-
αταραχή του ανθρώπινου κεντρικού νευρικού συστήματος. 
Πολύ συχνα καταλήγει μετά από μακρόχρονη πορεία σε βαρειά 
αναπηρία. Έτσι είναι μιά νόσος με μεγαλο ατομικό, κοινωνι-
κό, ψυχολογικό και οικονομικό κόστος γιά τους ασθενείς και 
το περιβάλλον τους. Η διάγνωση της νόσου στηρίζεται κυρίως 
στις  κλινικές εκδηλώσεις και στα εργαστηριακά ευρήματα, και 
ενίοτε παρουσιάζονται προβληματα διαφοροδιάγνωσης με άλλα 
νευροεκφυλιστικά νοσήματα. Αν και η ακριβής αιτιολογία της 
νόσου παραμένει αδιευκρινιστη, φαίνεται ότι διαφορετικοί 
ανοσολογικοί μηχανισμοί  ενεργοποιούμενοι πιθανώς από κά-
ποια  έκθεση σε μικροοργανισμούς μπορεί να συνδέονται με 
την παθογένεση της νόσου, και οι κρατούσες θεραπείες  στη-
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η πολλαπλή σκλήρυνση είναι η συχνότερη ανά τον κόσμο 
νευροεκφυλιστική διαταραχή και αποτελεί μεγάλο ιατρικό 
και κοινωνικooικονομικό πρόβλημα. Σε αντίθεση με άλλα αυ-
τοάνοσα νοσήματα πού γίνονται κλινικά εμφανή όταν η πλει-
οψηφία των κυττάρων του προσβεβλημένου ιστού η ιστών 
εχει καταστραφεί (π.χ. Σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι), οι 
αρχικές εκδηλώσεις της πολλαπλής σκλήρυνσης εμφανίζο-
νται όταν υπάρχει αναστρέψιμη κλινική δυσλειτουργία και 
ελάχιστη βλάβη του Κεντρικού νευρικού συστήματος. Έτσι, 
υπάρχει η ευκαιρία να προληφθεί η βλάβη του Κεντρικού 
Νευρικού Συστήματος και η αναπηρία με έγκαιρη παρέμβαση 
ακολουθούμενη από πιό επιθετική ανοσοθεραπεία αν η νό-
σος εξακολουθεί να είναι ενεργή. Μιά σημαντική μελλοντική 
θεραπευτική κατεύθυνση στην πολλαπλή σκλήρυνση είναι 

η αναγνώριση των ειδικών μεσολαβητών της φλεγμονώδους 
βλάβης (όπως των κυτοκινών), η διερεύνηση των κυτταρικών 
δρόμων σηματοδότησής τους, και η ανακάλυψη παραγόντων 
πού μπορούν να χορηγηθούν νωρίς στην εξέλιξη της νόσου 
και να εξασφαλίσουν μιά επιθετική θεραπεία.  Η παρούσα με-
λέτη εστιάζει στην ανασκόπηση των δεδομένων πού υπάρ-
χουν γιά τις κυτοκίνες πού συνδέονται με την παθογένεση 
της πολλαπλής σκλήρυνσης, έχοντας σαν σκοπό την ανάλυση 
του μηχανισμού δράσης τους και του ρόλου τους στο ανοσο-
παθολογικό δίκτυο της νόσου.

Ακόμη παρουσιάζονται διεξοδικά τα αποτελέσματα της 
δράσης μιάς ειδικής κυτοκίνης- της ΙFN-β-σαν θεραπευτικό 
μέσο, και γενικά γίνεται μιά προσπάθεια ολοκληρωμένης 
παρουσίασης του ανοσοπαθογενετικού μοντέλου της νόσου 
και της μεταβολής του από την ανοσοτροποποιητική παρέμ-
βαση.

of the disease pathogenesis, and at the same time, they con-
stitute therapeutic targets and substances (IFN-b). They act 
directly, causing destruction of the myelin and apoptosis of 
the oligodendrocytes (central components of the pathology 
of multiple sclerosis), and indirectly coordinating the func-
tion of the immune response cells and of immunoacting 
molecules, such as the apoptotic marker CD95, the metallo-
proteinases, and adhesion molecules. On the other hand, the 
immunomodulating action of a cytokine, interferon-b, seems 
to affect favorably the immunological dysfunction and to lead 
to clinical improvement. The data reviewed here, highlight 
the key-role of cytokines in multiple sclerosis and constitute 
the basis for further research regarding the pathogenesis and 
the better management of the disease.

KEYWORDS

Multiple sclerosis / cytokines, interferon-β (IFN-β) / ΤΝF-a / 
interferon-γ (ΙFN-γ)

ρίζονται σε ανοσοτροποποιητικές παρεμβάσεις.Οι κυτοκίνες, 
διαλυτοί  μεσολαβητές της ανοσολογικής απάντησης αλλά και 
ουσίες με ποικίλους άλλους βιολογικούς ρόλους φαίνεται να 
εμπλέκονται σε πολλά επίπεδα του παθογενετικού μηχανισμού 
της , αλλά ταυτόχρονα αποτελούν και θεραπευτικό στόχο και 
μέσο (IFN-β). ΟΙ κυτοκίνες  φαίνεται ότι δρούν τόσο άμεσα, 
προκαλώντας καταστροφή της μυελίνης και απόπτωση των 
ολιγοδενδροκυττάρων (κεντρικά γεγονότα στην παθολογία της 
πολλαπλής σκλήρυνσης), όσο κι έμμεσα, συντονίζοντας την λει-
τουργία των κυττάρων της ανοσολογικής απάντησης, αλλά και 
και ανοσοδραστικών μορίων όπως o αποπτωτικός δείκτης CD95, 
oι μεταλλοπρωτεϊνάσες και τα μόρια προσκόλλησης που συμμε-
τέχουν στην εκδήλωση της νόσου. Από την άλλη μεριά η ανο-
σοτροποποιητική δράση της ιντερφερόνης-β, μιάς κυτοκίνης, 
δείχνει να επηρεάζει ευνοϊκά την ανοσολογική δυσλειτουργία 
και να οδηγεί σε κλινική βελτίωση, αλλά και γενικά σε μιά εξι-
σορρόπηση της κατάστασης τόσο των κυτοκινών, όσο και των 
ανοσοδραστικών μορίων.Τα μέχρι τώρα δεδομένα πού συνοψί-
ζονται σε αυτή την μελέτη αναδυκνείουν έναν ρόλο-κλειδί των 
κυτοκινών στην πολλαπλή σκλήρυνση,  και θέτουν μιά βάση 
περαιτέρω μελέτης του ακριβούς τρόπου εμπλοκής τους στην 
νόσο, και της σημασίας που μπορεί να έχει αυτή η γνώση για 
την αποτελεσματικότερη διαχείρισή  της.

ΛΕΞΕΙΣ–ΚΛΕΙΔΙΑ

πολλαπλή σκλήρυνση / κυτοκίνες, ιντερφερόνη β (IFN-β) / ΤΝF-a 
/ ιντερφερόνη-γ (ΙFN-γ)
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Α)  ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

1. Κλινικά χαρακτηριστικά.
Η πολλαπλή σκλήρυνση χαρακτηρίζεται από απομυελινωτι-
κές βλάβες στην λευκή ουσία του κεντρικού νευρικού συστή-
ματος (η φαιά ουσία σπάνια προσβάλλεται) και μπορεί γενικά 
να ταξινομηθεί κλινικά σε δύο τύπους: την υποτροπιάζουσα 
και την προοδευτική μορφή, αν και υπάρχουν και μικτά μο-
ντέλα, και γενικά όλες αυτές οι μορφές της νόσου οδηγούν 
συνήθως στην αναπηρία.1, 2, 5

Τοπογραφικά προσβάλλει συνήθως την οπτική οδό, το 
εγκεφαλικό στέλεχος, την παρεγκεφαλίδα, την φλοιονωτιαία 
οδό, και τις οπίσθιες δέσμες, ενώ οι κλινικές εκδηλώσεις της 
νοσου περιλαμβάνουν:  οπτικές διαταραχές , διαταραχές της 
αισθητικότητας. κινητικές διαταραχές, διαταραχές της πα-
ρεγκεφαλιδικής λειτουργίας, της ούρησης, της σεξουαλικής 
λειτουργίας, νευραλγία του τριδύμου νεύρου, προσβολή του 
προσωπικού νεύρου και ίλλιγγο, καθώς και ψυχοπαθολογικά 
φαινόμενα.2, 5

2. Διάγνωση και διαφορική διάγνωση.
Aν και δεν υπάρχουν παθογνωμωνικές εξετάσεις για τη νόσο, 
η διάγνωση γενικά βασίζεται στην κλινική εικόνα, την εξέτα-
ση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ), ηλεκτροφυσιολογι-
κές μελέτες, και εξετάσεις πυρηνικού μαγνητικού συντονι-
σμού (MRI).3, 4

Στην εξέταση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ENY) ανευρί-
σκονται: κύτταρα σε συγκέντρωση μεγαλύτερη μεγαλύτερη 
από 40 κύτταρα/ κυβικό χιλιοστό, αυξημένη IgG ανοσοσφαι-
ρίνη  που παράγεται τοπικά και η παρουσία ολιγοκλωνικών  
IgG ζωνών με ηλεκτροφόρηση.3

Καταστάσεις πού μπορούν να εκληφθούν ως πολλαπλή 
σκλήρυνση περιλαμβάνουν: την οξεία διάσπαρτη εγκεφα-
λομυελίτιδα, την νόσο του Lyme, την αταξία του Friedrich, 
τη σαρκοείδωση, το σύνδρομο Bechet, την HIV λοίμωξη, την  
HLTV-1 μυελοπάθεια, τη δυσπλασία Arnold-Chiari, νωτιαιο-
παρεγκεφαλιδικές εκφυλιστικές νόσοους, αγγειώματα και 
ιδιαίτερα γλοιώματα του εγκεφαλικού στελέχους με υποτρο-
πιάζουσα πορεία και την αγγεϊτιδα του κεντρικού νευρικού 
συστήματος.2, 5

3. Παθολογική ανατομία.
Τα πιο χαρακτηριστικά μακροσκοπικά παθολογοανατομικά 
ευρήματα της νόσου είναι οι απομυελινωτικές εστίες (σκλη-
ρυντικές πλάκες), οι οποίες είναι διάσπαρτες σε διάφορα 
μέρη της λευκής ουσίας του κεντρικού νευρικού συστήματος 

και εμφανίζονται σαν γκρίζες η γκριζοκόκκινες κηλίδες δια-
φόρου σχήματος και μεγέθους.5, 6

Τα μικροσκοπικά παθολογικά ευρήματα στις βλάβες της 
πολλαπλής σκλήρυνσης συμπεριλαμβάνουν: περιαγγειακή 
μονοκυτταρική διήθηση, καταστροφή της θήκης μυελίνης 
(απομυελίνωση), βλάβη των αξόνων, απώλεια ολιγοδενδρο-
κυττάρων, υπερτροφία αστροκυττάρων, και αυξημένη έκφρα-
ση των MHC αντιγόνων ιστοσυμβατότητας τύπου Ι και ΙΙ.7 Οι 
φλεγμονώδεις  διηθήσεις στις βλάβες της  πολλαπλής σκλή-
ρυνση αποτελούνται από Τ λεμφοκύτταρα, μικρούς αριθμούς 
Β λεμφοκυττάρων και πλασματοκυττάρων, ενεργοποιημένα 
μικρογλοιακά κύτταρα και μακροφάγα (ιδιαίτερα στις ενερ-
γές βλάβες απομυελίνωσης) τα οποία αλληλεπιδρούν με τις 
θήκες μυελίνης  και έχουν ενεργό συμμετοχή στην απομυ-
ελινωτική διαδικασία. Ακόμη υπάρχει τοπική παραγωγή και 
έκφραση μορίων συνδεόμενων με την ανοσολογική απάντη-
ση όπως MHC μορίων, μορίων προσκόλλησης, κυτοκινών και 
χημειοκινών.8

Η ετερογένεια  στην παθολογοανατομική εικόνα των απο-
μυελινωτικών πλακών αντανακλά τους παθοφυσιολογικούς 
μηχανισμούς της νόσου, ενώ εξαρτάται και από την φάση, την 
μορφή και την πορεία της. Ετσι, οι ενεργές βλάβες χαρακτη-
ρίζονται από μεγάλη διήθηση από ενεργοποιημένα μονοπύ-
ρηνα κύτταρα πού είτε μετανάστευσαν από την συστηματική 
κυκλοφορία είτε ειναι κύτταρα του Κ.Ν.Σ. (Τ-λεμφοκύτταρα, 
μακροφάγα και μικρογλοιακά κύτταρα) τα οποία είναι υπεύ-
θυνα για την καταστροφή της μυελίνης κατά την οξεία φάση 
της νόσου καθώς και γιά της φαγοκυττάρωση των υπολλει-
μάτων της. Με την πάροδο του χρόνου αναπτύσσεται έντο-
νη γλοίωση στην πλάκα και η πλάκα αποτελείται κυρίως από 
απομυελινωμένους νευράξονες και ουλώδη γλοιακό ιστό. Εάν 
η φλεγμονώδης αντίδραση σταματήσει σε ένα αρχικό στάδιο 
τα εναπομείναντα ολιγοδενδροκύτταρα μπορεί να πετύχουν 
κάποιο βαθμό επαναμυελίνωσης, ενώ σε πιό προχωρημενες 
βλάβες η επαναμυελίνωση γίνεται πιό δύσκολη έως αδύνατη 
επειδή η γλοίωση δημιουργεί φραγμό μεταξύ των ολιγοδεν-
δροκυττάρων και των αξόνων. Συνήθως η φλεγμονώδης αντί-
δραση υποχωρεί πρός στιγμή για να επανεμφανισθεί σε άλλο 
χρόνο και μέρος της πλάκας, ενώ η υποχώρηση αυτή επέρχε-
ται συνήθωνς μετά από τμηματική επαναμυελίνωση.9 

Είναι σαφές λοιπόν ότι η ετερογένεια στην σύνθεση των 
πλακών είναι αποτέλεσμα  των παθοφυσιολογικών μηχανι-
σμών πού συμμετέχουν στην εκδήλωση της νόσου (αντιγονι-
κός ερεθισμός του ανοσοποιητικού, αυτοάνοση αντίδραση), 
της προσπάθειας του Κ.Ν.Σ. για αποκατάσταση (επαναμυε-
λίνωση),  της ιδιότυπης πορείας των διαφόρων μορφών της 
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νόσου στον χώρο και στο χρόνο, καθώς και της τυχόν εξωγε-
νούς θεραπευτικης παρέμβασης στον βαθμό που επηρεάζει 
την πορεία της νόσου.

