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Ορμόνες του λιπώδους ιστού και κακοήθεις νεοπλασίες
Α.Ν. Νικολαΐδου, Μ.Α. Νταλαμάγκα

Οι ορμόνες που παράγονται από το λιπώδη ιστό διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο με-
ταβολισμό των λιπιδίων και των υδατανθράκων καθώς επίσης και σε πολυάριθμες άλλες 
λειτουργίες του οργανισμού. Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι η ενδοκρινής δυσλειτουργία 
του λιπώδους ιστού συμβάλλει στην ανάπτυξη τόσο της παχυσαρκίας όσο και του σακ-
χαρώδους διαβήτη. Οι επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι η παχυσαρκία αποτελεί 
ένα σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη κακοήθους νεοπλασίας, αν και ο 
ακριβής παθογενετικός μηχανισμός παραμένει αδιευκρίνιστος. Πρόσφατες μελέτες έχουν 
επισημάνει ότι οι ορμόνες που παράγονται από το λιπώδη ιστό επηρεάζουν σημαντικά 
την αύξηση και τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων. Στην παρούσα εργασία 
γίνεται ανασκόπηση των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων για την πιθανή συμμετοχή 
της λεπτίνης και της αδιπονεκτίνης στην αιτιοπαθογένεια των κακοήθων νεοπλασιών. 
Συμπερασματικά, τα περισσότερα ευρήματα έδειξαν ότι η λεπτίνη ενισχύει in vitro την 
αύξηση των καρκινικών κυττάρων ενώ η αδιπονεκτίνη εμφανίζει τα αντίθετα αποτελέ-
σματα. Χρειάζονται περαιτέρω μελέτες για να διερευνηθεί εάν η παχυσαρκία που έχει 
προκληθεί από ενδοκρινή δυσλειτουργία του λιπώδους ιστού μπορεί άμεσα να επηρεάσει 
την ανάπτυξη κακοήθων όγκων στους διάφορους ιστούς και όργανα. 

Δελτιον ελληνικησ Μικροβιολογικησ εταιρειασ 2006, 51 (4): 142-152

Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας, Γενικό Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο «Αττικόν», Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθη-
νών, Αθήνα

Εισαγωγή
Οι αδιποκίνες ή λιποκίνες είναι ορμόνες παρα-

γόμενες από το λιπώδη ιστό. Ανακαλύφθηκαν στις 
αρχές της δεκαετίας του ’90 όταν περιγράφηκε το 
πρώτο μέλος της οικογένειας, η λεπτίνη. Πριν από την 
ανακάλυψη αυτή, ο λιπώδης ιστός ήταν γνωστός για 
το ρόλο του ως αποθήκη ενέργειας και προστατευτι-
κού μηχανικού φραγμού στον ανθρώπινο οργανισμό 
(Εικ. 1). Η επιστημονική έρευνα είχε επικεντρωθεί 

κυρίως στη βιοχημική σύσταση των λιπιδίων και 
στο ρόλο του λιπώδους ιστού στη θερμορρύθμι-
ση.1 Το 1994, η ομάδα του Friedmann ανακάλυψε 
τη λεπτίνη. Μετά την ανακάλυψη αυτή, ο λιπώδης 
ιστός έγινε επίκεντρο ευρείας έρευνας και περίπου 
είκοσι μέλη της οικογένειας των αδιποκινών έχουν 
προσδιοριστεί μέχρι σήμερα. 

Οι αδιποκίνες κατατάσσονται σε τρεις διαφορε-
τικές κατηγορίες:2 
 1. Αδιποκίνες που παράγονται κυρίως ή αποκλει-

στικά από τα λιποκύτταρα του λευκού λιπώδους 
ιστού (λεπτίνη και αδιπονεκτίνη). 

  2. Αδιποκίνες που παράγονται κυρίως στο λευκό 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
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λιπώδη ιστό από λιποκύτταρα ή άλλα κύτταρα 
που εδράζουν στο λιπώδη ιστό, όπως π.χ. κύτταρα 
του ανοσοποιητικού συστήματος (ρεζιστίνη). 

3.  Αδιποκίνες που παράγονται σε άλλους ιστούς ή 
όργανα.2 
Μια άλλη ταξινόμηση των αδιποκινών βασίζε-

ται στον υπό διερεύνηση φυσιολογικό ρόλο που 
διαδραματίζουν. Βάσει αυτής της ταξινόμησης, οι 
αδιποκίνες διαχωρίζονται σε δύο ομάδες: 
 1. Αδιποκίνες που επάγουν την αντίσταση στην 

ινσουλίνη, όπως η ρεζιστίνη. Εδώ μπορούν να 
συμπεριληφθούν και οι κυτταροκίνες, όπως ο 
παράγοντας νέκρωσης των όγκων (TNF-α) και 
η ιντερλευκίνη-6 (IL-6).

 2. Αδιποκίνες που επάγουν την ευαισθητοποίηση 
των ιστών στην ινσουλίνη, όπως η λεπτίνη, η 
αδιπονεκτίνη και η προσφάτως ανακαλυφθείσα 
βισφατίνη (visfatin).2 
Δεδομένου ότι η παχυσαρκία συμβάλλει στην 

ανάπτυξη μερικών μορφών κακοήθων νεοπλασι-
ών, αρκετοί ερευνητές εξέτασαν τον πιθανό ρόλο 
των αδιποκινών στο μηχανισμό της καρκινογένε-
σης.3 Ο σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι 
η περιγραφή του πιθανού ρόλου που διαδραματί-
ζουν οι αδιποκίνες, λεπτίνη και αδιπονεκτίνη, στη 
ρύθμιση της κυτταρικής αύξησης, του κυτταρικού 
πολλαπλασιασμού και της κακοήθους εξαλλαγής 
των κυττάρων. 

Λεπτίνη 
Η λεπτίνη ανακαλύφθηκε χάρη στην κλωνοποί-

ηση του γονιδίου ob το 1994.4 Η λεπτίνη είναι μια 
πρωτεϊνική ορμόνη, η οποία παράγεται κυρίως στο 
λευκό λιπώδη ιστό με μοριακό βάρος 16 kDa (Εικ. 2). 
Η λεπτίνη ανήκει στην οικογένεια των κυτταροκινών 
που αποτελούνται από τέσσερις επιμήκεις έλικες 
στη δομή τους. Η συγκέντρωση της λεπτίνης στο 
αίμα είναι συνήθως ανάλογη της συνολικής μάζας 
του λιπώδους ιστού, π.χ. παρουσιάζεται αυξημένη 
σε παχύσαρκους και μειωμένη σε αδύνατους αν-
θρώπους.5 Τα επίπεδα λεπτίνης στον ορό είναι 2-3 
φορές υψηλότερα στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες 
ακόμα και όταν οι τιμές προσαρμοστούν με βάση 
την ηλικία και το δείκτη μάζας σώματος.6

Η λεπτίνη ασκεί τη λειτουργία της μέσω συγκε-
κριμένων υποδοχέων που ανακαλύφθηκαν το 1995.7 
Υπάρχουν τέσσερις παραλλαγές συναρμογών του 
υποδοχέα της λεπτίνης στον άνθρωπο, το μακρύ 
ισομερές (OB-Rb/Ob-Rl) και τα βραχέα ισομερή 
huB219.1, huB219.2 και huB219.3, τα οποία ανα-
φέρονται συνολικά στη βιβλιογραφία ως OB-Ra/
Ob-Rt. Μεταξύ των ισομερών του υποδοχέα της 
λεπτίνης μόνο το μακρύ OB-Rb περιέχει μία άθικτη 
ενδοκυττάρια περιοχή και έχει τη δυνατότητα να 
ενεργοποιήσει την ενδοκυττάρια οδό JAK-STAT 
(Janus Kinases-Signal Transducers and Activators 
of Transcription: σύστημα κινασών και ενεργοποι-

Εικόνα 1. Ο λιπώδης ιστός ως ενδοκρινής αδένας.
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Λεπτίνη

Αδιποφιλίνη
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Ρεζιστίνη
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Ιστικός παράγοντας
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ητών της μεταγραφής) με την ενεργοποίηση των 
εξωκυττάριων ρυθμιστικών κινασών STAT3 και 
ERK 1/2 (Extracellular signal-Regulated Kinases: 
σύστημα ρυθμιστικών εξωκυττάριων κινασών). 
Το δεύτερο μακρύ ισομερές huB219.1 αποτελεί 
έναν ισχυρό ενεργοποιητή του ERK 1/2 αλλά όχι 
του STAT3. Η λεπτίνη θέτει σε δράση επίσης την 
c - Jun NH-2 αμινο-τελική οδό ενεργοποίησης της 
κινάσης JNK.7 

Η κύρια λειτουργία της λεπτίνης στο ανθρώ-
πινο σώμα έγκειται στη ρύθμιση της ενεργειακής 
ομοιόστασης, ειδικά υπό συνθήκες περιορισμένης 
διαθεσιμότητας ενέργειας. Η κυκλοφορούσα λεπτίνη 
διέρχεται τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και δρα 
στο κέντρο κορεσμού του υποθαλάμου, με σκοπό 
τη μείωση πρόσληψης της τροφής. Πολυάριθμες 
επιδράσεις της λεπτίνης στην περιφέρεια υποδηλώ-
νουν την εμπλοκή της στο μεταβολισμό της γλυκόζης 
και των λιπιδίων, στην αγγειογένεση, στη ρύθμιση 
της αρτηριακής πίεσης, στο σχηματισμό οστικής 
μάζας, κ.λπ. Ωστόσο, η σημασία της λεπτίνης στη 
ρύθμιση των προαναφερόμενων λειτουργιών σε 
φυσιολογικές συνθήκες στους ανθρώπους παραμένει 
υπό αμφισβήτηση.7 

Αδιπονεκτίνη 

Η αδιπονεκτίνη προσδιορίστηκε, αρχικά, ως πρω-
τεΐνη εκφραζόμενη στην 3Τ3-L1 λιπώδη κυτταρική 
σειρά επίμυος. Η ανθρώπινη αδιπονεκτίνη περιγρά-
φηκε ένα χρόνο αργότερα και ονομάστηκε APM1.8-11 
Η αδιπονεκτίνη είναι μια πρωτεΐνη μοριακού βάρους 
30 kDa που παράγεται αποκλειστικά στο λευκό λι-
πώδη ιστό, αν και κάποιες αναφορές περιγράφουν 
την έκφρασή της επίσης στο φαιό λιπώδη ιστό στην 

T37i κυτταρική σειρά.12 Το μόριο της ανθρώπινης 
αδιπονεκτίνης αποτελείται από 244 υπολείμματα 
αμινοξέων. Στο αμινο-τελικό άκρο υπάρχει ένα 
μακρύ πεπτίδιο 18 αμινοξέων ακολουθούμενο από 
μια βραχεία υπερ-μεταβλητή περιοχή χωρίς ομολογία 
με καμιά από τις γνωστές ακολουθίες και από μια 
περιοχή κολλαγόνου με 22 επαναλαμβανόμενες 
σειρές. Το καρβοξυτελικό άκρο περιλαμβάνει μια 
σφαιρική περιοχή ομόλογη με το C1q κλάσμα του 
συμπληρώματος. Υπάρχει μια εντυπωσιακή ομολογία 
της αδιπονεκτίνης με το κολλαγόνο τύπου VII και 
Χ, με το C1q κλάσμα του συμπληρώματος, με την 
προεγκεφαλίνη και με τις ναρκο-ρυθμιστικές πρω-
τεΐνες 20, 25 και 27. Η C-τελική σφαιρική περιοχή 
παρουσιάζει συν τοις άλλοις ομολογία με την οικο-
γένεια των κυτταροκινών και συγκεκριμένα με τον 
παράγοντα νέκρωσης των όγκων TNF-α. Η δομή των 
υποδοχέων αδιπονεκτίνης ανακαλύφθηκε πρόσφατα 
και προσδιορίστηκαν τα δύο ισομερή της.13 Ο πρώτος 
υποδοχέας της αδιπονεκτίνης (AdipoR1) εκφράζεται 
κυρίως στους γραμμωτούς μυς ενώ ο δεύτερος υπο-
δοχέας της (AdipoR2) εκφράζεται κυρίως στο ήπαρ. 
Τόσο ο υποδοχέας AdipoR1 όσο και ο υποδοχέας 
AdipoR2 περιέχουν επτά διαμεμβρανικούς τομείς, 
όπως και οι συζευγμένοι υποδοχείς της πρωτεΐνης 
G.13 Οι σημαντικότερες λειτουργίες της αδιπονεκτί-
νης που έχουν προσδιοριστεί μέχρι σήμερα αφορούν 
στην αντι-αθηρογόνο και αντιφλεγμονώδη δράση 
της καθώς και στην ευαισθητοποίηση των ιστών στη 
δράση της ινσουλίνης. Τέλος, παραμένει να διευκρι-
νιστεί κατά πόσο η ανεπάρκεια της αδιπονεκτίνης 
αποτελεί σημαντική αιτία αθηροσκλήρυνσης ή απλώς 
έναν δείκτη αθηροσκλήρυνσης και αντίστασης στη 
δράση της ινσουλίνης.14,15 

Εικόνα 2. Πρωτοταγής δομή της λεπτίνης.
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Ορμόνες του λιπώδους ιστού  
και καλοήθειες 

Εκτός από την περιγραφή της συμβολής των 
ορμονών του λιπώδους ιστού στην παχυσαρκία ή 
στο σακχαρώδη διαβήτη, έχουν μελετηθεί και άλ-
λες δράσεις αυτών των ορμονών στη ρύθμιση της 
αγγειογένεσης και της νεοπλασίας. Ενδεχομένως, η 
συσχέτιση της παχυσαρκίας με την ανάπτυξη κακο-
ήθων νεοπλασιών οφείλεται εν μέρει στη διαταραχή 
της παραγωγής των ορμονών που παράγονται στο 
λιπώδη ιστό. 

