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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Φάρμακα έναντι των ιών της γρίπης:  
Τρόπος δράσης και εμφάνιση αντοχής 
Α.-Φ.	Α.	Μεντής,	Γ.	Βρυώνη

η	γρίπη	αποτελεί	ένα	σημαντικό	πρόβλημα	δημόσιας	υγείας	αφενός	γιατί	επηρεάζει	μεγάλο	
μέρος	του	πληθυσμού	και	ιδιαίτερα	ευπαθείς	πληθυσμιακές	ομάδες,	όπως	τα	παιδιά,	τις	
έγκυες	γυναίκες,	τους	ηλικιωμένους	και	τους	ανοσοκατασταλμένους	και	αφετέρου	γιατί	
στελέχη	του	ιού	της	μπορεί	να	εμφανίσουν	μεταλλάξεις,	οι	οποίες	ενδεχόμενα	να	οδη-
γήσουν	στην	πρόκληση	πανδημίας.	Τα	φάρμακα	έναντι	του	ιού	της	γρίπης	χορηγούνται	
για	τη	θεραπεία	της	γρίπης	σε	περιπτώσεις	ασθενών	με	υποκείμενες	σοβαρές	νοσολο-
γικές	καταστάσεις	και	διακρίνονται	στους	αναστολείς	της	Μ2	πρωτεΐνης	(αμανταδίνη	
και	ριμανταδίνη),	τους	αναστολείς	της	νευραμινιδάσης	(οσελταμιβίρη	και	ζαναμιβίρη),	
καθώς	και	τη	ριμπαβιρίνη	που	έχει	δράση	στην	rnA	πολυμεράση.	Τα	τελευταία	χρόνια,	
έχει	παρατηρηθεί	αντοχή	στην	αμανταδίνη	και	τους	αναστολείς	της	νευραμινιδάσης,	
γεγονός	που	αναπόφευκτα	δημιουργεί	ανησυχία,	ιδιαίτερα	όσον	αφορά	στην	εμφάνιση	
αντοχής	σε	περίπτωση	πανδημίας.	Παρά	την	έλλειψη	παρελθούσας	εμπειρίας	στον	τομέα	
αυτόν,	τα	μαθηματικά	μοντέλα	φαίνονται	ικανοποιητικά	στο	να	προσφέρουν	μια	πρώτη	
αδρή	εκτίμηση	του	φαινόμενου	της	αντοχής.	Εξάλλου,	η	έρευνα	και	ο	σχεδιασμός	νέων	
αντιϊικών	φαρμάκων	αποτελούν	δείγμα	θετικής	πορείας	για	το	μέλλον	της	φαρμακευτικής	
αντιμετώπισης	της	λοίμωξης	από	τον	ιό	της	γρίπης.	

Δελτιον ελληνικησ Μικροβιολογικησ εταιρειασ 2008, 53 (4): 202-214

Λέξεις κλειδιά: Αμανταδίνη,	αναστολείς	νευραμινιδάσης,	αντιγριπικά	φάρμακα,	αντοχή,	ιός	γρίπης,	
ριμανταδίνη

Εισαγωγή 
Η εποχική γρίπη εκτιμάται ότι επηρεάζει περίπου 

5−15% του παγκόσμιου πληθυσμού κάθε χρόνο. 
Οι περισσότεροι από αυτούς που προσβάλλονται 
αναρρώνουν το μέγιστο μέσα σε λίγες ημέρες χωρίς 

συνακόλουθα αποτελέσματα. Το παραπάνω, όμως, 
δεν συμβαίνει στους ηλικιωμένους, τα παιδιά και 
τους ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια ή ανοσοκατα-
στολή, όπου πιθανές σοβαρές επιπλοκές μπορούν 
να αποβούν ακόμα και θανατηφόρες.1

Οι ιοί της γρίπης περιέχουν ένα αρνητικής πολικό-
τητας μονόκλωνο RNA, το οποίο είναι κατατμημένο 
σε οκτώ κομμάτια και ένα λιπιδικό φάκελο. Ανήκουν 
στην οικογένεια των orthomyxoviridae	και διακρί-
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νονται σε τρία είδη, A, B, C, βάσει των αντιγονικών 
ιδιοτήτων της ιϊκής νουκλεοπρωτεΐνης. Οι ιοί της 
γρίπης B και C προσβάλλουν κυρίως ανθρώπους, 
προκαλώντας μέτριας βαρύτητας νόσο, ιδίως στα 
παιδιά, και υφίστανται μόνο σταδιακές αντιγονικές 
μεταβολές. Αντίθετα, τα στελέχη του ιού της γρίπης 
τύπου Α προσβάλλουν πτηνά, άλογα, χοίρους και 
ανθρώπους. Η ικανότητά τους να προσβάλλουν την 
αναπνευστική οδό του ανθρώπου και η περιοδική 
εμφάνιση αντιγονικά νέων στελεχών αποτελούν δύο 
χαρακτηριστικά τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στον 
ιό της γρίπης Α να προκαλεί παγκόσμιες επιδημίες 
με υψηλή θνητότητα και νοσηρότητα (πανδημία 
γρίπης).2 

Τα στελέχη της γρίπης Α ταξινομούνται σε υπό-
τυπους, με βάση την αντιγονικότητα δύο γλυκο-
πρωτεϊνών που βρίσκονται στο λιπιδικό φάκελο 
του ιϊκού σωματιδίου, την αιμοσυγκολλητίνη και τη 
νευραμινιδάση (ΝΑ), όπως φαίνεται στην εικόνα 1. 
Έχουν ταυτοποιηθεί 16 αντιγονικά διακριτοί τύποι 
αιμοσυγκολλητίνης και 9 τύποι ΝΑ, γεγονός που έχει 
ως αποτέλεσμα την ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού 
ιϊκών υποτύπων με διαφορετικά ζεύγη αιμοσυγκολλη-
τίνης-ΝΑ. Όσον αφορά στην ανοσολογική προστασία 
που προκύπτει από παρελθούσα λοίμωξη ή από τον 
εμβολιασμό, αυτή βασίζεται κυρίως σε αντισώματα 
περισσότερο έναντι της ΝΑ και λιγότερο έναντι της 
αιμοσυγκολλητίνης.2 

Λόγω των αναπνευστικών κυρίως επιπλοκών 
της γρίπης, ιδίως σε ειδικές ηλικιακές ομάδες ή σε 
ασθενείς με χρόνια νοσήματα, αλλά και του κινδύ-
νου πρόκλησης πανδημιών, έχει ιδιαίτερη σημασία 
η εύρεση φαρμακευτικών ουσιών που στοχεύουν 
εναντίον του ιού της γρίπης. Παρακάτω γίνεται 

ανασκόπηση των έως τώρα χρησιμοποιούμενων 
φαρμάκων έναντι του ιού της γρίπης και ειδικότερα 
του μηχανισμού δράσης τους και του αναδυόμενου 
προβλήματος της ύπαρξης ανθεκτικών ως προς αυτά 
ιϊκών στελεχών. 

Φάρμακα έναντι του ιού της γρίπης	
Τα έως τώρα διαθέσιμα αντιϊικά φάρμακα περι-

λαμβάνουν (α) την αμανταδίνη και τη ριμανταδίνη 
από την οικογένεια των αδαμαντινών, (β) την οικο-
γένεια των αναστολέων της ΝΑ, στην οποία ανήκουν 
η οσελταμιβίρη που χορηγείται από του στόματος, 
και η εισπνεόμενης μορφής ζαναμιβίρη και (γ) τη 
ριμπαβιρίνη, η οποία χρησιμοποιείται για τη θερα-
πεία και άλλων ιογενών λοιμώξεων, όπως εκείνης 
του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού. Η ριμπαβιρίνη 
έχει τελείως διαφορετικό μηχανισμό και φαίνεται 
ότι επιδρά στη λειτουργία της RNA πολυμεράσης.3 
Για τη ριμπαβιρίνη, ο αριθμός των μελετών για το 
μηχανισμό δράσης της έναντι του ιού της γρίπης και 
τη συναφή αντοχή είναι περιορισμένος και για το 
λόγο αυτό, δεν θα αναλυθεί παρακάτω. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση 
της δράσης των αδαμαντινών και των αναστολέων 
της νευραμινιδάσης είναι η συνοπτική ανάλυση του 
κύκλου ζωής του ιού της γρίπης που ακολουθεί. 

Ο κύκλος ζωής του ιού της γρίπης
Ο κύκλος αυτός έχει περιγραφεί εκτεταμένα σε μία 

ενδιαφέρουσα ανασκόπηση από τον von Itzstein.3 Η 
επιφάνεια (περίβλημα) του ιού της γρίπης περιλαμβά-
νει τον ιοντικό δίαυλο Μ2, τη λεκτίνη-αιμοσυγκολ-
λητίνη και το ένζυμο ΝΑ (ή αλλιώς σιαλιδάση). Ο 
ιός της γρίπης προσκολλάται στο κύτταρο-ξενιστή, 
χρησιμοποιώντας την αιμοσυγκολλητίνη για την 
αναγνώριση μορίων, όπως το GD1a, που περιέχουν 
κατάλοιπα Ν-ακετυλο-νευραμινικού (σιαλικού) οξέος 
στο κύτταρο-ξενιστή. Ο ιός, στη συνέχεια, υφίστα-
ται διάχυση μέσα από τη λιπιδιακή μεμβράνη του 
κυττάρου και ενδοκυτταρώνεται σχηματίζοντας 
ενδοσώματα. Έπειτα, μέσω γεγονότων εξαρτώμενων 
από το pH, προκαλείται απελευθέρωση του ιϊκού 
γενετικού υλικού μέσα στο κυτταρόπλασμα (με τη 
μορφή των ιϊκών ριβονουκλεοπρωτεϊνών). Στο σημείο 
αυτό, ο ιοντικός δίαυλος Μ2 δρα μετατρέποντας το 
pH στο εσωτερικό του ιού σε όξινο. Το παραπάνω 
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απομάκρυνση 

Εικόνα 1. Σχηματική αναπαράσταση της δομής του ιού 
της γρίπης. Διακρίνεται ο λιπιδιακός φάκελος, η αιμο-
συγκολλητίνη και η νευραμινιδάση, καθώς και το RNA 
γενετικό υλικό του ιού (νουκλεοπρωτεΐνη).
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της πρωτεΐνης Μ1 από τη ριβονουκλεοπρωτεΐνη του 
ιού, προκειμένου η τελευταία να εισέλθει μέσα στον 
πυρήνα.4 Στη συνέχεια, οι ιϊκές ριβονουκλεοπρωτε-
ΐνες εισέρχονται στον πυρήνα για αναδιπλασιασμό. 
Το θετικής πολικότητας ιϊκό αγγελιοφόρο mRNA 
εξέρχεται από τον πυρήνα στο κυτταρόπλασμα για 
τη σύνθεση των πρωτεϊνών. Ορισμένες πρωτεΐνες 
εισέρχονται στον πυρήνα, για να βοηθήσουν στον 
ιϊκό αναδιπλασιασμό και το σχηματισμό των νέων 
ριβονουκλεοπρωτεϊνικών συμπλεγμάτων. Επομέ-
νως, η σύνθεση ιϊκών πρωτεϊνών προετοιμάζει την 
πρόδρομη μορφή του ιού για τη μετέπειτα έξοδό του 
από το κύτταρο. Η ΝΑ αποκόπτει τα τελικά ακετυλο-
νευραμινικά κατάλοιπα τόσο από το νεοσυντιθέμενο 
ιό όσο και από την επιφάνεια του κυττάρου-ξενιστή. 
Η δράση της ΝΑ επιτρέπει στον ιό που έχει συσσω-
ρευτεί στο κύτταρο-ξενιστή να απομακρυνθεί από 
το κύτταρο και κατόπιν να μολύνει νέα κύτταρα3 
(Εικόνα 2). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχέση της 
δράσης της αιμοσυγκολλητίνης με τη ΝΑ. Η ΝΑ 
είναι αναγκαία για τη μείωση της πρόσδεσης της 
αιμοσυγκολλητίνης που δεσμεύει τους υποδοχείς, 
και έτσι, όπως προαναφέρθηκε, επιτρέπει στα ιϊκά 
σωμάτια να προσανατολίζονται, να προσδένονται και 
να εισέρχονται στα κύτταρα-στόχους, όπως εκείνα 
του αναπνευστικού επιθηλίου του ανθρώπου, και να 
απομακρύνονται από αυτά στο τέλος του κύκλου πολ-
λαπλασιασμού τους.4 Ακριβώς λόγω του παραπάνω, 
πιθανώς ιοί με νέους συνδυασμούς υποτύπων να μην 
είναι δυνατό να πολλαπλασιαστούν αποτελεσματικά.2 
Αυτό ίσως εξηγεί ότι ο αριθμός των υπότυπων αυτών 

είναι αρκετά μικρότερος από το μέγιστο μαθηματικό 
συνδυασμό των 114 (9x16) υπότυπων. Από κλινικής 
πλευράς, σημαντική είναι επίσης η σύνδεση της 
αιμοσυγκολλητίνης με το σιαλικό οξύ είτε μέσω 
α(2,6)-δεσμού στη γαλακτόζη που βρίσκεται στο 
επιθήλιο των αναπνευστικών κοιλοτήτων μετά από 
τη διακλάδωση του βρόγχου, προδιαθέτοντας έτσι 
σε πρωτοπαθή πνευμονία, είτε μέσω του α(2,3)-δε-
σμού, που βρίσκεται στα πνευμονιοκύτταρα τύπου 
ΙΙ και τα κυψελιδικά μακροφάγα. Η διαφορά στους 
υποδοχείς εξηγεί τα συμπτώματα από το κατώτερο 
αναπνευστικό σύστημα που προκαλεί ο Η5Ν1 ιός,2 
σε αντίθεση με τους λοιπούς ιούς γρίπης Α.

Μηχανισμοί δράσης και αντοχή  
στις αδαμαντίνες

Οι αδαμαντίνες δρουν με τον αποκλεισμό του 
ιοντικού διαύλου Μ2 του ιού, αποτρέποντας την 
απελευθέρωση του ιού στο κυτταρόπλασμα του 
κυττάρου-ξενιστή. Οι αδαμαντίνες έχουν χρησιμο-
ποιηθεί προληπτικά για την αποφυγή της λοίμωξης 
ή τη μείωση της διάρκειάς της χωρίς επιπλοκές 
εποχικής γρίπης, αλλά το όφελος σε κλινικά σοβα-
ρές καταστάσεις δεν έχει τεκμηριωθεί πλήρως. Τα 
φάρμακα αυτά έχουν μικρό κόστος και είναι αρκετά 
σταθερά κατά την αποθήκευσή τους.5 

H ακριβής βιοχημική δράση των αδαμαντινών 
παραμένει ασαφής, καθώς υποστηρίζονται δύο από-
ψεις.6 Σύμφωνα με την πρώτη, το φάρμακο δρα 
αποκλείοντας το δίαυλο, όταν αυτός βρίσκεται στην 
ανοικτή φάση, ενώ σύμφωνα με άλλη, το φάρμακο 
δεσμεύεται κατά προτίμηση στην κλειστή κατάσταση 
του διαύλου, την οποία και σταθεροποιεί. Προς τη 
δεύτερη άποψη συνηγορεί το γεγονός ότι η δράση της 
αδαμαντίνης είναι πιο γρήγορη σε ουδέτερο pH, στο 
οποίο ο δίαυλος παραμένει περισσότερο κλειστός, 
παρά στο χαμηλό pH, όπου ευνοείται η ανοικτή 
κατάσταση του διαύλου.6 Σημειώνεται επίσης ότι σε 
υψηλές συγκεντρώσεις οι αδαμαντίνες επηρεάζουν 
και το εκκριτικό ενδοκυττάριο μονοπάτι των ιϊκών 
πρωτεϊνών7 (Εικόνα 3). 

Από την άλλη πλευρά, η γενετική βάση της αντο-
χής στις αδαμαντίνες είχε προσδιοριστεί ήδη από 
το 1979, από τη μελέτη των Hay et al,8 που ανέφε-
ραν ότι ευθύνεται το γονίδιο που κωδικοποιεί τη 
μητρική (matrix) πρωτεΐνη. Τα νεότερα δεδομένα 
υπογραμμίζουν ότι η αντοχή οφείλεται σε μεταλ-
λάξεις στο γονίδιο της Μ2 μητρικής πρωτεΐνης, με 

Εικόνα 2. Ο χημικός τύπος της αμανταδίνης (Α), της 
ριμανταδίνης (Β), της οσελταμιβίρης (Γ) και της ζανα-
μιβίρης (Δ).
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συνέπεια είτε ο μεταλλαγμένος ιοντικός δίαυλος να 
μην δεσμεύει τις αδαμαντίνες ή παρά τη δέσμευση 
των αδαμαντινών στην Μ2 πρωτεΐνη, να μην υπάρ-
χει ανασταλτική δράση. Το παραπάνω φαίνεται να 
οφείλεται σε αύξηση της διαμέτρου του πόρου Μ2 
πρωτεΐνης.9 Παράλληλα, είναι πλέον γνωστό ότι οι 
μεταλλάξεις στα αμινοξεϊκά κατάλοιπα στις θέσεις 
27, 30 ή 31 οδηγούν σε >100 φορές μείωση της 
ευαισθησίας απέναντι στην αμανταδίνη ή τη ριμα-
νταδίνη. Πρόσφατα όμως αναφέρθηκε ότι, εκτός 
από μεταλλάξεις στην Μ2 πρωτεΐνη, μεταλλάξεις 
σε ορισμένους υπότυπους της αιμοσυγκολλητίνης, 
όπως ο Η7, μπορεί να επιφέρουν αντοχή στις αδα-
μαντίνες, παρότι και αυτός ο μηχανισμός δεν έχει 
εξακριβωθεί πλήρως.10 

Η αντοχή στην αμανταδίνη και τη ριμανταδίνη 
είναι πλήρως διασταυρούμενη και αναφέρεται κυρίως 
σε πληθυσμούς που βρίσκονται σε «κλειστό περιβάλ-
λον», όπως τα νηπιαγωγεία, οι παιδιατρικοί θάλαμοι 
και τα νοικοκυριά, όπου μπορεί να γίνει χρήση 
αντιϊικών φαρμάκων.11 Τα στελέχη που εμφανίζουν 
αντοχή στις αδαμαντίνες είναι γενετικά σταθερά και 
εμφανίζουν την ίδια μεταδοτικότητα ή είναι εξίσου 

παθογόνα με τα μη ανθεκτικά στελέχη.11 
Στη μελέτη των Bright et al,11 όπου εξετάστηκαν 

>7.000 στελέχη γρίπης Α που είχαν ληφθεί από το 
1994−2005 σε παγκόσμια κλίμακα, παρατηρήθηκε 
σημαντική αύξηση της αντοχής στις αδαμαντίνες από 
0,4% το 1993−1994 στο 12,3% το 2003−2004, ενώ 
τα περισσότερα ανθεκτικά στελέχη παρατηρήθηκαν 
στο Hong-Kong. Από το σύνολο των ανθεκτικών 
στελεχών >84% προέρχονταν από την περίοδο της 
γρίπης του 2003, το οποίο δηλώνει μια σημαντική 
αύξηση της αντοχής των Η3Ν2 στελεχών παγκοσμί-
ως, τα οποία ήταν κυρίαρχα την περίοδο εκείνη. Τα 
αυξημένα ποσοστά αντοχής οφείλονται, κατά τους 
συγγραφείς, στο ότι σε αρκετές χώρες τα εν λόγω 
φάρμακα δεν χορηγούνται αποκλειστικά με ιατρική 
συνταγή, με αποτέλεσμα την αυξημένη χρήση τους. 
Ένας επιπρόσθετος λόγος είναι ότι τα φάρμακα 
αυτά χρησιμοποιούνται εκτός της γρίπης και σε 
άλλες παθήσεις, όπως το Parkinson (αμανταδίνη), 
με αποτέλεσμα την ακόμη μεγαλύτερη χρήση τους 
στο γενικό πληθυσμό. 