4. Eπιδημιολογία  και γενετική.
Η πολλαπλή σκλήρυνση δεν έχει μια ομοιγενή γεωγραφική 
κατανομή στην υφήλιο, και το γεωγραφικό πλάτος πιστεύεται 
ότι είναι ο μείζων δείκτης κατανομής της νόσου. O  επιπολα-
σμός και η επίπτωση  της νόσου φαίνεται να αυξάνεται με την 
απομάκρυνση από τον ισημερινό, ενώ προσβάλλει όλες τις 
φυλές εκτός από πολύ σπάνιες περιπτώσεις όπως την φυλή 
Bantu της Αφρικής, όπου δεν έχει βρεθεί κρούσμα της νό-
σου.5

Οι επιδημιολογικές μελέτες υποστηρίζουν τόσο τις γε-
νετικές όσο και τις περιβαλλοντολογικές συνιστώσες ευαι-
σθησίας. Στους ασθενείς Ευρωπαϊκής καταγωγής, βρέθηκε 
μια πολύ ισχυρή συσχέτιση με το HLA-DR2 γονίδιο πού είναι 
ο επεκτεινόμενος απλότυπος του HLA-DRB1* 1501/DQA1*0102/
DQB1*0602.5, 10 

Δεν υπάρχει ένδειξη για έναν η μοναδικό περιβαλλο-
ντικό παράγοντα στην πολλαπλή σκλήρυνση. Απεναντίας 
υπάρχουν σειρά  επιδημιολογικών ενδείξεων γιά διάφορους 
παράγοντες καθώς και γιά διάφορες δυσλειτουργίες άλλων 
οργάνων η συστημάτων εκτός του νευρικού πού δείχνουν να 
συσχετίζονται με την νόσο. Οι παράγοντες και οι καταστάσεις 
αυτές είναι κυρίως: το γυναικείο φύλο, το κάπνισμα, η έλλει-
ψη σωματικής δραστηριότητας,11 οι διαταραχές της θυρεοειδι-
κής λειτουργίας,12 το ιστορικό εμβολιασμού στην παιδική ηλι-
κία,13 και η λόιμωξη από ιούς όπως ο Epstein-Barr και ο JVC.14, 15

5. Θεραπεία.
Οι συνηθέστερα εφαρμοζόμενες θεραπείες για την μη τοξι-
κή θεραπεία πρώτης γραμμής της υποτροπιάζουσας μορφής 
της νόσου είναι οι δύο τύποι της ανασυνδυασμένης κυτοκί-
νης IFN-β, 1a και 1b και η κοπαξόνη (Copolymer η Gelatimer 
acetate).16, 17 H ΙFN-β είναι το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο 
φάρμακο και έχει αποδειχθεί με κλινικές μελέτες ότι μειώ-
νει την συχνότητα των υποτροπών, επηρεάζει ευνοϊκά τις 
βλάβες πού απεικονίζονται με την μέθοδο του μαγνητικού 
πυρηνικού συντονισμού (ΜRI) και σε μερικές περιπτώσεις 
επηρεάζει ευνοϊκά την εξέλιξη της νόσου.18 Ο μηχανισμός 
δράσης των σκευασμάτων IFN-β δεν είναι πλήρως κατανοη-
τός. Η επιλογή ανάμεσα στα διαφορετικά σκευάσματα εξαρ-
τάται από τον ασθενή και τον συγκεκριμένο θεράποντα ιατρό. 
Η IFN-β1α  συνταγογραφείται πιο συχνά καθώς απαιτεί μόνο 
μία εβδομαδιαία έγχυση και δείχνει να είναι καλά ανεκτή.19

 Άλλες ανοσοτροποποιητικές θεραπείες πού χρησιμοποιού-
νται κατά βούληση η είναι υπό δοκιμήν είναι η γ-σφαιρίνη, 
η μιτοξανδρόνη, το FTY720 (Fimgolimod), η κλαμτιμπρίνη, η 
τεριφλουνομίδη, η λακινιμόδη, το φουμαρικό, από του στό-
ματος ανοσοκατασταλτικά μονοκλωνικά αντισώματα,20,21 
ενώ ακόμη δοκιμάζονται εμβολιασμοί με ενεργοποιημένα 
Τ-λεμφοκύτταρα, και αντιγόνα μυελίνης, καθώς και μεταμό-
σχευση βλαστικών κυττάρων.22, 23, 24

Μεταξύ  των νέων  θεραπειών το natulizumab, ένα μονο-
κλωνικό αντίσωμα  ενάντια στο  κυτταρικό μόριο προσκόλλη-
σης α4 ιντεγκρίνη δείχνει να  ειναι ένα  πολλά υποσχόμενο 
θεραπευτικό σκεύασμα με αρκετά ευνοϊκά αποτελέσματα 
στην  εξέλιξη της νόσου, δρώντας σαν αναστολέας της με-
τανάστευσης των φλεγμονωδών κυττάρων στην εστία της 
φλεγμονής.25

Β)  ANOΣΟΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ

Η παθογένεση της νόσου παραμένει γενικά άγνωστη. Οι κρα-
τούσες θεωρίες εμπλέκουν μια λοίμωξη της παιδικής ηλικίας- 
πιθανότατα ιογενή-που μπορεί να πυροδοτήσει υποτροπές η 
να επηρεάσει το ανοσολογικό σύστημα και να οδηγήσει μέσα 
από μια σειρά γεγονότων (ενεργοποίηση Β-λεμφοκυττάρων, 
καταστροφή της μεμβράνης των ολιγοδενδροκυττάρων, τρο-
ποποίηση του φραγμού αίματος-εγκεφάλου, παραγωγή αντι-
σωμάτων ενάντια στη βασική μεμβράνη της μυελίνης κ.τ.λ.) 
σε εμφάνιση της νόσου αργότερα στη ζωή.26

Τα εργαστηριακά ευρήματα δείχνουν μια αξιοσημείωτη 
μείωση  των κατασταλτικών CD8+ Τ-λεμφοκυττάρων στο αίμα 
και στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό των ασθενών με σκλήρυνση 
κατά πλάκας, και μια αύξηση του σχετικού και απόλυτου 
αριθμού των CD4+ βοηθητικών Τ-λεμφοκυττάρων, όπως και 
συσχέτιση του αυξημένου τίτλου αντισωμάτων ενάντια σε 
διάφορους ιούς και ενάντια στη βασική πρωτεϊνη της μυελί-
νης  με την πρόοδο της νόσου.27

 Αυτοδραστικά Τ-λεμφοκύτταρα ειδικά για τη μυελίνη 
και άλλα αντιγόνα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος προ-
ϋπάρχουν στο φυσιολογικό ανοσολογικό σύστημα ανθρώ-
πων και ζώων. Αυτοί οι κλώνοι διέφυγαν την εξάλειψη κατά 
την διαδικασία αρνητικής επιλογής στο θύμο, και φυσιολογι-
κά ελέγχονται από κάποια οδό περιφερικής ανοχής, όπως πα-
ραμονή της ανοσολογικής μη αναγνώρισης, κλωνική αδρα-
νοποίηση, η ενεργό καταστολή από ρυθμιστικά κύτταρα. 
Στην πολλαπλή σκλήρυνση αυτοί οι αυτοδραστικοί κλώνοι  
ενεργοποιούνται έξω από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.28 
Υπάρχουν διάφορες πιθανές εκδοχές για αυτήν την ενεργο-
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ποίηση, μια από τις οποίες είναι ο  μοριακός μιμητισμός με 
ένα βακτηριακό η ιϊκό αντιγόνο και διασταυρούμενη ενεργο-
ποίηση Τ-λεμφοκυττάρων ειδικών για κάποιο αυτοαντιγόνο. 
Κατά την ενεργοποίηση, τα αυτοδραστικά Τ-λεμφοκύτταρα 
εκφράζουν υποδοχείς χημειοκινών και μόρια προσκόλλησης 
που τα διευκολύνουν να μεταναστεύσουν στον εγκεφαλικό 
ιστό. Κατά την είσοδο στον εγκέφαλο, τα ειδικά για τα αυτο-
αντιγόνα  Τ-λεμφοκύτταρα αναγνωρίζουν το αυτοαντιγόνο 
κατά την παρουσίασή του από τα MHC τύπου ΙΙ μόρια που εκ-
φράζουν η μικρόγλοια και τα μακροφάγα. Oι κυτοκίνες όπως 
η ιντερφερόνη-γ, η λεμφοτοξίνη, ο TNF-α και η IL-17 πού πα-
ράγονται από τα εισερχόμενα  CD4+ T-λεμφοκύτταρα (τύπου 
Τh1 κ Τh17) όπως και από τοπικά ενεργοποιημένα αντιγονο-
παρουσιαστικά κύτταρα, επάγουν την υπερέκφραση MHC 
II μορίων. Όταν ξεκινά η φλεγμονώδης αντίδραση, παρατη-
ρείται αυξημένη παραγωγή μεσολαβητών της φλεγμονής, 
που οδηγεί σε μεταβολές του φραγμού αίματος-εγκεφάλου 
(ΒΒΒ), και στην είσοδο επιπλέον φλεγμονωδών κυττάρων 
στον εγκέφαλο. Αυτοί οι μεσολαβητές ενεργοποιούν επί-
σης τα αστροκύτταρα, τα ενδοθήλια και τα περικύτταρα, και 
έχουν σαν αποτέλεσμα την αυξημένη έκφραση των MHC τύ-
που ΙΙ μορίων και έτσι την συνεχή συντήρηση της ανοσολο-
γικής απάντησης.29

Διάφορα αυτοαντιγόνα, εκτός από την βασική πρωτεϊνη 
της μυελίνης βρέθηκαν να είναι εγκεφαλιτογόνα  σε μοντέλα 
ζωων, συμπεριλαμβανομένων της πρωτεολιπιδικής πρωτεί-
νης, της γλυκοπρωτεϊνης της μυελίνης των ολιγοδενδροκυτ-
τάρων, του S100b, της Α Β κρυσταλλίνης, της γλυκοπρωτε-
ϊνικής τρανσαλδολάσης της ολιγοδενδρογλοιακής μυελίνης, 
και της φωσφοδιεστεράσης του 2,3’-κυκλικού νουκλεοτιδίου 
3’.30 Διαφορετικά αυτοαντιγόνα και διαφορετικοί επίτοποι 
ενός συγκεκριμένου αυτοαντιγόνου μπορεί να γίνουν στό-
χος της αυτοάνοσης απάντησης σε διάφορα στάδια της νό-
σου.5, 31

Το χυμικό σκέλος της ανοσολογικής απάντησης συμμετέ-
χει επίσης στην παθογένεση, καθώς υπάρχει υπερπαραγωγή 
IgG στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό και ανιχνεύονται αντισώματα 
στις βλάβες. Συχνά βρίσκονται Β λεμφοκύτταρα  στις πλάκες 
της πολλαπλής σκλήρυνσης και οι αριθμοί τους αυξάνονται 
σε σχέση με τα Τ- λεμφοκύτταρα όσο η βλάβη γίνεται χρό-
νια.32 Υπάρχουν ενδείξεις ότι μετά τη σύνδεση στην επιφά-
νεια της μυελίνης, απομυελινωτικά αντισώματα ενεργοποι-
ούν το συμπλήρωμα και προσελκύουν τα μακροφάγα και την 
μικρογλοία. Τα γλοιακά κύτταρα πιθανόν συμμετέχουν στην 
καταστροφή της μυελίνης, καθώς τα αντιδραστικά αστροκύτ-
ταρα στις σκληρυντικές πλάκες  έχουν δραστικότητα ΝΑDH 

διαφοράσης η οποία αντανακλά την δραστικότητα της επαγώ-
γιμης συνθετάσης του νιτρικού οξέως. Υψηλή έκφραση της 
συνθετάσης του νιτρικού οξέως έχει επίσης παρατηρηθεί στα 
μακροφάγα στην περιοχή της ενεργού απομυελίνωσης στην 
σκλήρυνση κατά πλάκας.33

Η καταστροφή των ολιγοδενδροκυττάρων στις βλάβες της 
πολλαπλής σκλήρυνσης μπορεί είτε να οφείλεται σε άμεση 
λύση μεσολαβούμενη από Τ-κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα 
η σε ένα έμμεσο μηχανισμό κατά τον οποίον τα ενεργοποιη-
μένα Τ-λεμφοκύτταρα επάγουν τοξική παραγωγή κυτοκινών 
(ιντερφερόνης-γ, ΤΝF, νιτρικού οξέως) από βοηθητικά κύττα-
ρα. Διάφορες μελέτες υποστηρίζουν ότι η κυτταροτοξικότητα 
που διαμεσολαβείται από τα κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα 
μπορεί να είναι δευτερογενής ως προς την έκκριση ηλεκτρο-
νικά πυκνών κυτταροπλασματικών κοκκίων (περφορίνης και 
της εστεράσης της σερίνης), η μια μη απαραίτητη οδός βασι-
σμένη στην αλληλεπίδραση του Fas συνδέτη με το Fas (CD95) 
στα κύτταρα-στόχους και στην επαγωγή της απόπτωσης.34

H αποτυχία της CD95-διαμεσολαβούμενης απόπτωσης σε 
αυτοδραστικά Τ λεμφοκύτταρα έχει πιστοποιηθεί σαν ένας 
ισχυρός μηχανισμός στην πολλαπλή σκλήρυνση.35 To CD95 
(Fas) περιγράφεται κλασικά σαν ένα μόριο της κυτταρικής 
επιφάνειας που ανήκει στην οικογένεια των TNF υποδοχέων 
που διαμεσολαβούν τον κυτταρολυτικού τύπου θάνατο των 
κυττάρων. Μπορεί να ανιχνευθεί σε συνδεδεμένο με την 
μεμβράνη και σε διαλυτό τύπο,36 και μεταφέρει ένα αποπτω-
τικό σήμα στα ευένδοτα κύτταρα-στόχους όταν επάγεται ο 
τριμερισμός του με την σύνδεση του αγωνιστικού αντισώμα-
τος η των φυσικών συνδετικών μορίων του CD95 (CD95L), ένα 
άλλο μέλος της υπεροικογένειας του TNF.37 Η διαλυτή μορφή 
του CD95 έχει ιδιότητες αναστολής της απόπτωσης, αν και η 
λειτουργία του διαλυτού CD95 σαν αναστολέα η προαγωγέα 
της απόπτωσης είναι ακόμη υπό συζήτηση με διϊστάμενες 
απόψεις.38 H επαγόμενη με την ενεργοποίηση απόπτωση 
μπορεί να συμβεί στο κεντρικό νευρικό σύστημα σε φυσιο-
λογικά άτομα για να εξαλείψει τα αυτοδραστικά Τ λεμφοκύτ-
ταρα, αλλά στην πολλαπλή σκλήρυνση μια γενετικά καθορι-
σμένη αποτυχία αυτού του μηχανισμού μπορεί να οδηγήσει 
στην επιβίωση των αυτοδραστικών T λεμφοκυττάρων και να 
επάγει την καταστροφή του Κ.Ν.Σ.39 

Υπάρχουν δεδομένα  που αναφέρουν ανεβασμένα επίπε-
δα ορού sCD95 στην υποτροπιάζουσα μορφή της πολλαπλής 
σκλήρυνσης. Παρόλα αυτά στην ίδια μελέτη δεν βρήκαν κα-
μιά συσχέτιση με την ενεργότητα όπως αυτή καθορίζεται 
από την δημιουργία των βλαβών με την χρήση του πυρηνικού 
μαγνητικού συντονισμού (M.R.I.).40 Αυτή η παρατήρηση δεί-
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χνει ότι αύξηση του διαλυτού CD95 και η συνακόλουθη ενερ-
γοποίηση η αναστολή της απόπτωσης, μέσω της σύνδεσης 
με το CD95L (εμποδίζοντας έτσι την σύνδεση του μεμβρανι-
κού CD95 και την απόπτωση), δεν επηρεάζει τα κύτταρα του 
Κ.Ν.Σ., αλλά μάλλον επιπρόσθετοι αποπτωτικοί μηχανισμοί 
μπορεί να συμβάλλουν στην διαταραγμένη αποπτωτική δια-
δικασία στην πολλαπλή σκλήρυνση. 