Ορμόνες του λιπώδους ιστού  
και καρκίνος του μαστού 
Λεπτίνη και καρκίνος του μαστού 

Είναι γνωστό ότι η μάζα του λιπώδους ιστού 
παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του καρκίνου 
του μαστού. Ο ρόλος της παχυσαρκίας στον καρκίνο 
του μαστού διαφοροποιείται στις προεμμηνοπαυ-
σιακές και μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.16-17 Στις 
προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες το αυξημένο σω-
ματικό βάρος δεν φαίνεται να επιδρά στον κίνδυνο 
εμφάνισης καρκίνου του μαστού, ενώ στις μετεμμη-
νοπαυσιακές γυναίκες η παχυσαρκία αποτελεί έναν 
σημαντικό παράγοντα κινδύνου. Είναι γνωστό ότι 
στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ο λιπώδης ιστός 
αποτελεί τη μόνη πηγή παραγωγής οιστρογόνων 
μέσω της αρωματοποίησης της Δ4-ανδροστενδιόνης.  
Δεδομένου ότι η δραστηριότητα της αρωματάσης 
και η παραγωγή ανδροστενδιόνης αυξάνονται στην 
παχυσαρκία, η συνολική ποσότητα των οιστρογό-
νων είναι υψηλότερη στις παχύσαρκες γυναίκες. Η 
οιστρόνη, ορμόνη που προέρχεται από το λιπώδη 
ιστό μετατρέπεται περιφερικά σε οιστραδιόλη. Η 
παχυσαρκία έχει επίσης επιπτώσεις στη σύνδεση 
της οιστραδιόλης του πλάσματος με τη δεσμευτική 
σφαιρίνη των φυλετικών ορμονών (SHBG). Επίσης, 
η κατανομή του λιπώδους ιστού συμβάλλει περισσό-
τερο στον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού 
απ’ ό,τι η παχυσαρκία. Γυναίκες με κεντρογενή 
τύπο παχυσαρκίας έχουν υψηλότερη συγκέντρωση 
ελεύθερης οιστραδιόλης στο περιφερικό αίμα απ’ ό,τι 
γυναίκες με χαμηλότερο λόγο μέσης-ισχίου.16-17 

Η βιολογική επίδραση της λεπτίνης στην καρ-
κινογένεση και την εξέλιξη του καρκίνου του μα-
στού διερευνήθηκε χάρη στον πολλαπλασιασμό των 
κυτταρικών σειρών καρκίνου του μαστού υπό την 

επίδραση της λεπτίνης καθώς και στη μελέτη της 
αύξησης της έκφρασης των πρωτεολυτικών ενζύμων 
που είναι απαραίτητα στη μεταστατική διαδικα-
σία. Η λεπτίνη ενισχύει επίσης τη δραστηριότητα 
της αρωματάσης που εμπλέκεται στην παραγωγή 
οιστρογόνων. Η λεπτίνη ασκεί την αυξητική της 
δράση στον οιστρογονικό υποδοχέα των ανθρώπινων 
κυτταρικών σειρών καρκίνου του μαστού μέσω της 
ενεργοποίησης της MAP κινάσης. Ωστόσο, υπάρχουν 
και άλλοι σημαντικοί ορμονικοί παράγοντες εκτός 
από τη λεπτίνη οι οποίοι συσχετίζονται με την πα-
χυσαρκία και τον καρκίνο του μαστού, όπως είναι 
η ινσουλίνη και ο αυξητικός παράγοντας με δράση 
παρόμοια της ινσουλίνης-τύπου 1 (IGF-1). Η ινσου-
λίνη υποκινεί τον πολλαπλασιασμό των κυτταρικών 
σειρών καρκίνου του μαστού και μειώνει τα επίπεδα 
της δεσμευτικής σφαιρίνης των φυλετικών ορμονών 
(SHBG), με αποτέλεσμα την αύξηση της ελεύθερης 
οιστραδιόλης. Υψηλά επίπεδα IGF-1 συσχετίζονται 
με τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού στις 
προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.16,17 

Η λεπτίνη εντοπίστηκε τόσο στον υγιή μαστό όσο 
και σε κυτταρικές σειρές καρκίνου του μαστού.18,19 
Πιθανώς, ο ρόλος της λεπτίνης στην καρκινογένεση 
του μαστού ενισχύεται από την ενεργοποίηση της 
δραστηριότητας της αρωματάσης,20 την πρωτεολυτική 
αποδόμηση της μεσοκυττάριας ουσίας με αποτέλε-
σμα τη διεμβόλησή της από καρκινικά κύτταρα21 και 
την αγγειογόνο δραστηριότητα.22-26 Η αντι-οιστρο-
γονική θεραπεία και η θεραπεία με ανασταλτικούς 
παράγοντες της αρωματάσης κατέχουν σημαντική 
θέση στο σύγχρονο θεραπευτικό οπλοστάσιο για 
τον καρκίνο του μαστού. Είναι γνωστό ότι τα αντι-
οιστρογόνα ταμοξιφένη (tamoxifene) και τορεμιφένη 
(toremifene) αυξάνουν τα επίπεδα λεπτίνης του ορού 
στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με καρκίνο του 
μαστού.27,28 

Αρκετοί ερευνητές εξέτασαν τα επίπεδα λεπτί-
νης στον ορό γυναικών με καρκίνο του μαστού. Οι 
Μαντζώρος και συν.29 δεν βρήκαν κάποια διαφορά 
των επιπέδων λεπτίνης του ορού μεταξύ προεμμη-
νοπαυσιακών γυναικών με καρκίνωμα in situ και 
υγιών μαρτύρων. Αυξημένα επίπεδα λεπτίνης στον 
ορό ασθενών με καρκίνο του μαστού και αυξημέ-
να επίπεδα mRNA λεπτίνης του λιπώδους ιστού 
παρατηρήθηκαν σε μια ιταλική έρευνα ασθενών-
μαρτύρων.30,31 Αντίθετα, σε μια ελληνική μελέτη 
αναφέρονται σημαντικά χαμηλά επίπεδα λεπτίνης 
στον ορό προεμμηνοπαυσιακών γυναικών με καρ-
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κίνο του μαστού.32 Τέλος, ο υποδοχέας της λεπτίνης 
απομονώθηκε σε υγιή μαστό καθώς και σε πορογενές 
καρκίνωμα του μαστού.33,34

Αδιπονεκτίνη και καρκίνος του μαστού 

Οι Μαντζώρος και συν.35 δημοσίευσαν μελέτη 
στην οποία παρουσιάζεται μια αντίστροφη συσχέτιση 
των επιπέδων αδιπονεκτίνης του ορού με τον κίνδυνο 
εμφάνισης καρκίνου του μαστού σε μετεμμηνοπαυσι-
ακές γυναίκες ανεξαρτήτως των συγκεντρώσεων του 
παράγοντα IGF-1 και της λεπτίνης στον ορό καθώς 
και του δείκτη μάζας σώματος (BMI) και άλλων 
παραμέτρων. Ανάλογη συσχέτιση δεν παρατηρήθηκε 
στις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Οι Miyoshi και 
συν.36 βρήκαν σημαντική συσχέτιση των χαμηλών 
επιπέδων αδιπονεκτίνης του ορού με τον κίνδυνο 
εμφάνισης καρκίνου του μαστού τόσο στις μετεμ-
μηνοπαυσιακές όσο και στις προεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες. Επίσης, παρατηρήθηκαν χαμηλότερα επί-
πεδα αδιπονεκτίνης στον ορό γυναικών με καρκίνο 
του μαστού υψηλής κακοήθειας.

Ορμόνες του λιπώδους ιστού και 
κακοήθεις νεοπλασίες των γεννητικών 
οργάνων
Λεπτίνη και καρκίνος ενδομητρίου, αιδοί-
ου και ωοθηκών 

Η διερεύνηση του ρόλου των ορμονών του λιπώ-
δους ιστού στον καρκίνο του ενδομητρίου ενισχύθηκε 
από παρατηρήσεις που επικεντρώνονται στην ισχυρή 
συσχέτιση της παχυσαρκίας με τον κίνδυνο εμφάνισης 
καρκίνου του ενδομητρίου. Τόσο οι βραχείες όσο και 
οι μακρές μορφές του mRNA υποδοχέα της λεπτίνης 
εκφράζονται στον ενδομητρικό ιστό.37 Η έκφραση 
αυτή κορυφώνεται στην πρώιμη εκκριτική φάση του 
κύκλου και μειώνεται κατά το τέλος της εκκριτικής 
φάσης προς την εμμηνόρροια. Οι Πετρίδου και συν.38 

βρήκαν ότι οι ασθενείς με καρκίνο του ενδομητρίου 
παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα λεπτίνης στον ορό σε 
σχέση με τους αντίστοιχους μάρτυρες. Οι Yuan και 
συν.39 βρήκαν επίσης αυξημένα επίπεδα λεπτίνης 
στον ορό των ασθενών με καρκίνο του ενδομητρίου, 
αλλά μετά από έλεγχο με το δείκτη μάζας σώματος 
δεν παρατηρήθηκε κάποια στατιστικά σημαντική 
διαφορά των επιπέδων λεπτίνης στον ορό των ασθε-
νών σε σύγκριση με τους υγιείς μάρτυρες. Κατά 

συνέπεια, τα αυξημένα επίπεδα λεπτίνης στον ορό 
των ασθενών με καρκίνο του ενδομητρίου ενδέχεται 
να αντικατοπτρίζουν την επίδραση της παχυσαρκίας 
στην ανάπτυξη του καρκίνου του ενδομητρίου. Επί-
σης, παρατηρήθηκε μειωμένη έκφραση του βραχέος 
ισομερούς του υποδοχέα της λεπτίνης στους περισ-
σότερους καρκίνους του ενδομητρίου (ειδικά στους 
λιγότερο διαφοροποιημένους). Τέλος, βρέθηκε ότι η 
υπερέκφραση της βραχείας μορφής του υποδοχέα της 
λεπτίνης στην RI- 95.2 καρκινική σειρά κυττάρων 
του ενδομητρίου απέτρεψε την είσοδο των κυττάρων 
στην S φάση του κυτταρικού κύκλου.39 

Οι Lebrecht και συν.40 μέτρησαν τα επίπεδα λε-
πτίνης στον ορό των ασθενών με διηθητικό καρκίνο 
αιδοίου εκ πλακωδών κυττάρων, με ενδοεπιθηλι-
ακή δυσπλασία του τραχήλου της μήτρας και με 
καρκίνο τραχήλου της μήτρας.41 Δεν παρατηρήθηκε 
κάποια σημαντική διαφορά των επιπέδων λεπτίνης 
στον ορό των ασθενών σε σχέση με τον ιστολογικό 
τύπο και τη σταδιοποίηση της κακοήθους νεοπλα-
σίας, τη λεμφαδενική συμμετοχή και την επιβίωση 
των ασθενών.41 

Στις καρκινικές σειρές των κυττάρων του ωο-
θηκικού ιστού IOSE- 80PC, BG-1, OVCAR-3 και 
SKOV-3 εκφράζονται και τα δύο ισομερή (βραχύ και 
μακρύ) του υποδοχέα της λεπτίνης.42 Ενώ το βραχύ 
ισομερές του υποδοχέα της λεπτίνης εκφράζεται σε 
όλες τις κυτταρικές σειρές του ωοθηκικού ιστού που 
έχουν μελετηθεί ως τώρα (SVOG-4o, IOSE-120, 
IOSE-80, IOSE-80PC, BG-1, CaOV-3, OVCAR-3 
και SKOV-3), η μακρά μορφή δεν είναι παρούσα 
στις SVOG-4o, IOSE-120, IOSE-80 και CaOV-3 
κυτταρικές σειρές. Από τα ανωτέρω διαφαίνεται ότι 
οι διαφορετικές καρκινικές σειρές του ωοθηκικού 
ιστού ανταποκρίνονται διαφορετικά στη διέγερση 
της λεπτίνης.42 

Αδιπονεκτίνη και καρκίνος του ενδομη-
τρίου

Οι Πετρίδου και συν.43 βρήκαν μια αντίστροφα 
στατιστικά σημαντική συσχέτιση των επιπέδων της 
αδιπονεκτίνης στον ορό των γυναικών κάτω των 65 
ετών με καρκίνο του ενδομητρίου. Η παχυσαρκία 
και τα επίπεδα αδιπονεκτίνης στον ορό ήταν ανε-
ξάρτητοι παράγοντες στην ανάπτυξη καρκίνου του 
ενδομητρίου. Τα ευρήματα επιβεβαιώθηκαν από 
μια άλλη μελέτη που δημοσιεύθηκε από τους Dal 
Maso και συν.44
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Λεπτίνη και κακοήθεις νεοπλασίες  
του ουροποιητικού συστήματος 
Λεπτίνη και καρκίνος του προστάτη:  
μελέτες in vitro 

Αρκετές μελέτες in vitro διερεύνησαν την επί-
δραση της χορήγησης λεπτίνης σε καλλιέργειες 
καρκινικών κυττάρων καθώς και στο μηχανισμό 
ογκογένεσης. Οι Somasundar και συν.45-46 κατέδειξαν 
ότι η λεπτίνη προάγει in vitro τον κυτταρικό πολλα-
πλασιασμό ενώ αναστέλλει την απόπτωση ορισμέ-
νων κυτταρικών σειρών (DU145 και PC3). Επίσης, 
μελέτησαν τη δράση της λεπτίνης στην κυτταρική 
μετανάστευση και στα επίπεδα του παράγοντα VEGF 
(Vascular Endothelial Growth Factor: ενδοθηλιακός 
αγγειακός αυξητικός παράγοντας) που εμπλέκεται 
στη συσχέτιση της παχυσαρκίας με τα υψηλά επίπεδα 
λεπτίνης ορού στον καρκίνο του προστάτη.47 Τέλος, 
αρκετοί ερευνητές εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στη 
διερεύνηση της συσχέτισης της λεπτίνης με τους 
γονιδιακούς πολυμορφισμούς του υποδοχέα της στην 
ανάπτυξη καρκίνου του προστάτη σε νεαρή ηλικία. 
Οι Kote-Jarai και συν.48 δεν βρήκαν συσχέτιση των 
πολυμορφισμών Lys109Arg και Gln22Αrg στην 
περιοχή κωδικοποίησης του γονιδίου του υποδοχέα 
της λεπτίνης. Αντίθετα, οι Ribeiro και συν.49 βρήκαν 
σημαντική συσχέτιση ενός μονού νουκλεοτιδίου 
πολυμορφισμού γουανίνης/αδενίνης στην περιοχή 
(2548 bp) του γονιδίου της λεπτίνης με τον κίνδυνο 
ανάπτυξης καρκίνου του προστάτη.

Λεπτίνη και καρκίνος του προστάτη: κλι-
νικές μελέτες  

Τα αποτελέσματα των μελετών που διερεύνησαν 
τη σχέση μεταξύ παχυσαρκίας και καρκίνου του 
προστάτη κατέληξαν σε αντικρουόμενα αποτελέσμα-
τα50-55 και έδειξαν ότι τόσο το είδος της διατροφής 
όσο και ο δείκτης μάζας σώματος (BMI) ή ο λόγος 
μέσης-ισχίου (WHR) μπορεί να αποτελούν σημα-
ντικούς παράγοντες κινδύνου. Πολυάριθμες κλινικές 
μελέτες συνέκριναν τα επίπεδα λεπτίνης του ορού σε 
ασθενείς με καλοήθη υπερπλασία του προστάτη, με 
καρκίνο του προστάτη και τα επίπεδα λεπτίνης σε 
υγιείς μάρτυρες. Οι Λάγιου και συν.56 διατύπωσαν την 
υπόθεση ότι η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη 
(BPH) και ο καρκίνος του προστάτη συσχετίζονται 
με την απορρύθμιση των κυκλοφορούντων επιπέδων 
λεπτίνης παρά το γεγονός ότι δεν παρατηρήθηκε 

στατιστικώς σημαντική διαφορά των επιπέδων λε-
πτίνης στον ορό μεταξύ ηλικιωμένων ασθενών με 
καλοήθη υπερπλασία του προστάτη ή καρκίνο του 
προστάτη σε σύγκριση με υγιείς μάρτυρες. Οι Chang 
και συν.57 βρήκαν θετική συσχέτιση των επιπέδων 
λεπτίνης του ορού με τις διαστάσεις του καρκίνου 
του προστάτη καθώς και με την ύπαρξη μεταστά-
σεων τη στιγμή της διάγνωσης. Η συγκέντρωση της 
λεπτίνης στον ορό ήταν ανεξάρτητη των επιπέδων 
τεστοστερόνης του ορού. Οι Hsing και συν.58 έδειξαν 
ότι η ανάπτυξη καρκίνου του προστάτη συσχετίζεται 
με την παρουσία υψηλότερου λόγου μέσης-ισχίων 
(άνω του 0,87). Αυτό το εύρημα υπογραμμίζει την 
πιθανή αλληλεπίδραση της λεπτίνης με τις ορμόνες 
που σχετίζονται με την ανάπτυξη κοιλιακής παχυ-
σαρκίας όπως οι φυλετικές ορμόνες ή ο αυξητικός 
παράγοντας με δράση παρόμοια της ινσουλίνης-
τύπου 1 (IGF-1). Οι Stattin και συν.59 ανέφεραν τη 
συσχέτιση των αυξημένων επιπέδων λεπτίνης με τον 
κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη. 