Η παραπάνω συσχέτιση μεταξύ της χρήσης των 
αντιϊικών και της εμφάνισης ανθεκτικών στελεχών 

Εικόνα 3. Διακρίνεται παραστατικά ο ενδοκυττάριος κύκλος ζωής του ιού της γρίπης, καθώς και τα σημεία στα οποία 
δρουν τα αντιϊικά φάρμακα (η εικόνα είναι ελαφρά τροποποιημένη από την αρχική έκδοση στο Whittaker GR. Intracel-
lular trafficking of influenza virus: Clinical implications for molecular medicine. exp	rev	Mol	Med 2001, 3:1−13). 
Συντμήσεις: c-rnA	(+):	Θετικής	πολικότητας	συμπληρωματικό	rnA,	hA:	Αιμοσυγκολλητίνη,	ιrnA	(-):	Ιϊκό	rnA	αρνητικής	
πολικότητας,	ιρνΠ:	Ιϊκές	ριβονουκλεοπρωτεΐνες,	Μ1:	Μητρική	πρωτεΐνη,	Μ2:	Ιοντικός	δίαυλος	Μ2,	mrnA	(+):	Θετικής	πο-
λικότητας	αγγελιοφόρο	rnA,	nA:	νευραμινιδάση,	nP:	νουκλεοπρωτεΐνη,	nS-1:,	nS-2:	Ιϊκή	πρωτεΐνη,	pols:	Πολυμεράσες	
*η	δράση	αυτή	της	αμανταδίνης	συμβαίνει	σε	υψηλές	συγκεντρώσεις	του	φαρμάκου.	
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δία και την Ευρώπη είχαν μικρά ποσοστά αντοχής 
(2−9%), ενώ οι ιοί από τη Νοτιοανατολική Ασία είχαν 
υψηλότερα ποσοστά (33−100%).14 Η διαφορά αυτή 
οφείλεται στη μετάδοση στελεχών του κλάδου του 
ιού Α/Brisbane/59/2007 σε πολλά μέρη του κόσμου 
με την εξαίρεση της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπου 
εξακολουθούν να επικρατούν στελέχη του κλάδου του 
ιού A/Hong Kong/2652/2006. Η διαπίστωση της μεί-
ωσης της αντοχής στελεχών Η1Ν1 στην Αυστραλία 
και η αύξηση της αντοχής στη Νοτιοανατολική Ασία 
το 2007 αντιστρέφει την τάση που παρατηρήθηκε το 
2006, όταν η αντοχή των Α/Η1 στελεχών αυξανόταν 
στην Αυστραλία και σε άλλα μέρη του κόσμου, αλλά 
παρέμενε σχετικά χαμηλή στο μεγαλύτερο μέρος 
της Νοτιοανατολικής Ασίας. Από την άλλη πλευρά, 
η σύγκριση των παραπάνω στελεχών ως προς την 
ανθεκτικότητά τους στους αναστολείς της ΝΑ δεν 
αποκάλυψε κάποια διαφορά.14 

Τέλος, όσον αφορά στον περισσότερο ευπαθή 
στη γρίπη παιδιατρικό πληθυσμό, στη μόνη σχετι-
κή μελέτη, που πραγματοποιήθηκε στην Ιαπωνία, 
βρέθηκε ότι τα μικρότερα παιδιά ήταν πιο πιθανό 
να αναπτύξουν αντοχή μετά από τη θεραπεία με 
αμανταδίνη. Συνακόλουθα έδειξαν, επίσης, μια ση-
μαντική επανάκαμψη του πυρετού κατά την 4η ή 5η 
ημέρα, με αποτέλεσμα την αύξηση της διάρκειας 
της νόσου.15 

Μηχανισμοί δράσης και αντοχή στους 
αναστολείς της νευραμινιδάσης

Ο ρόλος της ΝΑ που περιγράφηκε παραπάνω 
επεξηγεί άμεσα και το μηχανισμό δράσης των ανα-
στολέων της ΝΑ, οσελταμιβίρης και ζαναμιβίρης.16 
Όπως φαίνεται στην εικόνα 4, οι αναστολείς της 
νευραμινιδάσης παρεμβαίνουν στην απελευθέρω-
ση του ιού της γρίπης από τα μολυσμένα κύτταρα 
του ξενιστή, αποτρέποντας έτσι τη μόλυνση νέων 
κυττάρων του ξενιστή και επομένως τη διάδοση του 
ιού μέσα στο αναπνευστικό σύστημα. Οι αναστολείς 
της ΝΑ, όταν χορηγούνται εντός 12 ωρών από την 
έναρξη του πυρετού, φαίνεται ότι ελαττώνουν τα 
κλινικά συμπτώματα της γρίπης κατά περίπου 3 
ημέρες, σε σύγκριση με όταν χορηγούνται ύστερα 
από 48 ώρες. Το γεγονός αυτό είναι σημαντικό από 
πλευράς δημόσιας υγείας, ιδίως εάν υπολογίσουμε 
το μέγεθος του πληθυσμού που μπορεί να νοσήσει 
και την απώλεια ωρών εργασίας.2 

Οι αναστολείς της νευραμινιδάσης είναι αποτε-

αναμφίβολα παραπέμπει στο σύγχρονο πρόβλη-
μα της αντοχής των βακτηρίων στα αντιβιοτικά. 
Κοινός μηχανισμός φαίνεται να είναι η απόκτηση 
πλεονεκτήματος επιβίωσης συγκεκριμένων ιϊκών ή 
βακτηριακών στελεχών κάτω από την αποκαλούμενη 
εξελικτική πίεση που ασκούν οι αντιβιοτικοί ή οι 
αντιϊικοί παράγοντες, αντίστοιχα. Παρόλα αυτά, δεν 
αποκλείεται να υπάρχουν μεταλλάξεις στο γονίδιο 
της Μ2 πρωτεΐνης, οι οποίες να επιφέρουν αντοχή 
στην αμανταδίνη/ριμανταδίνη και οι οποίες να έχουν 
συμβεί αυθόρμητα (spontaneous mutations), πριν 
από τη χρήση οποιουδήποτε φαρμάκου. Μία σχετι-
κή περίπτωση αφορά σε Η1Ν1 στέλεχος, το οποίο 
προερχόταν από την επιδημία γρίπης του 1933−1934 
και το οποίο είχε αντοχή στην αμανταδίνη, σε μια 
εποχή, δηλαδή, όπου δεν γινόταν χρήση της φαρ-
μακευτικής αυτής ουσίας.11 

Μεταγενέστερα, εξετάστηκαν στελέχη του ιού 
της γρίπης Α, και συγκεκριμένα Η3Ν2 και Η1Ν1 
στελέχη, τα οποία απομονώθηκαν από διάφορες 
χώρες παγκοσμίως κατά την περίοδο 2005−2006.12 
Τα αποτελέσματα δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς 96% 
των στελεχών από τις ΗΠΑ και 100% των στελεχών 
από την Ασία εμφάνιζαν αντοχή στις αδαμαντίνες. 
Για την ανάλυση της εμφάνισης ανθεκτικών στελε-
χών, πραγματοποιήθηκε αλληλούχηση του γονιδίου 
της αιμοσυγκολλητίνης και φυλογενετική ανάλυση. 
Η μέθοδος αυτή, η οποία επιτρέπει τη γενετική 
σύγκριση και ταξινόμηση όλων των στελεχών με 
τη χρήση ηλεκτρονικών προγραμμάτων, αποκά-
λυψε ότι τουλάχιστον δύο διαφορετικές εισαγωγές 
ανθεκτικών στελεχών στο γενικό πληθυσμό πρέπει 
να είχαν συμβεί στο διάστημα εκείνο. Επιπλέον, η 
απόκτηση ανθεκτικών Η1Ν1 στελεχών φάνηκε ότι 
ήταν διακριτό αποτέλεσμα της πορείας των Η1Ν1 
στελεχών και όχι συνέπεια του ανασυνδυασμού 
μεταξύ ανθεκτικού Η3Ν2 και μη ανθεκτικού Η1Ν1 
στελέχους.12 Παράλληλα, σε μελέτη των Barr et 
al,13 βρέθηκε ότι σε στελέχη από την περιοχή της 
Αυστραλίας και των εγγύς περιοχών του Ειρηνικού, 
το 2006, κατά μέσον όρο το 21,8% των στελεχών 
του Η1Ν1 είχαν αντοχή, παρότι στο παρελθόν η 
εμφάνιση ανθεκτικών στελεχών ήταν σπάνια. Σύμ-
φωνα με τα νεότερα στατιστικά στοιχεία του ίδιου 
εργαστηρίου, τα ποσοστά της αντοχής του στελέχους 
Η3Ν2 συνέχισαν να αυξάνονται στις περισσότερες 
χώρες το 2007, αλλά μια διακριτή ποικιλομορφία 
παρατηρείται στην περίπτωση του στελέχους Η1Ν1. 
Οι Η1Ν1 ιοί από την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλαν-



Φάρμακα έναντι των ιών της γρίπης: Τρόπος δράσης και εμφάνιση αντοχής  ———————————————————207

λεσματικοί απέναντι σε όλους τους υπότυπους της 
νευραμινιδάσης, και έτσι απέναντι σε όλα τα στελέχη 
του ιού της γρίπης, σε αντίθεση με τις αδαμαντίνες, 
που είναι αποτελεσματικές μόνο έναντι του ιού γρίπης 
Α. Επιπρόσθετα, οι αναστολείς της νευραμινιδάσης 
σχετίζονται με λιγότερη τοξικότητα σε σχέση με τις 
αδαμαντίνες.16

Οι αναστολείς της νευραμινιδάσης, όπως η 
οσελταμιβίρη ή η ζαναμιβίρη, παρουσιάζουν στενή 
ομοιότητα με το φυσικό υπόστρωμα (νευραμινικό ή 
σιαλικό οξύ) και έτσι προσδένονται στο ενεργό κέντρο 
του ενζύμου.16 Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι 
μεταλλάξεις κυρίως στο ενεργό κέντρο του ενζύμου 
της νευραμινιδάσης θα επιφέρουν αντοχή απέναντι 
στην οσελταμιβίρη και τη ζαναμιβίρη. Είναι σημα-
ντικό, ωστόσο, να σημειωθεί ότι παρότι υπάρχουν 
πολλά συντηρημένα κατάλοιπα στο ενεργό κέντρο 
του ενζύμου τα οποία εμπλέκονται στην πρόσδεση 
των συναφών αναστολέων, εντούτοις μεταλλάξεις 
μόνο σε ορισμένα από αυτά φαίνεται ότι επιφέρουν 
αντοχή.17 Για την περαιτέρω κατανόηση του μηχανι-
σμού εμφάνισης αντοχής στους αναστολείς της νευ-
ραμινιδάσης, οι Wang et al17 εστίασαν σε μία από τις 
χαρακτηριστικές μεταλλάξεις που προκαλούν αντοχή 
και συγκεκριμένα στη θέση 274 των αμινοξέων της 

νευραμινιδάσης. Βρέθηκε ότι η αντικατάσταση της 
ιστιδίνης με αμινοξέα με μεγαλύτερες πλευρικές 
αλυσίδες, π.χ. φαινυλαλανίνη ή τυροσίνη, επιφέρει 
αύξηση της αντοχής απέναντι στην οσελταμιβίρη, 
ενώ το αντίθετο παρατηρήθηκε με αμινοξέα με 
μικρότερη πλευρική αλυσίδα. 

Από επιδημιολογικής άποψης, πριν από την εφαρ-
μογή των αναστολέων της νευραμινιδάσης δεν είχε 
παρατηρηθεί σημαντικός αριθμός στελεχών με αντοχή 
απέναντι στους φαρμακευτικούς αυτούς παράγοντες 
(<1%).18 Παλαιότερα δεδομένα ανέφεραν ότι κατά 
τα πρώτα χρόνια της εφαρμογής των αναστολέων 
νευραμινιδάσης, το ποσοστό αντοχής δεν υπερέβαινε 
στο γενικό πληθυσμό το 1%.16 Αναλυτικότερα, τα 
τρία πρώτα χρόνια της χρήσης αναστολέων της νευ-
ραμινιδάσης (1999−2002), από το σύνολο των 2.287 
στελεχών μόνο 8 παρουσίαζαν >10 φορές μειωμένη 
ευαισθησία στην οσελταμιβίρη.18 

Πρόσφατα όμως καταγράφηκε αύξηση της αντο-
χής στους αναστολείς της ΝΑ και στην Ευρώπη.19 

Επιπρόσθετα, όσον αφορά στον ιό της γρίπης Β, όπου 
σε αντίθεση με την αμανταδίνη, μπορεί να χρησι-
μοποιηθούν οι αναστολείς της ΝΑ, παρατηρούνται 
αναδυόμενα υψηλά ποσοστά αντοχής.20 

Σε μία ενδιαφέρουσα πρόσφατη μελέτη, οι Sheu 

Εικόνα 4. (Α) Σχηματική αναπαράσταση της δράσης της νευραμινιδάσης στο συνεχιζόμενο αναδιπλασιασμό των ιϊκών 
σωματίων κατά τη λοίμωξη με ιό της γρίπης. (Β) Σχηματική παράσταση της παρεμπόδισης του αναδιπλασιασμού του 
ιού από τους αναστολείς της νευραμινιδάσης. Η αναστολή αυτή της νευραμινιδάσης αποτρέπει την απελευθέρωση των 
ιϊκών σωματιδίων από την επιφάνεια των μολυσμένων κυττάρων (Moscona A. Neuraminidase inhibitors for influenza. 
neJM 2005, 353:1363–1373).
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et al21 μελέτησαν 4.570 στελέχη γρίπης απομονωμένα 
από διάφορες χώρες κατά την περίοδο 2004−2008. 
Τα στελέχη Η3Ν2 της γρίπης Α εμφάνιζαν τη μεγα-
λύτερη ευαισθησία στην οσελταμιβίρη, σε σχέση 
με τα στελέχη Η1Ν1, ενώ τα στελέχη της γρίπης Β 
εμφάνιζαν σημαντικά μεγαλύτερη αντοχή σε σχέση με 
τα στελέχη της γρίπης Α. Επίσης, κατά το 2004−2007 
εντοπίστηκαν έξι στελέχη Η1Ν1 και ένα Η3Ν2 στέ-
λεχος με αντοχή που οφειλόταν σε μετάλλαξη στο 
αμινοξύ της θέσης 247. Ωστόσο, κατά το 2007−2008 
παρατηρήθηκε στις ΗΠΑ αντοχή περίπου στο 9% 
από τα στελέχη Η1Ν1, τα οποία είχαν απομονωθεί 
από ασθενείς που δεν είχαν λάβει θεραπεία.21 

Για την Ελλάδα, με βάση τα νεότερα δεδομένα, 
το 11% των Η1Ν1 στελεχών που εξετάστηκαν κατά 
τη χειμερινή περίοδο 2007−2008, εμφάνιζαν αντοχή 
στην οστελταμιβίρη.22 Την ίδια περίοδο, ιδιαίτερα 
υψηλά ποσοστά παρατηρήθηκαν στη Νορβηγία 
(67%), το Βέλγιο (53%), τη Γαλλία (47%) και τη 
Ρωσία (45%). Κατά την περίοδο από το 2ο τρίμηνο 
του 2008 έως τις 22 Σεπτεμβρίου του 2008, ιδιαίτερα 
υψηλά ποσοστά αντοχής στην οσελταμιβίρη έχουν 
καταγραφεί στη Νότια Αφρική, την Αυστραλία, τις 
Φιλιππίνες (100%, 96% και 91% του συνόλου των 
εξετασθέντων στελεχών, αντίστοιχα). Είναι ιδιαίτερα 
ενδιαφέρον ότι στη Νότια Αφρική, από το σύνολο 
των 129 ασθενών με ανθεκτικά στελέχη, μόνο ένας 
ελάμβανε οσελταμιβίρη.22 

Ο παιδιατρικός πληθυσμός αποτελεί, όπως ανα-
φέρθηκε και προηγουμένως, μία από τις πιο ευάλωτες 
στον ιό της γρίπης και, συνεπώς, πιο σημαντικές 
ως προς την αντιϊική θεραπεία, ηλικιακές ομάδες 
πληθυσμού. Αναφορικά με τους αναστολείς της ΝΑ, 
η ζαναμιβίρη έχει λάβει έγκριση για παιδιά >7 ετών 
και η οσελταμιβίρη για παιδιά >1 έτους. Φαίνεται 
ότι η χρήση της οσελταμιβίρης οδηγεί σε μείωση της 
διάρκειας των κλινικών συμπτωμάτων στα παιδιά 
και παράλληλα, σε μείωση της επίπτωσης της μέσης 
ωτίτιδας και της χρήσης των αντιβιοτικών φαρμάκων. 
Σχετικά με την αντοχή, παρότι στην Ιαπωνία έχει 
αναφερθεί σημαντική αντοχή σε παιδιά, στις ΗΠΑ, 
έως το 2006, δεν είχε καταγραφεί σημαντική αντο-
χή.23 Όμως, τα ποσοστά αυτά φαίνεται με νεότερες 
μελέτες να έχουν αυξηθεί στο 5−6%.24

Η5Ν1 και αντιϊικοί παράγοντες
Ο ρόλος των φαρμακευτικών παραγόντων έναντι 

του ιού της γρίπης αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε 

καταστάσεις πανδημίας από στελέχη γρίπης όπως ο 
Η5Ν1. Για το λόγο αυτό, θεωρείται απαραίτητη η 
ύπαρξη αποθεμάτων αντιϊικών φαρμάκων στις διά-
φορες χώρες. Όλες οι χώρες πρέπει να είναι πάντα 
σε συναγερμό αφενός για τη διερεύνηση στελεχών 
που μπορεί να προκαλέσουν πανδημία, αφετέρου για 
τον καλύτερο χειρισμό και συντονισμό των κρίσεων 
πανδημίας.25 

Σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα στοιχεία των Meijer 
et al,26 όλες οι χώρες της Ευρώπης με εξαίρεση την 
Ουκρανία διέθεταν (με βάση τα στοιχεία του 2007) 
αποθέματα για την οσελταμιβίρη, ενώ τέσσερις μόνο 
χώρες για τη ζαναμιβίρη και τρεις για τη ριμαντα-
δίνη. Στα πλαίσια αυτά, η σύγκριση επομένως της 
αδαμαντίνης ή/ και των αναστολέων της ΝΑ ως προς 
την αποτελεσματικότητά τους απέναντι στον Η5Ν1 
είναι σημαντικές ιδίως για το σχεδιασμό των κρατών 
για το ενδεχόμενο πανδημίας. Λόγω της ιδιαίτερης 
φύσης του Η5Ν1 και της ευτυχώς περιορισμένης 
μετάδοσής του στους ανθρώπους, δεν είναι δυνατή 
η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Από την 
ανάλυση στελεχών Η5Ν1 από το Βιετνάμ, τη Μα-
λαισία, την Καμπόντια βρέθηκε ότι όλα τα στελέχη 
είχαν μεταλλάξεις στο γονίδιο της πρωτεΐνης Μ2, 
που επέφερε αντοχή στην αδαμαντίνη. Το παραπάνω 
ίσως συνηγορεί υπέρ της προτίμησης της χρήσης 
αναστολέων της ΝΑ για την αντιμετώπιση του Η5Ν1. 
5,27 Από την άλλη πλευρά, ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
ταυτοποίηση ενός Η5Ν1 στελέχους το οποίο βρέθη-
κε ανθεκτικό στην περισσότερο χρησιμοποιούμενη 
οσελταμιβίρη, αλλά ευαίσθητο στη ζαναμιβίρη, 
εξαιτίας μίας μετάλλαξης στο ενεργό κέντρο της 
ΝΑ.3,28 Σε μεταγενέστερη ανάλυση, βρέθηκε ότι η 
ιδιομορφία αυτή οφείλεται σε μια αλλαγή του υδρό-
φοβου μέρους της ΝΑ.29 Οι συγγραφείς της μελέτης 
αυτής προτείνουν την επέκταση των αποθεμάτων 
των διαφόρων χωρών εκτός της οσελταμιβίρης και 
στη ζαναμιβίρη, δεδομένης πιθανής διαφορετικής 
συμπεριφοράς του ιού ως προς τα δύο φάρμακα σε 
ενδεχόμενο επιδημίας. Στο ίδιο πλαίσιο, ο von Itzs-
tein,3 στο εργαστήριο του οποίου έγινε ο σχεδιασμός 
της ζαναμιβίρης, υποστηρίζει ότι η διατήρηση μιας 
ισχυρής ομοιότητας του φαρμάκου με το φυσικό 
υπόστρωμα της ΝΑ θα μείωνε αισθητά τον κίνδυνο 
της εμφάνισης βιώσιμων, ανθεκτικών στα φάρμακα 
στελεχών. Αυτό οφείλεται στο ότι όταν η σύνδεση 
του φαρμάκου εξαρτάται είτε από τον αναπροσα-
νατολισμό των αμινοξέων του ενεργού κέντρου του 
ενζύμου είτε από την αλληλεπίδραση με αμινοξέα 
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που δεν βρίσκονται στο ενεργό κέντρο, η πιθανότητα 
της ύπαρξης ανθεκτικών, μεταλλαγμένων στελεχών 
που κατορθώνουν να επιβιώσουν αυξάνεται. 

Επιπροσθέτως, οι Meijer et al26 σημείωσαν, ότι 
τουλάχιστον με βάση τα δεδομένα του 2007, πα-
ρότι οι περισσότερες χώρες είχαν ικανοποιητικά 
αποθέματα φαρμάκων, μόνο ορισμένες από αυτές 
είχαν τη δυνατότητα εργαστηριακής ανίχνευσης και 
επιδημιολογικής παρακολούθησης της αντοχής. Το 
2008 όμως, όπως φαίνεται από την πρόσφατη έκθεση 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας,22 η κατάσταση 
είναι ενθαρρυντική για τα Κέντρα Αναφοράς Γρίπης 
στην Ευρώπη, καθώς οι δοκιμασίες για την ανίχνευ-
ση της αντοχής είχαν εφαρμοστεί στη συντριπτική 
πλειονότητα των χωρών του Ευρωπαϊκού Σχήματος 
για την Παρακολούθηση της Γρίπης (EISS). 

Είναι λογική η υπόθεση ότι η ανάδυση αντοχής 
κατά την περίοδο της πανδημίας θα ευνοήσει θεωρητι-
κά την επικράτηση ανθεκτικών στελεχών, οδηγώντας 
σε αύξηση της θνησιμότητας του πληθυσμού. Παρόλα 
αυτά, το γεγονός ότι σε προηγούμενες πανδημίες 
γρίπης δεν είχε γίνει χρήση αντιϊικών φαρμάκων, 
καθότι δεν υπήρχαν, περιορίζει τη σχετική επιστη-
μονική εμπειρία. Για τη διερεύνηση του παραπάνω, 
απαιτείται η προσέγγιση δύο βασικών θεμάτων: (α) 
αν οι μεταλλάξεις που επιφέρουν αντοχή επηρεάζουν 
τη μεταδοτικότητα του ιού και (β) αν τα υπολογι-
στικά μοντέλα μπορεί να επιτρέψουν την εξαγωγή 
ορισμένων χρήσιμων, συναφών εκτιμήσεων. 