Οι μεταλλοπρωτεϊνάσες της εξωκυτταρίου ουσίας αποτε-
λούν μια οικογένεια από τουλάχιστον 23 περιέχουσες ψευ-
δάργυρο ενδοπεπτιδάσες που μπορούν να διασπάσουν τις 
εξωκυττάριες πρωτεϊνες.41 Ελέγχουν την μετανάστευσή των 
κυττάρων μέσω του φραγμού αίματος-εγκεφάλου (Β.Β.Β), δι-
αρηγνύοντας την υπενδοθηλιακή βασική μεμβράνη και άλλα 
συστατικά της εξωκυττάριας ουσίας (ECM) , επηρεάζοντας 
τελικά την καταστροφή ιστών στην πολλαπλή σκλήρυνση.42

 Oι δραστηριότητες των μεταλλοπρωτεϊνασών ρυθμίζο-
νται σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά επίπεδα:  την μεταγρα-
φή γονιδίων, την ενεργοποίηση προενζύμων και την δραστη-
ριότητα των ιστικών αναστολέων των μεταλλοπρωτεϊνασών 
(ΤΙΜP'S). Oι TIMP’S, οι οποίες εκφράζονται εκτεταμένα στο 
εξωκυττάριο περιβάλλον σχηματίζουν συμπλέγματα είτε με 
ενεργοποιημένες μεταλλοπρωτεϊνάσες είτε με τις πρόδρομες 
ουσίες τους μετά την έκκρισή τους και έτσι μειώνουν την 
δραστηριοτητά τους.43

Έχει αναφερθεί αυξημένη έκφραση διαφόρων μεταλλο-
πρωτεϊνασών (MMP-2,-3 και -9) σε νεκροτομικό υλικό εγκε-
φάλου ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση, 44 ενώ η MMP-9 
έχει ανιχνευθεί σε οξείες βλάβες πολλαπλής σκλήρυνσης , 
στα μακροφάγα και στα αστροκύτταρα και  στα περιαγγειακά 
μονοπύρηνα κύτταρα της λευκής ουσίας. 45 Στην πειραματι-
κή αλλεργική εγκεφαλομυελίτιδα (E.A.E.), το ζωϊκό μοντέλο 
πολλαπλής σκλήρυνσης, η έκφραση τόσο της MMP-9 όσο και 
της ΜΜP-7 φτάνουν στο μέγιστο την ίδια στιγμή με την εμφά-
νιση των κλινικών σημείων.46 Aκόμη, στην πολλαπλή σκλή-
ρυνση, καταδείχθηκε υψηλή δραστηριότητα ζελατινάσης Β 
(MMP-9) στο Ε.Ν.Υ.47 Tα αυξημένα επίπεδα MMP-9 του Ε.Ν.Υ. 
στους ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση έχουν συνδεθεί με 
την καταστροφή του φραγμού αίματος-εγκεφάλου με την 
χρήση ενισχυμένου με γκαντολίνιο-μαγνητικού πυρηνικού 
συντονισμού (MRI), και η θεραπεία με μεθυλπρεδνιζολόνη με 
την αρνητική ρύθμιση της μεταγραφής των γονιδίων για την 
σύνθεση των μεταλλοπρωτεϊνασών μείωσε τόσο την απεικό-
νιση βλαβών με γκαντολίνιο όσο και την μεταλλοπρωτεϊνά-
ση-9 του Ε.Ν.Υ.48 Τα δεδομένα αυτά ενισχύουν περαιτέρω 
την θεωρία για εμπλοκή των μεταλλοπρωτείνασών στην ρύθ-
μιση της κυτταρικής μετανάστευσης μέσω του φραγμού αί-

ματος-εγκεφάλου (Β.Β.Β), με την διάσπαση της εξωκυττάριας 
ουσίας, και για ρύθμιση από αυτές της ιστικής καταστροφής 
σε αυτούς τους ασθενείς.

Η ιστική δραστηριότητα των μεταλλοπρωτεϊνασών αντα-
νακλά μια ισορροπία μεταξύ MMP'S και TIMP'S. Έχει διατυπω-
θεί η υπόθεση  ότι στην αρχή της δημιουργίας των βλαβών της 
πολλαπλής σκλήρυνσης η αύξηση της ΜΜP-9 ακολουθείται 
από βλάβη του φραγμού αίματος-εγκεφάλου, αλλά αργότερα, 
κατά την διαδικασία επανόρθωσης μπορεί να επικρατήσουν 
οι TIMP'S και ΜΜP-2 και η αναδιαμόρφωση της εξωκυττάριας 
ουσίας που αυτές επιφέρουν, που μπορεί να αντιστοιχεί στην 
χρόνια προοδευτική μορφή της πολλαπλής σκλήρυνσης.49 
Aυτές οι αλλαγές στην δράση των μεταλλοπρωτεϊνασών μπο-
ρεί να αποδοθούν εν μέρει στην ανοσοτροποποιητική θερα-
πεία, αλλά από την άλλη μεριά μπορεί να αντανακλούν μια 
φυσιολογική προσπάθεια αναδιαμόρφωσης συμπεριλαμβανο-
μένων και των δράσεων των TIMP'S που σχετίζονται με τους 
φυσιολογικούς ρόλους των μεταλλοπρωτεϊνασών.

Η πολλαπλή σκλήρυνση πιστεύεται γενικά όπως ήδη 
έχει ήδη αναφερθεί ότι είναι μια διαμεσολαβούμενη από T 
λεμφοκύτταρα επίθεση στην μυελίνη του Κ.Ν.Σ. και στους 
νευράξονες.29 H μετανάστευση των λευκοκυττάρων από το 
περιφερικό νευρικό σύστημα στο Κ.Ν.Σ. είναι μια διαδικασία 
πολλών βημάτων που εξελίσσεται με έναν προκαθορισμένο 
εξακολουθητικό τρόπο. Mιά καθορισμένη συνέκφραση των 
αγγειακών (σελεκτίνες, ICAM-1, VCAM-1) και λευκοκυτταρι-
κών (LFA-1, VLA-4) μορίων προσκόλλησης διευκολύνει τις 
προσκολλητικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ λευκοκυττάρων 
και ενδοθηλιακών κυττάρων.50 Η έκφραση των σελεκτινών 
ΙCAM-1 και VCAM-1 στα ενδοθηλιακά κύτταρα είναι ρυθμισμέ-
νη αυξητικά από τις προφλεγμονώδεις κυτοκίνες IFN-γ και 
TNF-α.51  Έτσι , η ρυθμισμένη αυξητικά TNF-α στην πολλαπλή 
σκλήρυνση μπορεί να παίζει ένα ρόλο στην αύξηση της έκ-
φρασης των μορίων προσκόλλησης, η οποία με την σειρά της 
έχει σαν αποτέλεσμα την συσσώρευση των ενεργοποιημένων 
λευκοκυττάρων στα τοιχώματα των αγγείων.

 Υπάρχουν αντικρουόμενα δεδομένα σχετικά με τον υπο-
λογισμό της s ICAM-1 και της s VCAM-1 στην πολλαπλή σκλή-
ρυνση. Μερικές μελέτες δείχνουν μια αύξηση στα επίπεδα s 
VCAM-1 και s ICAM-1 στους ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση 
σε σύγκριση με τους μάρτυρες,52 και άλλες δείχνουν μη ση-
μαντική διαφορά ανάμεσα στα επίπεδα του s ICAM-1 και του 
s VCAM-1 των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση και των μαρ-
τύρων.53 H παρατήρηση των υψηλών επιπέδων μορίων προ-
σκόλλησης είναι σε συμφωνία με την κρατούσα θεωρία της 
Th1 και Th17 ανοσολογικής ενεργοποίησης στην πολλαπλή 
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σκλήρυνση η οποία επάγει μια αυξημένη έκφραση των μορί-
ων προσκόλλησης, επηρεάζοντας περαιτέρω την μετανάστευ-
ση των ενεργοποιημένων Τ λεμφοκυττάρων στο Κ.Ν.Σ.

Παρόλα αυτά, η ύπαρξη αλληλοαναιρούμενων δεδομέ-
νων τα οποία δεν δείχνουν καμμιά διαφορά στα επίπεδα των 
μορίων προσκόλλησης ανάμεσα στους ασθενείς με πολλα-
πλή σκλήρυνση και τους μάρτυρες δείχνει ότι αυτά τα μό-
ρια μπορεί να μην είναι ζωτικής σημασίας για την εκδήλωση 
μιας Th1η Th17 ανοσολογικής αντίδρασης, ότι η Th1 η Τη17 
ανοσολογική αντίδραση είναι κυρίως ενδοεγκεφαλικές.54 Oι 
διαφορές μεταξύ των μελετών μπορεί επίσης να αποδοθούν 
στον αριθμό των δειγμάτων που εξετάσθηκαν, και στον τύπο 
και στο στάδιο της νόσου των υπό μελέτη ασθενών.

Γ) ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΚΥΤΟΚΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟ-
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

1.Γενικές γνώσεις.
Οι κυτοκίνες είναι διαλυτές πρωτεϊνες η γλυκοπρωτεϊνες (μο-
ριακό βάρος<80 kDa) πού συμμετέχουν τόσο σε μη ειδικές, 
όσο και σε ανοσολογικά  εξαρτώμενες ανοσολογικές αντιδρά-
σεις, στην κυτταρική αύξηση, διαφοροποίηση και ανάπτυξη 
και σε επανορθωτικές διαδικασίες, ζωτικής σημασίας για την 
άμυνα του ξενιστή. Οι κυτοκίνες γενικά παράγονται σε μι-
κρές ποσότητες σαν απάντηση σε τοπικά ερεθίσματα, όπως 
η παρουσία αντιγόνων η ενδοτοξινών, η κατά την μεταφορά 
σημάτων πού παράγονται από άλλες κυτοκίνες. Παράγονται 
από μια ποικιλία κυττάρων, συμπεριλαμβανομένων των λεμ-
φοκυττάρων (λεμφοκίνες), των μακροφάγων (μονοκίνες), και 
χημειοτακτικών φλεγμονωδών κυττάρων (χημειοκίνες), και 
δρούν μέσω σύνδεσης με τους ειδικούς υποδοχείς πού είναι 
συνηθως διαμεμβρανικοί.55

Λειτουργικά οι κυτοκίνες έχουν ταξινομηθεί βασικά ως 
προφλεγμονώδεις (τύπου Th1 και Th17 η διεγερτικές), η αντι-
φλεγμονώδεις (τύπου Th2 η ανασταλτικές), ανάλογα με την 
τελική ισορροπία που επιφέρουν τα αποτελέσματά τους στο 
ανοσολογικό σύστημα,55 και για να διατηρηθεί η ομοιόσταση, 
πρέπει να διατηρείται μια δυναμική ισορροπία μεταξύ προ- 
και αντιφλεγμονωδών κυτοκινών.

Η κυτοκίνη IFN-γ έχει δυνητικές προφλεγμονώδεις ιδιό-
τητες, συμπεριλαμβανόμενης της ικανότητας να επάγει την 
παραγωγή προφλεγμονωδών κυτοκινών όπως η IL-12 56 και 
την έκφραση των MHC μορίων τάξης II στα μονοκύτταρα/μα-
κροφάγα.57 Aκόμη , η μεσολαβούμενη από την IFN-γ μετάδο-
ση σημάτων οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα του ενδοκυττάριου 
Ca+, μειώνοντας έτσι τον ουδό διέγερσης των T λεμφοκυτ-

τάρων.58 Η IFN-γ είναι η μοναδική ως τώρα κυτοκίνη πού 
αποδεδειγμένα έχει σαφή επίδραση στην παθογένεση της 
πολλαπλής σκλήρυνσης.59 ΕΊναι ο κεντρικός ρυθμιστής της 
μη ειδικής φλεγμονώδους αντίδρασης, και  παράγεται απο τα 
Th1 CD4+ λεμφοκύτταρα, την πλειοψηφία των CD8+ λεμφο-
κυττάρων, και μιά μικρή μειοψηφία των NK κυττάρων.55  

Ο TNF-α είναι μια άλλη δυνητικά προφλεγμονώδης κυτο-
κίνη με μοριακό βάρος 17kDa.55 Οι κύριες κυτταρικές πηγές 
του TNF-α είναι τα ενεργοποιημένα από το λιποπολυσακχα-
ρίδιο μακροφάγα, τα Τ και τα ΝΚ λεμφοκύτταρα.60 Μπορεί 
να βρεθεί σε μεμβρανική η διαλυτή μορφή και η λειτουργία 
του εξαρτάται από την ποσότητα παραγωγής του.55 Τα αποτε-
λέσματα του TNF-α κυμαίνονται από την ωρίμανση των κυτ-
τάρων ως την απόπτωση και λειτουργεί σε μικρές ποσότητες 
σαν αυτοκρινικός η παρακρινικός ρυθμιστής των λειτουργιών 
των λευκοκυττάρων και των ενδοκρινικών κυττάρων.61  O 
ΤΝF-α ρυθμίζει αυξητικά την έκφραση των μορίων προσκόλ-
λησης  στο ενδοθήλιο, μπορεί να ενεργοποιήσει την διαδικα-
σία καταστροφής των μικροβίων από τα πολυμορφοπύρηνα 
κύτταρα και επάγει την έκφραση του CD80 και των MHC μο-
ρίων τάξης ΙΙ , που είναι απαραίτητα για την ενεργοποίηση 
των Τ λεμφοκυττάρων.55, 62  Έχει δειχθεί ότι διεγείρει την 
παραγωγή IL-12,63 η οποία με την σειρά της επάγει την παρα-
γωγή IFN-γ. Ακόμη έχει την ικανότητα να επάγει την έκφραση 
μορίων προσκόλλησης στον φραγμό αίματος-εγκεφάλου διευ-
κολύνοντας την είσοδο των ανοσοκυτάρων στο Κ.Ν.Σ. 