Λεπτίνη και καρκίνος της ουροδόχου 
κύστης 

Σύμφωνα με τη δημοσίευση των Yuan και συν.,60 
η λεπτίνη και η μακρά μορφή του υποδοχέα της 
δεν ανιχνεύθηκαν τόσο στο φυσιολογικό μεταβα-
τικό επιθήλιο της ουροδόχου κύστεως όσο και σε 
κακοήθεις νεοπλασίες της ουροδόχου κύστεως. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι μειωμένη έκφραση της 
βραχείας μορφής του υποδοχέα της λεπτίνης παρα-
τηρήθηκε στις περισσότερες κακοήθεις νεοπλασίες 
της ουροδόχου κύστης σε άνδρες και γυναίκες 
ασθενείς. Ωστόσο, οι ερευνητές δεν κατόρθωσαν να 
συσχετίσουν την έκφραση της βραχείας μορφής του 
υποδοχέα της λεπτίνης με το στάδιο διαφοροποίησης 
της κακοήθειας. 

Αδιποκίνες και καρκίνος του 
γαστρεντερικού συστήματος 
Λεπτίνη και καρκίνος οισοφάγου, στομά-
χου και παχέος εντέρου 

Οι Somasundar και συν.61 βρήκαν ότι η λεπτί-
νη υποκινεί τον πολλαπλασιασμό των κυτταρικών 
σειρών BIC-1 και SEG-1 αδενοκαρκινώματος του 
οισοφάγου αλλά δεν έχει επιπτώσεις στη νέκρωση 
ή στην απόπτωση των κυττάρων. Οι Lin και συν.62 
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αξιολόγησαν την επίδραση της λεπτίνης στην κυτ-
ταρική σειρά MKN 28 καρκίνου του στομάχου και 
βρήκαν αυξημένο κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Οι 
Hardwick και συν.63 ανίχνευσαν τον υποδοχέα της 
λεπτίνης τόσο στον καρκινικό ιστό όσο και στην 
καρκινική κυτταρική σειρά του παχέος εντέρου 
HT29 και έδειξαν ότι η λεπτίνη προκαλεί αυξημένο 
κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Τα αποτελέσματα αυτά 
επιβεβαιώθηκαν από τους Rouet-Benzineb και συν.64 
Συνολικά, η λεπτίνη ενήργησε ως ισχυρή μιτογόνος 
και αντι-αποπτωτική κυτταροκίνη στην καρκινική 
κυτταρική σειρά του παχέος εντέρου HT29 μέσω 
της οδού των NFκB (Nuclear Factor kB: πυρηνικός 
παράγοντας κΒ) και ERK1/2 (Extracellular signal-
Regulated Kinases: σύστημα ρυθμιστικών εξωκυτ-
τάριων κινασών) παραγόντων. 

Οι Attoub και συν.65 έδειξαν ότι η λεπτίνη προώθησε 
τη διηθητική ικανότητα και την εξαλλαγή των κυττα-
ρικών σειρών PC/AA/C1 προερχομένων από οικογενή 
αδενωματώδη υπερπλασία του παχέος εντέρου καθώς 
και των κυτταρικών σειρών LoVo και HCT- 8/S11 
αδενοκαρκινώματος παχέος εντέρου in vitro. 

Παρά την παρουσία σημαντικών ευρημάτων in 
vitro, δεν είναι ακόμα διαθέσιμα πειστικά στοιχεία 
σχετικά με το ρόλο της λεπτίνης του ορού στην 
ανάπτυξη καρκίνου του γαστρεντερικού συστήματος. 
Πολυάριθμες μελέτες κατέδειξαν ότι οι πλούσιες σε 
λίπος τροφές αυξάνουν τη λεπτίνη του ορού προά-
γοντας την καρκινογένεση μέσω της αύξησης του 
πολλαπλασιασμού καρκινικών κυττάρων του παχέος 
εντέρου.66-68 Αντίθετα, οι πλούσιες σε φυτικές ίνες 
τροφές οι οποίες μειώνουν τα επίπεδα λεπτίνης στον 
ορό παρουσιάζουν την αντίθετη δράση.69 Απομένει 
να διερευνηθεί πλήρως εάν η λεπτίνη σχετίζεται 
άμεσα με την καρκινογένεση του γαστρεντερικού 
συστήματος. 

Αδιπονεκτίνη και καρκίνος στομάχου 

Οι Ishokawa και συν.70 βρήκαν χαμηλότερα επί-
πεδα αδιπονεκτίνης στον ορό ασθενών με αδενο-
καρκίνωμα στομάχου σε σύγκριση με αντίστοιχους 
υγιείς μάρτυρες. 

Αδιποκίνες και κακοήθειες του αιμοποιη-
τικού ιστού 

Ο υποδοχέας mRNA της λεπτίνης έχει ανιχνευ-
θεί στην οξεία μυελογενή λευχαιμία (AML), στην 

οξεία λεμφογενή λευχαιμία (ALL) και στη χρονία 
μυελογενή λευχαιμία (CML), αλλά δεν ανιχνεύθηκε 
στη χρονία λεμφογενή λευχαιμία (CLL).71-73 Τόσο 
τα βραχέα όσο και τα μακρά ισομερή της λεπτίνης 
βρέθηκαν να εκφράζονται στα βλαστικά κύτταρα 
της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας. Η συχνότητα 
της ανεύρεσης του υποδοχέα της λεπτίνης ήταν 
υψηλότερη σε ασθενείς με AML σε υποτροπή και 
σε ασθενείς με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο παρά 
σε νεοδιαγνωσθείσες περιπτώσεις ασθενών.74 Η 
μακριά ισομορφή του υποδοχέα της λεπτίνης εμ-
φανίζεται συχνότερα στην πρωτοπαθή AML απ’ ότι 
στη δευτεροπαθή AML ή στο μυελοδυσπλαστικό 
σύνδρομο. Υψηλότερη έκφραση του υποδοχέα της 
λεπτίνης παρατηρήθηκε σε ασθενείς με χρονία μυ-
ελογενή λευχαιμία σε βλαστική κρίση σε σύγκριση 
με ασθενείς στη χρόνια φάση της CML.73 

Βρέθηκε ότι η λεπτίνη διεγείρει δοσοεξαρτώμενα 
τον πολλαπλασιασμό των κυτταρικών σειρών της 
μυελογενούς λευχαιμίας OCI/AML2 και MO7E.74 

Ο συνδυασμός λεπτίνης με άλλους αιμοποιητικούς 
αυξητικούς παράγοντες,  όπως οι παράγοντες GM-
CSF (Granulocyte/Macrophage-Colony Stimulating 
Factor: αυξητικός παράγοντας των κοκκιοκυττάρων 
και των μονοκυττάρων) και G-CSF (Granulocyte-
Colony Stimulating Factor: αυξητικός παράγοντας 
των κοκκιοκυττάρων) προκαλεί συνδιέγερση των 
κυττάρων σε ασθενείς με CML σε βλαστική κρίση 
και σε μερικούς ασθενείς με AML, αντίστοιχα.74 
Αντιθέτως, η χορήγηση αδιπονεκτίνης αναστέλλει 
τον πολλαπλασιασμό των μυελομονοκυττάρων (σε 
κυτταρική σειρά) προκαλώντας απόπτωση.75 

Συμπεράσματα 
Οι αδιποκίνες ενδέχεται να συμμετέχουν στη 

διαδικασία της καρκινογένεσης, αν και τα περισ-
σότερα ευρήματα προέρχονται από in vitro μελέτες 
σε καρκινικές κυτταρικές σειρές. Έχει τεκμηριωθεί 
ότι η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης 
μερικών τύπων καρκίνου όπως του παχέος εντέρου, 
του μαστού και του προστάτη. Η λεπτίνη, η οποία 
αποτελεί το ευρύτατα μελετημένο μέλος της οικο-
γένειας των ορμονών του λιπώδους ιστού, υποκινεί 
την αύξηση, τη μετανάστευση και τη διήθηση των 
καρκινικών κυττάρων in vitro καθώς επίσης ενισχύ-
ει την αγγειογένεση, προωθώντας κατά συνέπεια 
την κακοήθη εξαλλαγή των κυττάρων in vitro. Η 
επίδραση των άλλων ορμονών του λιπώδους ιστού 
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στην ανάπτυξη καρκίνου είναι λιγότερο σαφής. 
Απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση και μελέτη της 
επίδρασης των αδιποκινών στην εξέλιξη του καρ-
κίνου με τη χρησιμοποίηση πειραματοζώων που 
στερούνται αδιποκινών όπως οι επίμυες ob/ob με 
ανεπάρκεια λεπτίνης ή οι επίμυες που στερούνται 
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have also been implicated in a number of carcinogenic mechanisms, including cell prolifera-
tion, metastasis and angiogenesis. Epidemiological studies have identified obesity as a sig-
nificant risk factor for cancer development, although the exact mechanism of this relationship 
remains to be elucidated. Other mechanisms may involve adipokines as signalling devices in 
the pathogenesis of malignant neoplasia. This review explores the specific role of adipokines 
as putative mediating factors between obesity and cancer, and summarises current knowledge 
about the possible relationship of leptin and adiponectin with the aetiopathogenesis of various 
malignant tumours. Most studies indicate that while leptin may activate the growth of cancer 
cells in vitro, adiponectin appears to exert the opposite effect. Further studies are needed to 
examine whether obesity-induced endocrine dysfunction of adipose tissue can directly trigger 
carcinogenesis in different tissues and organs.

ActA MicrobiologicA HellenicA 2006, 51 (4): 142-152



150 ————————————————————— ActA MicrobiologicA HellenicA Volume 51, Number 4 (July - August 2006)

Chem 1996, 271:10697-703
 9. Maeda K, Okubo K, Shimomura I, Funahashi T, Mat-

suzawa Y, Matsubara K. cDNA cloning and expres-
sion of a novel adipose specific collagen like factor, 
apM1 (AdiPose Most abundant Gene transcript 1). 
Biochem Biophys Res Commun 1996, 221:286-9

 10. Nakano Y, Tobe T, Choi-Miura NH, Mazda T, Tomita 
M. Isolation and characterization of GBP28, a novel 
gelatin-binding protein purified from human plasma. 
J Biochem (Tokyo) 1996, 120:803-12

 11. Scherer PE, Williams S, Fogliano M, Baldini G, 
Lodish HF. A novel serum protein similar to C1q, 
produced exclusively in adipocytes. J Biol Chem 
1995, 270:26746-9

 12. Viengchareun S, Zennaro MC, Pascual-Le Tallec 
L, Lombes M. Brown adipocytes are novel sites of 
expression and regulation of adiponectin and resistin. 
FEBS Lett 2002, 532:345-50

 13. Yamauchi T, Kamon J, Ito Y, Tsuchida A, Yokomizo 
T, Kita S, et al. Cloning of adiponectin receptors that 
mediate antidiabetic metabolic effects. Nature 2003, 
423:762-9

 14. Beltowski J. Adiponectin and resistin-new hormones 
of white adipose tissue. Med Sci Monit 2003, 9:RA 
55-61

 15. Palomer X, Perez A, Blanco-Vaca F. Adiponec-
tin: A new link between obesity, insulin resistance 
and cardiovascular disease. Med Clin (Barc) 2005, 
124:388-95

 16. Asseryanis E, Ruecklinger E, Hellan M, Kubista 
E, Singer CF. Breast cancer size in postmenopau-
sal women is correlated with body mass index and 
androgen serum levels. Gynecol Endocrinol 2004, 
18:29-36

 17. Rose DP, Komninou D, Stephenson GD. Obesity, 
adipocytokines, and insulin resistance in breast cancer. 
Obes Rev 2004, 5:153-65

 18. Chilliard Y, Bonnet M, Delavaud C, Faulconnier Y, 
Leroux C, Djiane J, et al. Leptin in ruminants. Gene 
expression in adipose tissue and mammary gland, 
and regulation of plasma concentration. Domest Anim 
Endocrinol 2001, 21:271-95

 19. O’Brien SN, Welter BH, Price TM. Presence of lep-
tin in breast cell lines and breast tumors. Biochem 
Biophys Res Commun 1999, 259:695-8

 20. Magoffin DA, Weitsman SR, Aagarwal SK, Jakimiuk 
AJ. Leptin regulation of aromatase activity in adipose 
stromal cells from regularly cycling women. Ginekol 
Pol 1999, 70:1-7

 21. Castellucci M, De Matteis R, Meisser A, Cancello 
R, Monsurro V, Islami D, et al. Leptin modulates ex-
tracellular matrix molecules and metalloproteinases:
Possible implications for trophoblast invasion. Mol 

Hum Reprod 2000, 6:951-8 
 22. Cao R, Brakenhielm E, Wahlestedt C, Thyberg J, Cao 

Y. Leptin induces vascular permeability and syner-
gistically stimulates angiogenesis with FGF-2 and 
VEGF. Proc Natl Acad Sci U S A 2001, 98:6390-5

 23. Park HY, Kwon HM, Lim HJ, Hong BK, Lee JY, Park 
BE, et al. Potential role of leptin in angiogenesis: 
Leptin induces endothelial cell proliferation and 
expression of matrix metalloproteinases in vivo and 
in vitro. Exp Mol Med 2001, 33:95-102

 24. Ribatti D, Nico B, Belloni AS, Vacca A, Roncali L, 
Nussdorfer GG. Angiogenic activity of leptin in the 
chick embryo chorioallantoic membrane is in part 
mediated by endogenous fibroblast growth factor-2. 
Int J Mol Med 2001, 8:265-8

 25. Rose DP, Gilhooly EM, Nixon DW. Adverse effects 
of obesity on breast cancer prognosis, and the bio-
logical actions of leptin (review). Int J Oncol 2002, 
21:1285-92

 26. Sierra-Honigmann MR, Nath AK, Murakami C, 
Garcia-Cardena G, Papapetropoulos A, Sessa WC, 
et al. Biological action of leptin as an angiogenic 
factor. Science 1998, 281:1683-6