Η σχέση μεταξύ της αντοχής  
στα αντιϊικά φάρμακα  
και της μεταδοτικότητας του ιού

Η μεγάλη ικανότητα του ιού για εξάπλωση, η 
έλλειψη ολοκληρωμένων γνώσεων σχετικά με τους 
μηχανισμούς της εμφάνισης αντοχής και ενδεχομέ-
νως η ατελής φυλογενετική παρακολούθηση των 
στελεχών της γρίπης έχουν από κοινού περιορίσει τη 
δυνατότητα να εκτιμήσουμε σε ποιο βαθμό η χρήση 
των φαρμάκων συμβάλλει στην εμφάνιση αντοχής και 
σε ποιο στάδιο της διάδοσης του ιού συμβαίνουν οι 
μεταλλάξεις. Η περίπτωση ενός ανοσοκατασταλμένου 
παιδιού, από το οποίο απομονώθηκαν 17 στελέχη 
του ιού της γρίπης Α/Η3Ν2 κατά τη διάρκεια ενός 
έτους, επέτρεψε τη μελέτη της καθαυτής επίδρα-
σης των φαρμάκων.30 Το παιδί αυτό έλαβε αρχικά 
οσελταμιβίρη και στη συνέχεια αμανταδίνη και 
ζαναμιβίρη για ιογενή πνευμονία. Αναλυτικότερα, 

38 ημέρες μετά από τη χορήγηση της οσελταμιβίρης 
παρατηρήθηκαν μεταλλάξεις σε τρία αμινοξέα της 
ΝΑ, με αποτέλεσμα την εμφάνιση κατά 274 φορές 
μεγαλύτερης αντοχής του ιού στην οσελταμιβίρη. 
Μάλιστα μία από αυτές τις μεταλλάξεις παρέμεινε 
για >8 μήνες μετά από τη διακοπή της οσελταμιβίρης. 
Επιπλέον, η χορήγηση της αδαμαντίνης οδήγησε επί-
σης στην ταχεία εμφάνιση της μετάλλαξης στη θέση 
31 στο γονίδιο της πρωτεΐνης Μ2, με αποτέλεσμα 
την εμφάνιση αντοχής. Θα μπορούσε, επομένως, να 
σημειωθεί ότι η καθαυτή «πίεση» από τη χορήγηση 
αντιϊκών φαρμάκων ευνοεί την επιβίωση των ανθε-
κτικών στελεχών. Το παιδί τελικά θεραπεύτηκε με 
τη χρήση της ζαναμιβίρης, γεγονός που επισημαίνει 
ότι η αντοχή στην οστελταμιβίρη δεν συνεπάγεται 
πάντα αντοχή και στη ζαναμιβίρη.30  

Από την άλλη πλευρά, η μεταδοτικότητα και η 
μολυσματικότητα του ιού της γρίπης είναι συνάρτηση 
παραγόντων αφενός του ξενιστή και αφετέρου του 
ιού. Όσον αφορά στον ξενιστή, οι επιδράσεις του 
γενετικού προφίλ του ξενιστή απέναντι στον ιό της 
γρίπης παραμένουν αδιευκρίνιστες. Ωστόσο, από 
τις μελέτες στα πειραματόζωα, φαίνεται ότι υπάρχει 
συμμετοχή γενετικών παραγόντων που επιδρούν 
στη φλεγμονώδη αντίδραση και τη σοβαρότητα της 
λοίμωξης.31 

Όσον αφορά στον ιό καθαυτό, εκτός από τη ση-
μασία των αντιγονικών δομών που προαναφέρθηκαν, 
φαίνεται ότι και η δομή των επιμέρους στελεχών 
μπορεί να έχει σημαντικό ρόλο. Οι Sarmento et al,32 
προκειμένου να μελετήσουν τη διαφορά των στελεχών 
της γρίπης των πτηνών ως προς τη λοιμογόνο δράση 
τους, χρησιμοποίησαν μικροσυστοιχίες (microarrays) 
που εφαρμόστηκαν σε ινοβλάστες εμβρύων ορνίθων. 
Είναι ενδιαφέρον ότι η μόλυνση των κυττάρων 
με δύο στελέχη με διαφορετικά χαρακτηριστικά 
πολλαπλασιασμού (A/CK/Hong Kong/220/97 και 
A/Egret/Hong Kong/757.2/02) επέφερε έως και τις 
αντίθετες μεταβολές στην έκφραση ίδιων γονιδίων, 
όπως των σχετιζόμενων με την ανοσία γονιδίων 
του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας Ι 
(MHC I) και του ΜΕΚ2. Οι ερευνητές αποδίδουν την 
ύπαρξη των διαφορών αυτών εν μέρει σε διαφορές 
της αλληλουχίας της δομικής πρωτεΐνης NS1 των 
δύο στελεχών. 

Το σημαντικότερο, ωστόσο, ερώτημα είναι αν 
οι μεταλλάξεις που επιφέρουν αντοχή (π.χ. μία 
μετάλλαξη στο γονίδιο της πρωτεΐνης Μ2 ή της 
νευραμινιδάσης) επηρεάζουν και τη μεταδοτικότητα 
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του ιού. Το παραπάνω ερώτημα αποκτά ιδιαίτερα 
μεγάλη σημασία στις επιδημίες και πανδημίες. Με 
άλλα λόγια, ένα από τα κύρια ερωτήματα στη με-
λέτη φαρμακευτικά ανθεκτικών στελεχών είναι εάν 
το ανθεκτικό στέλεχος έχει τουλάχιστον την ίδια 
ικανότητα επιβίωσης και μετάδοσης (fitness) με τα 
μη ανθεκτικά στελέχη. 

Σημαντικός αριθμός μελετών, ιδίως τα 3 τελευταία 
χρόνια, καταγράφουν το ποσοστό των θεραπευμένων 
ασθενών από τους οποίους απομονώθηκε ανθεκτικό 
στέλεχος. Τα παραπάνω στοιχεία προσφέρουν ένα 
δείκτη για την πιθανότητα εμφάνισης αντοχής στους 
αναστολείς της ΝΑ σε ασθενείς που λαμβάνουν 
σχετική θεραπεία. Από την άλλη πλευρά, όμως, 
υπογραμμίζεται ότι για την αντίσταση στους ανα-
στολείς της ΝΑ υπάρχει έλλειψη γνώσεων αφενός 
όσον αφορά στην πιθανότητα κάποιος ασθενής που 
έλαβε την παραπάνω αγωγή να μολύνει κάποιο άλλο 
άτομο με το ανθεκτικό στέλεχος αφετέρου σχετικά 
με την πιθανότητα να διαδοθεί επακόλουθα αυτός 
ο ιός.33 

Από το σύνολο επτά μεταλλάξεων που επιφέ-
ρουν αντοχή στους αναστολείς της ΝΑ, μόνο εκεί-
νη στο αμινοξύ της θέσης 274 της ΝΑ φάνηκε να 
είναι γενετικά σταθερή και θεωρητικά μπορούσε 
να επικρατήσει και σε συνθήκες πίεσης επιλογής.16 
Σε in	vivo πειράματα, οι Bouvier et al34 αναφέρουν 
πρόσφατα ότι δεν παρουσιάστηκε διαφορά ως προς 
τη μεταδοτικότητα του ιού από χοίρους που είχαν 
μολυνθεί με ανθεκτικά σε σύγκριση από χοίρους με 
μη ανθεκτικά στελέχη. Από την άλλη πλευρά, όταν 
εξετάστηκε η αερογενής μετάδοση του ιού φάνηκε ότι 
η αντοχή στην οσελταμιβίρη οδηγούσε σε ελάττωση 
της μεταδοτικότητας μέσω των σταγονιδίων του 
αέρα. Σε κλινικό επίπεδο, οι γνώσεις περιορίζονται 
στο ότι τα στελέχη με αντοχή στους αναστολείς της 
ΝΑ εμφανίζουν μικρότερη ικανότητα επιβίωσης 
και μετάδοσης (fitness), ενώ έχουν διατηρήσει την 
ευαισθησία τους στη ζαναμιβίρη.5

Μοντέλα πρόβλεψης εμφάνισης 
φαρμακευτικά ανθεκτικών στελεχών

Σε μια προσπάθεια προσέγγισης του ερωτήματος 
της παραπάνω ενότητας έχουν αναπτυχθεί ορισμένα 
θεωρητικά μοντέλα για τη σχέση της αντοχής και 
της μεταδοτικότητας. Οι Handel et al33 ανέπτυξαν 
πρόσφατα ένα συναφές θεωρητικό μοντέλο. Βάσει 
του μοντέλου αυτού προβλέπεται ότι η αρχική γενιά 

ανθεκτικών στελεχών είναι πιθανότερα μικρότερη 
σε σχέση με το ποσοστό των ανθεκτικών στελε-
χών που απομονώνεται από ασθενείς στις συναφείς 
επιδημιολογικές μελέτες. Το παραπάνω κατ’ ουσί-
αν υπαινίσσεται ότι ανθεκτικά στελέχη έχουν την 
ικανότητα να μεταδίδονται, παρότι για την πλήρη 
κατανόηση του φαινομένου, ιδιαίτερη σημασία έχει 
η ανοσολογική αλληλεπίδραση ιού-ξενιστή. 

Στο ίδιο πλαίσιο χρήσης μαθηματικών προσομοιώ-
σεων, τα οποία στηρίζονται εξ ορισμού σε ορισμένες 
παραδοχές, οι Lipsitch et al1 αναλύουν τη χρήση της 
οσελταμιβίρης σε ενδεχόμενο πανδημίας. Σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις του μοντέλου που χρησιμοποίησαν, 
προβλέπεται ότι η ευρύτατη κατανάλωση αντιϊικών, 
όπως η οσελταμιβίρη, θα οδηγήσει γρήγορα στη 
διάδοση ανθεκτικών στελεχών, λόγω του πλεονε-
κτήματος ως προς την επιβίωση που θα έχουν τα 
ανθεκτικά στελέχη, ακόμα και αν εμφανιστούν σπά-
νια. Ωστόσο, ακόμα και με την ύπαρξη ανθεκτικών 
στελεχών, προβλέπεται ότι η προφύλαξη και η θερα-
πεία θα μειώσει το συνολικό μέγεθος της επιδημίας. 
Τέλος, είναι ενδιαφέρον ότι οι μη φαρμακευτικές 
παρεμβάσεις, όπως η κοινωνική απομόνωση και 
το κλείσιμο των σχολείων, θα μειώσουν περαιτέρω 
τον αριθμό των κρουσμάτων. Από την άλλη πλευρά, 
φαίνεται ότι εάν εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα, μια 
μεγαλύτερη αναλογία των κρουσμάτων θα προκλη-
θεί από ανθεκτικά στελέχη.1 Επομένως, με βάση τις 
υπολογιστικές αυτές εκτιμήσεις, προτείνεται ότι μια 
αντιϊική στρατηγική με αρχικά σταθερά επίπεδα 
χρήσης φαρμάκων, ακολουθούμενη από μια χρονικά 
αυξανόμενη χρήση φαρμάκων, μπορεί να μειώσει το 
συνολικό μέγεθος της επιδημίας και να προλάβει τη 
μεγάλη διασπορά ανθεκτικών στελεχών.36 

Νεότεροι φαρμακευτικοί στόχοι
Το πρόβλημα της αναδυόμενης αντοχής στα φάρ-

μακα έναντι του ιού της γρίπης υπογραμμίζει την 
ανάγκη εύρεσης νέων φαρμακευτικών παραγόντων. 
Οι Beigel και Bray2 σε πρόσφατη ανασκόπησή τους, 
έχουν καταγράψει πιθανούς φαρμακευτικούς πα-
ράγοντες σε θέσεις-στόχους, οι οποίες προκύπτουν 
από την κατανόηση του κύκλου ζωής του ιού: (α) 
έτοιμα αντισώματα έναντι του ιού της γρίπης, τα 
οποία αφενός εμποδίζουν την πρόσδεση του ιού στα 
κύτταρα, αφετέρου σηματοδοτούν τα μολυσμένα 
κύτταρα για καταστροφή από το συμπλήρωμα ή 
τα Τ κύτταρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την 
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επιδημία του 1918, η χορήγηση σε ασθενείς ολι-
κού αίματος από επιβιώσαντες ασθενείς επέφερε 
αξιόλογη μείωση της θνητότητας. (β) Η χρήση 
DNA ολιγομερών αντίθετου νοήματος (antisense 
DNA), καθώς και του siRNA, τα οποία στοχεύουν 
το mRNA του ιού. Για το παραπάνω, απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η ανάπτυξη μεθόδων που θα 
επιτρέπουν την αποτελεσματική προσέγγιση των 
μολυσμένων κυττάρων.2 Επιπλέον, οι Hsieh και 
Hsu37 αναφέρονται σε νέους θεραπευτικούς στό-
χους για τον ιό της γρίπης, για τους οποίους έχει 
βρεθεί ότι δρουν φάρμακα αρχικώς σχεδιασμένα 
για άλλες ασθένειες: (α) αναστολείς της διάσπα-
σης της αιμοσυγκολλητίνης, όπως η ναφαμοστάτη 
και η γαμπεξάτη, (β) αναστολείς της διάχυσης 
μέσω κυτταρικής μεμβράνης, και της εισόδου 
στο κυτταρόπλασμα, όπως οι βενζοκινόνες, (γ) 
αναστολείς της RNA πολυμεράσης/ενδονουκλε-
άσης, όπως η φλουτιμίδη και τα ανάλογά της. Η 
διάκριση επίσης μεταξύ της Ν1 και των Ν2, Ν9 
τύπων της ΝΑ, που φέρουν κρυσταλλογραφικά 
διαφορετικές μορφές, μπορεί να συμβάλλει στο 
σχεδιασμό νέων φαρμάκων.38 Επίσης, οι Hoffmann 
et al39 βρήκαν ότι σε μολυσμένες με ιούς κυττα-
ροκαλλιέργειες, η χορήγηση ενός επαγωγέα της 
διάνοιξης διαύλων νατρίου ή ενός αναστολέα της 
πρωτεϊνικής κινάσης C ανέστειλε σημαντικά τον 
ιϊκό πολλαπλασιασμό. Παρόλα αυτά, η μεταφορά 
των παραπάνω ευρημάτων στο πλαίσιο πιθανής 
θεραπευτικής χρήσης θα απαιτήσει την ύπαρξη 
μελετών σε βάθος χρόνου. 

Τεχνικές ανίχνευσης της αντοχής  
στα αντιϊικά φάρμακα 

Οι τεχνικές ανίχνευσης της αντοχής στα αντιϊικά 
φάρμακα, και κυρίως για τους αναστολείς της ΝΑ, 
πραγματοποιούνται κυρίως στα Κέντρα Αναφοράς 
για τη Γρίπη, όπως αυτά ορίζονται για κάθε χώρα 
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Η πρώτη δοκιμασία για τη μελέτη της αντοχής 
βασίζεται στη χρήση κυτταροκαλλιεργειών, κυρίως 
σε νεφρικά κύτταρα πράσινου πιθήκου, και πρό-
κειται για τη μέθοδο ελάττωσης δημιουργίας ιϊκών 
πλακών (plaque reduction assay, PRA). Αναλυτι-
κότερα, για τον καθορισμό δράσης του αντιϊικού 
φαρμάκου, γίνεται προσδιορισμός του αριθμού των 
ιϊκών αποικιών που σχηματίζουν «πλάκες» πάνω στο 
κυτταρικό ταπήτιο παρουσία διαδοχικών αραιώσεων 

του φαρμάκου. Η συγκέντρωση του φαρμάκου που 
αναστέλλει τη δημιουργία των ιϊκών πλακών κατά 
50% αποτελεί την 50% ανασταλτική συγκέντρωση 
(IC50). Παρόλα αυτά, ένα πρακτικό πρόβλημα κατά 
την εφαρμογή της μεθόδου είναι ότι, ιδίως για τον 
ιό της γρίπης, εμφανίζεται ποικιλία ως προς τη δομή 
και το μέγεθος των πλακών, ανάλογα με τα διάφορα 
κλινικά στελέχη που απομονώνονται. Το παραπάνω 
έχει ως συνέπεια δυσχέρεια στην «ανάγνωση» του 
αποτελέσματος, έτσι ώστε η χρήση της PRA να έχει 
περιοριστεί, ιδίως για την ανίχνευση της αντοχής 
στους αναστολείς της ΝΑ.40 	

Η ανοσοενζυμική μέθοδος (enzyme immunoassay, 
EIA) έχει εφαρμογή στον προσδιορισμό της αντο-
χής του ιού γρίπης. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί 
αντισώματα έναντι της αιμοσυγκολλητίνης του ιού 
γρίπης Α (Η1 ή Η3) και βασίζεται στο γεγονός ότι η 
έκφραση της ιϊκής αιμοσυγκολλητίνης είναι ανάλογη 
της ιϊκής ανάπτυξης. Η δράση της αμανταδίνης και 
της ριμανταδίνης υπολογίζεται με την αναστολή 
έκφρασης της αιμοσυγκολλητίνης. Ιϊκά στελέχη ευ-
αίσθητα και ανθεκτικά στα συγκεκριμένα φάρμακα 
με γνωστή την Μ2 αλληλουχία χρησιμοποιούνται 
ως μάρτυρες. Η ΕΙΑ είναι τεχνικά εύκολη μέθοδος 
και μπορεί να εφαρμοστεί στον έλεγχο ταυτόχρονα 
πολλών στελεχών.41

Για τη μέτρηση της δράσης των αναστολέων 
της ΝΑ, οσελταμιβίρη και ζαναμιβίρη χρησιμο-
ποιείται η τεχνική αναστολής της ΝΑ (ΝΙ assay). 
Αυτή βασίζεται στη μέτρηση με φθοριόμετρο της 
απελευθέρωσης του 4-μεθυλβελιφερονικού οξέος 
από το φθοριογόνο υπόστρωμα 2’-(4-μεθυλβελι-
φερυλ-)-α-D-N-ακετυλνευραμινικού οξέος, μέσω 
της ενζυμικής δράσης της ΝΑ του ιού της γρίπης. 
Η συγκέντρωση της ΝΑ που ελαττώνει την ένταση 
του φθορισμού κατά 50% αποτελεί την IC50 του υπό 
εξέταση φαρμάκου.41

Από τις μοριακές μεθόδους, λόγω της έντονης 
προόδου αφενός στην τεχνολογία των μοριακών 
διαγνωστικών και αφετέρου στην κατανόηση της 
αντοχής του ιού της γρίπης, είναι ιδιαίτερα ενδι-
αφέρον να ανασκοπηθούν οι πλέον σύγχρονες ερ-
γασίες. Πρόσφατα, αναπτύχθηκε μοριακή μέθοδος 
πυροαλληλούχησης (pyrosequencing) που επιτρέπει 
την ανίχνευση μεταλλάξεων στο γονίδιο της ΝΑ 
των στελεχών Η1Ν1 και Η5Ν1, οι οποίες επιφέρουν 
αντοχή στην οσελταμιβίρη.42 Παράλληλα, οι Deyde 
et al43 έχουν αναπτύξει παραπλήσια μοριακή μέθοδο 
αλληλούχησης, προκειμένου να ανιχνεύσουν σχετικές 
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μεταλλάξεις στα στελέχη που προκαλούν την επο-
χική γρίπη και ειδικότερα σε ορισμένα αμινοξεϊκά 
κατάλοιπα της ΝΑ των Ν1 και Ν2 υποτύπων. Με τις 
παραπάνω τεχνικές δίνεται η δυνατότητα μέσα σε 
ένα εύλογο για κλινική εφαρμογή χρονικό διάστημα, 
και χωρίς την ανάγκη κυτταροκαλλιέργειας του ιού, 
να ανιχνευτεί από αναπνευστικά δείγματα ποσότητα 
ανθεκτικού στην οσελταμιβίρη ιϊκού φορτίου, ακόμα 
και όταν αποτελεί το 10% του συνολικού ιϊκού φορ-
τίου.43,44  Παράλληλα, οι Carr et al44 επισημαίνοντας 
ότι η μέθοδος της αλληλούχησης μπορεί να είναι 

χρονοβόρος και αρκετά δαπανηρή, προσπάθησαν 
να αναπτύξουν μία δοκιμασία διάκρισης αλληλίων 
(one-step allelic discrimination assay), που να επι-
τρέπει την ανίχνευση μετάλλαξης στο αμινοξύ της 
θέσης 274 της ΝΑ, στην οποία μάλιστα οφειλόταν 
η αντίσταση στην οσελταμιβίρη στην Ευρώπη κατά 
τους πρώτους μήνες του 2008. Επισημαίνεται, ωστό-
σο, ότι καθώς δεν είναι πλήρως γνωστοί οι μοριακοί 
μηχανισμοί της αντοχής στους αναστολείς ΝΑ, οι 
μοριακές τεχνικές δεν θα πρέπει να αντικαταστήσουν 
τις ενζυμικές δοκιμασίες αναστολής της ΝΑ.40
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Μηνιγγιτιδοκοκκική μηνιγγίτιδα: 
Αντιμετώπιση και επιτήρηση επιδημικών εκρήξεων
Ι.	Μαρίνου

η	μηνιγγιτιδοκοκκική	μηνιγγίτιδα	αποτελεί	μια	σοβαρή	νοσολογική	οντότητα	που	χρήζει	
άμεσης	θεραπευτικής	αντιμετώπισης	λόγω	της	υψηλής	θνητότητας,	αλλά	και	της	αυξημένης	
επίπτωσης	των	νευρολογικών	επιπλοκών	της.	η	επιδημιολογία	της	νόσου	έχει	αλλάξει	
δραματικά	τα	τελευταία	50	χρόνια,	με	την	εισαγωγή	νέων	εμβολίων,	αλλά	και	νέων	με-
θόδων	για	την	εργαστηριακή	διάγνωση.	Σε	περιπτώσεις	επιδημικών	εξάρσεων	απαιτείται	
άμεση	δράση	των	υπηρεσιών	υγείας	για	την	εξακρίβωση	των	πρωτογενών	κρουσμάτων	
και	την	προστασία	της	υπόλοιπης	πληθυσμιακής	ομάδας.	Στην	παρούσα	ανασκόπηση	
γίνεται	αναφορά	των	μέτρων	πρόληψης	για	την	αντιμετώπιση	επιδημιών	με	βάση	τα	νέα	
επιδημιολογικά	δεδομένα	της	νόσου.
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Λέξεις κλειδιά: Εμβολιασμός,	επιδημικές	εκρήξεις,	μηνιγγίτιδα,	neisseria	meningitidis,	χημειο-
προφύλαξη	

Εισαγωγή 
Η μηνιγγιτιδοκοκκική μηνιγγίτιδα είναι μια σοβαρή 

και δυνητικά θανατηφόρος λοίμωξη που προκαλείται 
από το μικροοργανισμό neisseria	meningitidis, ένα 
φυσικό αποικιστή του ανθρώπινου ρινοφάρυγγα. Ο 
άνθρωπος αποτελεί τη μοναδική φυσική δεξαμενή για 
τη neisseria	meningitidis.	Πρόκειται για Gram–αρ-
νητικούς, αερόβιους διπλόκοκκους, που μπορούν να 
προσκολλώνται σε ειδικούς υποδοχείς των κυλινδρι-
κών, μη κροσσωτών, επιθηλίων του ρινοφάρυγγα. 
Εκεί πολλαπλασιάζονται και κάτω από ορισμένες 
συνθήκες ο μικροοργανισμός διαπερνά το φραγμό 
του βλεννογόνου και εισέρχεται στη συστηματική 
κυκλοφορία. Από τη στιγμή που θα αποικίσει το βλεν-

νογόνο του ρινοφάρυγγα μπορεί να μεταδίδεται από 
άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω σταγονιδίων ή εκκρίσεων 
από το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα.