Μια σημαντική κυτοκίνη που ευνοεί τον προσανατολισμό 
της ανοσολογικής απάντησης στην Th1 κατεύθυνση είναι η 
IL-12. Η IL-12 (IL-12p70) είναι μιά ετεροδιμερής κυτοκίνη πού 
αποτελείται από δυό στενά συνδεδεμένες υπομονάδες πού 
ονομάζονται p35 και p50 με βάση το παρόμοιο μοριακό τους 
βάρος. Είναι ένας ισχυρός επαγωγέας της Th1 ανοσολογικής 
αντίδρασης, και της παραγωγής IFN-γ από τα T λεμφοκύτταρα 
και τα κύτταρα φυσικούς-φονείς.64 H IL-12 επάγει ακόμη την 
μεσολαβούμενη από κύτταρα κυτταροτοξικότητα και ασκεί 
συνεργικά μιτογόνο δράση στα T λεμφοκύτταρα.65 Δρά μέσω 
του υποδοχέα της πού αποτελείται από δύο υπομονάδες, IL-
12 Rβ1 και IL-12Rβ2. Η αλληλεπίδραση της IL-12 με τον υποδο-
χέα της (IL-12R) αντιπροσωπεύει ένα κεντρικό σταυροδρόμι 
στην ανάπτυξη της ανοσολογικής απάντησης τύπου Th1.66 
Η υψηλή παραγωγή IL-12 την στιγμή της έναρξης της ανο-
σολογικής απάντησης μπορεί να συμβαίνει εξαιτίας έκθεσης 
σε μόρια που παρουσιάζουν μικροβιακούς παράγοντες και λέ-
γονται συνδεδεμένες με παθογόνα μοριακές δομές (PAMPS) 
τα οποία αναγνωρίζονται από τους TOLL-like υποδοχείς των 
αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων.67
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H κυτοκίνη ΙL-17 είναι ο κυριότερος εκπρόσωπος μιάς ευρύ-
τερης οικογένειας ουσιών, γνωστής ως οικογένειας της IL-
17. Δρά σαν ένας δυνητικός μεσολαβητής της ανοσολογικής 
αντίδρασης επιβραδυνόμενου τύπου, πού αυξάνει την πα-
ραγωγή χημειοκινών από διάφορους ιστούς και κύτταρα γιά 
να προσελκύσει πολυμορφοπύρηνα και μακροφάγα κύτταρα 
στην εστία της φλεγμονής προσομοιάζοντας έτσι λειτουργι-
κά με την IFN-γ. Εκκρίνεται από μια διακριτή από τα Th1 και 
Τh2 ομάδα βοηθητικών λεμφοκυττάρων τα Th17 τα οποία 
διαφοροποιούνται και ενεργοποιούνται κυρίως υπό την επί-
δραση της ΙL-23.68 Διεγείρει την παραγωγή άλλων κυτοκι-
νών ( IL-6, TNF-a)  καθώς και προσταγλανδινών, παρουσιάζει 
προφλεγμονώδη δράση με οδό ανεξάρτητη από την Τh1 και 
προκαλεί τελικά την καταστροφή των κυττάρων στόχων πα-
ρουσιάζοντας συνεργική δράση με την IL-1 και τον TNF.69 

H IL-10 (γνωστή και ως παράγοντας αναστολής σύνθεσης 
κυτοκινών) είναι η πιό σημαντική αντιφλεγμονώδης κυτο-
κίνη που έχει περιγραφεί ως σήμερα.55  Παράγεται από τα 
βοηθητικά Τ λεμφοκύτταρα της Th2 λεμφοκυτταρικής απά-
ντησης, καθώς και από κάποια ενεργοποιημένα μακροφάγα 
και έχει ανασταλτικά αποτελέσματα στις δυνητικά επικύνδυ-
νες προφλεγμονώδεις κυτοκίνες (IL-2, IL-12, TNF-α και IFN-γ), 
και σε κάποιες χημειοκίνες.55  Χαμηλά επίπεδα IL-10 αίματος 
μπορεί να ενισχύσουν περαιτέρω τις Τh1 ανοσολογικές απα-
ντήσεις που είναι επιβλαβείς για την εξέλιξη της νόσου. Eνώ 
για πολύ καιρό θεωρείτο αποκλειστικά κυτοκίνη της Th2 ανο-
σολογικής απάντησης, η IL-10 θεωρείται τώρα ένας γενικός 
ρυθμιστής της παραγωγής άλλων κυτοκινών.70 Tα ανασταλτι-
κά αποτελέσματα της IL-10 στην παραγωγή κυτοκινών είναι 
κυρίως διαμεσολαβούμενα από την καταστολή της έκφρασης 
των MHC μορίων τάξης ΙΙ και των μορίων προσκόλλησης, κα-
θώς και των συνδιεγερτικών μορίων στα μονοκύτταρα/μα-
κροφάγα και τα δενδριτικά κύτταρα.71 Έχει προταθεί ένας 
δυνητικός θεραπευτικός ρόλος για την IL-10 στα αυτοάνοσα 
νοσήματα όπως η ρευματοειδής αρθρίτις, o σακχαρώδης δια-
βήτης τύπου I , και η ψωρίαση.

Η IL-4 είναι μια πλειοτροπική κυτοκίνη της Th2 ανοσο-
λογικής απάντησης πού κυρίως παράγεται από ενεργοποιη-
μένα Τ λεμφοκύτταρα, μαστοκύτταρα  και βασεόφιλα.55 H 
ΙL-4 δείχνει να έχει διάφορες δράσεις σε διαφορετικούς τύ-
πους κυττάρων, όπως τα Τ λεμφοκύτταρα, τα Β λεμφοκύτ-
ταρα,  τα μονοκύτταρα, τα ενδοθηλιακά κύτταρα και τους 
ινοβλάστες . Αυτές οι δράσεις συμπεριλαμβάνουν αναστολή 
της κυτταρικής ωρίμανσης, ρύθμιση των μορίων προσκόλλη-
σης, και επαγωγή της μεταβίβασης σημάτων μέσω της οδού 
JAK/STAT.72

H IFN-β είναι μιά σφαιρική πρωτεϊνη αποτελούμενη από 5 α 
έλικες με μοριακό βάρος 20kDa αν και συχνά συμπεριφέρε-
ται σαν να έχει μοριακό βάρος 25kDa εξαιτίας της γλυκοζυ-
λίωσης. To RNA διπλής έλικας (dsRNA) φαίνεται να είναι το 
πρωταρχικό ενδοκυττάριο σήμα για την παραγωγή ΙFN-β. Tα 
υγιή κύτταρα δεν περιέχουν φυσιολογικά dsRNA, το οποίο 
συνήθως παράγεται κατά την ιϊκή αναπαραγωγή , και απο-
τελεί το γένωμα πολλών ιών.73, 74 O μηχανισμός της αρχικής 
ενεργοποίησης της σύνθεσης ιντερφερόνης συνακόλουθα 
της ιϊκής λοίμωξης είναι άγνωστος προς το παρόν, αλλά έχουν 
περιγραφεί διάφοροι μεταγραφικοί παράγοντες πού ρυθμί-
ζουν το υπεύθυνο για την παραγωγή της IFN-β γονίδιο.74, 75

Είναι γνωστό ότι η IFN-β ρυθμίζει θετικά η αρνητικά μιά 
πλειάδα γονιδίων τα περισσότερα από τα οποία εμπλέκονται 
στην ανοσολογική άμυνα εναντίον των ιών. Άν και οι περισσό-
τερες δράσεις της ιντερφερόνης επάγονται από την παρουσία 
RNA διπλής έλικας (dsRNA), οι DNA και οι RNA ιοί είναι από 
κοινού ευαίσθητοι στην IFN-β.76

 Γενικά, η IFN-β παράγεται ως απάντηση στην ιϊκή λοίμω-
ξη και η εξαρτώμενη από την IFN-β θετική ρύθμιση ορισμένων 
γονιδίων οδηγεί στην ενισχυμένη παρουσίαση των ιϊκών πε-
πτιδίων από τα MHC μόρια τάξης Ι με σκοπό την αναγνώριση 
και καταστροφή των προσβεβλημένων κυττάρων από τα CD8 
T λεμφοκύτταρα. 

Άλλες δράσεις της IFN-β είναι: η επιβράδυνση της αναπα-
ραγωγής των ιών μέσω αναστολής της πρωτεϊνικής μετάφρα-
σης, η ενεργοποίηση και η επαγωγή της ωρίμανσης των κυτ-
τάρων φυσικών φονέων (NK cells), η αναστολή της απόπτωσης 
των T -λεμφοκυττάρων, η εμπλοκή στην αντιϊκή και αντιογκο-
γόνο δράση των Τ κυτταροτοξικών λεμφοκυττάρων, καθώς 
και πολλές άλλες που δεν έχουν ακόμη πλήρως κατανοηθεί.77 

Τα επίπεδα των κυτοκινών στα εξωκυττάρια υγρά μπο-
ρούν να ανιχνευθούν με την συνδεδεμένη με ένζυμο ανοσο-
αντίδραση (ELISA) αλλά η ανίχνευση κυτοκινών στο επίπεδο 
του μεμονωμένου κυττάρου, δηλ. του παραγωγού και εκκρί-
νοντος με την μέθοδο ELISPOT μπορεί να είναι πιο χρήσιμη 
για την κατανόηση της εμπλοκής μιάς συγκεκριμένης κυτο-
κίνης στην ανοσολογική απάντηση.78, 79 Αρχή της μεθόδου 
είναι η χρωματομετρικά καθοριζόμενη σύνδεση της υπό 
ανίχνευση κυτοκίνης με αντίσωμα καθηλωμένο στις μικρο-
εμβυθίσεις πλάκας, όπου έχουν καλλιεργηθεί προηγουμένως 
απομονωθέντα λεμφοκύτταρα του μελετώμενου υγρού. Η 
ανάγνωση του αποτελέσματος γίνεται με την βοήθεια ειδικού 
αναλυτή.78, 79

Άλλες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται ανάλογα με το εί-
δος και τους στόχους της έρευνας γιά την μέτρηση των κυτο-
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κινών είναι η Northern Blot, η ανοσοϊστοχημεία, και η κυττα-
ρομετρία ροής.

2.  Οι κυτοκίνες και το κεντρικό νευρικό σύστημα.
Οι κυτοκίνες εμπλέκονται όχι μόνο στην ανοσολογική απά-
ντηση, αλλά και σε μια ποικιλία φυσιολογικών και παθολο-
γικών λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων φαινομένων στο 
περιφερικό και κεντρικό νευρικό σύστημα. Πιό συγκεκριμένα 
οι κυτοκίνες και άλλα προϊόντα των κυττάρων του ανοσολογι-
κού μπορούν να τροποποιούν την δράση, την διαφοροποίηση 
και την επιβίωση των νευρικών κυττάρων. Έτσι είναι από κοι-
νού ρυθμιστές του ανοσολογικού και του νευρικού συστήμα-
τος.80  Από την άλλη μεριά, η παραγωγή κυτοκινών ελέγχεται 
από το περιφερικό και κεντρικό νευρικό σύστημα, και ακόμη 
η ισορροπία των κυτοκινών μπορεί  να τροποποιηθεί με την 
δράση νευροδιαβιβαστών.81  Έτσι φαίνεται ότι οι νευροανοσο-
λογικές αντιδράσεις είναι αμφίδρομες.82

Οι διάφορες κυτοκίνες πού επηρεάζουν άμεσα το κεντρι-
κό νευρικό σύστημα έχουν δύο πιθανές προελεύσεις. Μπορεί 
να προέρχονται από περιφερικά όργανα του ανοσολογικοί 
συστήματος και να περνούν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό,η 
να παράγονται από κύτταρα του κεντρικού νευρικού συστή-
ματος.82, 83

Πρόσφατες μελέτες καταδεικνύουν την παρουσία υποδο-
χέων κυτοκινών και χημειοκινών στο Κ.Ν.Σ.84,85 Πιό συγκε-
κριμένα, τα ανθρώπινα μικρογλοιακά κύτταρα βρέθηκαν να 
εκφράζουν αντίγραφα mRNA γιά τους περισσότερους υποδο-
χείς κυτοκινών (IL-1-I, IL-1-II, IL-5, IL-6, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12, 
IL-13 AND ΙL-15).86 Ακόμη, σε έναν μεγάλο αριθμό μελετών 
σε ανθρώπους και ζώα βρέθηκε να εκφράζεται ένας μεγάλος 
αριθμός υποδοχέων κυτοκινών σε νευρώνες, αστροκύτταρα, 
μικρόγλοια και ολιγοδενδροκύτταρα είτε συνεχώς είτε κατό-
πιν επαγωγής από φλεγμονώδεις μεσολαβητές,87 μεταξύ των 
οποίων υποδοχείς IFN-γ στα αστροκύτταρα.

Οι υποδοχείς κυτοκινών και χημειοκινών είναι υπεύθυ-
νοι γιά διάφορες λειτουργίες στην φυσιολογία και την παθο-
λογία του Κ.Ν.Σ.88, 89 Υπάρχουν ενδείξεις πού υποστηρίζουν 
ότι οι χημειοκίνες συμμετέχουν σε πολλές νευροπαθολογικές 
διαδικασίες στις οποίες εμπλέκεται μιά φλεγμονώδης εξεργα-
σία, όπως και στην εξέλιξη και τις μεταστάσεις των όγκων του 
εγκεφάλου.89 Ακόμη, υπάρχουν ενδείξεις για έναν κρίσιμο 
ρόλο των χημειοκινών του εγκεφάλου παρόμοιο με αυτόν της 
ρύθμισης του ανοσολογικού συστήματος, στην διαδικασία 
ωρίμανσης και ανάπτυξης κυττάρων,90 και επιπρόσθετα, ει-
δικά γιά το Κ.Ν.Σ. γιά την ρύθμιση της νευροδιαβίβασης, της 
πλαστικότητας και της επιβίωσης.91 Ενδεικτικά, τα σήματα 

πού μεταφέρονται μέσω του υποδοχέα χημειοκινών CXCR2 
εμποδίζουν την μετανάστευση των προγονικών των ολιγο-
δενδροκυττάρων κυττάρων κατά την ανάπτυξη του νωτιαίου 
μυελού,92 ενώ ο υποδοχέας CXCR4 επηρεάζει τις πρωτεϊνες 
του κυτταρικού κύκλου στους νευρώνες,93 γεγονός πού εγεί-
ρει την υπόθεση ότι οι χημειοκίνες μπορεί να συμβάλλουν 
στην επιβίωση των νευρώνων καταπιέζοντας την έκφραση 
των Ε2-F αποπτωτικών γονιδίων και κρατώντας τους νευρώ-
νες σε ένα υψηλό επίπεδο διαφοροποίησης .