 27. Marttunen MB, Andersson S, Hietanen P, Karonen 
SL, Koistinen HA, Koivisto VA, et al. Antiestrogenic 
tamoxifen and toremifene increase serum leptin levels 
in postmenopausal breast cancer patients. Maturitas 
2000, 35:175-9

 28. Ozet A, Arpaci F, Yilmaz MI, Ayta H, Ozturk B, 
Komurcu S, et al. Effects of tamoxifen on the serum 
leptin level in patients with breast cancer. Jpn J Clin 
Oncol 2001, 31:424-7

 29. Mantzoros CS, Bolhke K, Moschos S, Cramer DW. 
Leptin in relation to carcinoma in situ of the breast:
A study of pre-menopausal cases and controls. Int J 
Cancer 1999, 80:523-6

 30. Tessitore L, Vizio B, Jenkins O, De Stefano I, Ritossa 
C, Argiles JM, et al. Leptin expression in colorectal 
and breast cancer patients. Int J Mol Med 2000, 
5:421-6

 31. Tessitore L, Vizio B, Pesola D, Cecchini F, Mussa A, 
Argiles JM, et al. Adipocyte expression and circulating 
levels of leptin increase in both gynaecological and 
breast cancer patients. Int J Oncol 2004, 24:1529-
35

 32. Petridou E, Papadiamantis Y, Markopoulos C, Spanos 
E, Dessypris N, Trichopoulos D. Leptin and insulin 
growth factor I in relation to breast cancer (Greece). 
Cancer Causes Control 2000, 11:383-8

 33. Hug C, Lodish HF. Medicine. Visfatin: A new adi-
pokine. Science 2005, 307:366-7

 34. Laud K, Gourdou I, Pessemesse L, Peyrat JP, Djiane 
J. Identification of leptin receptors in human breast 



Δελτιον ελληνικησ Μικροβιολογικησ εταιρειασ Τόμος 51, Τεύχος 4 (Ιούλιος - Αύγουστος 2006) ——————————————151

cancer: Functional activity in the T47-D breast cancer 
cell line. Mol Cell Endocrinol 2002, 188:219-26

 35. Mantzoros C, Petridou E, Dessypris N, Chavelas 
C, Dalamaga M, Alexe DM, et al. Adiponectin and 
breast cancer risk. J Clin Endocrinol Metab 2004, 
89:1102-7

 36. Miyoshi Y, Funahashi T, Kihara S, Taguchi T, Tamaki 
Y, Matsuzawa Y, et al. Association of serum adiponec-
tin levels with breast cancer risk. Clin Cancer Res 
2003, 9:5699-704

 37. Kitawaki J, Koshiba H, Ishihara H, Kusuki I, Tsu-
kamoto K, Honjo H. Expression of leptin receptor 
in human endometrium and fluctuation during the 
menstrual cycle. J Clin Endocrinol Metab 2000, 
85:1946-50

 38. Petridou E, Belechri M, Dessypris N, Koukoulomatis 
P, Diakomanolis E, Spanos E, et al. Leptin and body 
mass index in relation to endometrial cancer risk. Ann 
Nutr Metab 2002, 46:147-51

 39. Yuan SS, Tsai KB, Chung YF, Chan TF, Yeh YT, Tsai 
LY, et al. Aberrant expression and possible involve-
ment of the leptin receptor in endometrial cancer. 
Gynecol Oncol 2004, 92:769-75

 40. Lebrecht A, Hefler L, Schneeberger C, Koelbl H. 
Serum leptin in patients with vulvar cancer. Gynecol 
Oncol 2001, 83:164-5

 41. Lebrecht A, Ludwig E, Huber A, Klein M, Schneeber-
ger C, Tempfer C, et al. Serum vascular endothelial 
growth factor and serum leptin in patients with cervical 
cancer. Gynecol Oncol 2002, 85:32-5

 42. Choi JH, Park S H, Leung PC, Choi KC. Expression 
of leptin receptors and potential effects of leptin on 
the cell growth and activation of mitogen-activated 
protein kinases in ovarian cancer cells. J Clin Endo-
crinol Metab 2005, 90:207-10

 43. Petridou E, Mantzoros C, Dessypris N, Koukoulomatis 
P, Addy C, Voulgaris Z, et al. Plasma adiponectin 
concentrations in relation to endometrial cancer:
A case-control study in Greece. J Clin Endocrinol 
Metab 2003, 88:993-7

 44. Dal Maso L, Augustin LS, Karalis A, Talamini R, 
Franceschi S, Trichopoulos D, et al. Circulating 
adiponectin and endometrial cancer risk. J Clin En-
docrinol Metab 2004, 89:1160-3

 45. Somasundar P, Frankenberry KA, Skinner H, Vedula 
G, McFadden DW, Riggs D, et al. Prostate cancer 
cell proliferation is influenced by leptin. J Surg Res 
2004, 118:71-82

 46. Somasundar P, Yu AK, Vona-Davis L, McFadden 
DW. Differential effects of leptin on cancer in vitro. 
J Surg Res 2003, 113:50-5

 47. Frankenberry KA, Somasundar P, McFadden DW, 
Vona-Davis LC. Leptin induces cell migration and 

the expression of growth factors in human prostate 
cancer cells. Am J Surg 2004, 188:560-5

 48. Kote-Jarai Z, Singh R, Durocher F, Easton D, Edwards 
SM, Ardernjones A, et al. Association between leptin 
receptor gene polymorphisms and early-onset prostate 
cancer. BJU Int 2003, 92:109-12

 49. Ribeiro R, Vasconcelos A, Costa S, Pinto D, Morais 
A, Oliveira J, et al. Overexpressing leptin genetic 
polymorphism (-2548 G/A) is associated with sus-
ceptibility to prostate cancer and risk of advanced 
disease. Prostate 2004, 59:268-74

 50. Aziz A, Anderson GH, Giacca A, Cho F. Hyperglyc-
emia after protein ingestion concurrent with injection 
of a Glp-1 receptor agonist in rats: A possible role for 
dietary peptides. Am J Physiol Regul Integr Comp 
Physiol 2005, 289(3):688-94

 51. Hubbard JS, Rohrmann S, Landis PK, Metter EJ, 
Muller DC, Andres R, et al. Association of prostate 
cancer risk with insulin, glucose, and anthropometry 
in the Baltimore longitudinal study of aging. Urology 
2004, 63:253-8

 52. Jonsson F, Wolk A, Pedersen NL, Lichtenstein P, Terry 
P, Ahlbom A, et al. Obesity and hormone-dependent 
tumors: Cohort and co-twin control studies based 
on the Swedish twin registry. Int J Cancer 2003, 
106:594-9

 53. Koistinen HA, Koivisto VA, Andersson S, Karonen 
SL, Kontula K, Oksanen L, et al. Leptin concentration 
in cord blood correlates with intrauterine growth. J 
Clin Endocrinol Metab 1997, 82:3328-30

 54. Rohrmann S, Platz EA, Smit E, Giovannucci E. 
Body size and serum levels of insulin and leptin in 
relation to the risk of benign prostatic hyperplasia. 
J Urol 2004, 172:779

 55. Schuurman AG, Goldbohm RA, Dorant E, Van Den 
Brandt PA. Anthropometry in relation to prostate 
cancer risk in the Netherlands cohort study. Am J 
Epidemiol 2000, 151:541-9

 56. Lagiou P, Signorello LB, Trichopoulos D, Tzonou A, 
Trichopoulou A, Mantzoros CS. Leptin in relation to 
prostate cancer and benign prostatic hyperplasia. Int 
J Cancer 1998, 76:25-8

 57. Chang S, Hursting SD, Contois JH, Strom SS, Yama-
mura Y, Babaian RJ, et al. Leptin and prostate cancer. 
Prostate 2001, 46:62-7

 58. Hsing AW, Chua S Jr, Gao YT, Gentzschein E, Chang 
L, Deng J, et al. Prostate cancer risk and serum levels 
of insulin and leptin: A population-based study. J Natl 
Cancer Inst 2001, 95:783-9

 59. Stattin P, Soderberg S, Hallmans G, Bylund A, Kaaks 
R, Stenman UH, et al. Leptin is associated with in-
creased prostate cancer risk: A nested case-referent 
study. J Clin Endocrinol Metab 2001, 86:1341-5



152 ————————————————————— ActA MicrobiologicA HellenicA Volume 51, Number 4 (July - August 2006)

 60. Yuan SS, Chung YF, Chen HW, Tsai KB, Chang HL, 
Huang CH, et al. Aberrant expression and possible 
involvement of the leptin receptor in bladder cancer. 
Urology 2004, 63:408-13

 61. Somasundar P, Riggs D, Jackson B, Vona-Davis L, 
McFadden DW. Leptin stimulates esophageal adeno-
carcinoma growth by nonapoptotic mechanisms. Am 
J Surg 2003, 186:575-8

 62. Lin CK, Pai R, Tran T, Tarnawski AS. Does leptin 
promote gastric cancer growth? Am J Gastroenterol 
2003, 98:S56

 63. Hardwick JC, Van den Brink GR, Offerhaus GJ, Van 
Deventer SJ, Peppelenbosch MP. Leptin is a growth 
factor for colonic epithelial cells. Gastroenterology 
2001, 121:79-90

 64. Rouet-Benzineb P, Aparicio T, Guilmeau S, Pouzet 
C, Descatoire V, Buyse M, et al. Leptin counteracts 
sodium butyrate-induced apoptosis in human colon 
cancer HT-29 cells via NF-kappaB signaling. J Biol 
Chem 2004, 279:16495-502

 65. Attoub S, Noe V, Pirola L, Bruyneel E, Chastre E, 
Mareel M, et al. Leptin promotes invasiveness of kid-
ney and colonic epithelial cells via phosphoinositide 
3-kinase-, rho-, and rac-dependent signaling pathways. 
Faseb J 2000, 14:2329-38

 66. Bahceci M, Tuzcu A, Akkus M, Yaldiz M, Ozbay 
A. The effect of high-fat diet on the development 
of obesity and serum leptin level in rats. Eat Weight 
Disord 1999, 4:128-32

 67. Baile CA, Della-Fera MA, Martin RJ. Regulation of 
metabolism and body fat mass by leptin. Annu Rev 
Nutr 2000, 20:105-27

 68. Lin X, Chavez MR, Bruch RC, Kilroy GE, Simmons 
LA, Lin L, et al. The effects of a high fat diet on leptin 

mRNA, serum leptin and the response to leptin are 
not altered in a rat strain susceptible to high fat diet-
induced obesity. J Nutr 1998, 128:1606-13

 69. Agus MS, Swain JF, Larson CL, Eckert EA, Ludwig 
DS. Dietary composition and physiologic adaptations 
to energy restriction. Am J Clin Nutr 2000, 71:901-
7

 70. Ishikawa M, Kitayama J, Kazama S, Hiramatsu T, 
Hatano K, Nagawa H. Plasma adiponectin and gastric 
cancer. Clin Cancer Res 2005, 11:466-72

 71. Cioffi JA, Shafer AW, Zupancic TJ, Smith-Gbur J, 
Mikhail A, Platika D, et al. Novel B219/OB receptor 
isoforms: Possible role of leptin in hematopoiesis and 
reproduction. Nat Med 1996, 2:585-9

 72. Lindsay RS, Funahashi T, Krakoff J, Matsuzawa 
Y, Tanaka S, Kobes S, et al. Genome-wide linkage 
analysis of serum adiponectin in the Pima Indian 
population. Diabetes 2003, 52:2419-25

 73. Nakao T, Hino M, Yamane T, Nishizawa Y, Morii 
H, Tatsumi N. Expression of the leptin receptor in 
human leukaemic blast cells. Br J Haematol 1998, 
102:740-5

 74. Konopleva M, Mikhail A, Estrov Z, Zhao S, Harris 
D, Sanchezwilliams G, et al. Expression and function 
of leptin receptor isoforms in myeloid leukemia and 
myelodysplastic syndromes: Proliferative and anti-
apoptotic activities. Blood 1999, 93:1668-76

 75. Yokota T, Oritani K, Takahashi I, Ishikawa J, Mat-
suyama A, Ouchi N, et al. Adiponectin, a new member 
of the family of soluble defense collagens, negatively 
regulates the growth of myelomonocytic progeni-
tors and the functions of macrophages. Blood 2000, 
96:1723-32

 



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Καντινταιμία σε ασθενείς με κακοήθη νεοπλάσματα  
(2002-2005): Επίπτωση και in vitro ευαισθησία  
των Candida spp
Σ. Περλορέντζου, Π. Αλεξάκη, Γ. Χριστάκης

Στην παρούσα μελέτη εξετάσθηκαν η επίπτωση της καντινταιμίας, την περίοδο 2002-2005, 
σε ασθενείς με κακοήθη νεοπλάσματα καθώς και η in vitro ευαισθησία των Candida spp. 
στα αντιμυκητιασικά φάρμακα αμφοτερικίνη Β, φλουκοναζόλη, ιτρακοναζόλη, βορικονα-
ζόλη, ποσακοναζόλη και κασποφουνγκίνη. Η μέση ετήσια επίπτωση της νοσοκομειακής 
καντινταιμίας ήταν 2,21 επεισόδια /1000 εισαγωγές ασθενών (11,1% του συνόλου των 
θετικών αιμοκαλλιεργειών). Τα συχνότερα είδη Candida ήταν η C. albicans (39%), η C. 
parapsilosis (33%), η C. tropicalis (16%) και η C. glabrata (7%). Το 2003 σημειώθηκε 
επιδημικού χαρακτήρα αύξηση της καντινταιμίας από C. parapsilosis η οποία αφορούσε 
δύο κλινικές του χειρουργικού τομέα. Παραγωγή βιομεμβράνης παρατηρήθηκε συχνό-
τερα σε στελέχη C. tropicalis και C. parapsilosis. Ο έλεγχος της in vitro ευαισθησίας, 
σε 92 από τα 100 στελέχη Candida spp., έγινε με το Etest. Όλα τα στελέχη C. albicans 
ήταν ευαίσθητα στα αντιμυκητιασικά φάρμακα. Μοναδική εξαίρεση η ιτρακοναζόλη στην 
οποία παρατηρήθηκαν μικρά ποσοστά δοσοεξαρτώμενης ευαισθησίας και αντοχής (5,9% 
και 2,9%, αντίστοιχα). Όλα τα στελέχη των non-albicans Candida (NAC) ειδών ήταν 
ευαίσθητα στην αμφοτερικίνη Β, ενώ 1,7% και 3,4% των στελεχών ήταν ανθεκτικά στη 
βορικοναζόλη και την κασποφουνγκίνη, αντίστοιχα. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αντοχή 
των NAC ειδών στην ιτρακοναζόλη (22,4%) και μεταξύ αυτών στην C. glabrata (83,3%). 
Η ποσακοναζόλη είναι μια πολλά υποσχόμενη τριαζόλη δεύτερης γενιάς δεδομένου ότι 
όλα τα στελέχη C. albicans ήταν ευαίσθητα, ενώ η αντοχή των NAC ειδών ήταν 5,1%.
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Εισαγωγή
Η καντινταιμία είναι αίτιο ή αποτέλεσμα της 