Φορεία
Ασυμπτωματική φορεία στο ρινοφάρυγγα ενη-

λίκων παρατηρείται σε ποσοστό 5−10%.1 Η φορεία 
είναι μεγαλύτερη στους εφήβους και τους νεαρούς 
ενήλικες,1 καθώς επίσης και ανάμεσα στους κα-
πνιστές,2 στους στρατιώτες των καταυλισμών και 
στα άτομα που βρίσκονται σε στενό συγχρωτισμό.3 
Φορεία διάρκειας δύο εβδομάδων μπορεί να οδη-
γήσει στην ανάπτυξη επίκτητης ανοσίας. Το ίδιο 
πιστεύεται ότι συμβαίνει και όταν υπάρχει αποικι-
σμός από στελέχη n.	lactamica, ενός μη παθογόνου 
μικροοργανισμού της ίδιας οικογένειας, που μπορεί 
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όμως να οδηγήσει στην παραγωγή προστατευτικών 
αντισωμάτων.4 

Η n.	meningitidis	διακρίνεται σε 13 ορολογικές 
ομάδες, με βάση το πολυσακχαριδικό αντιγόνο του 
ελύτρου της, από τις οποίες οι σημαντικότερες είναι 
οι A, B, C, Y και W135. Στο παραπάνω αντιγόνο 
στηρίχθηκε και η παρασκευή των εμβολίων.

Επιδημιολογικά δεδομένα
Η μηνιγγιτιδοκοκκική μηνιγγίτιδα αφορά κυρίως 

σε σποραδικές περιπτώσεις σε μικρές πληθυσμιακές 
ομάδες σε όλο τον κόσμο, ενώ εμφανίζει εποχιακές 
διακυμάνσεις (αυξημένη επίπτωση προς το τέλος 
του χειμώνα και την άνοιξη). Οι οροομάδες B και C 
ευθύνονται για το μεγαλύτερο ποσοστό περιπτώσεων 
μηνιγγιτιδοκοκκικής μηνιγγίτιδας σε Ευρώπη και 
Αμερική.5 Τοπικές επιδημίες από την οροομάδα C 
σημειώθηκαν την περίοδο 1992−1993 στον Καναδά 
και τις ΗΠΑ.6 Στην Ευρώπη, η συνολική επίπτωση 
κατά τη διάρκεια 1995−2005, για 21 χώρες, κυμάν-
θηκε από 1,4/100.000 κατοίκους έως 2,7/100.000 
κατοίκους.7 Από τον Καναδά, μέσω της μετανάστευ-
σης, ο μηνιγγιτιδόκοκκος οροομάδας C μεταφέρθηκε 
στην Ευρώπη, όπου από το 1992 παρατηρήθηκε μια 
σταθερή αύξηση στην επίπτωση της νόσου. Έτσι, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου 1992−1993, η Τσε-
χία ήταν η πρώτη χώρα που κατέγραψε σημαντική 
αύξηση των κρουσμάτων συνοδευόμενη με δύο 
τοπικές επιδημίες. Τα επόμενα χρόνια (1993−1994) 
αυξήθηκαν τα κρούσματα στην Ευρώπη κατά 35%, 
και, στις αρχές του 1996, η Μεγάλη Βρετανία, πα-
ρουσίασε αύξηση των κρουσμάτων κατά 61%, όπως 
και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.7 Στις ΗΠΑ, 
το ποσοστό της μηνιγγιτιδοκοκκικής μηνιγγίτιδας 
από την οροομάδα Υ αυξήθηκε από 2% κατά το 
χρονικό διάστημα 1989−1991 σε 37% την περίοδο 
1997−2002.8 Τα τελευταία δέκα χρόνια, παρατη-
ρείται μια ολοένα αυξανόμενη συχνότητα μηνιγγι-
τιδοκοκκικής μηνιγγίτιδας στη Νέα Ζηλανδία από 
την οροομάδα Β.8 Στην Ασία, επικρατούν κυρίως 
η οροομάδα Α και στην Αφρική οι οροομάδες Α 
και C.8 Από την οροομάδα W135 αναφέρονται δύο 
μεγάλες επιδημίες: μία στη Σαουδική Αραβία το 
2000, κατά τη διάρκεια του ετήσιου θρησκευτικού 
προσκυνήματος,7 και μία στην περιοχή Bukina Faso 
στην Αφρική, όπου το 2002 μολύνθηκαν 13.000 
άτομα και πέθαναν οι 1.500.8 Συγκεκριμένα, για 
την επιδημία στη Σαουδική Αραβία, η επιστροφή 

των προσκυνητών στις χώρες διαμονής τους, είχε ως 
αποτέλεσμα την εμφάνιση κρουσμάτων από οροομά-
δα W135 σε Μ. Βρετανία και Γαλλία.7 Ο ταχύτατος 
περιορισμός των κρουσμάτων στις δύο αυτές χώρες, 
είχε ως αποτέλεσμα την ελάχιστη ή μη περαιτέρω 
εξάπλωση του λοιμογόνου παράγοντα στις άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες.7 Σχετικά με την υπο-Σαχάρια 
Αφρική υπάρχει μια υπερ-ενδημική περιοχή, που 
εκτείνεται από τη Σενεγάλη μέχρι την Αιθιοπία, και 
αφορά σε πληθυσμό περίπου 300.000.000 ατόμων, 
η λεγόμενη Αφρικανική ζώνη μηνιγγίτιδας (African 
Meningitis Belt).5 Στην περιοχή αυτή επικρατούν ιδι-
αίτερες κλιματολογικές συνθήκες από το Δεκέμβριο 
έως τον Ιούνιο:5 έντονη ξηρασία, άνεμοι σκόνης στη 
διάρκεια της ημέρας και μεγάλη πτώση θερμοκρασίας 
κατά τη διάρκεια της νύκτας, που, σε συνδυασμό με 
το στενό συγχρωτισμό, έχουν ως αποτέλεσμα την 
αυξημένη φορεία σε μηνιγγιτιδόκοκκο και υψηλό 
κίνδυνο για λοίμωξη. 

Στην Ελλάδα, παρατηρήθηκε μια σημαντική αύ-
ξηση των κρουσμάτων από n.	meningitidis	μέχρι το 
2000 και στη συνέχεια σημειώθηκε σταδιακή μείωσή 
τους έως το 2007. Οι πιο ευάλωτες ηλικιακές ομάδες 
ήταν βρέφη και παιδιά έως 9 ετών και η επικρατέ-
στερη οροομάδα την περίοδο 2000−2008 ήταν η 
οροομάδα Β, σε αντίθεση με την οροομάδα C, που 
ήταν η επικρατέστερη τη διετία 1997−1998.7

Παράγοντες κινδύνου
Άτομα με ανεπάρκεια των τελικών παραγόντων του 

συμπληρώματος C5-C9 ή του συστήματος προπερδί-
νης, καθώς και με ανατομική ή λειτουργική ασπληνία 
διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να νοσήσουν από 
μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη.9 Ο στενός συγχρωτισμός 
ατόμων διευκολύνει τη μετάδοση του μηνιγγιτιδό-
κοκκου με τα σταγονίδια (κοιτώνες στρατιωτών και 
πανεπιστημίων). Στις ΗΠΑ, οι Νέγροι και τα άτομα 
με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο έχουν με-
γαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν, απ’ ό,τι οι λευκοί και 
τα άτομα υψηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου.10 

Τα βρέφη μέχρι τον πρώτο χρόνο προστατεύονται 
από τα μητρικά αντισώματα, αλλά η προστασία αυτή 
εξασθενεί με την πάροδο του χρόνου. 

Κλινική εικόνα
Οι πιο συχνές κλινικές εκδηλώσεις1 περιλαμ-

βάνουν την αιφνίδια έναρξη πυρετού, κεφαλαλγία, 
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δυσκαμψία αυχένα. Μπορεί να συνοδεύονται από 
ναυτία, τάση για έμετο, φωτοφοβία και διαταραχές 
του επιπέδου συνείδησης. Στα νεαρά παιδιά, η κλι-
νική εικόνα μπορεί να είναι ήπια και να απουσιάζει 
η δυσκαμψία αυχένα. Η θνητότητα πλησιάζει το 
100%, αν δεν δοθεί άμεσα αντιβιοτική αγωγή, ενώ 
είναι περίπου 10% αν δοθεί έγκαιρα θεραπεία. Με την 
έγκαιρη θεραπεία ελαττώνονται και οι νευρολογικές 
επιπλοκές, όπως είναι η απώλεια της ακοής και οι 
σπασμοί. Η σηψαιμία, που δυνατόν να συνυπάρχει 
με τη μηνιγγίτιδα, είναι βαρύτατο σύνδρομο, που 
συνοδεύεται από πολυοργανική ανεπάρκεια, πετεχει-
ώδες εξάνθημα και μπορεί να έχει δυσμενή εξέλιξη 
για τον ασθενή.1

Εργαστηριακή διάγνωση 
Για να επιβεβαιωθεί μια μηνιγγίτιδα ως μηνιγ-

γιτιδοκοκκική, πρέπει να απομονωθεί η n.	men-
ingitidis από ένα φυσιολογικά στείρο υγρό, όπως 
το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) και το αίμα. Η 
Gram χρώση αποτελεί την πρώτη επιβεβαιωτική 
δοκιμασία, αφού η εύρεση Gram-αρνητικών ενδο-
κυττάριων διπλόκοκκων στο ΕΝΥ θεωρείται ότι 
είναι μηνιγγιτιδόκοκκος έως ότου αποδειχθεί το 
αντίθετο. Η ευαισθησία της κυμαίνεται από 60−90% 

και επηρεάζεται από το στάδιο της λοίμωξης, από 
τον αριθμό των μικροοργανισμών στο δείγμα και 
από την προηγηθείσα αντιβιοτική αγωγή (μείωση 
της ευαισθησίας σε περίπτωση λήψης αντιβιοτικής 
αγωγής σε 40−60%).1,11

Για την καλλιέργεια χρησιμοποιείται σοκολατό-
χρωμο άγαρ σε ατμόσφαιρα 5% CO2.1 Η απομόνωση 
του μηνιγγιτιδόκοκκου παραμένει πολύ σημαντική, 
γιατί το στέλεχος μπορεί να ταυτοποιηθεί περαιτέρω 
με μοριακές δοκιμασίες και, βέβαια, να γίνει έλεγχος 
ευαισθησίας του στα αντιβιοτικά. Η ευαισθησία 
της καλλιέργειας για το ΕΝΥ είναι 75−85%, στις 
περιπτώσεις που δεν έχει προηγηθεί αντιμικροβιακή 
αγωγή,1 και <50% εάν έχει χορηγηθεί αντιβιοτικό.11 
Η ειδικότητα πλησιάζει το 100%. Στη γενική εξέταση 
του ΕΝΥ παρατηρείται μεγάλος αριθμός ουδετερο-
φίλων, υψηλό λεύκωμα και χαμηλή συγκέντρωση 
γλυκόζης.11

Εκτός από τις συμβατικές μεθόδους, τα τελευταία 
χρόνια έχουν αναπτυχθεί δοκιμασίες συγκόλλησης 
σωματιδίων latex (latex agglutination) και επισυ-
γκόλλησης σταφυλοκόκκου, στηριζόμενες στην 
ανίχνευση του πολυσακχαριδικού αντιγόνου του 

ελύτρου του μηνιγγιτιδόκοκκου, που προσφέρουν 
ταχεία ανίχνευση και ταυτοποίηση της οροομάδας.11,12 
Σε περιπτώσεις μηνιγγίτιδας, με αρνητικό άμεσο και 
αρνητική καλλιέργεια μπορεί να προσφέρουν βοήθεια 
σε 5−9% των περιπτώσεων.11 Έτσι, είναι επιβεβλη-
μένη η χρήση τους σε ανοσοκατασταλμένους ή σε 
ασθενείς που έχουν χορηγηθεί αντιβιοτικά.11

Τέλος, η ανάπτυξη, τα τελευταία χρόνια, των 
μοριακών τεχνικών έδωσε τη δυνατότητα ανίχνευ-
σης, τυποποίησης και ταυτοποίησης του λοιμογόνου 
παράγοντα με ακρίβεια και αξιοπιστία, σε μικρό 
χρονικό διάστημα.7 Η τεχνική της αλυσιδωτής αντί-
δρασης πολυμεράσης (polymerase chain reaction, 
PCR) επέτρεψε τον πολλαπλασιασμό του DNA του 
μικροοργανισμού με υψηλή ειδικότητα και ευαισθη-
σία από ΕΝΥ, αίμα ή άλλα κλινικά δείγματα, ακόμη 
και αν έχει προηγηθεί αντιμικροβιακή θεραπεία.7,11 
Η ανίχνευση και η ταυτοποίηση επιτυγχάνεται σε 2 
περίπου ώρες, σε αντίθεση με την, μερικές φορές, 
πολυήμερη καλλιέργεια.7 Παραλλαγή της PCR είναι 
η πραγματικού χρόνου PCR (real time PCR, RT-
PCR), η οποία πλεονεκτεί της συμβατικής τεχνικής 
λόγω της μεγάλης ευαισθησίας ανίχνευσης του 
προϊόντος πολλαπλασιασμού και του μικρού χρόνου 
ολοκλήρωσης.7,11,13 Επιπλέον, με την RT-PCR τα 
αποτελέσματα δίνονται αμέσως, χωρίς να χρειάζε-
ται ηλεκτροφόρηση των προϊόντων της αντίδρασης 
σε γέλη αγαρόζης.7 Για την ταυτόχρονη, εξάλλου, 
ανίχνευση των σημαντικών αιτιών μηνιγγίτιδας n.	
meningitidis,	S.	pneumoniae	και	h.	influenzae αναπτύ-
χθηκε τεχνική πολυπλεκτικής PCR (multiplex PCR).7 
Αυτή αποτελεί ισχυρό εργαλείο για την ταχεία και 
βελτιωμένη διάγνωση των βιολογικών δειγμάτων, 
λόγω της υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητας της 
μεθόδου (100%).7 Επιπλέον, είναι ένας απλός, ταχύς 
και χαμηλού κόστους τρόπος ανάλυσης πολλών 
δειγμάτων, καθώς και επιβεβαίωσης κρουσμάτων 
βακτηριακής μηνιγγίτιδας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 
όπου η χορήγηση αντιβιοτικών δυσχεραίνει την 
ανάπτυξη του αιτίου στην καλλιέργεια.7

Σε περιπτώσεις επιδημικής έξαρσης, σε εργαστή-
ρια αναφοράς, γίνεται περαιτέρω τυποποίηση του 
επιδημικού στελέχους (α) με ανάλυση της ακολου-
θίας του DNA με βάση τη 16s RNA υπομονάδα του 
ριβοσώματος,14 (β) με την τεχνική προσδιορισμού 
της αλληλουχίας πολυγενετικού τόπου (multilocus 
sequence typing, ΜLST),7,15 (γ) την τεχνική πολλα-
πλασιασμού μεταβλητού μεγέθους επαναλαμβανό-
μενων περιοχών του γονιδιώματος (variable tandem 
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repeat analysis, VNTR)7 και (δ) με τον προσδιορισμό 
αλληλουχίας του DNA του γονιδίου porA.7 Tα δε-
δομένα των παραπάνω τεχνικών χρησιμοποιούνται 
σε επιδημιολογικές αναλύσεις.

Θεραπεία
Εξαιτίας της αυξημένης θνητότητας και θνησι-

μότητας της νόσου, απαιτείται έγκαιρη και άμεση 
χορήγηση αποτελεσματικών αντιβιοτικών σε άτομα 
που υπάρχει υποψία ότι έχουν προσβληθεί από τη 
νόσο.16 Πριν από τη χρήση των αντιβιοτικών, ο 
δείκτης θνητότητας για τη νόσο κυμαινόταν από 
70−85%, ενώ η χορήγηση αντιβιοτικών έχει ελατ-
τώσει το δείκτη στο 10−14%.1 Η θνητότητα όμως 
παραμένει υψηλή, έως 40%, μεταξύ των ασθενών 
με μηνιγγιτιδοκοκκαιμία. Η πενικιλλίνη17 παραμένει 
το φάρμακο εκλογής, αν και τα τελευταία χρόνια 
παρατηρήθηκαν σποραδικές περιπτώσεις με ελατ-
τωμένη ευαισθησία στελεχών στην πενικιλλίνη G σε 
ΗΠΑ, Ευρώπη και Αφρική.18 Τα περισσότερα από 
τα στελέχη αυτά είχαν ενδιάμεση ευαισθησία στην 
πενικιλλίνη (MIC: 0,12−0,25 μg/ml, σύμφωνα με 
Clinical and Laboratory Standard Institute ή >0,06 
έως <-1,0 μg/ml, σύμφωνα με European Monitoring 
Group on Meningococci.11 Στα στελέχη αυτά συνι-
στάται η χορήγηση υψηλών δόσεων πενικιλλίνης G, 
κεφτριαξόνης, ριφαμπικίνης ή χλωραμφαινικόλης. 
Η ελαιώδης χλωραμφαινικόλη χρησιμοποιείται σε 
επιδημίες στην Αφρική, λόγω της μεγάλης διάρκειας 
δράσης και της απλής χορήγησης (μονήρη δόση).5

Εμβόλια 
Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 εισήχθησαν τα 

πρώτα πολυσακχαριδικά εμβόλια (μονοδύναμο C και 
διδύναμο Α και C)19 (Megiva A+C –Sanofi-Pasteur, 
AC Vax, GlaxoSmithKline). Λίγο αργότερα (1978) 
εισήχθηκε στις ΗΠΑ το τετραδύναμο πολυσακχα-
ριδικό εμβόλιο (A/C/W-135/Y, MPSV4, Menomune 
Sanofi-Pasteur), που χορηγήθηκε σε ταξιδιώτες που 
ταξίδευαν σε ενδημικές περιοχές και σε νεοσύλλε-
κτους στρατιώτες με πολύ καλά αποτελέσματα.8 
Τα πολυσακχαριδικά εμβόλια επάγουν Τ-κυτταρική 
ανεξάρτητη ανοσοαπάντηση και έτσι δεν μπορούν 
να χορηγηθούν σε παιδιά ηλικίας <2 ετών. 

Το 1999, εισήχθηκε στη Μεγάλη Βρεττανία20 το 
συζευγμένο C εμβόλιο και προτάθηκε η χρήση του 
στις ηλικίες από 1−18 ετών. Το 2002 επεκτάθηκε η 

χορήγησή του και στις ηλικίες 20−24 ετών. Το 2005 
εγκρίθηκε στις ΗΠΑ η χρήση του τετραδύναμου 
συζευγμένου εμβολίου (MCV4, Menactra Sanofi-
Pasteur) σε άτομα ηλικίας 11−55 ετών. 