Άλλα δεδομένα πού υποστηρίζουν την εμπλοκή των κυ-
τοκινών σε παθολογικές και άλλες ειδικές καταστάσεις (γή-
ρανση, πειραματικά συμπεριφεριολογικά μοντέλα) του K.N.Σ. 
είναι η μείωση της απάντησης του νευροπαθητικού πόνου σε 
ποντίκια πού στερούνται τον υποδοχέα χημειοκινών CXCR2,94 
και κατά την διάρκεια του status epilepticus  η επαγωγή του 
υποδοχέα IL-1-I από κοινού σε νευρώνες του ιπποκάμπου και 
σε αστροκύτταρα πού εδράζονται στην μεταιχμιακή και στην 
εξωμεταιχμιακή περιοχή.95 Η έκφραση του IL-1-I στους νευ-
ρώνες του ιπποκάμπου ήταν πιό παρατεταμένη από την δι-
άρκεια της αυτόματης ηλεκτοεγκεφαλογραφικής κρίσης, ενώ 
αυτό δεν παρατηρήθηκε σε εκφυλισμένους νευρώνες. Η έκ-
φραση του υποδοχέα στα αστροκύταρα ήταν παροδική 6–18 
ώρες μετά την επαγωγή του status epilepticus και ήταν όμοια 
σε περιοχές με νευρωνική καταστροφή . Ακόμη, έχει αναγνω-
ρισθεί αύξηση του αριθμού των υποδοχέων της IFN-γ σε γηρα-
σμένους κινητικούς  του νωτιαίου μυελού,96 και επαγωγή της 
νευρωνικής απόπτωσης από την β-πρωτεϊνη του αμυλοειδούς 
μέσω του υποδοχέα α του TNF στην νόσο του Alzheimer.97 
Τέλος, η έλλειψη του υποδοχέα 1 του TNF προκαλεί εξασθένι-
ση της φλεγμονώδους απάντησης και της καταστροφής ιστων 
πού έπεται του τραυματισμού του εγκεφάλου, προτείνοντας 
έναν ενεργό ρόλο για αυτό τον υποδοχέα σε αυτή την διαδι-
κασία.

3. Οι κυτοκίνες στην ανοσολογία της πολλαπλής σκλή-
ρυνσης.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι κυτοκίνες πιθανώς εμπλέκονται 
σε τρία σημεία της πορείας της νόσου: α) στην περιφερική 
ανοσολογική ενεργοποίηση, β) στην είσοδο των ενεργοποι-
ημένων ανοσοκυττάρων στο κεντρικό νευρικό σύστημα, και 
γ) στην  βλάβη της μονάδας μυελίνης των ολιγοδενδροκυτ-
τάρων.98

Ένα πιθανό μοντέλο της αλληλουχίας έκκρισης κυτοκινών 
πού οδηγεί στην καταστροφή της μυελίνης είναι το ακόλου-
θο: Tα μεγάλα μονοπύρηνα κύτταρα του αίματος μετά από 
πιθανή έκθεση σε ιό η σε κάποιο αυτοαντιγόνο εκκρίνουν IL-
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12 η οποία ευνοεί την διαφοροποίηση των Τ λεμφοκυτταρων 
σε Th1 τα οποία εκκρίνουν IFN-γ και TNF-α . Οι τελευταίεs: 
α) διεγείρουν την έκκριση IL-12 από τα μεγάλα μονοπύρηνα,  
β) επάγουν θετικά την έκφραση μορίων προσκόλλησης στον 
φραγμό αίματος-εγκεφάλου (ICAM-1, VCAM-1) καθώς και την 
παραγωγή μεταλλοπρωτεϊνασών (MMP-3 και MMP-9), γ) διεγεί-
ρουν τα μακροφάγα και τα μικρογλοιακά κύτταρα του Κ.Ν.Σ., 
τα οποία καταστρέφουν από κοινού με τα Th1 κύτταρα την 
μυελίνη των νευραξόνων μέσω έκκρισης TNF-α, ΜΜP-3 και 
MMP-9, δ) αναστέλλουν την έκκριση IL-4 και IL-10 από τα Τh2 
λεμφοκύτταρα (η IFN-γ), ε) προκαλούν απόπτωση των ολιγο-
δενδροκυττάρων μέσω Fas συνδέτη , και πιθανόν αναστολή 
της απόπτωσης των αυτοδραστικών Τ λεμφοκυττάρων μέσω 
υπερρύθμισης του s CD95. Οι κυριώτερες αντιφλεγμονώδεις 
κυτοκίνες: IL-4, IL-10, και IL-6 που εκκρίνονται από τα Th2 
λεμφοκύτταρα γενικά ανταγωνίζονται την Τh1 ανοσολογική 
απάντηση σε πολλά επίπεδα (αναστολή Th1 πλαγίωσης των Τ 
λεμφοκυττάρων, αναστολή έκκρισης IFN -γ από τα Th1 λεμ-
φοκύτταρα, αναστολή ενεργοποίησης της μικρόγλοιας και 
των μακροφάγων του KNΣ), αλλά πιθανόν να συμμετέχουν και 
αυτές στην παθογένεση της νόσου και μέσω διέγερσης των 
Β-λεμφοκυττάρων να παράγουν αντισώματα ενάντια στην 
μυελίνη, σε μεταγενέστερα στάδια της νόσου.99

Παράλληλα με την Τh1 προφλεγμονώδη αντίδραση στην 
καταστροφή της μυελίνης φαίνεται ότι συμμετέχει παράλλη-
λα και η Th17 προφλεγμονώδης αντίδραση πού εκφράζεται 
κυρίως με την έκκριση IL-17 από τα Th17 κύτταρα με μιά δια-
φορετική από την Th1 οδό σηματοδότησης η οποία καταλήγει 
σε παρόμοια αποτελέσματα (καταστροφή μυελίνης από συρ-
ρέοντα φλεγμονώδη κύτταρα).100 Η οδός αυτή ξεκινάει με 
την ευαισθητοποίηση των δενδριτικών κυττάρων από κάποιο 
αντιγόνο και την έκκριση από αυτά IL-23.101 

Όσον αφορά τους υποδοχείς κυτοκινών και χημειοκινών, 
υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για συνακόλουθη με τις κυτο-
κίνες εμπλοκή τους στην παθογένεση της πολλαπλής σκλή-
ρυνσης , συμπεριλαμβανόμενης της έκφρασης του υποδοχέα 
CXCR2 σε φυσιολογικά και ωριμάζοντα ολιγοδενδροκύττα-
ρα.102

Η χημειοταξία των ανοσοκυττάρων στο κεντρικό νευρι-
κό σύστημα  μεσολαβείται από μια κλίση δυναμικού χημει-
οκινών, με ενισχυμένες συγκεντρώσεις χημειοκινών στο 
κεντρικό νευρικό σύστημα σχετικά με την περιφέρεια. Τα 
ενεργοποιημένα κύτταρα που είναι ικανά να εκφράζουν υπο-
δοχείς χημειοκινών μετακινούνται κατά την φορά της κλίσης 
δυναμικού αυτών. Τα ανοσοκύτταρα, συμπεριλαμβανομένων 
και των ενεργοποιημένων Τ-λεμφοκυττάρων περνούν τον αι-

ματοεγκεφαλικό φραγμό είτε ανάμεσα από τα ενδοθηλιακά 
κύτταρα, είτε μέσω αυτών. Έπειτα διαβαίνουν την βασική 
μεμβράνη η οποία αποτελείται από πρωτεϊνες της εξωκυττά-
ριας ουσίας. Οι μεταλλοπρωτεϊνάσες (ΜΜP’S), πού εκκρίνο-
νται από τα ανοσοκύτταρα όπως η ΜΜP-3 και η MMP-9 μπορεί 
να διαρρήξουν τη βασική μεμβράνη επιτρέποντας στα κύτ-
ταρα να εισέλθουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα όπως έχει 
προηγουμένως αναφερθεί..

4. Μελέτες σχετικά με τις κυριότερες κυτοκίνες στην 
σκλήρυνση κατά πλάκας.
Διάφορες μελέτες έχουν διεξαχθεί για την έκκριση των κυ-
τοκινών στα διάφορα στάδια της σκλήρυνσης κατά πλάκας με 
αντικρουόμενα αποτελέσματα. Έχουν αναφερθεί αυξημένα, 
φυσιολογικά και μειωμένα επίπεδα σχεδόν όλων των κυτοκι-
νών. Ακόμη προτάθηκαν πειραματικά ζωϊκά μοντέλα πολλα-
πλής σκλήρυνσης για να μελετηθούν τα διαφορετικά θερα-
πευτικά πρωτόκολλα, αλλά τα εξαχθέντα  δεδομένα δεν είναι 
ακόμη σαφή. Τέτοια αντικρουόμενα αποτελέσματα αναφορι-
κά με τα επίπεδα των κυτοκινών στη σκλήρυνση κατά πλάκας 
πιθανότατα αντανακλούν μεθοδολογικά διλήμματα όπως και 
την περίπλοκη βιολογία των κυτοκινών..

Τρείς κύριες κυτοκίνες, η IFN-γ, η IL-10 και ο TNF-α πι-
στεύεται ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην ενεργό φάση της 
ανοσολογικής απάντησης πού υποκρύπτεται της πολλαπλής 
σκλήρυνσης , ενώ διάφορες άλλες κυτοκίνες όπως η IL-12,  IL-
4, IL-17, IL-19 και IL-22 δείχνουν να έχουν μεγάλο ενδιαφέρον

Υπάρχουν αντικρουόμενα αποτελέσματα σε μελέτες 
πού έχουν γίνει για τα επίπεδα της IFN-γ στην πολλαπλή 
σκλήρυνση. Έχουν αναφερθεί αυξημένα επίπεδα έκφρασης 
mRNA απαραίτητου για την σύνθεση IFN-γ στα μονοκύττα-
ρα του αίματος, καθώς και αυξημένα επίπεδα IFN-γ του ορού 
σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση σε σύγκριση με υγιείς 
μάρτυρες.103 Από την άλλη άλλες μελέτες δεν βρήκαν καμμιά 
διαφορά ανάμεσα σε πάσχοντες από πολλαπλή σκληρυνση 
και σε υγιείς μάρτυρες σε σχέση με το ποσοστο των κυττάρων 
που εκφράζουν IFN-γ, μετά από μετρήσεις με την μέθοδο της 
κυτταρομετρίας ροής., καθώς και στα επίπεδα του mRNA του 
υπεύθυνου για την σύνθεση της IFN-γ στο αίμα. 

Σχετικά με τον TNF-α υπάρχουν δεδομένα που αναφέ-
ρουν υψηλότερα επίπεδα σε ασθενείς με πολλαπλή σκλή-
ρυνση σε σχέση με τους μάρτυρες.104 Πιό συγκεκριμένα ο 
αριθμός των κυττάρων του αίματος στο οποίο ανιχνεύθηκε 
mRNA υπεύθυνο γιά την σύνθεση του TNF-α, και ο αριθμός 
των μονοκυττάρων του αίματος πού βρέθηκε να εκκρίνει 
TNF-α ήταν υψηλότερα στην ομάδα των  ασθενών παρά στην 
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ομάδα των μαρτύρων. Τα αυξημένα επίπεδα κυττάρων πού 
εκκρίνουν TNF-α μπορεί να είναι σημαντικά γιά την επαγω-
γή της προφλεγμονώδους άνοσης απάντησης στην πολλαπλή 
σκλήρυνση.105

Υπάρχει μεγάλος αριθμός αντικρουόμενων μελετών γιά 
τις μεταβολές των επιπέδων της IL-12p40 στην πολλαπλή 
σκλήρυνση. Έχουν αναφερθεί αυξήσεις σε σχέση με τους 
μάρτυρες τόσο του αριθμού των μονοκυττάρων του αίματος 
που εκφράζουν mRNA υπεύθυνου για την σύνθεση της IL-12 
καθώς και των επιπέδων του ίδιου m RNA στο αίμα σε ασθε-
νείς με πολλαπλή σκλήρυνση.106 Αντίθετα, τα επίπεδα της IL-
12 βρέθηκε να είναι ίδια στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό ασθενών 
με πολλαπλή σκλήρυνση και μαρτύρων.107

Οι μελέτες σχετικά με τα επίπεδα της IL-17 στον ορό η στο 
εγκεφαλονωτιαίο υγρό των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση 
παρότι περιορισμένες σε αριθμό δείχνουν αυξημένα επίπεδα 
της IL-17 στο ΕΝΥ,108 καθώς και αυξημένη διήθηση από Th17 
λεμφοκύτταρα σε ενεργές σκληρυντικές βλάβες πειραματι-
κών ζωϊκών μοντέλων αλλεργικής εγκεφαλομυελίτιδας.100

 Εν μέρει αντικρουόμενα αποτελέσματα υπάρχουν για 
την IL-10 στην πολλαπλή σκλήρυνση. Έχουν αναφερθεί αυ-
ξημένοι αριθμοί μονοπύρηνων κυττάρων του αίματος πού 
εκφράζουν mRNA υπεύθυνου γιά την σύνθεση IL-10 σε ασθε-
νείς με πολλαπλή σκλήρυνση, σε σύγκριση με μάρτυρες.109 
Παρόλα αυτά, σε άλλες μελέτες έχουν παρατηρηθεί και μειω-
μένα επίπεδα IL-10 ορού, καθώς και μονοπύρηνων κυττάρων 
του αίματος που εκκρίνουν IL-10 σε ασθενείς με σκλήρυνση 
κατά πλάκας σε σχέση με υγιείς μάρτυρες .

Τα αποτελέσματα για την IL-4 στην πολλαπλή σκλήρυν-
ση είναι επίσης αντικρουόμενα, καθώς ενώ ένας αριθμός 
μελετών δείχνει μια μείωσή της κατά τις υποτροπές , άλλες 
δείχνουν ότι τα επίπεδα της IL-4 στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό 
ήταν σημαντικά υψηλότερα και κατά το στάδιο της υποτρο-
πής και κατά την ύφεση σε σύγκριση με τους μάρτυρες.110

5.  Η θεραπεία με IFN-β επηρεάζει την ανισορροπία των 
κυτοκινών Th1/Th2 και την Th17.
Ενώ κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι η θεραπεία με την κυ-
τοκίνη IFN-β των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση μειώνει 
την συχνότητα και την σοβαρότητα των κλινικών υποτροπών 
στην υποτροπιάζουσα πολλαπλή σκλήρυνση,111 η βάση αυτών 
των ευεργετικών αποτελεσμάτων απαιτεί εκτενή έρευνα. 

Υπάρχουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η θεραπεία με 
IFN-β1a/1b μειώνει σημαντικά την έκκριση των προφλεγ-
μονωδών κυτοκινών και αυξάνει την έκκριση των αντι-
φλεγμονωδών, ενώ η IFN-β1b βρέθηκε να είναι πιο ωφέλιμη 
από την IFN-β1α στην μείωση των προφλεγμονωδών κυτοκι-

νών ΙFN-γ και TNF-α, και στην αύξηση των αντιφλεγμονωδών 
κυτοκινών IL-4 και IL-10.112 Έτσι, τα ανοσολογικά αποτελέ-
σματα της θεραπείας με IFN-β στην πολλαπλή σκλήρυνση 
συμπεριλαμβάνουν μείωση της έκκρισης των Th1 κυττάρων 
και διατήρηση των δυνητικά ευεργετικών αποτελεσμάτων 
της Th2 απάντησης, ενώ ταυτόχρονα επηρεάζεται και η Th17 
ανοσολογική απάντηση με μείωση της έκκρισης της IL-17.113

Πιό συγκεκριμένα αρκετές μελέτες  αναφέρουν: ρύθμιση 
των υψηλών επιπέδων ορού της IL-12 και του TNF-α , ενίσχυ-
ση της παραγωγής IL-10 από τα μονοπύρηνα κύτταρα του αί-
ματος , και αύξηση των επιπέδων της IL-4 του ορού  σε ασθε-
νείς με πολλαπλή σκλήρυνση μετά από θεραπεία με IFN-β.114 
H αγωγή με IFN-β έχει δειχθεί ότι μειώνει και τα επίπεδα της 
IL-17 ενώ παρουσιάζονται διαφορές σε αυτή την δράση σε 
σχέση με τη δόση και το εμπορικό σκεύασμα.115

Άλλα δεδομένα δείχνουν μειωμένους αριθμοί μονοπύρη-
νων κυττάρων του αίματος που εκκρίνουν TNF-α και αυξη-
μένους αριθμούς μονοπύρηνων κυττάρων του αίματος που 
εκκρίνουν  IL-10 σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση μετά 
από θεραπεία με IFNβ με την χρήση της μεθόδου ELISPOT.116 
Τέλος, παρατηρήθηκε  ενίσχυση της έκφρασης της IL-10 και 
η μείωση των T λεμφοκυττάρων που παράγουν IFN-γ σε ασθε-
νείς με πολλαπλή σκλήρυνση μετά από θεραπεία με IFN-β με 
την χρήση της μεθόδου κυτταρομετρίας ροής .

Παρόλα αυτά είναι ακόμη ασαφές αν η θεραπεία με IFN-β 
δρά παρόμοια από κοινού στην Th1 και Th2 ανοσολογική απά-
ντηση, η αν δρά μόνο σε μια από αυτές και αυτό ρυθμίζει έμ-
μεσα την άλλη, η και τα δυό.

Κάποιες άλλες μελέτες έδωσαν αντικρουόμενα αποτελέ-
σματα αναφορικά με τα αποτελέσματα της θεραπείας με IFN-β 
στα επίπεδα κυτοκινών των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυν-
ση . Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε μια παροδική αύξη-
ση των επιπέδων αίματος της IFN-γ μετά από βραχυχρόνια 
θεραπεία με IFN-β1b με μέθοδο ELISA στερεάς φάσης χωρίς 
σημαντική τροποποίηση των επιπέδων IL-4 και TNF-α,117 ενώ 
σε άλλη μελέτη δεν παρατηρήθηκαν παρατεταμένες αλλαγές 
στα επίπεδα πλάσματος των κυτοκινών IL-12 του TNF-α και IL-
10 σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση μετά από μια περίοδο 
τρίμηνης θεραπείας με IFN-β1α.

Οι διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα στις διάφορες 
μελέτες μπορεί εν μέρει να αποδοθούν στις διαφορετικές με-
θόδους έρευνας που χρησιμοποιούνται σε έναν ποικίλλοντα 
αριθμό ασθενών με διαφορετικούς τύπους και σε διαφορε-
τικά στάδια της νόσου. Η μεθοδολογία ELISPOT όπως προα-
ναφέρθηκε είναι μια  ακριβής και χρήσιμη μέθοδος για τον 
υπολογισμό της έκκρισης κυτοκινών σε σύγκριση με άλλες 
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μεθόδους καθώς επιτρέπει έναν  υψηλής ευαισθησίας υπο-
λογισμό σε πραγματικό χρόνο των κυττάρων που εκκρίνουν 
μια συγκεκριμένη κυτοκίνη.78, 79 Καθώς άλλες μελέτες  που 
χρησιμοποιούν την ίδια μέθοδο για τον υπολογισμό των επι-
πέδων των κυτοκινών παρουσιάζουν παρόμοια ευρήματα, δι-
αμορφώνουν μιά κρατούσα θεωρία για την πορεία της νόσου 
(ενίσχυση της Th1 ανοσολογικής απάντησης και εξασθένιση 
της Th2 ανοσολογικής απάντησης κατά τις υποτροπές, και 
αναστρεψιμότητα αυτής της κατάστασης μετά από θεραπεία 
με IFN-β).

Δεν είναι βέβαιο αν η υπερέκφραση της Th1 και της Th17 
ανοσολογικής απάντησης είναι η αιτία η το αποτέλεσμα των 
φλεγμονωδών βλαβών στο Κ.Ν.Σ. των ασθενών με πολλαπλή 
σκλήρυνση, αλλά είναι φανερό ότι οi μηχανισμoί αυτόί παί-
ζουν έναν ρόλο-κλειδί στην παθογένεση της νόσου. Μια έν-
δειξη που ευνοεί αυτή την θεωρία είναι η κλινική βελτίωση 
που παρατηρείται σε αυτούς τους ασθενείς μετά την θερα-
πεία με IFN-β που συνοδεύεται από μια στροφή της Th1/Th2 
ισορροπίας προς την Th2, και καταστολή της Th17 αντίδρα-
σης όπως προαναφέρθηκε. Aυτή η υπερέκφραση των Th1 και 
Τh17 κυτοκινών μπορεί να οδηγήσει σε ενεργοποίηση άλλων 
ανοσολογικών μορίων όπως οι μεταλλοπρωτεϊνάσες της εξω-
κυτταρίου ουσίας , οι αποπτωτικοί δείκτες, οι υποδοχείς κυ-
τοκινών, και τα μόρια προσκόλλησης.

Συνοπτικά, η  υπερέκφραση της Th1 και Τh17 ανοσολογι-
κής απάντησης  οδηγεί σε αυξημένη παραγωγή του αποπτωτι-
κού δείκτη sCD95, ακολουθούμενη από αυξημένη παραγωγή 
των μορίων προσκόλλησης s VCAM-1 και s ICAM-1, αυξημένη 
έκφραση της μεταλλοπρωτεϊνάσης-9 και μειωμένα επίπεδα 
TIMP-1. Συνακόλουθα, όλα αυτά τα μόρια συμμετέχουν σε μια 
διαδικασία διείσδυσης των ενεργοποιημένων T λεμφοκυττά-
ρων στο Κ.Ν.Σ., πιθανώς συμβάλλοντας στην έναρξη και δια-
τήρηση της φλεγμονώδους διεργασίας που προκαλεί βλάβη 
στα ολιγοδενδροκύτταρα και στα έλυτρα μυελίνης συμβάλ-
λοντας στον κλινικό φαινότυπο της πολλαπλής σκλήρυνσης.

Η ιντρφερόνη-β δρά κυρίως μέσω διέγερσης της έκκρισης 
IL-10, εμποδίζοντας την έκκριση της IL-12 ,το πρώτο δηλαδή 
βήμα για την εκδήλωση της Th1 ανοσολογικής αντίδρασης 
καθώς και μέσω μεείωσης της έκκρισης της IL-17. Άλλες ενδια-
φέρουσες δράσεις της ιντερφερόνης β που μπορεί να συμβάλ-
λουν στην ανοσοτροποποιητική της δράση στους ασθενείς με 
πολλαπλή σκλήρυνση είναι όπως προαναφέρθηκε :παρεμπό-
διση της έκφρασης των MHC μορίων τάξης ΙΙ και επαγωγή των 
MHC μορίων τάξης Ι, αναστολή του κυτταρικού πολλαπλα-
σιασμού, και ειδικά αναστολή της μετανάστευσης των Th1 
λεμφοκυττάρων στο Κ.Ν.Σ118 Σύμφωνα με αυτή την θεωρία η 

ιντερφερόνη β μπορεί να δρά επίσης σε άλλους παράγοντες 
της  ανοσολογικής απάντησης. Πραγματικά, αποδείχθηκε ότι 
η ιντρφερόνη β επηρεάζει όλους τους κύριους παράγοντες 
της ανοσολογικής απάντησης στην πολλαπλή σκλήρυνση. 
Πιο συγκεκριμένα  αυξάνει τα επίπεδα των αντιφλεγμονω-
δών κυτοκινών του ορού (IL-4 και ΙL-10), αυξάνει τα επίπεδα 
του CD95, του ICAM-1 και του VCAM-1 του ορού όπως και του 
TIMP-1, και μειώνει τα επίπεδα της MMP-9 του ορού και την 
αναλογία MMP-9/TIMP-1. Η συνακόλουθη μείωση των επιπέ-
δων του s CD95 μπορεί να εξηγηθεί από τα ανοσοτροποποιητι-
κά αποτελέσματα της μακρόχρονης θεραπείας με IFN-β.

Τα αυξημένα επίπεδα του s CD95 του ορού μπορεί να είναι 
μια αντανάκλαση της διαταραγμένης ανοσολογικής ρύθμισης 
που υπόκειται της πορείας της πολλαπλής σκλήρυνσης και 
που μπορεί να εξηγήσει σε κάποιο βαθμό το παράδοξο της πα-
ρουσίας άνισων συχνοτήτων ΜΒP-ειδικών Τ λεμφοκυττάρων 
στο περιφερικό αίμα ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση και 
υγιών ατόμων.119 To s VCAM-1 έχει αναφερθεί ότι αναστέλλει 
την λειτουργία του VLA-4 σε φυσιολογικές συγκεντρώσεις, 
και ότι η παραγωγή του μπορεί να προκληθεί στα εγκεφαλικά 
ενδοθηλιακά κύτταρα από την IFN-γ και τον TNF-α.120

Παρόλα αυτά υπάρχουν αλληλοαναιρούμενα αποτελέ-
σματα σχετικά με τις συγκεντρώσεις του s ICAM-1 , και σε 
διάφορες μελέτες είτε  δεν βρέθηκαν διαφορές στα επίπεδα 
του πλάσματος κατά την θεραπεία με ΙFN-β , είτε βρέθηκε μια 
παροδική αύξηση στις συγκεντρώσεις του s ICAM σε ασθενείς 
με πολλαπλή σκλήρυνση υπό θεραπεία με IFN-β.121

Yπάρχουν ενδείξεις ότι η ΙFN-β διευκολύνει την μετατρο-
πή των συνδεδεμένων με το κύτταρο μορίων προσκόλλησης 
(όπως το VCAM-1) στην διαλυτή τους μορφή, η οποία αλλη-
λεπιδρά με τον υποδοχέα της στα T λεμφοκύτταρα και έτσι, 
προλαβαίνει την αλληλεπίδραση των τελευταίων με τα ενδο-
θηλιακά κύτταρα.122 Διάφορες μελέτες δείχνουν επίσης ότι η 
IFN-β μειώνει την έκφραση των χημειοκινών και των υποδο-
χέων τους μειώνοντας το χημειοτακτικό σήμα που οδηγεί τα 
φλεγμονώδη κύτταρα στην οδό εισόδου στο K.N.Σ.123 Aυτές οι 
ανασταλτικές δράσεις της IFN-β είναι κρίσιμες για την πορεία 
της νόσου, καθώς αναστέλλουν την μετανάστευση των φλεγ-
μονωδών Τ λεμφοκυττάρων στο Κ.Ν.Σ. και έτσι τα καταστρο-
φικά τους αποτελέσματα στις θήκες μυελίνης.

Έχει προηγουμένως αναφερθεί ότι ο s VCAM-1 μπορεί να 
ρυθμίσει αρνητικά την λευκοκυτταρική έκφραση του CD49d/
VLA-4 in vitro. Παρόλα αυτά, άλλες μελέτες δεν παρατήρη-
σαν κάποια συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων πλάσματος του 
CD49d/VLA-4 και του s VCAM-1, ενώ υπάρχουν δεδομένα σύμ-
φωνα με τα οποία οι συγκεντρώσεις πλάσματος του s VCAM-1 
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αυξήθηκαν στο μέγιστο μόλις έπειτα από ένα μήνα θεραπεί-
ας με IFN-β, ενώ η έκφραση στα Τ λεμφοκύτταρα του CD49d/
VLA-4 μειώθηκε περαιτέρω ανάμεσα στον ένα και στους τρείς 
μήνες θεραπείας, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει απλή σχέση 
μεταξύ των συγκεντρώσεων του πλάσματος του s VCAM-1 και 
της μειωμένης έκφρασης του CD49d/VLA-4.124

Ακόμη, παρότι παρατηρήθηκαν διαφορές στα επίπεδα s 
CD95 ορού και E.N.Y. σε κλινικές μελέτες ασθενών με πολλα-
πλή σκλήρυνση, το s CD95 δεν δείχνει να είναι ένας καθορι-
στικός δείκτης νόσου στην πολλαπλή σκλήρυνση.125

Τέλος μεταβολές στην έκκριση κυτοκινών παρόμοιες η 
και παραλάσσουσες με αυτές πού παρατηρούνται μετά από 
θεραπεία με IFN-β έχουν καταγραφεί και σε μελέτες μετά από 
αγωγή με άλλες ανοσοτροποποιητικές θεραπείες. Έτσι, υπάρ-
χουν δεδομενα σύμφωνα με τα οποία η αγωγή με glatiramer 
acetate (κοπαξόνη) μείωσε των αριθμό των κυττάρων πού 
εκκρίνουν IFN-γ, TNF, και ΙL-12p σε ασθενείς με πολλαπλή 
σκλήρυνση, ενώ στην ίδια μελέτη η θεραπεία με γ-σφαιρίνες 
μείωσε των αριθμό των κυττάρων πού εκκρίνουν IL-12p και 
IFN-γ.126 Άλλη μελέτη σε ασθενείς μετά από θεραπεία με 
copolymer δείχνουν σαφή στροφή της Th1 ανοσολογικής 
απάντησης σε Th2.127 Η θεραπεία με natalizumab σε ασθε-
νείς με πολλαπλή σκλήρυνση έδειξε σημαντική μείωση στο 
εγκεφαλονωτιαίο υγρό των προφλεγμονοδών κυτοκινών IL-
1β, ΙL-6 και IL-8, χημειοκινών της Th1 (CXCL9, CXCL10, CXCL11) 
και της Τh2 (CCL22) λεμφοκυτταρικής απάντησης,  σημαντική 
μείωση στο πλάσμα των κυτοκινών GS-CNF. TNF-α, ΙL-6 και IL-
10  ενώ άλλες μελέτες μετά από θεραπεία με το ίδιο σκεύασμα 
δείχνουν αύξηση των IFN-γ, IL-12p40, IL-4, IL-10, IL-5, IL-13 
του ορού, αλλα και των IL-1β, ΙL-17, IL-2 μετά από μακροχρό-
νια θεραπεία αποτελέσματα υπαινισσόμενες εναλλακτικούς 
τρόπους δράσης του φαρμάκου πέρα από την αναστολή της 
προσκόλλησης των φλεγμονοδων κυττάρων και της μετανά-
στευσής τους στο Κ.Ν.Σ.128 

Οι μεταβολές στην έκκριση των κυτοκινών πού αποτε-
λούν όπως φαίνεται κοινό παρονομαστή των διάφορων ανο-
σοτροποποιητικών θεραπειών, ενισχύουν ακόμη περισσότερο 
την κρατούσα θεωρία για τον ρόλο των κυτοκινών στην παθο-
γένεση της νόσου.