οξείας διεισδυτικής καντιντίασης. Αντίθετα, στη 

χρονία διεισδυτική καντιντίαση η καντινταιμία εί-
ναι ασυνήθης κλινική εκδήλωση.1 Η διεισδυτική 
καντιντί  αση έχει θνητότητα όμοια με εκείνη του 
σηπτικού shock (40-60%)2 και σχετίζεται με πολλούς 
προδιαθεσικούς παράγοντες μεταξύ των οποίων 
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περιλαμβάνονται το AIDS, τα κακοήθη νεοπλά-
σματα (λευχαιμία>λέμφωμα/ πολλαπλούν μυέλωμα 
>συμπαγής όγκος), η μεταμόσχευση μυελού οστών 
ή οργάνων, το έγκαυμα, ο σακχαρώδης διαβήτης, οι 
ακραίες ηλικίες, ο κεντρικός φλεβικός καθετήρας 
(ΚΦΚ), η μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, η 
παρεντερική θρέψη, η μακρά (>22 ημέρες) νοσηλεία 
στο νοσοκομείο, η νοσηλεία στη μονάδα εντατικής 
θεραπείας (ΜΕΘ) και η χειρουργική επέμβαση στο 
γαστρεντερικό ή στο καρδιαγγειακό σύστημα.3 Δύο 
επιπλέον προδιαθεσικοί παράγοντες με ιδιαίτερη ση-
μασία στους ασθενείς με κακοήθεις εξεργασίες είναι 
ο αποικισμός των βλεννογόνων από βλαστομύκητες 
και η ουδετεροπενία, αποτέλεσμα της χορήγησης 
αντιβιοτικών ευρέος φάσματος και αντινεοπλασμα-
τικών φαρμάκων, αντίστοιχα.1,3,4 

Στους ασθενείς με κακοήθη νεοπλάσματα η θνητό-
τητα της καντινταιμίας είναι 33-75%, ενώ δυσμενείς 
προγνωστικοί παράγοντες είναι η μεγάλη ηλικία, η 
σοβαρότητα της υποκείμενης νόσου, η επιμένουσα 
ουδετεροπενία, η προσβολή πολλών σπλαχνικών 
οργάνων και η παρουσία ΚΦΚ.5

Η επιδημιολογία της καντινταιμίας είναι καλύτερα 
μελετημένη στις ΗΠΑ όπου έχουν πραγματοποιηθεί 
αρκετές πληθυσμιακές και πολυκεντρικές μελέτες. 
Τη δεκαετία του 1980 σημειώθηκε 2-5πλάσια αύ-
ξηση της επίπτωσης της καντινταιμίας στις μεγάλες 
νοσοκομειακές μονάδες. Η αυξημένη επίπτωση 
διατηρήθηκε και τη δεκαετία του 1990, έστω και αν 
ταυτόχρονα παρατηρήθηκε σημαντική μείωση αυτής 
στις ΜΕΘ.6 Αντίθετα, στην Ευρώπη, τη δεκαετία του 
1990, οι περισσότερες μελέτες ήταν περιορισμένης 
χρονικής διάρκειας και αφορούσαν σε ένα νοσοκο-
μείο ή επιλεγμένη (ες) ομάδα(ες) ασθενών. Επιπλέον 
χρησιμοποιήθηκαν περιορισμένης επιδημιολογικής 
αξίας δείκτες, με αποτέλεσμα η επιδημιολογική εικόνα 
να είναι αρκετά συγκεχυμένη.7 Στη μόνη, κατά τη 
γνώμη μας, αξιόλογη μεγάλης χρονικής διάρκειας 
πληθυσμιακή μελέτη παρατηρείται, μεταξύ των 
περιόδων 1980-1984 και 1995-1999, αύξηση της 
επίπτωσης της καντινταιμίας από 1,4 σε 4,9 περι-
πτώσεις /100000 πληθυσμό.8 Σύμφωνα με πρόσφατα 
επιδημιολογικά στοιχεία η επίπτωση της νοσοκο-
μειακής καντινταιμίας είναι 0,5-10 επεισόδια /1000 
εισαγωγές ασθενών, αναλογία η οποία αντιστοιχεί 
στο 8-10% του συνόλου των θετικών αιμοκαλλιερ-
γειών και κατατάσσει την Candida ως το τέταρτο 
συχνότερο αίτιο μικροβιαιμίας.1,7,9 

Η C. albicans είναι το συχνότερο αίτιο καντινται-

μίας. Όμως τη δεκαετία του 1990, η ευρεία προφυ-
λακτική ή θεραπευτική χορήγηση φλουκοναζόλης 
σε ασθενείς με AIDS και μεταμόσχευση οργάνων 
ή μυελού οστών είχε ως αποτέλεσμα την ιδιαίτερα 
σημαντική αύξηση της επίπτωσης της καντινταιμίας 
από non-albicans Candida (NAC) είδη, η οποία δια-
τηρείται και στην τρέχουσα δεκαετία.7,9,10 Στις ΗΠΑ 
και τη Βόρεια Ευρώπη το συχνότερο NAC είδος είναι 
η C. glabrata, στον Καναδά, τη Νότια Ευρώπη και τη 
Λατινική Αμερική η C. parapsilosis, ενώ στην Ασία 
η C. tropicalis (στην Ιαπωνία η C. parapsilosis).6,7,9 
Στη χώρα μας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δύο 
πρόσφατων διαχρονικών μελετών, τα συχνότερα είδη 
είναι η C. albicans (42,5-65,5%), η C. parapsilosis 
(15,5-24,8%) και η C. tropicalis (7-13,3 %).11,12 

Η καντινταιμία από ορισμένα NAC είδη σχετίζε-
ται με συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου13: η C. 
parapsilosis με την παρουσία ξένου σώματος, την 
ηλικία (νεογνά) και την παρεντερική θρέψη, η C. 
krusei με την προφυλακτική χορήγηση αζόλης, την 
ουδετεροπενία και τη μεταμόσχευση μυελού οστών, η 
C. glabrata με την προφυλακτική χορήγηση αζόλης, 
τη χειρουργική επέμβαση και την παρουσία αγγειακού 
καθετήρα ή ουροκαθετήρα, η C. tropicalis με την 
ουδετεροπενία και τη μεταμόσχευση μυελού οστών 
και η C. lusitaniae με την προηγούμενη χορήγηση 
πολυενικής μακρολίδης.

Ιδιαίτερο κλινικό ενδιαφέρον έχουν πρόσφατα 
συγκεντρωτικά στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην 
in vitro αντοχή Candida spp. τα οποία απομονώθηκαν 
από αιμοκαλλιέργειες. Η αντοχή της C. albicans στη 
φλουκοναζόλη και την ιτρακοναζόλη είναι 0-12,9% 
και 0-20,8%, αντίστοιχα.10 Υψηλότερα ποσοστά 
αντοχής στη φλουκοναζόλη εμφανίζουν η C. krusei 
και η C. glabrata (75% και 35%, αντίστοιχα), ενώ 
στην C. tropicalis και την C. lusitaniae η αντοχή 
είναι 10-25%.13 ≥ 98% των στελεχών C. krusei και 
≥ 90% των στελεχών C. glabrata έχουν ελάχιστες 
ανασταλτικές πυκνότητες (ΕΑΠς) βορικοναζόλης <2 
μg/ml.3 Η ποσακοναζόλη (θα διατεθεί στο εμπόριο 
κατά τη διάρκεια του 2006) αναστέλλει το 97% των 
στελεχών Candida spp. σε συγκέντρωση ≤ 1 μg/ml. 
Η C. albicans είναι το πλέον ευαίσθητο είδος, ενώ 
τα πλέον ανθεκτικά είναι η C. glabrata και η C. pel-
liculosa (20% και 56% των στελεχών, αντίστοιχα).14-16 
Αντοχή στην αμφοτερικίνη Β παρατηρείται στο 5-
20%, 10-15% και 5-10% των στελεχών C. lusitaniae, 
C. krusei και C. guilliermondii, αντίστοιχα.13 Τέλος, 
έχει αναφερθεί μικρός αριθμός στελεχών C. parap-
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silosis, C. guilliermondii, C. krusei και C. famata με 
ΕΑΠς κασποφουνγκίνης >2 μg/ml.14,17 

Σκοπός της μελέτης είναι αφενός η εκτίμηση 
της επίπτωσης της νοσοκομειακής καντινταιμίας σε 
ασθενείς με κακοήθη νεοπλάσματα κατά την περί-
οδο 2002-2005 και αφετέρου ο έλεγχος της in vitro 
ευαισθησίας των στελεχών Candida spp., την ίδια 
χρονική περίοδο, στην αμφοτερικίνη Β, την κασπο-
φουνγκίνη και σε τέσσερις τριαζόλες, δύο πρώτης 
γενιάς (φλουκοναζόλη και ιτρακοναζόλη) και δύο 
δεύτερης (βορικοναζόλη και ποσακοναζόλη). 

Υλικά και μέθοδοι
Το Νοσοκομείο μας διαθέτει 407 κλίνες (δεν πε-

ριλαμβάνεται το τμήμα βραχείας νοσηλείας) από τις 
οποίες 6 κατανέμονται στη ΜΕΘ, ενώ 187 και 214 
στον παθολογικό και χειρουργικό τομέα, αντίστοιχα. 
Από τα στοιχεία που διαθέτει το νοσοκομείο αλλά 
και το μικροβιολογικό εργαστήριο καταγράφηκαν 
αναδρομικά ο τομέας και η κλινική νοσηλείας, το 
φύλο, η ηλικία, ο αριθμός και ο χρόνος εμφάνισης 
των επεισοδίων μυκηταιμίας και βακτηριαιμίας και 
η κατανάλωση φλουκοναζόλης. Καταγραφή των 
υπόλοιπων κλινικών και επιδημιολογικών στοιχείων 
δεν ήταν δυνατή για τεχνικούς λόγους.

Η επώαση των φιαλών αιμοκαλλιέργειας έγινε 
στο αυτοματοποιημένο σύστημα BacT/ALERT (bio 
Merieux, Marcy L’ Etoile, France) για 7 ημέρες, 
στους 350 C. Ειδικές φιάλες αιμοκαλλιέργειας για 
μύκητες δεν χρησιμοποιήθηκαν. Οι θετικές φιάλες 
ανακαλλιεργήθηκαν πλην των συνήθων θρεπτικών 
υλικών και σε Sabouraux-dextrose άγαρ (Bio-Rad, 
France). Ως καντινταιμία ορίσθηκε η παρουσία συ-
μπτωμάτων ή/και σημείων συστηματικής λοίμωξης 
(πυρετός, υποθερμία, ρίγος, υπόταση κ.ά.) παράλ-
ληλα με την απομόνωση ≥1 Candida spp. από ≥1 
φιάλες αιμοκαλλιέργειας.4 Επιμένουσα καντινταιμία 
θεωρήθηκε η απομόνωση του ίδιου φαινοτυπικά 
είδους Candida >2 ημέρες μετά την πρώτη θετική 
αιμοκαλλιέργεια.4 Συμπαρομαρτούσα βακτηριαιμία 
θεωρήθηκε η απομόνωση ≥1 βακτηρίων εντός 48 h 
πριν ή μετά από το πρώτο επεισόδιο καντινταιμίας.18 
Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία δεν ήταν δυνατή α) 
η εκτίμηση της φύσης της καντινταιμίας (πρωτογενής 
ή δευτερογενής) και β) η ανίχνευση της υποτροπιά-
ζουσας (breakthrough) καντινταιμίας.19 

Η ταυτοποίηση όλων των στελεχών έγινε με 
αμφότερα τα συστήματα ΑPI 20C AUX και ID 32C 

(BioMerieux, Marcy L’ Etoile, France), συμπληρώ-
θηκε δε με τις απαραίτητες φαινοτυπικές μεθόδους 
(δοκιμασία βλαστικού σωλήνα, παραγωγή χλαμυδο-
σπορίων κ.ά.). Δεδομένης της μικρής διαγνωστικής 
αξίας των φαινοτυπικών χαρακτήρων δεν έγινε 
προσπάθεια διάκρισης των στελεχών C. dubliniensis 
και C. albicans.20

Για τον έλεγχο της in vitro ευαισθησίας των κλινι-
κών στελεχών στους αντιμυκητιασικούς παράγοντες 
αμφοτερικίνη Β, φλουκοναζόλη, ιτρακοναζόλη, 
ποσακοναζόλη, βορικοναζόλη και κασποφουνγκίνη 
χρησιμοποιήθηκε το Etest. Η φύλαξη των στελεχών 
έγινε σε αποστειρωμένο νερό θερμοκρασίας δωματί-
ου. Πριν τον έλεγχο της ευαισθησίας η βιωσιμότητα 
και η καθαρότητα του καλλιεργήματος ελέγχθηκε 
με ανακαλλιέργειες σε άγαρ πατάτας-δεξτρόζης 
(Scharlau, Spain) και CHROMάγαρ (BioMerieux, 
Marcy L’ Etoile, France), αντίστοιχα. 

Μετά την παρασκευή, με τη βοήθεια νεφελόμε-
τρου, εναιωρήματος 0,5 της κλίμακας McFarland 
(106 κύτταρα/ml φυσιολογικού ορού), η επιφάνεια 
του εμπλουτισμένου με 2% γλυκόζη προπαρασκευ-
ασμένου RPMI θρεπτικού υλικού (E and O Labo-
ratories, Ltd) ενοφθαλμίσθηκε με τη βοήθεια μη 
τοξικού βαμβακοφόρου στυλεού. Οι ταινίες αντι-
μυκητιασικών φαρμάκων (AB BIODISK, Solna, 
Sweden) τοποθετήθηκαν στην επιφάνεια του υλικού 
μετά την απορρόφηση της υγρασίας και τα τρυβλία 
επωάσθηκαν στους 350 C για 24-48 ώρες. Ως ΕΑΠ 
προσδιορίσθηκε η ένδειξη τομής της ζώνης αναστο-
λής με την αριθμητική κλίμακα των πυκνοτήτων 
του αντιμυκητιασικού παράγοντα που υπάρχει στην 
άνω πλευρά κάθε ταινίας. Στις αζόλες η παρουσία 
μικροαποικιών εντός της ζώνης αναστολής (trailing 
phenomenon) αγνοήθηκε, ενώ παράλληλα η ΕΑΠ 
επιβεβαιώθηκε με επανέλεγχο σε Casitone άγαρ 
(Bio-Rad, France) στο οποίο οι ζώνες αναστολής 
είναι περισσότερο ευκρινείς.21 Αντίθετα, η παρουσία 
δορυφορικών αποικιών εντός της ζώνης αναστολής 
(ετερογενής αντοχή) οδήγησε σε επανέλεγχο των 
αποικιών αυτών. 