Στη χώρα μας κυκλοφορεί από τον Ιανουάριο 
2001 το συζευγμένο εμβόλιο C, είτε με πρωτεΐνη 
CRM197 Corynebacterium	diphtheriae	(Wyeth, 
Madison, USA), είτε με τοξοειδές τετάνου (Baxter 
Vaccines, Wien, Austria) και χορηγείται σε μία δόση 
σε παιδιά ηλικίας ≥12 μηνών.21

Ο εμβολιασμός8 συνιστάται σε άτομα που βρίσκο-
νται σε αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν: προσωπικό 
εργαστηρίων που εκτίθενται καθημερινά σε στελέχη 
n.	meningitidis, νεοσύλλεκτοι στρατιώτες, άτομα 
που θα ταξιδέψουν και θα διαμείνουν για μεγάλο 
διάστημα σε περιοχές όπου η μηνιγγιτιδοκοκκική 
νόσος είναι ενδημική ή υπερενδημική, καθώς και 
άτομα με ανεπάρκεια των τελικών παραγόντων 
του συμπληρώματος ή με ανατομική/λειτουργική 
ασπληνία.22 

Τα συζευγμένα εμβόλια επάγουν Τ-κυτταρική 
εξαρτώμενη απάντηση −είναι συζευγμένα με πρωτε-
ΐνες-φορείς που περιέχουν επίτοπους για τα Τ-κύττα-
ρα− και, επομένως, μπορούν να χορηγηθούν σε παιδιά 
ηλικίας <2 ετών. Επίσης, μειώνουν τη ρινοφαρυγγική 
φορεία, με αποτέλεσμα να περιορίζουν τη μετάδοση 
του μικροβίου από τους εμβολιασθέντες στους μη 
εμβολιασθέντες. Έτσι, επιτυγχάνεται η λεγόμενη 
«συλλογική ανοσία» (herd immunity).8

Ρόλος των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας
Οι υπηρεσίες της Δημόσιας Υγείας κατέχουν ένα 

σημαντικό ρόλο στη διαχείριση και την επιτήρηση 
της μηνιγγιτιδοκοκκικής μηνιγγίτιδας. Ο ρόλος τους 
συνίσταται:23 (α) στην έγκαιρη ανίχνευση τυχόν 
επιδημίας μηνιγγίτιδας, ώστε να ληφθούν έγκαιρα 
και άμεσα μέτρα ελέγχου και πρόληψης, (β) στην 
καταγραφή αλλαγών των επιδημιολογικών δεδομέ-
νων με την πάροδο του χρόνου, ώστε να προταθούν 
αλλαγές για την αντιμετώπιση της νόσου και (γ) στην 
καταγραφή των αποτελεσμάτων των εμβολιασμών 
στις διάφορες πληθυσμιακές ομάδες. Κάθε αναφορά 
για υποψία μηνιγγιτιδοκοκκικής μηνιγγίτιδας απαιτεί 
άμεση διερεύνηση. Αρχικά, πρέπει να διαπιστωθεί 
ότι πρόκειται για επιβεβαιωμένο, πιθανό ή ύποπτο 
κρούσμα.8,23 

Επιβεβαιωμένο (confirmed) θεωρείται το πε-
ριστατικό εκείνο στο οποίο έχει απομονωθεί n.	
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παράγοντα που ενοχοποιείται τη δεδομένη χρονική 
στιγμή είναι 5 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με το 
δείκτη προσβολής για τον ίδιο παράγοντα στην ίδια 
περιοχή ή σε γειτονικές περιοχές, αν δεν υπάρχουν 
στοιχεία για τη συγκεκριμένη περιοχή, των προη-
γούμενων ετών. 

Χημειοπροφύλαξη
Τα άτομα που έχουν έρθει σε στενή επαφή με 

πάσχοντα ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου 
να νοσήσουν και να μεταδώσουν στη συνέχεια τη 
νόσο. Η πρόληψη της διασποράς της νόσου γίνεται 
με αντιμικροβιακή χημειοπροφύλαξη, όσο το δυνατό 
γρηγορότερα μετά από τη διάγνωση του πρωτογενούς 
κρούσματος (μέσα σε 24 ώρες). Χημειοπροφύλαξη 
που δίνεται μετά από 14 ημέρες από την εμφάνιση 
του πρωτογενούς κρούσματος θεωρείται αμφίβολου 
ή περιορισμένου αποτελέσματος.8

Η Αμερικανική Παιδιατρική Ακαδημία (American 
Academy of Pediatrics)18 προτείνει τα σχήματα που 
φαίνονται στον πίνακα 1 −δοσολογία, διάρκεια, ηλικι-
ακή κατανομή− για τη χημειοπροφύλαξη ατόμων που 
ήρθαν σε στενή επαφή με το πρωτογενές κρούσμα.

Για τους ασθενείς που κατά τη νοσηλεία τους 
πήραν πενικιλλίνη, συνιστάται χημειοπροφύλαξη με 
ριφαμπικίνη, κεφτριαξόνη ή σιπροφλοξασίνη κατά 
την έξοδό τους από το νοσοκομείο, προκειμένου να 
εκριζωθεί η φορεία του ρινοφάρυγγα.18,24 

Η μαζική χημειοπροφύλαξη23,25,26 του γενικού 
πληθυσμού για τον έλεγχο μιας επιδημικής έξαρ-
σης της νόσου δεν συνιστάται για πολλούς λόγους: 
(α) πρέπει να δοθεί ταυτόχρονα σε όλα τα άτομα 
και επομένως απαιτεί ικανοποιητικό νοσηλευτικό 
προσωπικό, (β) έχει υψηλό κόστος και (γ) πρέπει να 
ληφθεί υπόψη το φαινόμενο αύξησης της αντοχής 
στα αντιμικροβιακά.

Η μαζική χημειοπροφύλαξη μπορεί να γίνει μόνο 
σε μικρές, κλειστές πληθυσμιακές ομάδες π.χ. σε 
μαθητές και δασκάλους ενός σχολείου, εφόσον 
ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου.26 Ιδιαίτερα, 
αν η υπεύθυνη οροομάδα είναι τύπου Β (για την 
οποία δεν υπάρχει εμβόλιο), η χημειοπροφύλαξη 
θεωρείται αναγκαία.

Μαζικός εμβολιασμός
Πριν αποφασιστεί αν θα χορηγηθεί μαζικός εμβο-

λιασμός, πρέπει να έχει εξακριβωθεί και αξιολογηθεί 

meningitidis	από ένα φυσιολογικά στείρο κλινικό 
δείγμα (αίμα ή ΕΝΥ) ή/και η PCR είναι θετική και 
η κλινική εικόνα είναι συμβατή με μηνιγγίτιδα.8

Πιθανό (possible) θεωρείται το περιστατικό 
εκείνο που έχει θετική τη χρώση Gram στο άμεσο 
μικροσκοπικό παρασκεύασμα του ΕΝΥ ή την ανί-
χνευση του πολυσακχαριδικού αντιγόνου του ελύτρου 
στο ΕΝΥ με την τεχνική της συγκόλλησης latex 
ή υπάρχει το πετεχειώδες εξάνθημα και συμβατή 
κλινική εικόνα.

Ύποπτο (probable) θεωρείται το περιστατικό με 
συμβατή κλινική εικόνα στο οποίο η καλλιέργεια, το 
άμεσο παρασκεύασμα με χρώση Gram ή το αντιγόνο 
στο ΕΝΥ είναι αρνητικά.

Πρωτογενές κρούσμα (primary case) θεωρείται 
εκείνο στο οποίο δεν έχει προηγηθεί στενή επαφή 
με άλλο άτομο που πάσχει από μηνιγγιτιδοκοκκική 
νόσο.

Δευτερογενές κρούσμα (secondary case) είναι 
εκείνο στο οποίο έχει παρατηρηθεί στενή επαφή με 
πρωτογενές κρούσμα 24 ώρες ή περισσότερο μετά 
από την έναρξη των συμπτωμάτων στο πρωτογενές 
κρούσμα.

Στα άτομα που έχουν έρθει σε στενή επαφή με 
πάσχοντα περιλαμβάνονται (α) τα άτομα εκείνα που 
ήταν σε παρατεταμένη στενή επαφή με το κρούσμα 
κατά τη διάρκεια 7 ημερών πριν από την έναρξη των 
συμπτωμάτων στο κρούσμα −παραδείγματα τέτοιων 
περιπτώσεων είναι οι στρατιώτες που μοιράζονται 
τον ίδιο κοιτώνα, οι μαθητές παιδικού σταθμού που 
κοιμούνται στον ίδιο χώρο και οι ενήλικες που τα 
φροντίζουν, οι φοιτητές που διαμένουν στον ίδιο χώρο 
και τα μέλη της στενής οικογένειας του πάσχοντα− 
και (β) άτομα που ήταν σε παροδική στενή επαφή 
με το κρούσμα, αλλά εκτέθηκαν σε μεγάλο αριθμό 
σταγονιδίων από τον πάσχοντα, όπως νοσηλευτικό 
και ιατρικό προσωπικό κατά τη διάρκεια ανάνηψης 
ή διασωλήνωση τραχείας του πάσχοντα.

Σε κάθε περίπτωση, υπολογίζεται και ο δείκτης 
προσβολής (attack rate)22 προκειμένου να προσδιο-
ριστεί ο κίνδυνος για νόσο στο γενικότερο πληθυσμό. 
Ο δείκτης προσβολής εκφράζει τον αριθμό των πρω-
τογενών επιβεβαιωμένων ή πιθανών κρουσμάτων (με 
την ίδια οροομάδα) που καταγράφονται σε διάρκεια 
3 μηνών σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων που 
απειλούνται κατά την ίδια χρονική περίοδο. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
(ΠΟΥ)5 θεωρείται ότι συμβαίνει επιδημική έξαρση 
σε μια περιοχή όταν ο δείκτης προσβολής για τον 
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ότι πρόκειται για επιδημική έξαρση της νόσου και 
όχι για ασυνήθη συρροή ενδημικών περιπτώσεων. Τα 
προγράμματα μαζικού εμβολιασμού είναι δαπανηρά, 
απαιτούν ικανοποιητικό προσωπικό των υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας και μπορεί να διασπείρουν τον 
πανικό στο γενικό πληθυσμό.8,27 Επιπλέον, πρέπει να 
είναι γνωστή η οροομάδα του υπεύθυνου στελέχους, 
π.χ. για την οροομάδα Β δεν υπάρχει διαθέσιμο 
εμβόλιο. Οι ταξιδιωτικές οδηγίες για περιοχές που 
παρουσιάζουν επιδημική έξαρση μηνιγγιτιδοκοκκικής 
μηνιγγίτιδας και το κλείσιμο σχολείων και ιδρυμάτων 
δεν αποτελούν μέτρα ελέγχου της επιδημίας. 

Το πιο σημαντικό και κρίσιμο σημείο στη διαχεί-
ριση μιας ύποπτης μηνιγγιτιδοκοκκικής επιδημίας 

είναι η έγκαιρη αναγνώριση του πρωτογενούς κρού-
σματος και αυτό προϋποθέτει άρτια οργάνωση των 
υπηρεσιών υγείας, καθώς επίσης διαρκής εκπαίδευση 
του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Ευχαριστίες
Η συγγραφή της παραπάνω εργασίας πραγματο-

ποιήθηκε μετά από τη συμμετοχή της συγγραφέως, 
με υποτροφία της Ελληνικής Μικροβιολογικής 
Εταιρείας, στο πρόγραμμα σπουδών “introductory	
course	on	the	epidemiology	and	surveillance	of	infec-
tious	diseases”, που διοργανώθηκε στο Λονδίνο από το 
Health Protection Agency από 2−6 Ιουνίου 2008. 

Πίνακας 1. Συνιστώμενη χημειοπροφύλαξη για άτομα υψηλού κινδύνου για μηνηγγιτιδοκοκκική νόσο
Aντιβιοτικά Ηλικία Δοσολογία Διάρκεια Αποτελεσματικότητα 

(%)
Ιδιαίτερες 
προφυλάξεις 

Ριφαμπικίνη <1 μηνός 5 mg/kg βάρους, 
per os, ανά 12ωρο

2 ημέρες

Ριφαμπικίνη ≥1 μηνός 10 mg/kg βάρους 
(το μέγιστο 600 
mg), per os, ανά 
≥12ωρο

2 ημέρες 90–95 Όχι σε εγκυμοσύνη, 
αλληλεπίδραση με 
αντισυλληπτικά, 
αντιπηκτικά

Κεφτριαξόνη <15 ετών 125 mg,
ενδομυϊκά

εφάπαξ 90–95

Κεφτριαξόνη ≥15 ετών 250 mg,
ενδομυϊκά

εφάπαξ 90–95

Σιπροφλοξασίνη ≥18 ετών 500 mg, per os εφάπαξ 90–95 Όχι σε άτομα 
<18 ετών, όχι σε 
εγκυμοσύνη

Πηγή:	American	Academy	of	Pediatrics.	Meningococcal	infections.	Pickering	lk,	Baker	CJ,	long	SS,	McMillan	JA	(eds)	
red	book:	2006	report	of	the	Committee	on	infectious	diseases.	27th	ed.	elk	Grove	Village,	il:	American	Academy	of	
Pediatrics,	2006:456

Summary

Meningococcal meningitis: Assessment and surveillance of outbreaks
i.	MArinou

Medical	Biopathologist

Meningococcal	meningitis	is	a	serious	and	life-threatening	infection,	with	high	mortality	and	
incidence	of	neurological	sequelae,	and	it	requires	prompt	treatment.	The	epidemiology	of	the	
disease	has	changed	dramatically	over	the	past	fifty	years,	with	the	introduction	of	new	vaccines	
and	new	laboratory	testing.	in	outbreaks,	a	public	health	action	is	required	in	order	to	confirm	
the	primary	case	and	protect	the	general	population.	This	review	is	an	introduction	to	guidelines	
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for	public	health	management	of	the	disease,	according	to	the	new	epidemiological	data.
ActA MicrobiologicA HellenicA 2008,	53	(4):	215-222

Key words: Chemoprophylaxis,	meningitis,	neisseria	meningitidis,	outbreaks,	vaccination
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Επίδραση του καπνίσματος στη μικροβιακή χλωρίδα  
του φάρυγγα
Μ.	Εξηντάρη,	Γ.	Γκιούλα,	Δ.	Γοδόσης,	Β.	ραφαηλίδης,	Γ.	Σβάρνας,	Π.	Ταμβακέρας,		
Β.	κυριαζοπούλου-Δαλαΐνα

Σκοπός: Σκοπός	της	μελέτης	ήταν	ο	έλεγχος	της	χλωρίδας	του	φάρυγγα	και	των	πιθανών	
διαφοροποιήσεών	της	μεταξύ	καπνιστών	και	μη.	Υλικό-Μέθοδοι: Το	υλικό	μας	αποτέλεσαν	
φαρυγγικά	επιχρίσματα	85	κλινικά	υγιών	ατόμων	από	το	χώρο	του	Α.Π.Θ.	(φοιτητές	και	
εργαζόμενοι),	καπνιστών	και	μη	καπνιστών,	ηλικίας	18−65	ετών.	η	δειγματοληψία	έγινε	
κατά	την	περίοδο	Ιανουάριος−Μάρτιος	2008.	Τα	φαρυγγικά	επιχρίσματα	καλλιεργήθηκαν	
σε	απλό,	αιματούχο,	σοκολατόχρουν	και	McConkey	άγαρ.	Ακολούθησε	μικροσκόπηση	
μετά	από	κατά	Gram	χρώση	και	εκτέλεση	δοκιμασιών	για	την	ταυτοποίηση	των	απομο-
νωθέντων	μικροοργανισμών.	Τέλος,	έγινε	στατιστική	επεξεργασία	των	αποτελεσμάτων	
με	το	πρόγραμμα	SPSS	11.0.	Αποτελέσματα: Απομονώθηκαν	κατά	σειρά	συχνότητας	οι	
παρακάτω	μικροοργανισμοί:	Moraxella	ssp,	κοαγκουλάση	αρνητικοί	Staphylococcus	
ssp	(CnS),	Streptococcus	viridans,	diphtheroids	ssp,	μη	αιμολυτικοί	Streptococcus	ssp,	
Streptococcus	pyogenes,	Spirochaetaceae,	μύκητες,	Staphylococcus	aureus,	neisseria	
meningitidis,	Streptococcus	pneumoniae,	klebsiella	pneumoniae	και	escherichia	coli.	η	
στατιστική	επεξεργασία	έδειξε	ότι	ανεξάρτητα	της	ηλικίας	υπήρχε	μεγαλύτερη	συχνότητα	
των	CnS	στους	καπνιστές	(ρ=0,04)	και	οριακή	υπεροχή	των	μη	αιμολυτικών	Strepto-
coccus	ssp	στους	μη	καπνιστές	(ρ=0,05).	Στην	ηλικιακή	ομάδα	18−40	ετών	βρέθηκε	
μεγαλύτερη	συχνότητα	εμφάνισης	του	S.	viridans	(ρ=0,033)	και	των	CnS	(ρ=0,01)	στους	
καπνιστές.	ο	αριθμός	φορέων	S.	pneumoniae	και	n.	meningitidis	υπήρξε	μικρός	και	δεν	
προσφέρονταν	για	στατιστική	επεξεργασία.	Ακόμη,	βρέθηκαν	σε	δύο	δείγματα	e.	coli	και	
k.	pneumoniae.	Συμπεράσματα: η	διαφορά	που	υπήρξε	στη	συχνότητα	εμφάνισης	των	
δυνητικά	παθογόνων	μικροοργανισμών	στο	φάρυγγα	καπνιστών	και	μη	καπνιστών	δεν	
ήταν	στατιστικά	σημαντική.	Διαφορές	παρατηρήθηκαν	μόνο	στους	μικροοργανισμούς	
CnS,	S.	viridans	και	μη	αιμολυτικοί	Streptococcus	ssp,	που	αποτελούν	μέρος	της	τυπικής	
φυσιολογικής	μικροβιακής	χλωρίδας	του	φάρυγγα.	Αντίθετα,	στα	κατ’	εξοχήν	παθογόνα	

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
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Εισαγωγή
Είναι γνωστό ότι το δέρμα και οι βλεννογόνοι 

αποικίζονται από ποικιλία μικροοργανισμών. Οι 
μικροοργανισμοί αυτοί, όχι μόνο δεν είναι επιβλαβείς 
για την υγεία, αλλά έχουν και προστατευτικό ρόλο 
και αποτελούν τη φυσιολογική μικροβιακή χλωρί-
δα του ανθρώπινου σώματος. Όλα τα τμήματα του 
φάρυγγα που έρχονται σε επαφή με το εξωτερικό 
περιβάλλον διαθέτουν πλούσια χλωρίδα. Τη φυσιο-
λογική μικροβιακή χλωρίδα του φάρυγγα αποτελούν 
τα είδη κοαγκουλάση αρνητικοί Staphylococcus 
ssp, Staphylococcus	aureus, Streptococcus	mitis, 
salivarius και mutans, Streptococcus	pneumoniae, 
Streptococcus	pyogenes, Moraxella ssp, neisseria	
meningitidis, haemophilus	influenzae, lactobacillus 
ssp, Corynebacteria ssp, Actinomyces ssp, Spirochae-
taceae και Mycoplasma ssp. Πιο σπάνια απαντώνται 
Enterobacteriaceae (π.χ. escherichia	coli, Proteus ssp, 
klebsiella	pneumoniae), Pseudomonas	aeruginosa, 
enterococcus	faecalis και Mycobacteria ssp.1,2

Η φυσιολογική χλωρίδα του φάρυγγα επηρεάζεται 
από διάφορους παράγοντες, όπως η εποχή του έτους, 
η κατανάλωση οινοπνεύματος, τοπικές φλεγμονές, η 
λήψη αντιβιοτικών, η παραμονή σε νοσοκομείο, αλλά 
και χρόνια νοσήματα, όπως ο διαβήτης και πιθανόν 
η ηλικία. Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, το 
φύλο και η φυλή δεν φαίνεται να παίζουν ρόλο στη 
διαμόρφωση της μικροβιακής χλωρίδας.3,4,6−10

Κατά το κάπνισμα, εκλύονται μονοξείδιο του 
άνθρακα και πάνω από 400 άλλες χημικές ουσίες 
επιφέροντας βλάβες στο αναπνευστικό σύστημα και 
στον οργανισμό γενικότερα καθώς και αλλοιώσεις 
στις αναπνευστικές οδούς.5 Σε έναν καπνιστή η μι-
κροβιακή χλωρίδα είναι διαρκώς εκτεθειμένη στις 
χημικές ουσίες του καπνού και έτσι εγείρεται το 
ερώτημα αν αυτή διαφοροποιείται μεταξύ καπνιστών 
και μη καπνιστών. Αυτό επειδή ενδέχεται κάποια είδη 

μικροοργανισμών να επηρεάζονται από τις ουσίες 
του καπνού περισσότερο ή λιγότερο από άλλα. Το 
σκεπτικό αυτό αποτέλεσε και την αφορμή για την 
πραγματοποίηση της παρούσας μελέτης.

Υλικό και μέθοδοι
Φαρυγγικά επιχρίσματα 85 κλινικώς υγιών ατόμων 

ήταν το υλικό της εργασίας. Τα άτομα αυτά ήταν 
φοιτητές της Ιατρικής, μέλη Δ.Ε.Π. και υπάλληλοι 
του Α.Π.Θ.

Τα δείγματα χωρίστηκαν σε ομάδες κατά το δυ-
νατόν ισάριθμες, 2 κύριες ομάδες, καπνιστές − μη 
καπνιστές, και για κάθε ομάδα έγινε ηλικιακή διαί-
ρεση σε 2 υποομάδες, 18−40 ετών και 41−65 ετών. 
Με τον τρόπο αυτό εξετάσθηκαν (α) 38 συνολικά 
καπνιστές (21 ηλικίας 18−40 ετών και 17 ηλικίας 
41−65 ετών), (β) 47 συνολικά μη καπνιστές (25 
ηλικίας 18−40 ετών και 22 ηλικίας 41−65 ετών).

Η περίοδος λήψης όλων των δειγμάτων ήταν ένα 
μόνο τρίμηνο (Ιανουάριος έως και Μάρτιος, 2008) 
ώστε να μην υπεισέρχεται τυχόν εποχική διαφορο-
ποίηση της χλωρίδας.

Τα δείγματα ελήφθησαν με βαμβακοφόρο στυλεό 
από το φαρυγγικό επιθήλιο και εμβολιάστηκαν σε 
αιματούχο (ανθρώπειων ερυθρών) και σοκολατό-
χρουν άγαρ. Ακολούθησε 24ωρη επώαση στους 
37 οC αερόβια και σε ατμόσφαιρα CO2 10% και 
μικροσκόπηση μετά από χρώση κατά Gram. Από 
το πρώτο αυτό στάδιο διακρίθηκαν με βάση τη 
μορφολογία τους οι μύκητες, τα διφθεροειδή και 
τα σπειροχαιτιακά.