Δ) ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Αν και υπάρχουν κάποια αντικρουόμενα δεδομένα , κυρίως 
λόγω των διαφορών στον αριθμό των δειγμάτων, τον τύπο 
των μεθόδων, όπως και στην μορφή και την φάση της νόσου, 
τα παρόντα δεδομένα της ανοσοπαθολογίας της πολλαπλής 

σκλήρυνσης και η πιθανή τροποποίησή της από την θεραπεία 
με IFN-β η και άλλες ανοσοτροποποιτικές θεραπείες παρέχουν 
πολύτιμες ενδείξεις για την εγκυρότητα της παρατεθείσας 
θεωρίας καθώς είναι σε συμφωνία με την πορεία της νόσου 
και συνοδεύονται από κλινική βελτίωση των ασθενών με 
πολλαπλή σκλήρυνση. Ακόμη, το ανοσοπαθολογικό μοντέλο 
που υποστηρίχθηκε, και οι δυνητικά διαφορετικές δράσεις 
των σκευασμάτων  ΙFN-β1α και  ΙFN-β1b καθώς και άλλων θε-
ραπειών στην πρόοδο της νόσου , είναι πολλά υποσχόμενα 
πεδία για περαιτέρω έρευνα. Η διαμόρφωση μιάς θεραπευ-
τικής προσέγγισης που σκοπεύει στο δίκτυο των κυτοκινών 
παράλληλα με την ανοσορρυθμιστική επίδραση της ΙFN-β (1α 
και 1b) στην πολλαπλή σκλήρυνση μπορεί να βοηθήσει στην 
δημιουργία μιάς νέας διαγνωστικής και θεραπευτικής προο-
πτικής για αποτελεσματική διαχείριση της νόσου βασισμένη 
στο αυτοάνοσο υπόβαθρό της.
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Από τον συντάκτη

ΓΗΡΑΣΚΩ ΑΕΙ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ 
ερωτήσεις με τεκμηριωμένες απαντήσεις

ON-GOING EDUCATION
quizzes with documented answers

Ερώτηση 1

Σε δύσκολη αιμοληψία για καλλιέργεια αίματος, λόγω 
των χειρισμών είναι πιθανή η επιμόλυνση με μικρόβια 
της επιχώριας χλωρίδας.Ποιο από τα παρακάτω 
βακτήρια μπορούν με μεγαλύτερη πιθανότητα να 
προκαλέσουν την επιμόλυνση;

1  Escherichia coli
2  Staphylococcus epidermidis
3  Streptococcus agalactiae
4  Corynebacterium spp.
5  Pseudomonas aeruginosa

Α  Σωστά μόνο τα 1 και 2.
Β  Σωστά μόνο τα 1 και 5.
Γ  Σωστά μόνο τα 2 και 3.
Δ  Σωστά μόνο τα 2 και 4.
Ε  Σωστά μόνο τα 4 και 5.

Ερώτηση 2

O  Enterococcus faecalis…

1  …αποτελεί συχνά αίτιο πυογόνου λοίμωξης.
2  …είναι Gram-αρνητικός κόκκος.

3  …είναι συνήθως ευαίσθητος στις αμινογλυκοσίδες.
4  …είναι συχνά ανθεκτικός στις κεφαλοσπορίνες.
5  …συσχετίζεται με λοιμώξεις μετά από 

αρθροπλαστικές επεμβάσεις ισχίου.

Α  Σωστά μόνο τα 1 και 3.
Β  Σωστά μόνο τα 2 και 4.
Γ  Σωστά μόνο τα 4 και 5.
Δ  Σωστά μόνο τα 1 και 4.
Ε  Σωστά μόνο τα 3 και 5.

Ερώτηση 3

Ο  Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)…

1  …είναι συνήθως ευαίσθητος στην βανκομυκίνη.
2  …συχνά προκαλεί εν τω βάθει λοιμώξεις.
3  …είναι συνήθως ανθεκτικός στα 

αντισταφυλοκοκκικά αντιβιοτικά.
4  …μπορεί να είναι αίτιο ασυμπτωματικού αποικισμού.
5  …τυποποιείται με φαγοτυπία για επιδημιολογικούς 

σκοπούς.

Α  Σωστά μόνο τα 1 και 4.
Β  Σωστά μόνο τα 1 και 3.
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Γ  Σωστά μόνο τα 1, 2 και 3.
Δ  Όλα λάθος.
Ε  Σωστά μόνο τα 1, 3, 4 και 5.

Ερώτηση 4

Οι αμινογλυκοσίδες όπως η γενταμικίνη…

1  …δρουν στο κυτταρικό τοίχωμα.
2  …είναι δραστικές έναντι των σταφυλοκόκκων.
3  …είναι αποτελεσματικές στην θεραπεία της 

μυοσίτιδος από αναερόβια.
4  …αντενδείκνυται η χορήγησή τους σε ασθενείς με 

νεφρική ανεπάρκεια.
5  …μπορεί να προκαλέσουν μείωση της οπτικής 

οξύτητας σε ηλικιωμένους.

Α  Σωστά μόνο τα 2 και 4.
Β  Σωστά μόνο το 2.
Γ  Σωστά μόνο τα 1 και 3.
Δ  Σωστά μόνο τα 3 και 5.
Ε  Σωστά μόνο τα 4 και 5.

Ερώτηση 5

Στην βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα…

1  …οι καλλιέργειες μπορεί να είναι αρνητικές.
2  …οι σταφυλόκοκκοι αποτελούν σπάνια το αίτιο.
3  …η αδυναμία ελέγχου της λοίμωξης αποτελεί 

ένδειξη για την αντικατάσταση της  προσβληθείσης 
βαλβίδας.

4  …θεραπεία με συνδυασμό πενικιλλίνης και 
αμινογλυκοσίδης συνιστάται στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων.

5  …η κυστεοσκόπηση αποτελεί προδιαθεσικό 
παράγοντα.

Α  Σωστά μόνο τα 2 και 3.
Β  Σωστά μόνο το 1, 3, 4 και 5.
Γ  Σωστά μόνο τα 1, 3  και 5.
Δ  Σωστά μόνο τα 4 και 5.
Ε  Όλα λάθος.

Ερώτηση 6

Η  επιδιδυμοορχίτιδα…

1  …σχετίζεται με προστατίτιδα.
2  …αποτελεί επιπλοκή της γονοκοκκικής ουρηθρήτιδας.

3  …είναι εκδήλωση λοίμωξης του γεννητικού 
συστήματος από Ureoplasma.

4  …περιστασιακά επιπλέκει την παρωτίτιδα.
5  …μπορεί να οφείλεται σε Mycobacterium tuberculo-

sis.

Α  Σωστά μόνο τα 1, 2 και 3.
Β  Σωστά μόνο το 2 και 3.
Γ  Σωστά μόνο τα 1  και 5.
Δ  Όλα λάθος
Ε  Σωστά μόνο τα 1, 2, 4 και 5.

Ερώτηση 7

Ο τίτλος αντιστρεπτολυσίνης του ορού ανεβαίνει σε 
λοιμώξεις που οφείλονται σε…

1  Streptococcus sanguis
2  Streptococcus pneumoniae
3  Streptococcus pyogenes
4  Streptococcus bovis
5  Streptococcus mutans

Α  Σωστά μόνο τα 1 και 3.
Β  Σωστά μόνο τα 1 και 4.
Γ  Σωστά μόνο το 3.
Δ  Σωστά μόνο τα 2, 3 και 5.
Ε  Όλα λάθος.

Ερώτηση 8

Τα ακόλουθα αποτελούν αίτια της αεριογόνου 
γάγγραινας στον άνθρωπο:

1  Clostridium histolyticum 
2  Clostridium septicum 
3  Clostridium novyi 
4  Clostridium sporogenes  
5  Clostridium perfringens 

Α  Όλα σωστά.
Β  Όλα λάθος.
Γ  Σωστά μόνο τα 1 και 3.
Δ  Σωστά μόνο τα 1, 2, 3 και 5.
Ε  Σωστά μόνο τα 2 και 5.

Ερώτηση 9

 Στη φυματιώδη λοίμωξη του ουροποιητικού 
συστήματος:
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1  Προσβάλλονται τα νεφρά.
2  Συνήθως είναι απαραίτητη η νεφρεκτομή σε 

συνδυασμό με αντιφυματική χημειοθεραπεία.
3  Η ανάδειξη οξεάντοχων βακτηριδίων σε πρώτο 

πρωινό δείγμα αρκεί για να θέσει τη διάγνωση.
4  Η άσηπτη πυουρία αποτελεί εργαστηριακό εύρημα. 
5  Το Mycobacterium tuberculosis αποτελεί  το 

συνηθέστερο αίτιο.

Α  Σωστά μόνο τα 1, 4 και 5.
Β  Όλα σωστά.
Γ  Όλα λάθος.
Δ  Σωστά μόνο τα 3 και 5.
Ε  Σωστά μόνο τα 3 και 4.

Ερώτηση 10

Το  αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο:

1  Είναι συνηθέστερο στα παιδιά.
2  Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οφείλεται 

σε λοίμωξη από στέλεχος Ε. coli που παράγει 
βεροτοξίνη.

3  Σπανίως συσχετίζεται με αιμορραγική κολίτιδα.
4  Οφείλεται σε λοιμογόνο παράγοντα που μεταδίδεται 

από τις τροφές.
5  Μπορεί να εμφανιστεί ως σύνδρομο οξείας κοιλίας. 

Α  Σωστά μόνο τα 1 και 5.
Β  Σωστά μόνο τα 2, 3 και 5.
Γ  Όλα σωστά.
Δ  Σωστά μόνο τα 1, 2, 4 και 5.
Ε  Όλα λάθος.

Ερώτηση 11

Η διάγνωση της ψευδομεμβρανώδους κολίτιδας 
υποβοηθείται με…

1  …την κολονοσκόπηση-βιοψία των βλαβών.
2  …θετικές αιμοκαλλιέργειες με Clostridium difficile.
3  …αυξημένο τίτλο αντισωμάτων έναντι της τοξίνης  

του Clostridium difficile.
4  …απομόνωση του Clostridium difficile από τα 

κόπρανα.
5  …ανίχνευση της τοξίνης του Clostridium difficile στα 

κόπρανα.

Α  Όλα σωστά.
Β  Σωστά μόνο τα 1, 2, 3 και 5.

Γ  Σωστό μόνο το 4.
Δ  Σωστά μόνο τα 1 και 5.
Ε  Όλα λάθος.

Ερώτηση 12

Κατά την αποστολή δείγματος ούρων για 
βακτηριολογική εξέταση θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή ώστε…

Α  …το δείγμα να προέρχεται αυστηρά και μόνο από 
υπερηβική παρακέντηση

Β  …το δείγμα κατά τη μεταφορά να παραμείνει σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος μέχρι την παραλαβή 
από το εργαστήριο

Γ  …να μην αργήσει να καλλιεργηθεί γιατί κατά την 
παρατεταμένη παραμονή καταστρέφονται τα μικρόβια

Δ  …να γίνει το συντομότερο δυνατόν η καλλιέργεια, 
γιατί το αργότερο σε 4 ώρες από τη λήψη ο αριθμός 
των μικροβίων αρχίζει να αυξάνεται

Ε  …προκειμένου το αποτέλεσμα να είναι αξιόπιστο 
το δείγμα να αποτελείται από την ανάμιξη 
περισσοτέρων λήψεων σε διαφορετικά χρονικά 
διαστήματα.

Ερώτηση 13

Ποια δύο από τα παρακάτω δείγματα δεν πρέπει 
να ψυχθούν κατά τη μεταφορά από τη λήψη στο 
εργαστήριο για βακτηριολογική εξέταση;

1  Φιάλες αιμοκαλλιεργειών
2  Ούρα
3  Πτύελα
4  Εγκεφαλονωτιαίο υγρό

Α  Σωστά μόνο τα1 και 2.
Β  Σωστά μόνο τα1 και 3.
Γ  Σωστά μόνο τα 1 και 4.
Δ  Σωστά μόνο τα 2 και 3.
Ε  Σωστά μόνο τα 2 και 4.