Για τον έλεγχο ποιότητας χρησιμοποιήθηκαν τα 
πρότυπα στελέχη C. krusei ATCC 6258 και C. parap-
silosis ATCC 22019 σε συνδυασμό με τα κριτήρια 
της Αμερικανικής Εθνικής Επιτροπής για τα Κλινικά 
και Εργαστηριακά Πρότυπα (NCCLS και πρόσφατα 
CLSI).22 Στελέχη με ΕΑΠς φλουκοναζόλης ≥64 και 
16-32 μg/ml θεωρήθηκαν ως ανθεκτικά και δοσο-
εξαρτώμενης ευαισθησίας, αντίστοιχα, ενώ για την 
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ιτρακοναζόλη οι αντίστοιχες ΕΑΠς ήταν ≥1 και 0,25-
0,50 μg/ml.22 Για τη βορικοναζόλη έχει πρόσφατα 
καθορισθεί κριτήριο (δυνητικό) αντοχής (≥4 μg/ml).23 
Για την αμφοτερικίνη Β, την κασποφουνγκίνη και 
την ποσακοναζόλη δεν έχουν καθορισθεί αντίστοιχα 
κριτήρια. Συνεπώς, με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία 
για στελέχη με ΕΑΠς >1 μg/ml σε καθένα από τα τρία 
προαναφερόμενα αντιμυκητιασικά φάρμακα ο όρος 
«αντοχή» χρησιμοποιήθηκε καταχρηστικά.16,24,25 Η 
πολυαντοχή σε αζόλες και εχινοκανδίνες στελέχους 
C. parapsilosis (βλέπε «Αποτελέσματα») επιβε-
βαιώθηκε με τη μέθοδο αναφοράς (μικρομέθοδος 
αραίωσης αντιμυκητιασικών φαρμάκων σε ζωμό) 
στο Κέντρο Αναφοράς Μυκητιάσεων, Εργαστήριο 
Μικροβιολογίας, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου 
Αθηνών (κυρία Α. Βελεγράκη).

Ο έλεγχος παραγωγής βιομεμβράνης έγινε όπως 
περιγράφεται σε προηγούμενη μελέτη.26 Συνοπτικά, 
1 ml εναιωρήματος (3 x 107 CFU/ml) του εξεταζό-
μενου στελέχους σε αποστειρωμένο φυσιολογικό 
ορό τοποθετήθηκε σε κωνικό σωληνάριο από πο-
λυστυρένιο (Sarstedt, Germany) το οποίο περιείχε 
9 ml ζωμού Sabouraux-dextrose (Bio-Rad, France). 
Η τελική συγκέντρωση γλυκόζης του ζωμού ήταν 
8% (β/ο). Ακολούθησε 24ωρη επώαση στους 370 

C χωρίς ανακίνηση, προσεκτική απομάκρυνση του 
ζωμού, πλύση του σωληναρίου με αποστειρωμένο 
νερό και χρωματισμός με σαφρανίνη. Η παρουσία 
βιομεμβράνης εκτιμήθηκε με βάση την παρακάτω 
κλίμακα: 1+: μόνο στον πυθμένα, 2+: στον πυθ-
μένα και τα τοιχώματα του σωληναρίου, 3+: στον 
πυθμένα, τα τοιχώματα αλλά και στο άνω τμήμα 
του σωληναρίου, αντίστοιχα με την επιφάνεια του 
ζωμού (δακτύλιος). Ο έλεγχος επαναλήφθηκε σε πε-
ρίπτωση αμφίβολου αποτελέσματος ή διαφορετικής 
εκτίμησης από τους δύο παρατηρητές (ΣΠ, ΠΑ). Ως 
πρότυπο στέλεχος χρησιμοποιήθηκε η C. albicans 
NCPF 3153 ορότυπος Α.

Έλεγχος της συσχέτισης των ποιοτικών χαρα-
κτηριστικών (επίπτωση) έγινε μετά από διαξονική 
ταξινόμηση και εφαρμογή της στατιστικής δοκιμασίας 
x2, ενώ για την ανάλυση των ποσοτικών παρατηρή-
σεων (ΕΑΠς κασποφουνγκίνης) χρησιμοποιήθηκε η 
δοκιμασία του Student (t-test) δύο διευθύνσεων. Για 
λόγους απλούστευσης η παραγωγή βιομεμβράνης 
θεωρήθηκε ποιοτικό (και όχι διατάξιμο) χαρακτη-
ριστικό και συνεπώς εφαρμόσθηκε η δοκιμασία 
x2. Ως ελάχιστο επίπεδο σημαντικότητας όλων των 
χαρακτηριστικών θεωρήθηκε το 5% (p<0,05). 

Αποτελέσματα
Επίπτωση καντινταιμίας και κατανομή ειδών 

Candida: Την περίοδο 2002-2005 εισήλθαν στο 
νοσοκομείο 45.235 ασθενείς (473.158 ημέρες νοση-
λείας). Στη ΜΕΘ νοσηλεύθηκαν 661 ασθενείς, ενώ 
στον παθολογικό και στο χειρουργικό τομέα 24.798 
και 19.776 ασθενείς, αντίστοιχα. Ο μέσος ετήσιος 
αριθμός νοσηλευθέντων ασθενών ήταν 11.309 (όρια 
10.866-11.688) και ο μέσος ετήσιος αριθμός ημερών 
νοσηλείας 118.289 (όρια 112.385-121.038).

Σε 100 από τους ασθενείς σημειώθηκαν ισάριθμα 
επεισόδια καντινταιμίας >48 ώρες μετά την είσοδό 
τους στο νοσοκομείο. Στον πίνακα 1 αναφέρονται, σε 
ετήσια βάση, ο αριθμός των επεισοδίων καντινται-
μίας, το % ποσοστό των καντινταιμιών (στο σύνολο 
των θετικών αιμοκαλλιεργειών) και η επίπτωση της 
καντινταιμίας /1000 εισαγωγές ασθενών στο σύνολο 
και ανά τομέα νοσηλείας. Επίσης αναφέρονται το 
φύλο, η μέση ηλικία των ασθενών και η κατανομή 
των Candida spp. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει 
στατιστικώς σημαντική (p<0,01) αύξηση της επί-
πτωσης της καντινταιμίας το 2003 συγκριτικά με το 
2002 (βλέπε επόμενη παράγραφο). Επίσης προκύπτει 
ότι η νοσηλεία στη ΜΕΘ συγκριτικά με τους δύο 
άλλους τομείς νοσηλείας αλλά και του χειρουργικού 
συγκριτικά με τον παθολογικό τομέα ήταν ιδιαίτερα 
σημαντικός (p<0,001) προδιαθεσικός παράγοντας 
εμφάνισης της λοίμωξης. 

Αν και η C. albicans ήταν το συχνότερο (39%) 
είδος, η πλειονότητα των καντινταιμιών οφειλόταν 
σε NAC είδη (Πίν. 1). Στην εικόνα 1 αναφέρονται 
οι ετήσιες διακυμάνσεις της επίπτωσης της καντι-
νταιμίας από C. albicans και NAC είδη. Το 2003 
σημειώθηκε στατιστικά σημαντική (p<0,01) αύξηση 
της επίπτωσης της καντινταιμίας από NAC είδη. Η 
μεταβολή αυτή οφειλόταν στην τριπλάσια περίπου 
αύξηση το 2003, συγκριτικά με το 2002, των καντι-
νταιμιών από NAC είδη (κυρίως C. parapsilosis) σε 
δύο κλινικές του χειρουργικού τομέα (δεν αναφέρο-
νται αναλυτικά στοιχεία).

Σε 19 (19%) από τους 100 ασθενείς παρατηρή-
θηκαν 1-3 νέα επεισόδια από το ίδιο φαινοτυπικά 
είδος Candida 3-13 ημέρες μετά την καταγραφή 
του πρώτου επεισοδίου. Τα στελέχη αυτά δεν συ-
μπεριλήφθηκαν στη μελέτη επειδή δεν ελέγχθηκε ο 
καρυότυπος και κατά συνέπεια δεν ήταν γνωστό αν τα 
νέα επεισόδια οφείλονταν στο ίδιο (υποτροπή) ή σε 
νέο (επαναλοίμωξη) στέλεχος.27 Αντίθετα, επεισόδια 
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οποία οφείλονταν κυρίως σε C. albicans (15 επει-
σόδια) και σε C. parapsilosis (6 επεισόδια). Δέκα 
από τα επεισόδια συμπαρομαρτούσας βακτηριαιμίας 
οφείλονταν σε κοαγκουλάση-αρνητικούς σταφυλό-
κοκκους, ενώ ισάριθμα ήταν και τα επεισόδια στα 
οποία απομονώθηκαν Gram-αρνητικά βακτηρίδια 
(κυρίως Klebsiella pneumoniae και Escherichia 
coli). Σε δύο επεισόδια απομονώθηκε Enterococcus 
faecium και σε ένα Acinetobacter baumannii και 
Enterococcus faecalis.

Έλεγχος ευαισθησίας στα αντιμυκητιασικά 
φάρμακα: Στον πίνακα 2 αναφέρεται η in vitro 
ευαισθησία 92 στελεχών Candida spp. σε έξι αντι-
μυκητιασικά φάρμακα. Οκτώ συνολικά στελέχη 
από καντινταιμίες του 2002 δεν ελέγχθηκαν επειδή 
δεν διατηρήθηκαν. Με εξαίρεση το μικρό ποσο-
στό αντοχής και δοσοεξαρτώμενης ευαισθησίας 
στην ιτρακοναζόλη (2,9% και 5,9%, αντίστοιχα) 
τα στελέχη C. albicans ήταν ευαίσθητα σε όλα τα 

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά των καντινταιμιών κατά την περίοδο 2002-2005 
Χαρακτηριστικά Χρονική περίοδος Σύνολο ή

μέση τιμή2002 2003 2004 2005
Αριθμός επεισοδίων 16 31 29 24 100
% ποσοστό, στο σύνολο των θετικών  
   αιμοκαλλιεργειών

7,47 11,9 13,9 11,2 11,1

Επίπτωση
/1000 εισιτήρια ασθενών
ΜΕΘ
Χειρουργικός τομέας
Παθολογικός τομέας
Σύνολο

33,7
1,68
0,34
1,47

21,0
4,58
0,81
2,783

25,3
3,89
0,76
2,48

51,8
2,55
0,63
2,08

31,71

3,181,2

0,641,2

2,21
Φύλο
Άνδρες/ Γυναίκες 6/10 13/18 13/16 12/12 44/56
Μέση ηλικία 66,5 68,9 61,6 63,1 65
Κατανάλωση φλουκοναζόλης σε g /10000        

η μέρες νοσηλείας
77,8 88,8 58,2 60,6 71,35

Είδη Candida
C. albicans
C. parapsilosis
C. tropicalis
C. glabrata
Άλλα είδη4

8
2
1
2
3

9
12
4
4
2

14
10
5
0
0

8
9
6
1
0

39(39%)
33(33%)
16(16%)
7(7%)
5(%)

1: Στατιστικά πολύ σημαντική (p<0,001) ήταν η νοσηλεία στη ΜΕΘ συγκριτικά με το χειρουργικό ή τον παθολογικό 
τομέα 

2: Στατιστικά πολύ σημαντική (p<0,001) ήταν η νοσηλεία στο χειρουργικό συγκριτικά με τον παθολογικό τομέα 
3: Η στατιστικά σημαντική αύξηση (p<0,01) της επίπτωσης της καντινταιμίας το 2003 (συγκριτικά με το 2002) οφεί-

λεται σε δύο κλινικές του χειρουργικού τομέα 
4: Ανά ένα στέλεχος C. famata, C. sake, C. krusei, C. guilliermondii και C. lusitaniae

Εικόνα 1. Διακυμάνσεις στην ετήσια επίπτωση της κα-
ντινταιμίας από C. albicans και non-albicans Candida 
(NAC) είδη.

με ≥2 είδη Candida δεν σημειώθηκαν.
Συμπαρομαρτούσα βακτηριαιμία παρατηρήθηκε 

σε 23 (23%) από τα 100 επεισόδια καντινταιμίας, τα 

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2

νώ νεθ σα  ς έγω γασ ιε 000 1 /  νω ίδ οσ ιε πε  
Αρ

.
. 

2002 2003 2004 2005

C. albicans

NAC είδη
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αντιμυκητιασικά φάρμακα. Όλα τα στελέχη των 
NAC ειδών ήταν ευαίσθητα στην αμφοτερικίνη Β, 
ενώ σε ποσοστό 1,7%, 3,4% και 5,1% εμφάνιζαν 
αντοχή στη βορικοναζόλη, στην κασποφουνγκίνη 
και την ποσακοναζόλη, αντίστοιχα. Αντίθετα, στις 

αζόλες πρώτης γενιάς (ιδιαίτερα στην ιτρακοναζό-
λη) παρατηρήθηκαν σημαντικά ποσοστά αντοχής 
και δοσοεξαρτώμενης ευαισθησίας (Πίν. 2), με 
υψηλότερο όλων την αντοχή της C. glabrata στην 
ιτρακοναζόλη (83,3%). 

Πίνακας 2. Η in vitro αντοχή στελεχών Candida spp.(Νο=92) στις αμφοτερικίνη Β, φλουκοναζόλη, ιτρακοναζόλη, 
βορικοναζόλη, ποσακοναζόλη και κασποφουνγκίνη
Είδη Candida
(Αριθμός στελεχών)

Αντιμυκητιασικά
φάρμακα

 ΕΑΠς (μg/ml)  % 
αντοχή
/ΔΕΕ1Όρια 50% 90%

C. albicans (34) Αμφοτερικίνη Β
Φλουκοναζόλη
Ιτρακοναζόλη
Βορικοναζόλη
Ποσακοναζόλη

Κασποφουνγκίνη

0,016-0,5
0,047-2
0,016-1

0,003-0,25
0,006-0,125
0,004-0,5

0,19
0,125
0,094
0,008
0,032
0,125

0,25
0,5

0,125
0,047
0,094
0,19

0
0

2,9/5,9 
0
0
0

C. parapsilosis (31) Αμφοτερικίνη Β
Φλουκοναζόλη
Ιτρακοναζόλη
Βορικοναζόλη
Ποσακοναζόλη

Κασποφουνγκίνη

0,094-0,75
0,023-64
0,023-16
0,003-64
0,016-8
0,19-32

0,38
0,19
0,125
0,008
0,047
0,38

0,75
1,5
0,75
0,064
0,25
0,75

0
3,2/3,2
9,7/22,6

3,2
3,2
3,2

C. tropicalis (16) Αμφοτερικίνη Β
Φλουκοναζόλη
Ιτρακοναζόλη
Βορικοναζόλη
Ποσακοναζόλη

Κασποφουνγκίνη

0,19-1
0,125-128
0,023->32

0,004-2
0,012-1

0,047-0,75

0,50
0,75
0,125
0,047
0,047
0,125

0,75
1

0,25
0,125
0,064
0,25

0
6,2

6,2/18,7
0
0
0

C. glabrata (6) Αμφοτερικίνη Β
Φλουκοναζόλη
Ιτρακοναζόλη
Βορικοναζόλη
Ποσακοναζόλη

Κασποφουνγκίνη

0,19-0,50
0,75->256
0,125->32

0,032-1
0,094-4

0,064-0,5

0,25
1,5
12

0,064
0,125
0,25

0,38
96

>32
0,5
1,5
0,25

0
33,3/16,6

83,3
0

33,3 
0

Όλα τα non-albicans Candida 
είδη (58) 2

Αμφοτερικίνη Β
Φλουκοναζόλη
Ιτρακοναζόλη
Βορικοναζόλη
Ποσακοναζόλη

Κασποφουνγκίνη

0,023-1
0,023->256
0,016->32

0,003-2
0,012-4
0,047-32

0,38
0,75
0,125
0,032
0,064
0,38

0,75
12
12

0,38
0,38
0,75

0
8,6/5,2

17,2/22,43

1,7
5,1
3,4

1: ΔΕΕ: Δοσοεξαρτώμενη ευαισθησία. Οι κριτικές συγκεντρώσεις ευαισθησίας και αντοχής αναφέρονται στα “Υλικά 
και Μέθοδοι”. 