Όπου ανευρέθησαν Gram αρνητικοί κόκκοι, 
ανακαλλιεργήθηκε το σύνολο των αποικιών σε 
απλό άγαρ και ακολούθησε μικροσκόπηση μετά 
από χρώση κατά Gram, ώστε να γίνει διάκριση της 
n.	meningitidis από τα Moraxella ssp, εφόσον από 
τα δύο προαναφερθέντα μόνον τα Moraxella ssp 

δεν	παρατηρήθηκε	συσχέτιση	με	το	κάπνισμα.	Φαίνεται	ότι	το	κάπνισμα	δεν	επιβάρυνε	τη	
χλωρίδα	του	φάρυγγα	με	παθογόνα	μικρόβια,	ενώ	και	στη	διεθνή	βιβλιογραφία	υπάρχουν	
αλληλοαντικρουόμενες	απόψεις.
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αναπτύσσονται στο απλό άγαρ.
Οι αποικίες που παρουσίασαν αιμόλυση (α ή β) 

ανακαλλιεργήθηκαν σε αιματούχο άγαρ. Στη συνέ-
χεια, για τους Gram θετικούς κόκκους με α αιμόλυση 
έγινε δοκιμασία οπτοκίνης για τη διαφορική ταυτο-
ποίηση S.	viridans − S.	pneumoniae (ανθεκτικός και 
ευαίσθητος, αντίστοιχα), ενώ γι’ αυτούς με β αιμό-
λυση έγινε δοκιμασία καταλάσης για τη διαφορική 
ταυτοποίηση S.	aureus − S.	pyogenes (δοκιμασία 
θετική και αρνητική, αντίστοιχα).

Στις περιπτώσεις όπου κατά την αρχική μικρο-
σκόπηση παρατηρήθηκαν σταφυλόκοκκος ή στρε-
πτόκοκκος χωρίς την παρουσία αιμόλυσης, αυτοί 
χαρακτηρίστηκαν CNS και μη αιμολυτικοί Strepto-
coccus ssp, αντίστοιχα.

Επί ανευρέσεως Gram αρνητικών βακτηριδίων, 
ανακαλλιεργήθηκε το σύνολο των αποικιών σε άγαρ 
McConkey. Η ταυτοποίηση των εντεροβακτηριοει-
δών έγινε με βάση τη μορφολογία των αποικιών και 
με χρήση του συστήματος βιοχημικών δοκιμασιών 
API-20E (bioMerieux, Inc).

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων 
έγινε με το πρόγραμμα (SPSS 11.0).

Αποτελέσματα
Οι μικροοργανισμοί που βρέθηκαν καθώς και η 

αναλογία τους στους καπνιστές και μη καπνιστές 

φαίνονται στον πίνακα 1.
Τα συχνότερα παρατηρούμενα μικρόβια είναι τα 

Moraxella ssp, οι CNS και ο S.	viridans. Αξιοσημεί-
ωτο είναι ότι ο S.	pneumoniae και η n.	meningitidis 
βρέθηκαν σε αρκετά μικρότερα ποσοστά από τα 
διεθνώς παραδεκτά.

Στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο 
κυρίων ομάδων βρέθηκε για δύο μικροοργανισμούς: 
τους CNS με υπεροχή στους καπνιστές (Ρ=0,04) και 
τους μη αιμολυτικούς Streptococcus ssp με οριακή 
υπεροχή στους μη καπνιστές (Ρ=0,05).

Όσον αφορά στην ηλικιακή κατανομή, τα απο-
τελέσματα για τις δύο ηλικιακές ομάδες φαίνονται 
στις εικόνες 1 και 2.

Στην ομάδα των μικρότερων ηλικιών, 18−40 
ετών, βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά για 
τους CNS και τον S.	viridans οι οποίοι ανευρέθη-
καν συχνότερα στους καπνιστές (Ρ=0,01 και 0,033, 
αντίστοιχα).

Στην ομάδα των μεγαλύτερων ηλικιών 41−65 
ετών δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 
ανάμεσα σε καπνιστές και μη καπνιστές για κάποια 
κατηγορία μικροοργανισμών.

Συζήτηση
Ο φάρυγγας είναι γνωστό ότι αποικίζεται από 

διάφορα είδη μικροοργανισμών, κυρίως συμβιωτικών 

Πίνακας 1. Αποτελέσματα ανίχνευσης μικροοργανισμών στο φάρυγγα υγιών ατόμων επί συνόλου 38 καπνιστών και 
47 μη καπνιστών

Μικροοργανισμός Καπνιστές Μη καπνιστές
Moraxella ssp 38    (100%) 46    (97,9%)
CNS 35    (92,1%)    P = 0,04 37    (78,7%)
S. aureus   2    (2,6%)   6    (12,8%)
S. viridans 25    (65,8%) 23    (48,9%)
S. pyogenes   8    (21.0%)   8    (17,0%)
Μη αιμολυτικοί Streptococcus ssp   7    (18,4%) 16    (34,0%)    P=0,05
diphtheroids ssp 13    (34,2%) 16    (34,0%)
Spirochaetaceae   7    (18,4%)   7    (14,9%)
S.	pneumoniae   2    (5,3%)   0    (0%)
n.	meningitidis   1    (2,6%)   2    (4,3%)
e.	coli   1    (2,6%)   0    (0%)
k.	pneumoniae   0    (0%)   1    (2,1%)
Μύκητες   7    (18,4%)   3    (6,4%)
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αλλά και δυνητικά παθογόνων. Έτσι, η μελέτη των 
μικροβιακών πληθυσμών που μπορεί να ανευρεθούν 
στο φάρυγγα κάτω από διάφορες συνθήκες, στην 
παρούσα εργασία κάπνισμα, θα μπορούσε να συμ-
βάλλει στην πρόβλεψη και την πρόληψη μικροβιακών 
παθήσεων στην περιοχή. Αυτό ήταν το κύριο έναυσμα 

για την πραγματοποίηση της εργασίας.
Στόχος ήταν η ανεύρεση τυχόν διαφοροποιήσεων 

στη φαρυγγική χλωρίδα μεταξύ καπνιστών και μη 
καπνιστών λόγω των γνωστών επιπτώσεων του κα-
πνίσματος στον ανθρώπινο οργανισμό και ειδικότερα 
στο αναπνευστικό σύστημα. Βάσει των ανωτέρω, 

Εικόνα 1. Συγκριτική γραφική παράσταση μικροοργανισμών ανιχνευθέντων στο φάρυγγα σε καπνιστές και μη κα-
πνιστές 18-40 ετών. Σε πλαίσιο τα ευρήματα που παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ καπνιστών 
και μη καπνιστών.

Εικόνα 2. Συγκριτική γραφική παράσταση μικροοργανισμών ανιχνευθέντων στο φάρυγγα σε καπνιστές και μη κα-
πνιστές 41-65 ετών.
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επιχειρήθηκε να διερευνηθεί η υπόθεση ότι oι φλεγ-
μονώδεις κυτταρικές αλλοιώσεις του αναπνευστικού 
επιθηλίου καθώς και η επαναλαμβανόμενη παρουσία 
CO2 στους καπνιστές ενδέχεται να μεταβάλλουν τη 
σύσταση ή τις αναλογίες της μικροβιακής χλωρίδας 
στην περιοχή.

Βασικό κριτήριο διαχωρισμού των δειγμάτων 
ήταν η συστηματική καπνιστική ή μη συνήθεια των 
ατόμων και δευτερεύον η διάκριση των δειγμάτων 
σε ηλικιακές ομάδες. Θέλοντας να αποκλείσουμε 
μεταβολές στη χλωρίδα εξαιτίας άλλων παραγόντων 
εκτός του καπνίσματος (αντιβιοτικά, οινόπνευμα, 
τοπικές φλεγμονές), επιλέχθηκαν για την παρούσα 
έρευνα άτομα που να είναι κλινικά υγιή, να μην 
κάνουν χρήση οινοπνεύματος συστηματικά και να 
μην έχουν λάβει πρόσφατα τοπική ή συστηματική 
φαρμακευτική αγωγή οποιουδήποτε είδους. Δεν 
ελήφθησαν υπόψη παράγοντες μη διαφοροποιητικοί 
για τη χλωρίδα, όπως το φύλο, η φυλή και η κοινω-
νικοοικονομική κατάσταση των ατόμων.

Ο χρόνος λήψης των δειγμάτων οριοθετήθηκε 
μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου του 2008, απο-
φεύγοντας με αυτόν τον τρόπο τυχόν αλλοίωση των 
αποτελεσμάτων λόγω εποχικής διαφοροποίησης.

Τα ευρήματα που αποτυπώνονται στην έρευνα 
αυτή συμπλέουν γενικά με τις διεθνώς αποδεκτές 
απόψεις σχετικά με τη φαρυγγική χλωρίδα. Ταυ-
τοποιήθηκαν οι αναμενόμενοι για την περιοχή μι-
κροοργανισμοί και μάλιστα κατά την αναμενόμενη 
συχνότητα (προεξάρχοντες στο δείγμα μας Moraxella 
ssp, CNS και S.	viridans).11,12

Οι S.	pneumoniae και n.	meningitidis βρέθηκαν 
συνολικά σε μικρή συχνότητα (2 και 3 δείγματα, 
αντίστοιχα), γεγονός που δεν επέτρεψε την περαιτέρω 
στατιστική τους επεξεργασία. Έτσι, για τα βακτήρια 
αυτά δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές ή όχι 
διαφορές μεταξύ καπνιστών και μη καπνιστών, σε 
αντίθεση με τη διεθνή βιβλιογραφία όπου επιση-
μαίνεται αύξηση αυτών στους καπνιστές, ενεργη-
τικούς ή παθητικούς, καθώς και πιθανή αυξημένη 
νοσηρότητα.13−16

Η ανεύρεση εντεροβακτηριοειδών (e.	coli και k.	
pneumoniae σε ένα δείγμα το καθένα) δεν εξέπληξε 
καθώς η μεν k.	pneumoniae αποτελεί ούτως ή άλλως 
δυνητικά μέρος της φαρυγγικής χλωρίδας,1 ενώ όσον 
αφορά στην e.	coli, υπάρχουν διεθνώς και άλλες ανα-
φορές ύπαρξης εντεροβακτηριοειδών στο φάρυγγα 
και σε μεγαλύτερη συχνότητα και ποικιλία.17

Υπάρχουν αναφορές που συμφωνούν με τα αποτε-

λέσματα της παρούσας εργασίας, όπου ανευρίσκονται 
κοινά είδη μικροβίων με αυτά των δειγμάτων μας 
στο γενικό πληθυσμό.18 Ωστόσο, στην έρευνα των 
Brook και Gober το 2005 στις ΗΠΑ παρατηρήθηκε 
δραματική μείωση (από 0,92 σε 0,17 κατά μέσον όρο 
ανά άτομο) των δυνητικά παθογόνων μικροβίων του 
φάρυγγα ύστερα από δεκαπεντάμηνη διακοπή του 
καπνίσματος σε δείγμα 20 ατόμων,19 αν και στην 
εργασία αυτή δεν αναφέρονται άλλες παράμετροι 
που μπορεί να επηρέασαν τη συχνότητα εμφάνι-
σης των μικροοργανισμών κατά το διάστημα της 
έρευνας, όπως η κατάσταση υγείας των ατόμων ή η 
ενδεχόμενη λήψη φαρμακευτικών προϊόντων. Άλλες 
έρευνες εστιάζουν στη διαφοροποίηση ορισμένων 
μόνο ειδών μικροβίων με βάση το κάπνισμα, όπως 
των S.	viridans, S.	pneumoniae και h.	influenzae.20,21 
Ακόμη, οι Bashar και Mitra το 2004 στο Μπα-
γκλαντές αναφέρουν διαφοροποίηση ειδικά του S.	
pyogenes, με σαφή επικράτηση του μικροβίου στους 
καπνιστές.22

Γενικά, στο δικό μας δείγμα δεν παρατηρήθηκε 
ουσιώδης διαφορά στη φαρυγγική χλωρίδα των κα-
πνιστών σε σχέση με τους μη καπνιστές, εκτός από 
μεμονωμένες περιπτώσεις μικροβίων που διαφοροποι-
ήθηκαν όσον αφορά στη συχνότητα εμφάνισής τους 
στις δύο κατηγορίες. Παρατηρήθηκε, ανεξάρτητα από 
την ηλικία, στατιστικά σημαντική διαφορά (Ρ=0,04) 
στη συχνότητα των CNS καθώς και των μη αιμολυ-
τικών Streptococcus ssp (στα όρια της στατιστικής 
σημαντικότητας, Ρ=0,05) στους καπνιστές και μη 
καπνιστές, αντίστοιχα. Το εύρημα αυτό έρχεται σε 
πλήρη αντίθεση με αντίστοιχη μελέτη στην Τουρ-
κία, όπου παρουσιάζεται σαφής διαφοροποίηση της 
φαρυγγικής χλωρίδας στις δύο ομάδες, με εξαίρεση 
τους CNS όπου δεν βρέθηκε διαφορά.23 Εντούτοις, 
από άλλο ερευνητικό ίδρυμα της ίδιας χώρας προ-
έρχεται έρευνα όπου αναφέρεται παντελής έλλειψη 
διαφορών στη χλωρίδα της στοματικής κοιλότητας 
μεταξύ καπνιστών και μη.11 Με βάση την ηλικιακή 
κατανομή, παρατηρήθηκε μεγαλύτερη συχνότητα 
του S.	viridans (Ρ=0,033) και των CNS (Ρ=0,01) 
στους νεότερους καπνιστές, 18−40 ετών, γεγονός που 
δεν μπορεί να συγκριθεί με διεθνή δεδομένα λόγω 
έλλειψης αντίστοιχης βιβλιογραφίας.

Μύκητες ανευρέθησαν σε χαμηλά ποσοστά χωρίς 
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ καπνιστών 
και μη, παρά τη φαινομενική τους επικράτηση στους 
καπνιστές, γεγονός που παρατηρείται και σε άλλες 
μελέτες της διεθνούς βιβλιογραφίας.24
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Συμπερασματικά, από τη μελέτη μας φαίνεται 
ότι το κάπνισμα, παρά τις σοβαρότατες βλάβες που 
προκαλεί στον οργανισμό και ειδικότερα στο ανα-
πνευστικό σύστημα, δεν επιδρά σημαντικά και δεν 
προκαλεί διαφοροποίηση στη μικροβιακή χλωρίδα 

του φάρυγγα. Οι μόνες διαφορές που εντοπίστηκαν 
αφορούσαν σε συμβιωτικά είδη, που φυσιολογικά 
αποικίζουν την περιοχή, ενώ για τα δυνητικά παθο-
γόνα δεν ανέκυψαν ενδείξεις επηρεασμού τους από 
το κάπνισμα.

Summary

Influence of smoking on pharyngeal flora
M.	exindAri,	G.	GioulA,	d.	GodoSiS,	V.	rAPhAilideS,	G.	SVArnAS,	P.	TAMVAkerAS,

V.	kyriAzoPoulou-dAlAinA
2nd	laboratory	of	Microbiology,	School	of	Medicine,	Aristotelian	university	of	Thessaloniki,		

Thessaloniki,	Greece

ObjectIves: The	aim	of	this	study	was	the	investigation	of	the	pharyngeal	flora	of	smokers	
and	non-smokers	to	detect	possible	differences.	MAterIAls – MethOds: during	the	period	
January	to	March	2008,	85	pharyngeal	swabs	were	obtained	from	clinically	healthy	people	
(students	and	staff	of	the	Aristotle	university	of	Thessaloniki),	smokers	and	non-smokers,	aged	
from	18	to	65	years.	The	samples	were	cultured	οn	simple,	blood,	chocolate	blood	and	McConkey	
agar.	The	isolated	microorganisms	were	examined	by	Gram	stain	and	identified	by	biochemi-
cal	tests.	Statistical	analysis	was	carried	out	using	the	programme	SPSS	11.0.	results: The	
microbial	species	isolated,	by	order	of	frequency,	were	the	following:	Moraxella	ssp,	coagulase	
negative	Staphylococcus	ssp	(CnS),	Streptococcus	viridans,	diphtheroids	ssp,	non	haemolytic	
Streptococcus	ssp,	Streptococcus	pyogenes,	Spirochaetaceae,	Fungi,	Staphylococcus	aureus,	
neisseria	meningitidis,	Streptococcus	pneumoniae,	klebsiella	pneumoniae	and	escherichia	
coli.	The	results	showed	that	CnS	were	more	frequent	in	smokers	(p=0.04)	and	non-haemolytic	
Streptococcus	ssp	were	more	frequent	in	non-smokers	(p=0.05)	regardless	of	age.	in	the	age	
group	18-40	years	a	higher	frequency	of	S.	viridans	(p=0.033)	and	CnS	(p=0.01)	was	noted	in	
smokers.	The	number	of	S.	pneumoniae	and	n.	meningitidis	carriers	was	small	and	inadequate	
for	statistical	analysis,	and	only	one	carrier	of	e.	coli	and	one	of	k.	pneumoniae	were	found.	
cOnclusIOns: There	was	no	significant	difference	in	the	presence	of	potential	pathogens	in	
the	pharynx	between	smokers	and	non-smokers.	only	slight	differences	were	noted	concerning	
the	pattern	of	microbial	species,	which	typically	belonged	to	the	normal	pharyngeal	flora	(CnS,	
S.	viridans	and	non-haemolytic	Streptococcus	ssp).	on	the	other	hand,	it	appears	that	classic	
pathogens	of	the	area	were	not	affected	by	smoking.	in	the	population	studied,	smoking	did	not	
increase	the	pharyngeal	burden	of	pathogens,	while	evidence	presented	in	the	international	
bibliography	is	conflicting.

ActA MicrobiologicA HellenicA 2008,	53	(4):	223-229

Key words: Flora,	pharynx,	smoking
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Θανατηφόρος περίπτωση δερματικής ζυγομύκωσης  
σε ανοσοκατασταλμένο ασθενή και ανασκόπηση  
της βιβλιογραφίας
Π.	Γιαννοπούλου,1	Α.	κυράτσα,1	ν.	Χαραλαμπάκη,1	Α.	κατσογιάννη,2	Α.	Αραμπατζής,3		
Α.	Βελεγράκη,3	Ε.	Τρίκκα-Γραφάκου1

η	αυξανόμενη	συχνότητα	των	ζυγομυκητιακών	λοιμώξεων	σε	ασθενείς	υψηλού	κινδύνου	
αποτελεί	σημαντικό	πρόβλημα,	λόγω	των	υψηλών	ποσοστών	θνητότητας,	ακόμη	και	μετά	
από	θεραπευτική	αγωγή.	ως	εκ	τούτου,	επιβάλλεται	η	γρήγορη	και	σωστή	διάγνωσή	τους.	
Περιγράφεται	θανατηφόρος	περίπτωση	δερματικής	ζυγομύκωσης	από	rhizopus	oryzae	
σε	ανοσοκατασταλμένο	ασθενή	με	χρονία	νεφρική	ανεπάρκεια	και	μεταβολική	οξέωση	
μη	διαβητικής	αιτιολογίας	και	γίνεται	ανασκόπηση	της	σχετικής	βιβλιογραφίας.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Εισαγωγή
Η ζυγομύκωση (ΖΜ) είναι σπάνια λοίμωξη που 

συνήθως εμφανίζεται υπό μορφή σποραδικών κρου-
σμάτων σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς: ουδε-
τεροπενικούς, μεταμοσχευμένους, ασθενείς με HIV 
λοίμωξη, ασθενείς με χρονία λήψη κορτικοειδών, 
ασθενείς με χρονία νεφρική ανεπάρκεια, κυρίως 
όταν αυτοί υποβάλλονται σε αγωγή αποσιδήρωσης 
με δεσφεροξαμίνη, καθώς και διαβητικούς, ειδικά 
με κετοξέωση. Λόγω της άφθονης παρουσίας των 
μυκήτων αυτών στη φύση και στη φυτική οργανική 
ύλη, περιγράφονται περιπτώσεις ζυγομυκητιάσεων 
σε πολυτραυματίες τροχαίων, εγκαυματίες, χρήστες 

ενδοφλέβιων ουσιών, αλλά και μετεγχειρητικές λοι-
μώξεις χειρουργικών πεδίων. Στους ανοσοεπαρκείς 
με λοίμωξη μαλακών μορίων, η θνητότητα της λοί-
μωξης είναι χαμηλή, αν οι ασθενείς τεθούν έγκαιρα 
στη σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση, η οποία 
συνίσταται σε συνδυασμό πολλαπλών χειρουργικών 
καθαρισμών και κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής. 
Αντιθέτως, η θνητότητα στους ανοσοκατασταλμένους 
είναι υψηλή, γεγονός που επιβάλλει την έγκαιρη 
αναγνώρισή τους.1

Περιγραφή περίπτωσης
Άνδρας 69 ετών εισήχθη στο νοσοκομείο μας λόγω 

εμπυρέτου (39 οC) από ωρών και νεκρωτικής βλάβης 

η	εργασία	παρουσιάστηκε	στο	5ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	
Ιατρικής	Βιοπαθολογίας,	Θεσσαλονίκη	2008
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στο δεξιό πρόσθιο-πλάγιο θωρακικό τοίχωμα (Εικόνα 
1). Από το ατομικό αναμνηστικό του αναφέρθηκε 
διηθητικός καρκίνος μεταβατικού επιθηλίου ουρο-
δόχου κύστης από 10ετίας, λόγω του οποίου έφερε 
ουρητηροσιγμοειδοστομία αριστερά, χρονία νεφρική 
ανεπάρκεια με μη λειτουργικό νεφρό δεξιά, αιμο-
καθάρσεις και αρτηριακή υπέρταση. Αναφέρθηκαν 
επίσης δύο πρόσφατες νοσηλείες: η πρώτη πριν από 
δύο μήνες λόγω ουρολοίμωξης και μικροβιαιμίας και 
η δεύτερη πριν από ένα μήνα, λόγω αποστήματος 
δεξιού πρόσθιου θωρακικού τοιχώματος, το οποίο 
αντιμετωπίστηκε με χειρουργική παροχέτευση και 
αντιμικροβιακή αγωγή. Μετά την έξοδό του από 
το νοσοκομείο ανέφερε τακτικές χειρουργικές επι-
σκέψεις σε Κέντρο Υγείας της περιοχής του. Κατά 
τη διάρκεια και των δύο νοσηλειών, ο ασθενής 
υποβλήθηκε σε συνεδρίες τεχνητού νεφρού.