Ερώτηση 14

Μια λοίμωξη από Bacteroides spp. πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται στην εργαστηριακή διαφορική 
διάγνωση σε:

Α  σκωληκοειδίτιδα και διάτρηση εντέρου
Β  δοθιήνα
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Γ  λοβώδη πνευμονία
Δ  ουρολοίμωξη
Ε  μηνιγγίτιδα 

Ερώτηση 15

Ποια από τα παρακάτω παθογόνα μπορούν να εισέλθουν 
μπορούν να εισέλθουν στο ανθρώπινο σώμα από έστω 
και πολύ μικρές (αόρατες) λύσεις της συνεχείας του 
δέρματος και των βλεννογόνων;

1  HIV 1-2
2  Rotavirus
3  Leptospira icterohaemorrhagiae
4  Treponema pallidum
5  Neisseria meningitidis

Α  Σωστά μόνο τα 1, 2 και 4.
Β  Σωστά μόνο τα 1, 3 και 4.
Γ  Σωστά μόνο τα 1, 3 και 5.
Δ  Σωστά μόνο τα 2, 4 και 5.
Ε  Σωστά μόνο τα 3, 4 και 5.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ερώτηση 1

Η σωστή απάντηση είναι η  Δ. 
Τόσο ο Staphylococcus epidermidis, όσο και τα 
Corynebacterium spp. αποτελούν μικρόβια της φυσιολο-
γικής χλωρίδας του δέρματος. Η Escherichia coli αποτε-
λεί μικρόβιο της εντερικής χλωρίδας και η Pseudomonas 
aeruginosa μπορεί να είναι, είτε μικρόβιο περιστασιακής 
εντερικής χλωρίδας, είτε μικρόβιο του δέρματος, χωρίς 
όμως να θεωρείται τυπικός εκπρόσωπος των μικροβίων 
της φυσιολογικής χλωρίδας του δέρματος. 
Ο Streptococcus agalactiae όταν αποικίζει τον κολπι-
κό βλεννογόνο, μπορεί να μολύνει το νεογνό κατά τον 
τοκετό και να του προκαλέσει σήψη ή μηνιγγίτιδα, και 
δεν ανήκει φυσικά σε καμία περίπτωση στα μικρόβια της 
χλωρίδας του δέρματος

Eρώτηση 2

Η σωστή απάντηση είναι η  Γ. 
O Enterococcus faecalis δεν θεωρείται συχνό αίτιο πυο-
γόνου λοίμωξης και είναι Gram-θετικός κόκκος και δια-
τάσσεται σε στρεπτά. Παρουσιάζει χαμηλού επιπέδου 
αντοχή σε όλες τις κλινικά σημαντικές αμινογλυκοσί-

δες. Παρουσιάζει εγγενή αντοχή στις κεφαλοσπορίνες η 
οποία οφείλεται στην παρουσία πενικιλλινοδεσμευτικών 
πρωτεινών (PBPs) χαμηλής συγγένειας για το αντιβιο-
τικό (π.χ. PBP5), oι οποίες επιτρέπουν στο βακτηριακό 
κύτταρο να συνθέτει στοιχεία του κυτταρικού του τοι-
χώματος ακόμη και παρουσία των κεφαλοσπορινών στο 
περιβάλλον του.
Να σημειωθεί ότι υπάρχει συσχέτιση θεραπείας με κεφα-
λοσπορίνες και αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης λοίμω-
ξης από εντερόκοκκο.      
Εκτος από τον Staphylococcus spp. (CNS και S.aureus), οι    
εντερόκοκκοι, στρεπτόκοκκοι και κορυνοβακτηρίδια κα-
θώς και Salmonella, Shigella και Yersinia συσχετίζονται 
συχνά με λοίμωξη μετά από αρθροπλαστικές επεμβάσεις 
του ισχίου.

Eρώτηση 3

Η σωστή απάντηση είναι η  Ε.
Η βανκομυκίνη αποτελεί αντιβιοτικό εκλογής για λοιμώ-
ξεις από MRSA στελέχη. Παρότι οι εν τω βάθει λοιμώξεις 
από αυτά τα στελέχη  είναι λιγότερο συχνές, εν τουτοις 
μπορεί να αποβούν πολύ σοβαρές ή και μοιραίες  για τον 
ασθενή. 
Τα MRSA στελέχη είναι εξ’ορισμού και με διασταυρού-
μενη αντοχή ανθεκτικά σε όλες τις κεφαλοσπορίνες. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις εξετάζεται η φορεία από τα στε-
λέχη αυτά για λόγους ελέγχου λοιμώξεων. Η φαγοτυπία 
περιλαμβάνεται στις μεθόδους τυποποίησής τους για 
επιδημιολογικούς σκοπούς. 

Eρώτηση 4

Η σωστή απάντηση είναι η  Β. 
Οι αμινογλυκοσίδες δρουν μέσω της αναστολής της πρω-
τεινοσύνθεσης και όχι στο κυτταρικό τοίχωμα. Είναι δρα-
στικές έναντι των σταφυλοκόκκων. 
Αντενδεικνυται η χορήγησή τους σε ασθενείς με ιστορικό 
αλλεργικών αντιδράσεων ενώ σε ασθενείς με χρόνια νε-
φρική ανεπάρκεια, η θεραπεία με αμινογλυκοσίδες, πρέ-
πει να αποφεύγεται όταν πρόκειται να διαρκέσει πάνω 
από 48-72h. 
Δεν είναι αποτελεσματικές στη θεραπεία της μυοσίτιδος 
από  αναερόβια. Δεν αληθεύει ότι μπορεί να προκαλέ-
σουν μείωση της   οπτικής    Οξύτητας σε ηλικιωμένους.
            
Eρώτηση 5

Η σωστή απάντηση είναι η  Β. 
Επί λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας οι αιμοκαλλιέργειες μπο-
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ρεί να αποβούν αρνητικές. Οι στρεπτόκοκκοι και σταφυ-
λόκοκκοι εξακολουθούν και σήμερα να ευθύνονται για το 
80–90% των περιπτώσεων λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας 
με θετική αιματοκαλλιέργεια.
Η αδυναμία ελέγχου της λοίμωξης αποτελεί όντως ένδει-
ξη για την χειρουργική αντικατάσταση της προσβληθεί-
σας βαλβίδας. Η επιλογή του κατάλληλου αντιβιοτικού 
γίνεται αρχικά εμπειρικά και στη συνέχεια προσαρμό-
ζεται ανάλογα με το αποτέλεσμα της αιμοκαλλιέργειας. 
Συνηθέστερος ο συνδυασμός πενικιλλίνης με αμινογλυ-
κοσίδη. Παράγοντες κινδύνου αποτελούν και οι χειρουρ-
γικές επεμβάσεις του προστάτου, η κυστεοσκόπηση, οι 
διαστολές ουρήθρας. Για το λόγο αυτό στις περιπτώσεις 
αυτές οι ασθενείς λαμβάνουν χημειοπροφύλαξη.

Eρώτηση 6

Η σωστή απάντηση είναι η  Ε. 
Ορχίτιδα μπορεί να προκληθεί από μόλυνση που οφείλε-
ται σε πολλούς διαφορετικούς τύπους βακτηριδίων και 
ιών. Είναι συνήθως αποτέλεσμα επιδιδυμίτιδας, φλεγ-
μονής δηλαδή του σωλήνα που συνδέει τον σπερματικό 
πόρο με τον όρχι. Ορχίτιδα μπορεί επίσης να εμφανιστεί 
παράλληλα με μόλυνση του προστάτη ή επιδιδυμίτιδα. 
Μπορεί να προκληθεί από τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα 
νοσήματα, όπως η βλεννόρροια ή τα χλαμύδια. Το ποσο-
στό της σεξουαλικά μεταδιδόμενης ορχίτιδας ή επιδιδυ-
μίτιδας είναι υψηλότερο στις ηλικίες 19–35.
Δεν είναι εκδήλωση λοίμωξης του γεννητικού συστήμα-
τος από Ureoplasma. Ο πιο κοινός ιός που είναι υπαίτιος 
για την ορχίτιδα είναι ο ιός της παρωτίτιδας (μαγουλά-
δες). Εμφανίζεται συχνότερα στα αγόρια μετά από την 
εφηβεία, ενώ είναι σπάνιο πριν από την ηλικία 10. Η ορ-
χίτιδα αναπτύσσεται συνήθως 4–6 ημέρες μετά από την 
παρωτίτιδα. Μερικά αγόρια που παθαίνουν ορχίτιδα μετά 
από παρωτίτιδα, θα εμφανίσουν συρρίκνωση των όρχεων 
(ορχική ατροφία). 
Αίτιο κοκκιωματώδους επιδιδυμίτιδας ή ορχίτιδας μπορεί 
να είναι το Mycobacterium tuberculosis, τo Treponema 
pallidum και η Brucella spp.

Eρώτηση 7

Η σωστή απάντηση είναι η  Γ. 
Η αναζήτηση στον ορό του αίματος των ειδικών αντισωμά-
των ASTO (τίτλος αντιστρεπτολυσίνης Ο) αφορά λοιμώξεις 
που οφείλονται στον Streptococcus pyogenes και αφορά 
κυρίως την διαφορική διάγνωση μεταξύ αληθούς λοίμωξης 
και φορείας στρεπτοκοκκικής φαρυγγοαμυγδαλίτιδας.

Eρώτηση 8

Η σωστή απάντηση είναι η  Δ. 
Το Clostridium perfringens απομονώνεται στο 80% 
των ασθενών με λοίμωξη από τραυματική αεριογόνο 
γάγγραινα και ακολουθούν τα Clostridium septicum, 
novyi, histolyticum, bifermentans, tertium και fallax. Το 
Clostridium sporogenes δεν αποτελεί αίτιο αεριογόνου 
γαγγραινας.

Eρώτηση 9

Η σωστή απάντηση είναι η  Α. 
To oυροποιητικό σύστημα προσβάλλεται συχνά από το 
Μycobacterium tuberculosis. Συγκεκριμένα αποτελεί την 
δεύτερη συχνότερη εξωπνευμονική αιτία φυματίωσης. 
Μπορεί να προσβληθούν οι νεφροί, οι ουρητήρες, η ου-
ροδόχος κύστη ή τα όργανα του γεννητικού συστήματος. 
Μόνο στις περιπτώσεις που ο νεφρός έχει χάσει την λει-
τουργικότητά του συστήνεται νεφρεκτομή προκειμένου 
να προληφθεί υποτροπή ή αναζωπύρωση στο μέλλον. Η 
αναδειξη οξεάντοχων βακτηριδίων γενικά δεν θέτει την δι-
άγνωση φυματιώδους λοίμωξης του ουριοποιητικού, ενώ 
η άσηπτη πυουρία αποτελεί εργαστηριακό εύρημα αυτής.

Eρώτηση 10

Η σωστή απάντηση είναι η  Δ. 
Το ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο (OΑΣ) είναι μια θρομ-
βωτική μικροαγγειoπαθητική νόσος που χαρακτηρίζεται 
από θρομβοπενία, αιμολυτική αναιμία και ποικίλου βαθ-
μού νεφρική βλάβη.
Σε βρέφη και μικρά παιδιά είναι η πιο συχνή αιτία νεφρι-
κής ανεπάρκειας. Το τυπικό OΑΣ  αποτελεί το 90% του 
συνόλου των περιπτώσεων και ακολουθεί μια λοίμωξη 
του γαστρεντερικού με αιμορραγικές κατά κανόνα κενώ-
σεις, που οφείλεται κυρίως στον ορότυπο Ο157:Η7 του 
κολοβακτηριδίου καθώς και στο ορότυπο I της συγκέλλας 
της δυσεντερίας. Έχουν ενοχοποιηθεί επίσης η σαλμο-
νέλλα, καμπυλοβακτηρίδιο, S.Pneumoniae, και ιοί. Mπο-
ρεί να εμφανιστεί με την εικόνα του συνδρόμου οξείας 
κοιλίας.

Eρώτηση 11

Η σωστή απάντηση είναι η  Β. 
Η σιγμοειδοσκόπηση (κολονοσκόπηση και βιοψία βλα-
βών) βοηθάει στη διάγνωση της ψευδομεμβρανώδους 
κολίτιδας στην ομάδα των ασθενών με συνεχιζόμενη 
διάρροια παρά το αρνητικό cytotoxin test. Η θετική αι-
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μοκαλλιέργεια με Clostridium difficile αξιολογείται ως 
υποβοηθητική της διάγνωσης. Η δοκιμασία cytotoxin 
assay για το Clostridium Difficille ελέγχει την ύπαρξη της 
Β τοξίνης, έχοντας ευαισθησία 67–100% και ειδικότητα 
85–100%. Η καλλιέργεια κοπράνων συνήθως δεν εφαρ-
μόζεται στην κλινική πρακτική. Η δοκιμασία στα κόπρα-
να είναι πιθανότερο να είναι θετική σε συμπτωματικούς 
ασθενείς παρά σε ασυμπτωματικούς φορείς. 

Ερώτηση 12

Η σωστή απάντηση είναι η Δ.
Για τη βακτηριολογική εξέταση των ούρων κατάλληλα 
δείγματα είναι τόσο η λήψη μέσου ρεύματος, όσο και η 
λήψη με υπερηβική παρακέντηση. Αυτό που είναι καθο-
ριστικό για την αξιοπιστία του ποσοτικού αποτελέσματος 
είναι ο χρόνος μεταφοράς, ο οποίος πρέπει να είναι όσο 
πιο σύντομος γίνεται, γιατί σε παρατεταμένη παραμονή 
σε θερμοκρασία περιβάλλοντος τα μικρόβια πολλαπλασι-
άζονται  (δευτερογενής ανάπτυξη) και ο αρχικός αριθμός 
αλλοιώνεται.

Ερώτηση 13

Η σωστή απάντηση είναι η Γ.
Το αίμα και το εγκεφαλονωτιαίο υγρό είναι φυσιολογικά 
άσηπτα (στείρα) υλικά, και επομένως η πιθανή παρου-
σία παθογόνων μικροβίων θα πρέπει να προστατευθεί, 
μια και πολλά βακτήρια, όπως ο μηνιγγιτιδόκοκκος, είναι 
πολύ ευαίσθητα στις χαμηλές θερμοκρασίες.

Ερώτηση 14

Η σωστή απάντηση είναι η Α.
Τα βακτήρια του γένους Bacteroides ανήκουν κανονικά 
στη φυσιολογική χλωρίδα του πεπτικού (ιδίως του εντε-
ρικού σωλήνα). Γι’ αυτό και ενοχοποιούνται για ενδογε-
νώς προερχόμενες λοιμώξεις και ιδίως μικτής μικροβια-
κής αιτιολογίας, όπως σε περιτονίτιδα μετά από διάτρηση 
σκωληκοειδούς αποφύσεως.
Το αίτιο του δοθιήνα είναι ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος, 
της λοβώδους πνευμονίας ο πνευμονιόκοκκος, των ου-
ρολοιμώξεων τα εντεροβακτηριοειδή (π.χ. E. coli) και 
της μηνιγγίτιδας ο μηνιγγιτιδόκοκκος, ο αιμόφιλος της 
ινφλουέντσας, ο πνευμονιόκοκκος κ.α.

Ερώτηση 15

Η σωστή απάντηση είναι η Β.
Ο κύριος τρόπος μετάδοσης του HIV είναι η σεξουαλική 

επάφή. Ο ιός που βρίσκεται στο σπέρμα και τα κολπι-
κά υγρά περνά στον οργανισμό μέσα από πολύ μικρούς 
τραυματισμούς των βλεννογόνων. Ακόμα και η επιμόλυν-
ση τραυμάτων δέρματος με τον ιό μπορεί να οδηγήσει σε 
λοίμωξη.
Τα σπειροχαιτιακά τρεπόνημα και λεπτόσπειρα, διαπερ-
νούν το δέρμα και τους βλεννογόνους και προκαλούν σο-
βαρότατες λοιμώξεις.
Η λοίμωξη με ροταϊό μεταδίδεται με την εντεροστομα-
τική οδό και η μηνιγγίτιδα από μηνιγγιτιδόκοκκο με τα 
σταγονίδια.

40