2: Περιλαμβάνονται τα προαναφερόμενα και ανά ένα στέλεχος C. krusei, C. lusitaniae, C. sake, C. famata και C. 
guilliermondii

3: Συμπεριλαμβάνονται τα προαναφερόμενα και ανά ένα στέλεχος C. guilliermondii, C. sake και C. famata.
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Στον πίνακα 3 αναφέρονται αναλυτικά οι φαι-
νότυποι αντοχής των στελεχών Candida spp. Όπως 
προαναφέρεται, η πολυαντοχή στελέχους C. parap-
silosis επιβεβαιώθηκε με τη μικρομέθοδο αραίωσης 
αντιμυκητιασικών φαρμάκων σε ζωμό. Το στέλεχος 
αυτό ήταν επιπλέον ανθεκτικό στη μικαφουνγκίνη (8 
μg/ml) καi στις τερμπιναφίνη και γκριζεοφουλβίνη 
(≥32 μg/ml). 

Συγκρίνοντας τις κατανομές των ΕΑΠς κασπο-
φουνγκίνης διαπιστώθηκε στατιστικά πολύ σημαντική 
απόκλιση (p<0,001) της μέσης τιμής της ΕΑΠ κασπο-
φουνγκίνης στην C. parapsilosis συγκριτικά με την 
αντίστοιχη της C. albicans (95% όρια αξιοπιστίας των 
διαφορών των μέσων τιμών 0,077 ± 0,06). Ομοίως 
στατιστικά σημαντική απόκλιση (p<0,01) για το ίδιο 
φάρμακο διαπιστώθηκε κατά τη σύγκριση της C. 
parapsilosis με την C. tropicalis ή την C. glabrata 
(95% όρια αξιοπιστίας των διαφορών των μέσων 
τιμών 0,077±0,048 και 0,200±0,140, αντίστοιχα). 

Χορήγηση φλουκοναζόλης: Στον πίνακα 1 αναφέ-
ρεται η ετήσια χορήγηση φλουκοναζόλης σε g /10000 
ημέρες νοσηλείας. Η έλλειψη κλινικών πληροφοριών 
αποτέλεσε σημαντικό εμπόδιο στην ακριβή εκτίμη-
ση της παρατηρούμενης διακύμανσης. Παρ’ όλα 
αυτά, από τα στατιστικά στοιχεία του φαρμακείου 
προέκυψε ότι οι μεταβολές σχετίζονταν σε μεγάλο 
βαθμό με την πολιτική χορήγησης φλουκοναζόλης σε 
μία Κλινική του Νοσοκομείου (39% της συνολικής 
κατανάλωσης φλουκοναζόλης την περίοδο 2002-
2005). Στην Κλινική αυτή μεταβάλλεται το 2003 το 
δοσολογικό προφυλακτικό σχήμα φλουκοναζόλης 

(από 400 σε 800 mg/24 ώρες). Τα δύο επόμενα έτη, η 
χορήγηση φλουκοναζόλης επανέρχεται στο σύνηθες 
δοσολογικό σχήμα και η κατανάλωση αυτής βαίνει, σε 
απόλυτες τιμές, συνεχώς μειούμενη, ενώ παράλληλα 
αυξάνεται σημαντικά η χορήγηση βορικοναζόλης και 
κασποφουνγκίνης. 

Παραγωγή βιομεμβράνης: Συνολικά 40 (43,5 
%) από τα 92 στελέχη Candida spp. παρήγαγαν 
βιομεμβράνη. 11,8 % (4/34) ήταν C. albicans και 
62% (36/58) NAC είδη (p<0,001). Μεταξύ των τε-
λευταίων παραγωγή βιομεμβράνης παρατηρήθηκε 
συχνότερα στα στελέχη C. tropicalis (81%) και C. 
parapsilosis (55%). Σημειώνεται ότι έντονα θετική 
αντίδραση (+3) παρατηρήθηκε στο 85% και 29% των 
θετικών στελεχών C. tropicalis και C. parapsilosis, 
αντίστοιχα.

Συζήτηση
Η εκτίμηση της επίπτωσης της καντινταιμίας, η 

ανάλυση των προδιαθεσικών παραγόντων αυτής αλλά 
και η μελέτη της in vitro ευαισθησίας των στελεχών 
Candida spp. στα αντιμυκητιασικά φάρμακα βασί-
ζεται σε πληθυσμιακές ή πολυκεντρικές μελέτες.28 
Όμως, όταν ανάλογα προγράμματα επιδημιολογικής 
επιτήρησης δεν υπάρχουν η ανάλυση των επιδημι-
ολογικών στοιχείων μελετών που αφορούν σε μία 
νοσοκομειακή μονάδα (Σκαρμούτσου και συν,11 
Roilides et al,12 Μασσέλου και συν,29 παρούσα με-
λέτη) προσφέρουν χρήσιμα, κυρίως για την τοπική 
επιδημιολογία, συμπεράσματα. Για παράδειγμα, οι 

Πίνακας 3. Φαινότυποι αντοχής στελεχών Candida spp. 

α/α
 
Candida spp.

ΕΑΠς (μg/ml) αντιμυκητιασικών φαρμάκων 1

Αμφοτερι-
κίνη Β

Φλουκο-
ναζόλη

Ιτρακο-
ναζόλη

Βορικο-
ναζόλη

Ποσακο-
ναζόλη

Κασπο-
φουνγκίνη

1.  C. albicans 0,047 1 1 0,19 0,125 0,125
2. C. parapsilosis 0,25 8 1 0,032 0,094 0,19
3. C. parapsilosis 0,75 12 4 0,38 0,19 0,75
4. C. glabrata 0,19 1,5 1 0,064 0,125 0,50
5. C. glabrata 0,25 1,5 12 0,032 0,094 0,38
6. C. glabrata 0,50 16 >32 0,50 1 0,25
7. C. glabrata 0,38 96 >32 1 1,5 0,25
8. C. glabrata 0,25 >256 >32 0,50 4 0,064
9. C. tropicalis 1 128 >32 2 1 0,094
10. C. parapsilosis 0,75 64 16 64 8 32
11. C. krusei 1 >256 >32 0,38 0,75 32

1: Οι κριτικές συγκεντρώσεις ευαισθησίας και αντοχής αναφέρονται στα “Υλικά και Μέθοδοι”. Τα έντονα μαύρα 
στοιχεία υποδηλώνουν αντοχή στο αντίστοιχο αντιμυκητιασικό φάρμακο. 
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Safdar et al30 διαπίστωσαν σημαντικές διαφορές στην 
in vitro ευαισθησία των στελεχών C. glabrata στη 
φλουκοναζόλη και ιτρακοναζόλη σε τρία νοσοκομεία 
της Νέας Υόρκης.

Η απουσία κλινικών πληροφοριών είναι σημα-
ντικός περιορισμός της μελέτης επειδή αποτέλεσε 
τροχοπέδη στην ανάλυση των παραγόντων κινδύνου 
της καντινταιμίας αλλά και στη συσχέτιση της in 
vitro ευαισθησίας των στελεχών Candida spp. με την 
έκβαση της λοίμωξης. Ένας δεύτερος περιορισμός 
είναι η μεθοδολογία ανίχνευσης της καντινταιμίας. 
Συγκριτικά με την καλλιέργεια βιοπτικού υλικού 
(μέθοδος αναφοράς) η αιμοκαλλιέργεια έχει μέτρια 
ευαισθησία (50-60%).31 Το γεγονός αυτό συνεπάγεται 
a priori υποεκτίμηση της επίπτωσης της διεισδυτικής 
μυκητιασικής λοίμωξης. Η χρησιμοποίηση ειδικών 
για μύκητες φιαλών αιμοκαλλιέργειας –απολύτως 
απαραίτητη, κατά την εκτίμηση ορισμένων ερευνη-
τών, στην επιδημιολογία της καντινταιμίας32- αυξάνει 
τη συχνότητα απομόνωσης των βραδείας ανάπτυξης 
NAC ειδών, ενώ παράλληλα μειώνει τον απαιτούμενο 
χρόνο για την ανίχνευση της μυκηταιμίας.32,33 Όμως, 
τουλάχιστον για το σύστημα αιμοκαλλιέργειας που 
χρησιμοποιεί το εργαστήριο η συχνότητα απομόνω-
σης των Candida spp. από τις αερόβιες και τις ειδικές 
για μύκητες φιάλες είναι ταυτόσημη.34 

Η επίπτωση της πολυκαντινταιμίας και της συ-
μπαρομαρτούσας βακτηριαιμίας στους ασθενείς 
με κακοήθεις εξεργασίες είναι 4,2-6% και 8-57%, 
αντίστοιχα35-37(0% και 23% στην παρούσα μελέτη). 
Η μηδενική επίπτωση της πολυκαντινταιμίας πιθανό-
τατα οφείλεται στο γεγονός ότι α) οι θετικές φιάλες 
δεν ανακαλλιεργήθηκαν σε CHROMάγαρ (βοηθά 
στη διάκριση των μορφότυπων των διαφόρων ειδών 
Candida)35 και β) σε ασθενείς με συμπαγείς όγκους 
(96% των περιπτώσεων) η καντινταιμία από ≥2 
είδη Candida είναι ασυνήθης.36,37 Σημειώνεται ότι η 
συμπαρομαρτούσα βακτηριαιμία προδιαθέτει στην 
εμφάνιση καντινταιμίας επειδή προκαλεί επιβάρυνση 
της κλινικής κατάστασης του ασθενούς. Επιπλέον, η 
χορηγούμενη αντιμικροβιακή θεραπεία προάγει τον 
αποικισμό του εντερικού βλεννογόνου από Candida 
spp., ενώ παράλληλα επάγει την απελευθέρωση εν-
δοτοξίνης. Ακολούθως η ενδοτοξιναιμία προκαλεί 
βλάβες στον εντερικό βλεννογόνο με αποτέλεσμα 
τη διασπορά των βλαστομυκήτων στη συστηματική 
κυκλοφορία.38,39 

Η μέση ετήσια επίπτωση της καντινταιμίας [2,21 
επεισόδια /1000 εισιτήρια ασθενών (Πίν. 1)] συμπί-

πτει με τα επιδημιολογικά στοιχεία που αναφέρονται 
σε διεθνείς μελέτες (βλέπε εισαγωγή). Όμως σε 
ασθενείς με κακοήθεις εξεργασίες έχουν αναφερθεί 
σημαντικά μεγαλύτερες επιπτώσεις (3,2-21 περιπτώ-
σεις /1000 εισιτήρια ασθενών).7,40 Η νοσηλεία στη 
ΜΕΘ και κατά δεύτερο λόγο στο χειρουργικό τομέα 
ήταν σημαντικοί προδιαθεσικοί παράγοντες εμφάνι-
σης της λοίμωξης (Πίν. 1). Χωρίς να υποβαθμίζεται 
η σημασία της ΜΕΘ,7 ιδιαίτερη έμφαση δίνεται 
τελευταία στη συχνή εμφάνιση της καντινταιμίας 
κατά τη διάρκεια νοσηλείας στους κοινούς θαλά-
μους, όπως επίσης και στην υψηλή επίπτωση της 
εξωνοσοκομειακής καντινταιμίας.1,2,24,41 Σημειώνεται 
ότι η ορθή εκτίμηση της επίπτωσης προϋποθέτει τη 
χρησιμοποίηση αξιόπιστων επιδημιολογικών δεικτών 
όπως ο αριθμός των επεισοδίων /1000 εισιτήρια 
(ή εξιτήρια) ασθενών ή /10000 ημέρες νοσηλείας 
ή /100000 πληθυσμό. Αντίθετα, η επιδημιολογική 
σημασία των υπόλοιπων δεικτών (π.χ. % ποσοστό 
των καντινταιμιών στο σύνολο των θετικών αιμο-
καλλιεργειών) είναι πολύ περιορισμένη.6

Στα μεγάλα ογκολογικά κέντρα το συχνότερο 
αίτιο καντινταιμίας είναι η C. albicans (40-49%), 
ενώ ακολουθούν η C. parapsilosis (11-36,1%), η 
C. tropicalis (11-27,8%), η C. glabrata (10-19,5%) 
και η C. krusei (4-10,5%).4,36,40 Συγκρίνοντας τα 
στοιχεία αυτά με τα δικά μας αποτελέσματα (Πίν. 1) 
προκύπτει ότι ιδιαίτερο επιδημιολογικό ενδιαφέρον 
έχουν η υψηλή επίπτωση της καντινταιμίας από C. 
parapsilosis (33%) και η αντίστοιχη χαμηλή από 
C. krusei (1%). 