Κατά την αντικειμενική εξέταση, την ώρα της ει-
σαγωγής του διαπιστώθηκε νεκρωτική μαύρη εσχάρα 
πρόσθιου και πλάγιου θωρακικού τοιχώματος του 
δεξιού ημιθωρακίου χωρίς κλινική και απεικονιστική 
εικόνα αποστηματικής συλλογής στα μαλακά μόρια, 
θώρακα και κοιλιά. Ο ασθενής ήταν σηπτικός: Θ: 39 
οC, ΑΠ: 120/60 mmHg, σφίξεις: 105/min, Λ: 45.000 
μl (Π= 85%), με βαριά μεταβολική οξέωση: Ph: 7,19, 
ΗCO3: 7,2 mmol/lt, η οποία αποδόθηκε στην εντε-
ρική εκτροπή των ούρων και νεφρική ανεπάρκεια: 
ουρία: 202 mg/ml, κρεατινίνη: 3,8 mg/ml, Na: 127 
mmol/l, K: 3,9 mmol/l.

Ο ασθενής υποβλήθηκε σε εκτεταμένο χειρουρ-
γικό καθαρισμό της βλάβης και μετά την λήψη 
τεσσάρων επιχρισμάτων και δύο ιστοτεμαχίων για 

καλλιέργεια και ιστολογικό έλεγχο, ετέθη άμεσα σε 
αντιμικροβιακή αγωγή με κλινταμυκίνη και πιπερα-
κιλλίνη -ταζομπακτάμη.

Εργαστηριακή διερεύνηση
Κατά την άμεση μικροσκόπηση των παρασκευ-

ασμάτων βρέθηκαν αρκετά πυοσφαίρια με παρου-
σία Gram θετικών κόκκων και Gram αρνητικών 
βακτηριδίων. Κατά την άμεση μικροσκόπηση των 
ιστοτεμαχίων, έπειτα από επεξεργασία τους με KOH 
30%, βρέθηκαν υαλοειδείς, κοινοκυττάριες υφές 
χαρακτηριστικά μακριές ως ταινίες (κορδέλες), 
ευρείες (διαμέτρου 8−10 μm), με διακλαδώσεις 
ορθής και αμβλείας γωνίας (Εικόνα 2). Τα δείγμα-
τα ενοφθαλμίστηκαν σύμφωνα με τις συμβατικές 
μεθόδους για αερόβια και αναερόβια καλλιέργεια 
στα παρακάτω υλικά: (α) αεροβίως σε McConkey 
agar, Columbia blood agar, Cooked Meat Broth, 
στους 35 οC, Chocolate agar στους 35 oC, σε 5% 
CO2, Sabouraud agar με chloramphenicol, στους 
30 oC και (β) αναεροβίως σε Columbia blood agar 
εμπλουτισμένο με βιταμίνη Κ1 και αιμίνη, Phenyl 
ethyl agar, Kanamycin-Vancomycin Laked Blood 
agar, στους 35 oC.

Από τις αερόβιες καλλιέργειες, τόσο των επι-
χρισμάτων όσο και των ιστοτεμαχίων, σε 24 ώρες 

Εικόνα 1. Νεκρωτική βλάβη στο δεξιό πρόσθιο-πλάγιο 
θωρακικό τοίχωμα του ασθενούς.

Εικόνα 2. Άμεση μικροσκόπηση ισοτεμαχίου, έπειτα 
από επεξεργασία τους με KOH 30% (x400). Φαίνονται 
υαλοειδείς, κοινοκυττάριες υφές, με διακλαδώσεις ορθής 
και αμβλείας γωνίας (βέλη).
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απομονώθηκαν e.	coli,	P.	aeruginosa, e.	faecalis,	
S.	epidermidis,	S.	mitis.	Στο Sabouraud agar, όπου 
είχαν ενοφθαλμιστεί τα ιστοτεμάχια, σε 24 ώρες ανα-
πτύχθηκαν χνωώδεις, λευκωπού–γκρίζου χρώματος 
αποικίες, ταχέως αναπτυσσόμενες με υψηλές (1 cm) 
αέριες υφές, που έφθαναν μέχρι το καπάκι του τρυ-
βλίου. Η ανάπτυξη ήταν καλή στους 37-40 οC, ενώ, 
αντίθετα, παρατηρήθηκε απουσία ανάπτυξης στους 
45 οC (Εικόνα 3). Mικροσκοπικά, με χρώση lacto-
phenol cotton blue, παρατηρήθηκαν χαρακτηριστικοί 
πλατείς, υαλοειδείς μακροί χωρίς διακλαδώσεις στύλοι 
(σποραγγειοφόροι), από τους οποίους εκφύονταν 
απευθείας ριζοειδή με 4−8 παρακλάδια. Σε αντίθετη 
διεύθυνση με τα ριζοειδή εκφύονταν σποραγγειο-
φόροι, οι οποίοι κατέληγαν σε μεγάλα, σφαιρικά, 
γκριζόμαυρα σποράγγεια διαμέτρου 150−170 μm, 
γεμάτα με ελλειψοειδή, ραβδωτά σποραγγειοσπόρια, 
διαμέτρου 6−8 μm (Εικόνες 4, 5). Τα φαινοτυπικά 
αυτά χαρακτηριστικά του απομονωθέντος μύκητα 
ήταν συμβατά με τη μορφολογία του ζυγομύκητα 
rhizopus	oryzae	(arrhizus). Η υπερμεταβλητή περι-
οχή ITS του γονιδιώματος του μύκητα ενισχύθηκε με 
αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR)2 και έγινε 
προσδιορισμός των αλληλουχιών του ενισχυθέντος 
τμήματος κατά Sanger, όπου μετά από ευθυγράμμισή 

τους με τις κατατεθειμένες αλληλουχίες στη Διεθνή 
Τράπεζα Γονιδιακών δεδομένων NCBI, επιβεβαιώθηκε 
η ταυτοποίησή του ως r.	oryzae (http://www.ncbi.
nlm.nih.gov). [O κωδικός κατάθεσης υπάρχει στην 
Τράπεζα Γονιδιακών Δεδομένων. Το στέλεχος και το 
συνοδευτικό επιδημιολογικό δελτίο κατατέθηκε υπέρ 

Εικόνα 3. Μακροσκοπική εικόνα της καλλιέργειας των 
ιστοτεμαχίων σε Sabouraud agar, μετά από 5 ημέρες 
στους 37 oC. Διακρίνονται αποικίες χνωώδεις, λευκω-
πού–γκρίζου χρώματος αποικίες, με υψηλές αέριες υφές, 
που φθάνουν μέχρι το καπάκι του τρυβλίου. 

Εικόνα 4. Μικροσκοπική εικόνα του μύκητα με χρώση 
lactophenol cotton blue (x400). Διακρίνονται οι πλατείς, 
υαλοειδείς, μακροί, χωρίς διακλαδώσεις στύλοι (σπο-
ραγγειοφόροι) (βέλος 1), από τους οποίους εκφύονται 
απευθείας σε αντίθετη διεύθυνση τα ριζοειδή (βέλη 2). Οι 
σποραγγειοφόροι καταλήγουν στα σποράγγεια (βέλος 3). 

Εικόνα 5. Μικροσκοπική εικόνα του μύκητα με χρώση 
lactophenol cotton blue. Διακρίνονται τα μεγάλα, σφαι-
ρικά, γκριζόμαυρα σποράγγεια διαμέτρου 150−170 μm 
(βέλος 1), γεμάτα με ελλειψοειδή, ραβδωτά σποραγγει-
οσπόρια, διαμέτρου 6−8 μm (βέλη 2).
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της Ευρωπαϊκής Μελέτης Zygomycosis in Europe 
της European Confederation for Medical Mycology 
(ECMM).] 

Η ιστολογική εξέταση των ιστοτεμαχίων ανέδειξε 
πλήρη νέκρωση του δέρματος, του υποδόριου λίπους, 
καθώς και τμήματος συνεχόμενου γραμμωτού μυός 
στα πλαίσια μυκητίασης. Οι υφές των μυκήτων ήταν 
ιδιαίτερα αυξημένες σε αριθμό και παρουσίαζαν 
χαρακτηριστικά συμβατά με ζυγομύκητα. Αυτές 
διηθούσαν τοίχωμα αγγείων, νεύρα, το γραμμωτό μυ, 
καθώς και λεμφαδένες και περιλεμφαδενικό λίπος. 

Στη θεραπεία προστέθηκε λιποσωμιακή αμφοτερι-
κίνη Β (7 mg/kg/24ωρο) και ο ασθενής υποβλήθηκε σε 
δύο περαιτέρω χειρουργικούς καθαρισμούς με τοποθέ-
τηση δερματικών μοσχευμάτων (Εικόνα 6). Παρά τη 
συνδυασμένη χειρουργική και αντιμυκητιασική αγωγή, 
ο ασθενής κατέληξε την 45η ημέρα νοσηλείας του.

Συζήτηση
Ο r.	oryzae	(arrhizus) ανήκει στην οικογένεια 

Mucoraccae, συνομοταξία Mucorales, στην τάξη των 
Zygomycetes, της φυλής Zugomycota, του βασίλειου 
των μυκήτων, και αποτελεί τον πιο συχνό εκπρόσωπο 
του γένους rhizopus στη φύση. Τα βασικά διαγνω-
στικά χαρακτηριστικά της τάξης των ζυγομυκήτων 
είναι (α) o σχηματισμός πολύ μακριών, ως ταινίες 
(κορδέλες) ευρειών, υαλοειδών, κοινοκυττάριων 
υφών, με διακλαδώσεις ορθής και αμβλείας γωνίας 
και (β) ο ασεξουαλικός και σεξουαλικός τρόπος 
αναπαραγωγής με τη δημιουργία, αντίστοιχα σπο-
ραγγειοσπορίων και ζυγοσπορίων.

Οι ζυγομυκητιάσεις συναντώνται στη βιβλιογρα-

φία από το 1800.3 Πρόκειται για σπάνιες λοιμώξεις 
που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5−12% των μυκη-
τιάσεων, από τις οποίες το 90% αφορά σε εκπρο-
σώπους του γένους rhizopus. Προσβάλλουν κυρίως 
ανοσοκατασταλμένους ασθενείς και διακρίνονται από 
μεγάλη θνητότητα 80%,4 λόγω του αγγειοδιεισδυτικού 
τους χαρακτήρα και των συστηματικών κλινικών 
εκδηλώσεων που προκαλούν. Οι ζυγομύκητες, και 
μάλιστα του γένους rhizopus, όπως αναφέρθηκε, 
είναι ευρέως διαδεδομένοι στη φύση. Ανευρίσκο-
νται στο χώμα, στη σκόνη, στον αέρα, στα φίλτρα 
των κλιματιστικών, στους αεραγωγούς, σε φρούτα, 
λαχανικά, δημητριακά, στον ιματισμό, σε ξύλινα 
έπιπλα και αλλού. Η μόλυνση γίνεται είτε με εισπνοή 
κονιδίων, είτε με ενοφθάλμιση σπόρων σε τραύμα. 
Τα κονίδια βλαστάνουν σε υφές, προσβάλλουν τα 
αγγεία και προκαλούν νεκρώσεις ιστών και οστών. 
Την υψηλή λοιμογόνο δράση τους την οφείλουν στον 
αγγειοδιεισδυτικό και θερμόφιλο τους χαρακτήρα, 
δηλαδή στην ικανότητα να αναπτύσσονται σε 37 οC 
− >50 οC. Οι κυριότερες κλινικές εντοπίσεις είναι 
ρινοεγκεφαλική, αναπνευστική, δερματική, γαστρε-
ντερικού σωλήνα και διάσπαρτη. Σπανιότερες κλινι-
κές εκδηλώσεις ζυγομυκητίασης είναι η κερατίτιδα, 
η οστεομυελίτιδα και η περιτονίτιδα.5

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται αύξηση των 
ΖΜ, γεγονός που αποδίδεται στην αύξηση του πλη-
θυσμού των υψηλού κινδύνου ασθενών. Βασικός 
παράγοντας κινδύνου που προδιαθέτει στην ανάπτυξη 
ΖΜ είναι τα νεοπλασματικά νοσήματα (αιματολογικές 
κακοήθειες και συμπαγείς όγκοι).5,6 Ο συγκεκριμένος 
ασθενής είχε νεόπλασμα ουροποιητικού συστήματος 
από 10ετίας. Οι διαταραχές του αριθμού και της λει-
τουργικότητας των ουδετερόφιλων, της χυμικής και 
της κυτταρικής ανοσίας πυροδοτούν τη μετατροπή 
των ευκαιριακών μικροβίων, όπως το r.	oryzae, σε 
παθογόνα.7 Άλλος βασικός παράγοντας κινδύνου 
είναι η χρονία νεφρική ανεπάρκεια. Ασθενείς, όπως ο 
συγκεκριμένος που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή 
περιτοναϊκή διάλυση έχουν πολύ αυξημένες πιθανό-
τητες ανάπτυξης ΖΜ, κυρίως όταν συνοδεύονται από 
αγωγή με δεσφεροξαμίνη.8,9,10 Μελέτες έχουν δείξει 
ότι η σύνδεση σιδήρου με τη σιδηροδεσμευτική ουσία 
πυροδοτεί την ανάπτυξη του ζυγομύκητα9,11,12,13 και 
μειώνει τη δραστικότητα της αμφοτερικίνης Β.12 

Σε όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του, ο ασθενής 
παρουσίαζε βαριά μεταβολική οξέωση, η οποία απο-
δόθηκε στην εντερική εκτροπή των ούρων, εξαιτίας 
της ουρητηροσιγμοειδοστομίας που έφερε λόγω του 

Εικόνα 6. Χειρουργικός καθαρισμός του ασθενούς με 
τοποθέτηση δερματικών μοσχευμάτων.
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μέλους, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Το υπερβαρικό Ο2 
χρησιμοποιείται ως επιπρόσθετο θεραπευτικό μέσο14 
με αισιόδοξα αποτελέσματα, κυρίως στις ρινοεγκε-
φαλικές περιπτώσεις. Βασική όμως προϋπόθεση για 
επιτυχή έκβαση της νόσου, αποτελεί η θεραπεία της 
υποκείμενης νόσου και η ελάττωση των παραγόντων 
κινδύνου για ανάπτυξη ΖΜ. Δυστυχώς, η έγκαιρη 
έναρξη της κατάλληλης αντιμικροβιακής θεραπείας και 
η επιθετική χειρουργική αντιμετώπιση δεν στάθηκαν 
ικανά να αποτρέψουν το θάνατο του ασθενή μας. 

Εξαιτίας της σπανιότητας της λοίμωξης, είναι 
δύσκολο να εφαρμοστούν προληπτικά μέτρα. Η πιο 
εφικτή πρόληψη είναι ο περιορισμός του κινδύνου 
εισπνοής σπόρων από άτομα υψηλού κινδύνου. Ειδικά 
για τους μεταμοσχευμένους και ουδετεροπενικούς, 
πρέπει να ελέγχεται ο αερισμός και το φιλτράρισμα 
του αέρα στα χειρουργεία στη ΜΕΘ, στις μονάδες 
νοσηλείας τους, να αποφεύγεται η επαφή τους με 
φυτά, να γίνεται επιμελής καθαρισμός της σκόνης 
στο περιβάλλον τους. Όσον αφορά στις άλλες ομά-
δες υψηλού κινδύνου, θα πρέπει, όσο είναι δυνατό, 
να περιορίσουμε τους παράγοντες κινδύνου και 
να αντιμετωπίζουμε όσο το δυνατό καλύτερα την 
υποκείμενη νόσο τους, όπως έλεγχος του διαβήτη 
και αντικατάσταση της δεσφεροξαμίνης από άλλες 
σιδηροδεσμευτικές ουσίες. 

Τέλος, πρέπει να τονιστεί η αναγκαιότητα συνεργα-
σίας εργαστηριακών και κλινικών ιατρών, καθώς και η 
ευαισθητοποίηση των μικροβιολογικών εργαστηρίων 
για την έγκαιρη και έγκυρη απομόνωση και ταυτοποίη-
σή των Ζυγομυκήτων, ώστε να αποτραπεί η δραματική 
εξέλιξη των ζυγομυκητιακών λοιμώξεων.

Ευχαριστίες
Η χρηματοδότηση του μοριακού τμήματος της 

μελέτης έγινε στα πλαίσια του προγράμματος «Κα-
ποδίστριας» Κ.Α. 70/4/5905 του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

νεοπλάσματος. Ο ασθενής στο ιστορικό του είχε δύο 
πρόσφατες νοσηλείες λόγω ουρολοίμωξης, σηψαιμίας 
και δoθιήνωσης, και έλαβε επί μακρόν αντιβιοτικά 
ευρέου φάσματος, η χρήση των οποίων επίσης συνδέ-
εται με αυξημένη πιθανότητα ανάπτυξης ΖΜ, καθώς 
η καταστροφή της φυσιολογικής χλωρίδας ευνοεί την 
εγκατάσταση μιας μυκητιασικής λοίμωξης.14 Τέλος, 
οι διαβρώσεις δέρματος, βλεννογόνων και οι ιστικές 
βλάβες αποτελούν ακόμη έναν παράγοντα κινδύνου 
ανάπτυξης ΖΜ. Ο πολυμικροβιακός χαρακτήρας της 
λοίμωξης, η ταχύτητα και η επιθετική πορεία της 
νόσου (βαριά φλεγμονή, έμφρακτα, έλκη, νέκρωση, 
μαύρες εσχάρες, μυοσίτιδα, γάγγραινα καλυπτόμενη 
συχνά από αέριες υφές ορατές ακόμη και με γυμνό 
μάτι), αυξάνει δραματικά το ποσοστό θνητότητας 
στο 80−90%.15 Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρο-
νται αρκετά περιστατικά πρωτοπαθούς δερματικής 
ΖΜ από r.	oryzae ιατρογενούς μόλυνσης, μετά από 
παρατεταμένη επαφή με το τραύμα μολυσμένου υλι-
κού, καθώς και παραμονή σπόρων σε υλικά φυτικής 
προέλευσης που χρησιμοποιούνται στο νοσοκομείο. 
Μολυσμένοι επίδεσμοι, ράμματα, γάζες,16 ιματισμός, 
κολλητικές ταινίες, γλωσσοπίεστρα17,18 ενοχοποι-
ούνται ως πηγές προέλευσης του μύκητα.19,20 Προς 
αυτή την κατεύθυνση, κατέληξαν και οι προσπάθειες 
αναζήτησης της πηγής προέλευσης του ζυγομύκητα 
και στη δική μας περίπτωση, καθώς από το ιστορικό 
του αναφέρονται συχνές χειρουργικές επισκέψεις 
στο Κέντρο Υγείας της περιοχής του το μήνα που 
προηγήθηκε της τελευταίας του νοσηλείας.

Η έγκαιρη διάγνωση σε συνδυασμό με τη γρήγορη 
και επιθετική, χειρουργική και φαρμακευτική αντι-
μετώπιση αποτελούν τη θεραπεία της μυκητιασικής 
αυτής λοίμωξης με την τόσο πτωχή πρόγνωση. Η 
λιποσωμιακή αμφοτερικίνη Β σε υψηλές δόσεις εί-
ναι το φάρμακο εκλογής για τις ΖΜ από Mucorales. 
Καθοριστικής σημασίας είναι και ο εκτεταμένος και 
επαναλαμβανόμενος χειρουργικός καθαρισμός όλων 
των νεκρωμένων ιστών, μέχρι ακρωτηριασμού του 
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Fatal case of cutaneous zygomycosis caused by rhizopus oryzae  
in an immunocompromised patient and review of the literature 
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The	increased	incidence	of	zygomycosis	infection	in	high-risk	population	has	become	a	major	
problem	because	of	their	high	mortality	even	after	appropriate	treatment.	hence,	rapid	and	ac-
curate	diagnosis	of	these	aggressive	infections	is	vital	for	favourable	outcome.	We	report	a	fatal	
case	of	cutaneous	zygomycosis	caused	by	rhizopus	oryzae	in	an	immunocompromised	patient	
with	chronic	renal	failure	and	non-diabetic	metabolic	acidosis	with	a	review	of	the	literature.
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Ανακοίνωση

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα 
με το καταστατικό της Εταιρείας «Τακτικά Μέλη 
της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας» εί-
ναι «οι διαμένοντες στις  Περιφέρειες Αθηνών και 
Πειραιώς»

Ειδικευμένοι Ιατροί Βιοπαθολόγοι (Μικροβιο-
λόγοι)
Ιατροί με πτυχίο Υγειονολόγου ή Μεταπτυχιακού 
τίτλου Ειδίκευσης στη Δημόσια Υγεία
Κτηνίατροι με ειδικότητα Μικροβιολογίας
Ιατροί Ειδικευόμενοι στην Ιατρική Βιοπαθο-
λογία.

Οι Ιατροί Ειδικευόμενοι στην Ιατρική Βιοπα-
θολογία γίνονται μέλη μετά από αίτησή τους προς 

•

•

•
•

το Δ.Σ. της Εταιρείας και πρόταση	δύο	τουλάχιστον	
παλαιών	μελών (βλ. έντυπο αίτησης).

Μόνο τα Τακτικά Μέλη έχουν δικαίωμα ψή-
φου

Συνδρομητές μπορούν να είναι όλοι όσοι επι-
θυμούν να λαμβάνουν το Δελτίο της Ελληνικής 
Μικροβιολογικής Εταιρείας. Όλοι οι Συνδρομητές, 
μέλη και μη μέλη,  λαμβάνουν όλες τις ενημερώσεις 
για τις εκδηλώσεις της ΕΜΕ και έχουν ελεύθερη 
πρόσβαση στον ιστότοπο της Εταρείας (www.hms.
org.gr).

 Με τιμή
 Το Δ.Σ της ΕΜΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

(αφορά	ειδικούς	και	ειδικευόμενους	Βιοπαθολόγους	της	περιφέρειας	Αθηνών	και	Πειραιώς)

Επώνυμο........................................................................................................................................................

Όνομα ............................................................................................................................................................

Όνομα πατρός ...............................................................................................................................................

Δ/νση κατοικίας Οδός-Αριθμός .................................................................................................................

 Περιοχή ..........................................................................................................................

  Τ.Κ ...............................  ΠΟΛΗ .....................................................................................

  Τηλ. .................................................................................................................................

  e-mail ..............................................................................................................................

Δ/νση εργασίας  ........................................................................................................................................

   ........................................................................................................................................

  Τηλ. .................................................................................................................................

  e-mail ..............................................................................................................................

Ειδικός 

Ειδικευόμενος 

 Αν ειδικός

 θέση που υπηρετεί .................................................................................................................

 ελεύθερος επαγγελματίας    

Παλαιά μέλη της ΕΜΕ που προτείνουν (αφορά	μόνο	ειδικευόμενους	Βιοπαθολογίας)

1 ........................................................................ Υπογραφή.................................................................

2 ........................................................................ Υπογραφή.................................................................

Παρακαλώ όπως με εγγράψετε τακτικό μέλος της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας. 

Με τιμή,

Υπογραφή ........................................................  Ημερομηνία:  .......................................................

Η παρούσα αίτηση μπορεί να ταχυδρομηθεί στην Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία στη δ/νση: ASCENT ΕΠΕ  
Βασ. Σοφίας 77, 115 21 ΑΘΗΝΑ ή να σταλεί με fax στο: 210-7246180 ή στο e-mail: siorasgs@otenet.gr
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EΚΛΟΓΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΒ)

Την ίδια μέρα, συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ., με τους τακτικούς και τους αναπληρωτές τους, ως 
ακολούθως:
 Τακτικοί Αναπληρωματικοί

Πρόεδρος Πλ. Δήμου  (Α. Αστερίου)
Αντιπρόεδρος Θ. Θεοδωρίδης (Χ. Παπανικολάου)
Γεν. Γραμματέας Λ. Αναγνώστου  (Ν. Κεχαγιά)
Ειδ. Γραμματέας Χ. Νικολάου  (Δ. Πετροπούλου)
Ταμίας Ε. Κουσκούνη  (Γ. Κατσάνης)
Μέλη Ν. Μαλισιόβας  (Αγγ. Κωστούλα)

 Γ. Κυριαζής  (Χ. Νικολάου)

Η κυρία Χ. Παπανικολάου έλαβε τη θέση (ως αναπληρωματικό μέλος)  
της κυρίας Ειρ. Μποσινάκου, η οποία παραιτήθηκε.

Στο Δ.Σ. μετέχει και η εκπρόσωπος των ειδικευομένων ιατρών, κυρία Χ. Κοντού,  
χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 
Για την Εξελεγκτική επιτροπή εκλέχθηκαν οι:

 Αικ. Παυλίτου-Τσιόντη 47 ψήφοι
 Ε. Τρίκκα-Γραφάκου 46 ψήφοι
 Γ. Θεοδωροπούλου 36 ψήφοι

Την Εφορευτική επιτροπή αποτέλεσαν οι:

Ν. Αλεξανδρόπουλος
Γ. Αντωνάκος

Μ. Χατζηδημητρίου

Στις 9 Ιουλίου 2008 έγιναν οι εκλογές της Ένωσής μας για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ., διετούς 
διάρκειας. Κατά την ψηφοφορία, ψήφισαν 63 Αντιπρόσωποι και έλαβαν ψήφους για το Δ.Σ., κατά 
αλφαβητική σειρά οι κάτωθι:

Λ. Αναγνώστου  33 
Α. Αστερίου   25 
Πλ. Δήμου   34 
Θ. Θεοδωρίδης  20
Γ. Κατσάνης   20
Ν. Κεχαγιά   04
Ε. Κουσκούνη   21
Γ. Κυριαζής   33
Αγ. Κωστούλα   22
Ν. Μαλισιόβας  33
Ε. Μποσινάκου  18
Χ. Νικολάου   28
Χ. Παπανικολάου  13
Δ. Πετροπούλου  12



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Acta Microbiologica
Hellenica

ΓΕΝΙΚEΣ ΟΔΗΓIΕΣ 
Το Δελτίο	Ελληνικής	Μικροβιολογικής	Εταιρείας είναι η επίσημη διμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας με 

σκοπό τη συνεχή εκπαίδευση των Βιοπαθολόγων, Κλινικών Μικροβιολόγων, αλλά και κάθε επιστήμονα που ασχολείται με την εργα-
στηριακή και κλινική ιατρική. 

Κύρια επιδίωξη είναι η δημοσίευση μελετών που αφορούν σε όλους τους τομείς της κλινικής Μικροβιολογίας (Βακτηριολογία, 
Παρασιτολογία, Μυκητολογία, Ιολογία). Επίσης δημοσιεύονται μελέτες που αναφέρονται στην Εργαστηριακή Αιματολογία-Αιμοδοσία, 
Ιατρική Βιοχημεία και Ανοσολογία. Στο περιοδικό δημοσιεύονται οι παρακάτω κατηγορίες άρθρων: 

Άρθρα σύνταξης: Σύντομα άρθρα σχολιασμού ή κρίσης επίκαιρων θεμάτων, τα οποία γράφονται μετά από πρόσκληση της συντα-
κτικής επιτροπής.

Ανασκοπήσεις: Αναλύονται σύγχρονα ιατρικά θέματα, στα οποία παρουσιάζονται οι πρόσφατες εξελίξεις ή αναφέρονται τα συμπε-
ράσματα σειράς ερευνητικών μελετών των συγγραφέων. Οι ανασκοπήσεις γράφονται από ένα ή δύο συγγραφείς. Η έκταση του κυρίως 
κειμένου να μην είναι μεγαλύτερη των 10.000 λέξεων και η βιβλιογραφία να μην υπερβαίνει τις 80 παραπομπές.

Ερευνητικές εργασίες: Περιέχουν πρωτοδημοσιευόμενα αποτελέσματα εργαστηριακών, επιδημιολογικών ή κλινικών μελετών 
προοπτικού ή αναδρομικού χαρακτήρα. Η έκταση του κειμένου χωρίς τη βιβλιογραφία να μην υπερβαίνει τις 5.000 λέξεις. 

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Αποτελούν νέες ή πολύ σπάνιες περιπτώσεις νοσημάτων, σπάνιες εκδηλώσεις, εφαρμογή νέων δια-
γνωστικών κριτηρίων ή νέων θεραπευτικών μεθόδων. Η έκταση του κυρίως κειμένου να μην είναι μεγαλύτερη των 1.500 λέξεων και η 
βιβλιογραφία να μην υπερβαίνει τις 15 παραπομπές.

Βραχείες δημοσιεύσεις: Οι υποβαλλόμενες ερευνητικές εργασίες και ενδιαφέρουσες περιπτώσεις μπορεί να δημοσιευθούν υπό 
μορφή βραχειών δημοσιεύσεων, εφόσον, κατά την κρίση της συντακτικής επιτροπής, δεν είναι απαραίτητη η εκτεταμένη δημοσίευσή 
τους. Οι συγγραφείς μπορούν να υποβάλλουν εργασίες που έχουν εξαρχής τη μορφή βραχειών δημοσιεύσεων, έκτασης έως 1800 λέξεων 
και με βιβλιογραφικές παραπομπές μέχρι 15.

Σεμινάρια, στρογγυλά τραπέζια: Υποβάλλονται ή γράφονται μετά από προτροπή της σύνταξης.
Γράμματα προς τη σύνταξη: Περιέχουν κρίσεις για δημοσιευμένες μελέτες, παρατηρήσεις κ.λπ. Η έκτασή τους να μην υπερβαίνει 

τις 500 λέξεις και η βιβλιογραφία τις 5 αναφορές.
Τα άρθρα θα δημοσιεύονται εφόσον δεν έχουν δημοσιευθεί ή υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τα άρθρα που υποβάλλονται για δημοσίευση αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (δισκέτα) και σε τρία αντίγραφα, ένα πλήρες και 

δύο χωρίς τα ονόματα των συγγραφέων και το νοσοκομείο προέλευσης, στην παρακάτω διεύθυνση:
Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας
ASCENT, ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 77, 11521 ΑΘΗΝΑ
Το υποβαλλόμενο άρθρο συνοδεύεται από επιστολή, που επιβεβαιώνει ότι όλοι οι συγγραφείς έχουν διαβάσει και συμφωνούν με την 

υποβολή του χειρόγραφου και ότι το άρθρο ή ένα σημαντικό μέρος αυτού δεν έχει δημοσιευθεί ή υποβληθεί για δημοσίευση κάπου αλλού. 
Κατά την παραλαβή το άρθρο χαρακτηρίζεται με αριθμό που κοινοποιείται στον υπεύθυνο για αλληλογραφία συγγραφέα, ο οποίος τον 
χρησιμοποιεί σε κάθε επικοινωνία με το περιοδικό. 

Για τη σύνταξη των άρθρων το περιοδικό ακολουθεί τις υποδείξεις της Διεθνούς Επιτροπής Συντακτών Ιατρικών Περιοδικών. Το 
χειρόγραφο δακτυλογραφείται σε λευκό χαρτί μεγέθους Α4 (212 x 297 mm) με περιθώρια τουλάχιστον 2,5 cm, σε διπλό διάστημα και 
στη μια όψη του φύλλου. Η εργασία περιλαμβάνει τα εξής τμήματα: τη σελίδα τίτλου, την ελληνική περίληψη με τις λέξεις κλειδιά, το 
κυρίως κείμενο, τις ευχαριστίες, την αγγλική περίληψη, τη βιβλιογραφία, τους πίνακες και τις λεζάντες των εικόνων. 

Σελίδα τίτλου: Αποτελεί την πρώτη σελίδα του άρθρου και περιλαμβάνει: (α) τον τίτλο του άρθρου, στον οποίο δεν επιτρέπονται 
συντμήσεις λέξεων, (β) τα ονόματα των συγγραφέων (αρχικό μικρού ονόματος και επώνυμο), (γ) το εργαστήριο ή την κλινική και το 
νοσοκομείο από το οποίο προέρχεται η εργασία, (δ) τις λέξεις κλειδιά (3-6) που πρέπει να αντιστοιχούν στους διεθνείς όρους του index	
Medicus και να αποδίδονται στα Ελληνικά σύμφωνα με το ΙΑΤΡΟΤΕΚ (MeSH-Hellas-Βιοϊατρική Ορολογία, (ε) την πλήρη διεύθυνση 
του υπεύθυνου για την αλληλογραφία συγγραφέα και (στ) βραχύ τίτλο όχι μεγαλύτερο από 40 γράμματα Τα 5 πρώτα στοιχεία που ανα-
φέρονται στη σελίδα τίτλου γράφονται εκτός από την ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. 

Περίληψη: Οι ανασκοπήσεις και οι ερευνητικές εργασίες συνοδεύονται από περίληψη στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα έκτασης 
250-400 λέξεων. Οι περιλήψεις των ερευνητικών εργασιών πρέπει να χωρίζεται σε 4 παραγράφους με τις ακόλουθες επικεφαλίδες: Σκοπός, 
Υλικό-Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα. Οι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από περίληψη στην αγγλική 
και Ελληνική όχι μεγαλύτερη από 250 λέξεις.

Κείμενο: Οι ανασκοπήσεις κεφαλαιοποιούνται. Ο σκοπός της ανασκόπησης περιγράφεται διεξοδικά στην εισαγωγή του άρθρου. Οι 
ερευνητικές εργασίες χωρίζονται στα τμήματα: Εισαγωγή, Υλικό και μέθοδος, Αποτελέσματα, Συζήτηση. Οι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις 
αποτελούνται από τα τμήματα: Εισαγωγή, Περιγραφή περίπτωσης, Σχόλιο. Οι βραχείες δημοσιεύσεις χωρίζονται στα τμήματα: Εισαγωγή, 
Υλικό και μέθοδος, Αποτελέσματα και Συζήτηση.

Στο Υλικό και μέθοδος περιγράφεται λεπτομερώς ο τρόπος επιλογής του υλικού ή των ασθενών, καθώς και η μέθοδος που εφαρμό-
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
• Οι συνδρομές εσωτερικού αποστέλλονται με ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ στη Διεύθυνση:
Χ. ΚΟΥΤΣΙΑ, ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 77, 11521 ΑΘΗΝΑ
• Οι συνδρομές Εταιρειών (90,00 Ευρώ.), Εξωτερικού (150 US$) και Κύπρου (30 CYP) αποστέλλονται με ταχυδρομική επιταγή 
στη διεύθυνση: Π. ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ, Τυρίνθου 30, 165 61 Α. Γλυφάδα.



σθηκε, ώστε η έρευνα να μπορεί να αναπαραχθεί από ερευνητές που επιθυμούν την εφαρμογή της. Σε περιπτώσεις ερευνών που αφορούν 
σε ανθρώπους, πρέπει να διευκρινίζεται ότι τηρήθηκε η Διακήρυξη του Ελσίνκι (1975). Τα αποτελέσματα, όσα αναφέρονται σε πίνακες 
δεν επαναλαμβάνονται στο κείμενο. Στη συζήτηση μπορεί να γίνει σύγκριση με τα αποτελέσματα άλλων εργασιών και αναφέρονται τα 
συμπεράσματα, τα οποία προκύπτουν από τα αποτελέσματα της μελέτης.

Ευχαριστίες: Απευθύνονται μόνο σε άτομα με ουσιαστική συμβολή στην πραγματοποίηση της έρευνας.
Βιβλιογραφία: Ακολουθείται το σύστημα Vancouver. Οι βιβλιογραφίες αριθμούνται με την ίδια σειρά που αναφέρονται στο κείμενο. 

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς κατά τη σειρά εμφάνισής τους υπό μορφή εκθετών. 
Γράφονται τα επώνυμα των συγγραφέων και τα αρχικά του ονόματος χωρίς τελείες. Π.χ. Klotz SA, Penn CC, Negvesky GJ, Butrus SI. 
Fungal and parasitic infections of the eye. Clin	Microbiol	rev 2000, 13:662-685.

Όταν οι συγγραφείς είναι πολλοί αναγράφονται τα πρώτα έξι ονόματα και ακολουθεί η λέξη «et al» ή «και συν.» εφόσον το άρθρο 
είναι στα ελληνικά π.χ. Garcia HH, Herrera G, Gilman RH, Tsang VC, Pilcher JB, Diaz JF et al. Discrepancies between cerebral computed 
tomography and western blot in the diagnosis of neurocysticercosis. Am	J	Trop	Med	hyg 1994, 50:152-157.

Σε περίπτωση αναφοράς ονομάτων συγγραφέων στο κείμενο, αναγράφεται μόνο το επώνυμό τους. Στα ελληνικά άρθρα, αν οι 
συγγραφείς είναι δύο, μεταξύ των επωνύμων τοποθετείται η λέξη “και”. Αν το άρθρο είναι ανυπόγραφο, στη θέση των ονομάτων των 
συγγραφέων αναφέρεται “Anonymous“ ή “Ανώνυμος” (για Ελληνική δημοσίευση). Όταν πρόκειται για σύγγραμμα αναφέρονται το 
όνομα του συγγραφέα, ο τίτλος, ο αριθμός της έκδοσης (αν υπάρχουν περισσότερες από μία), ο εκδότης, ο τόπος έκδοσης, το έτος και οι 
σελίδες της αναφοράς. Αν πρόκειται για κεφάλαιο βιβλίου αναφέρεται επιπλέον μετά το όνομα του εκδότη και ο τίτλος του βιβλίου. Π.χ. 
Griffiths WD. Old world cutaneous leishmaniasis. In: Peters W, Killick-Kendrick R (eds). The	leishmaniases	in	biology	and	medicine. 
Vol. II. London, Academic Press, 1987:617-636.

Άρθρα που έχουν γίνει δεκτά για δημοσίευση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βιβλιογραφική παραπομπή. Στην περίπτωση αυτή, 
μετά τη συντομογραφία του περιοδικού αναγράφεται “in press” ή “υπό δημοσίευση”.

Εικόνες: Οι φωτογραφίες, τα σχήματα, τα διαγράμματα κ.λπ. ονομάζονται ως εικόνες, αναφέρονται στα σημεία του κειμένου όπου 
αντιστοιχούν και αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς (εικόνα 1, εικόνα 2 κ.ο.κ.). Υποβάλλονται σε 2 αντίγραφα πρωτοτύπων εικόνων, 
καθώς και σε 2 φωτοαντίγραφα, προοριζόμενα για τους κριτές. Στο πίσω μέρος κάθε πρωτότυπης εικόνας αναγράφεται, σε αυτοκόλλητο, 
το όνομα του πρώτου συγγραφέα του άρθρου και ο αριθμός της εικόνας. Για να αποφεύγονται σμικρύνσεις που αλλοιώνουν το περιεχό-
μενό τους, οι εικόνες θα πρέπει να έχουν μέγεθος ανάλογο των στηλών του Περιοδικού. Οι εικόνες μπορούν επίσης να υποβληθούν σε 
ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM). Οι λεζάντες των εικόνων γράφονται όλες μαζί σε ξεχωριστή σελίδα του άρθρου. 

Πίνακες: Όλοι οι πίνακες αναφέρονται στα σημεία του κειμένου όπου αντιστοιχούν και αριθμούνται με συνεχόμενους αραβικούς 
αριθμούς (πίνακας 1, πίνακας 2 κ.ο.κ.). Οι πίνακες δακτυλογραφούνται σε διπλό διάστημα και σε ξεχωριστή σελίδα ο καθένας. Η έκταση 
κάθε πίνακα δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μία σελίδα. Όλοι οι πίνακες πρέπει να έχουν λεζάντες, οι οποίες γράφονται στο άνω μέρος της 
αντίστοιχης σελίδας. Τυχόν επεξηγήσεις αναφέρονται με παραπομπές στο τέλος του πίνακα.

Ονοματολογία και μονάδες μέτρησης: Οι φαρμακευτικές ουσίες αναφέρονται με την κοινόχρηστη ονομασία τους και όχι με την 
εμπορική. Οι μονάδες των διαφόρων μεγεθών αναφέρονται με τους διεθνώς παραδεκτούς συμβολισμούς και όχι με τις ελληνικές ονομα-
σίες τους. Για παράδειγμα, γράφεται κύτταρα/μl και όχι κύτταρα κ.κ.χ. Η ονοματολογία των βακτηρίων είναι αυτή που αναφέρεται στο: 
Approved	lists	of	Bacterial	names (Skerman VBD, McGowan V, Sneath PHA, ed. American Society for Microbiology 1989) και στο 
international	Journal	of	Systematic and	evolutionary	Microbiology. Τα ονόματα των ιών θα πρέπει να είναι τα εγκεκριμένα από τη διεθνή 
επιτροπή για την ταξινόμηση των ιών (ICTV), όπως αναφέρονται στο Virus	Taxonomy:	Classification	and	nomenclature	of viruses,	Seventh	
report	of	the international	Committee	on	Taxonomy	of	Viruses	(van Regenmortel et al, ed. Academic Press, San Diego, Calif, 2000).

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ 
Όλες οι εργασίες που υποβάλλονται κρίνονται από 2 τουλάχιστον κριτές. Οι κριτές μπορεί να αποτελούν μέλη της Συντακτικής Επι-

τροπής του Περιοδικού ή να είναι άλλοι, ειδικοί για το θέμα, επιστήμονες. Οι συγγραφείς ειδοποιούνται συνήθως σε 4 εβδομάδες για την 
αποδοχή της μελέτης για δημοσίευση. Mία μελέτη προτού δημοσιευθεί μπορεί να δοθεί στους συγγραφείς για τροποποίηση. Το τελικό 
διορθωμένο κείμενο υποβάλλεται σε 2 πλήρη αντίγραφα με όλα τα στοιχεία της εργασίας καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή. Η μελέτη 
τροποποιημένη πρέπει να επιστραφεί στο Περιοδικό σε 2 εβδομάδες. 

Μετά την αποδοχή, η μελέτη αποστέλλεται στο Τυπογραφείο. Οι συγγραφείς δυνατόν να λάβουν τυπογραφικά δοκίμια για διόρθωση. 
Τα δοκίμια πρέπει να επιστρέφονται στο Τυπογραφείο σε 3 το πολύ ημέρες, μαζί με μια επιστολή που θα δηλώνουν τον αριθμό ανατύπων 
που επιθυμούν. Η σχετική δαπάνη βαρύνει εξ ολοκλήρου τους συγγραφείς. Δεν επιτρέπεται αλλαγή του κειμένου στο στάδιο των δοκιμίων 
χωρίς την άδεια της Συντακτικής Επιτροπής.
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