Όπως προαναφέρεται, το 2003 σημειώθηκε επι-
δημικού χαρακτήρα αύξηση της καντινταιμίας από 
C. parapsilosis η οποία αφορούσε σε δύο κλινικές 
του χειρουργικού τομέα. Η επίπτωση της καντινται-
μίας από C. parapsilosis διατηρήθηκε σε αρκετά 
υψηλά επίπεδα και τη διετία 2004-2005 (Πίν. 1, 
Εικ. 1). Το ενδεχόμενο κλωνικότητας των στελεχών 
αυτών διερευνάται. Ως σαπρόφυτο του δέρματος η 
C. parapsilosis ευθύνεται, σε αντίθεση με τα άλλα 
είδη Candida, για λοιμώξεις εξωγενούς προέλευσης. 
Ο ΚΦΚ θεωρείται πηγή της καντινταιμίας, ενώ η 
παρουσία βιομεμβράνης –παρατηρήθηκε στο 55% 
των στελεχών C. parapsilosis- σχετίζεται με την 
αποτυχία της αντιμυκητιασικής αγωγής (βλέπε 
κατωτέρω).42 Η καντινταιμία από C. parapsilosis 
υποδηλώνει επίσης την ανεπαρκή εφαρμογή των 
μέτρων πρόληψης /ελέγχου των νοσοκομειακών 
λοιμώξεων.43,44
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Στους ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες η 
επίπτωση της καντινταιμίας από όλα τα είδη Candida 
αλλά και από την C. krusei ειδικότερα ήταν ιδιαίτερα 
χαμηλή (4% και 1%, αντίστοιχα). Η προφυλακτική 
χορήγηση φλουκοναζόλης -συνήθης θεραπευτική 
πρακτική στους ασθενείς υψηλού κινδύνου που 
νοσηλεύονται στην Αιματολογική Κλινική του Νο-
σοκομείου μας- ερμηνεύει την απουσία διεισδυτικών 
μυκητιασικών λοιμώξεων από φλουκοναζόλη-ευαί-
σθητα στελέχη Candida spp., ενώ αντίθετα δεν εξηγεί 
τη χαμηλή επίπτωση από φλουκοναζόλη-ανθεκτικά 
στελέχη (κυρίως C. krusei).10,13 Όμως η συσχέτιση 
της προφυλακτικής χορήγησης φλουκοναζόλης με 
την αυξημένη επίπτωση της καντινταιμίας από C. 
krusei αμφισβητείται πλέον με βάση τα εξής στοιχεία: 
α) η συσχέτιση αυτή σημειώνεται σε αναδρομικές 
χωρίς έλεγχο μελέτες, ενώ στο αντίθετο συμπέρασμα 
καταλήγουν οι διπλές-τυφλές προοπτικές μελέτες, 
β) δεν παρατηρείται στους ασθενείς με AIDS στους 
οποίους επίσης χορηγείται χημειοπροφύλαξη με 
φλουκοναζόλη, γ) αυξημένη επίπτωση καντινταιμίας 
από C. krusei αναφέρεται και στην προ της φλουκο-
ναζόλης εποχή, ενώ στα μεγάλα ογκολογικά κέντρα 
δεν σημειώθηκε, παρά τη χορήγηση φλουκοναζόλης, 
σημαντική μεταβολή της αντοχής τα τελευταία 20 
χρόνια. Συνεπώς, αν και η χορήγηση φλουκοναζόλης 
ενδέχεται να προκαλεί αύξηση της επίπτωσης της 
καντινταιμίας από φλουκοναζόλη-ανθεκτικά στελέχη 
των NAC ειδών, η άμεση αιτιολογική συσχέτιση των 
δύο αυτών παραμέτρων δεν μπορεί να αποδειχθεί.45 
Μία δεύτερη υπόθεση είναι ότι στους ασθενείς με 
λευχαιμία η διεισδυτική καντιντίαση εκδηλώνεται 
κυρίως με τη χρόνια μορφή της στην οποία, όπως 
προαναφέρεται, η καντινταιμία είναι ασυνήθης.1,13

Το Etest είναι μία απλή και εύχρηστη μέθοδος 
προσδιορισμού της in vitro ευαισθησίας των Candida 
spp. στα αντιμυκητιασικά φάρμακα. Τα αποτελέσματα 
του Etest σχεδόν (≥95%) ταυτίζονται με τα αντίστοιχα 
της μεθόδου αναφοράς σε όλα τα είδη Candida και 
για τα αντιμυκητιασικά φάρμακα φλουκοναζόλη, 
βορικοναζόλη, ποσακοναζόλη, αμφοτερικίνη Β και 
κασποφουνγκίνη.21,23,46,47 Επιπλέον, το Etest υπερτερεί 
της μεθόδου αναφοράς όσον αφορά στην ανίχνευση 
της ετερογενούς αντοχής στις αζόλες48 αλλά και των 
αμφοτερικίνη Β-ανθεκτικών στελεχών Candida.46 Το 
Etest εμφανίζει, συγκριτικά με τη μέθοδο αναφοράς, 
δύο σημαντικά μειονεκτήματα: α) περιορισμένη 
(61,4-82,3%) σύμπτωση αποτελεσμάτων στις ΕΑΠς 
ιτρακοναζόλης.49,50 Η προσεκτική ανάγνωση των 

ΕΑΠς και ο επανέλεγχος αυτών σε Casitone άγαρ 
βοηθούν στην ελαχιστοποίηση των διαφορών (βλέπε 
“Υλικά και Μέθοδοι”) και β) ασυμφωνία των δύο 
μεθόδων στην κατηγοριοποίηση των αποτελεσμά-
των της φλουκοναζόλης, ιδιαίτερα σε στελέχη C. 
glabrata. Με το Etest >50% των φλουκοναζόλη-ευ-
αίσθητων στελεχών C. glabrata χαρακτηρίζονται ως 
δοσοεξαρτώμενης ευαισθησίας.51 Όμως, οι διαφορές 
αυτές δεν αποτέλεσαν ουσιαστικό πρόβλημα επειδή 
ο συνολικός αριθμός των στελεχών C. glabrata ήταν 
ιδιαίτερα μικρός.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες, η φλουκο-
ναζόλη έχει ένδειξη χορήγησης, λόγω του μικρού 
κόστους, της αποτελεσματικότητας και των ελάχιστων 
παρενεργειών, σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου με δι-
εισδυτικές λοιμώξεις από C. albicans.3 Σύμφωνα με 
τα στοιχεία μας αλλά και τα αποτελέσματα προηγού-
μενων ελληνικών μελετών11,29 η φλουκοναζόλη έχει 
εξαιρετική δράση στην C. albicans και κατά συνέπεια 
υπάρχει ένδειξη χορήγησης στους προαναφερόμενους 
ασθενείς εφόσον προηγηθεί προκαταρκτική ταυτο-
ποίηση του στελέχους. Αντοχή στη φλουκοναζόλη 
και την ιτρακοναζόλη ουσιαστικά παρατηρήθηκε 
μόνο στα NAC είδη, ενώ ήταν ιδιαίτερα υψηλή στην 
C. glabrata (Πίν. 2 και 3). Άγνωστο όμως είναι αν η 
εμφάνιση των ανθεκτικών στελεχών είναι συνέπεια 
της εκλεκτικής πίεσης στην εντερική χλωρίδα των 
ασθενών από την προηγούμενη χορήγηση αζόλης ή 
απλά αντανακλά την επικράτηση αυτών στο νοσο-
κομειακό περιβάλλον.52 Άξιο μνείας είναι το γεγονός 
ότι όλα τα ανθεκτικά στελέχη απομονώθηκαν το 2003 
και το 2005 (αναλυτικά στοιχεία δεν αναφέρονται), 
έτη κατά τα οποία παρατηρήθηκε αύξηση της κατα-
νάλωσης φλουκοναζόλης (Πίν. 1).

Οι μηχανισμοί αντοχής των Candida spp. στις 
αζόλες δεν έχουν πλήρως διερευνηθεί εξαιτίας της 
ποικιλίας αλλά και της πολυπλοκότητας αυτών. 
Συνεπώς, η ερμηνεία των φαινότυπων αντοχής των 
στελεχών μας (Πίν. 3) βασίζεται στα υπάρχοντα 
στοιχεία: α) σε στελέχη τα οποία ήταν ανθεκτικά σε 
μία μόνο από τις τριαζόλες πρώτης γενιάς (στελέχη 
1-5 ιτρακοναζόλη-ανθεκτικά, στην παρούσα μελέτη) 
η βορικοναζόλη και η ποσακοναζόλη είχαν εξαιρετική 
δράση,10,25 β) φλουκοναζόλη- και ιτρακοναζόλη-ανθε-
κτικά στελέχη Candida spp. (στελέχη 7-10) ήταν πα-
ράλληλα ανθεκτικά ή είχαν μειωμένη ευαισθησία και 
στις τριαζόλες δεύτερης γενιάς.25 Αυξημένες ΕΑΠς 
βορικοναζόλης και ποσακοναζόλης παρατηρήθηκαν 
στο στέλεχος 6 στο οποίο οι ΕΑΠς των τριαζολών 
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πρώτης γενιάς ήταν ιδιαίτερα αυξημένες. Αντίθετα, 
διασταυρούμενη αντοχή σε όλες τις αζόλες δεν παρα-
τηρήθηκε στην C. krusei (στέλεχος 11). Οι διαφορές 
αυτές εξηγούνται από το γεγονός ότι στην C. krusei 
(συγκριτικά με τα άλλα είδη Candida) οι τριαζόλες 
δεύτερης γενιάς έχουν μεγαλύτερη συγγένεια για τη 
στερολοαπομεθυλάση του κυτοχρώματος P-450, ενώ 
παράλληλα η βορικοναζόλη (ενδεχομένως και η πο-
σακοναζόλη) δεν είναι κατάλληλα υποστρώματα για 
τους μηχανισμούς εξώθησης,10,25 δ) σύμφωνα με τις 
ισχύουσες οδηγίες η βορικοναζόλη δεν είναι φάρμακο 
πρώτης επιλογής σε ασθενείς υψηλού κινδύνου με 
διεισδυτικές λοιμώξεις από C. glabrata, ιδιαίτερα 
αν προηγούμενα έχει χορηγηθεί αζόλη.3,25 Στην 
παρούσα μελέτη όλα τα στελέχη C. glabrata ήταν 
ευαίσθητα στη βορικοναζόλη (Πίν. 2 και 3). Όμως ο 
αριθμός των εξετασθέντων στελεχών ήταν ιδιαίτερα 
μικρός (6), ενώ επιπλέον δεν είναι γνωστό αν στους 
ασθενείς είχε προηγουμένως χορηγηθεί αζόλη και ε) 
πολυαντοχή σε αζόλες και εχινοκανδίνες (στέλεχος 
10) έχει αναφερθεί, κατά τη γνώμη μας, σε ένα μόνο 
στέλεχος, επίσης C. parapsilosis.53

Η απουσία αντοχής στην αμφοτερικίνη Β επι-
βεβαιώνει το σημαντικό ρόλο της στη θεραπεία 
των διεισδυτικών καντιντιάσεων στους ασθενείς 
υψηλού κινδύνου.3 Όμως ο αριθμός των κλινικών 
μελετών στις οποίες διαπιστώνεται ασυμφωνία in 
vitro αποτελεσμάτων και κλινικής έκβασης διαρκώς 
αυξάνεται, με αποτέλεσμα να εκφράζεται η άποψη 
ότι ο έλεγχος της αμφοτερικίνης Β, στην καθημερινή 
μικροβιολογική πράξη, για στελέχη Candida spp. τα 
οποία απομονώνονται από αιμοκαλλιέργειες είναι 
πιθανότατα μη αναγκαίος.54 

Ιδιαίτερα αποτελεσματική ήταν επίσης και η 
κασποφουνγκίνη δεδομένου ότι το 97% των στε-
λεχών αναστέλλονταν σε συγκεντρώσεις <1 μg/ml. 
Όπως προκύπτει από διάφορες μελέτες17,55,56 και 
επιβεβαιώνεται από τα δικά μας αποτελέσματα, τα 
είδη Candida διακρίνονται σε δύο ομάδες ευαισθη-
σίας. Πλέον ευαίσθητα είναι τα είδη C. albicans, C. 
tropicalis και C. glabrata, ενώ μεγαλύτερες ΕΑΠς 
κασποφουνγκίνης παρατηρούνται στα είδη C. parap-
silosis, C. guilliermondii και C. krusei. Όμως, το 
ενδεχόμενο αποτυχίας της θεραπευτικής αγωγής σε 
λοιμώξεις κυρίως από στελέχη της δεύτερης ομάδας 
δεν επιβεβαιώνεται, με ελάχιστες μεμονωμένες εξαι-
ρέσεις,53,55,57 από τις υπάρχουσες κλινικές μελέτες. 
Η κασποφουνγκίνη ήταν το ίδιο αποτελεσματική 
στη θεραπεία καντινταιμιών από C. albicans και 

C. parapsilosis (65% έναντι 70%),55 ενώ σε 515 
και 231 περιπτώσεις οισοφαγικής και διεισδυτικής 
καντιντίασης, αντίστοιχα παρατηρήθηκε 83% θετική 
κλινική έκβαση σε λοιμώξεις από στελέχη της δεύτε-
ρης ομάδας με ΕΑΠς κασποφουνγκίνης >1 μg/ml.56 
Από τα ευρήματα αυτά προκύπτουν δύο στοιχεία τα 
οποία χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης: α) η αύξηση 
των ΕΑΠς κασποφουνγκίνης δεν συνεπάγεται κατ’ 
ανάγκη μείωση της κλινικής ανταπόκρισης όπως 
παρατηρείται, για παράδειγμα, στη φλουκοναζόλη58 
και β) ο όρος “μειωμένη ευαισθησία” (αντί του 
κλασικού όρου “αντοχή”) περιγράφει ακριβέστερα 
τα στελέχη Candida spp. με υψηλές ΕΑΠς κασπο-
φουνγκίνης.59

Η αύξηση των λοιμώξεων από Candida την τε-
λευταία 20ετία αντικατοπτρίζει την ευρεία χρήση 
ξένων σωμάτων για διαγνωστικούς και θεραπευ-
τικούς σκοπούς.60 Στους ασθενείς με κακοήθεις 
εξεργασίες 27% των καντινταιμιών σχετίζονται με 
την παρουσία ΚΦΚ, ενώ η υψηλή θνητότητα (>43%) 
σχετίζεται με τη μη ανταπόκριση στη χορηγούμενη 
αντιμυκητιασική θεραπεία.44 Η παραγωγή βιομεμ-
βράνης θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους 
λόγους αποτυχίας της θεραπευτικής αγωγής, ενώ η 
C. albicans είναι το είδος που κυρίως σχετίζεται με 
την παραγωγή αυτής.60,61 Οι εχινοκανδίνες και τα 
λιποειδικά παράγωγα της αμφοτερικίνης Β είναι τα 
μόνα φάρμακα με “αντιβιομεμβρανική δράση”.60 Η 
συχνότερη in vitro παραγωγή βιομεμβράνης από τα 
NAC είδη (κυρίως C. tropicalis και C. parapsilosis) 
υποδηλώνει τον κίνδυνο αποτυχίας της αντιμυκη-
τιασικής αγωγής σε καντινταιμίες που σχετίζονται 
με την παρουσία ΚΦΚ και οφείλονται στα προανα-
φερόμενα είδη. Η χορήγηση πλούσιων σε γλυκόζη 
παρεντερικών διαλυμάτων θρέψης παρέχει στην C. 
parapsilosis ένα επιπλέον “πλεονέκτημα”.26 Αντί-
θετα, η παραγωγή βιομεμβράνης από μικρό αριθμό 
στελεχών C. albicans δεν υποβαθμίζει την κλινική 
της σημασία επειδή α) η παρουσία γλυκόζης και η μη 
ανάδευση του ζωμού μειώνει την παραγωγή της, β) 
η παραγωγή βιομεμβράνης ποικίλλει ευρέως μεταξύ 
των στελεχών ενός κλώνου ή μιας κλωνικής σειράς 
και γ) η C. albicans διαθέτει ποικιλία παραγόντων 
παθογονικότητας, η κλινική σημασία των οποίων 
είναι μεγαλύτερη εκείνης της βιομεμβράνης.26,60,61

Συμπερασματικά, στους ασθενείς με κακοήθεις 
εξεργασίες ο συχνότερος αιτιολογικός παράγοντας 
καντινταιμίας είναι η C. albicans, ενώ 60% περίπου 
των επεισοδίων οφείλονται σε NAC είδη (συχνό-
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τερα η C. parapsilosis). Η αμφοτερικίνη Β, η κα-
σποφουνγκίνη και η βορικοναζόλη είναι φάρμακα 
πρώτης επιλογής για τη θεραπεία της καντινταιμίας. 
Η φλουκοναζόλη είναι φάρμακο πρώτης επιλογής σε 
ασθενείς χαμηλού κινδύνου (αιμοδυναμική σταθε-
ρότητα, απουσία ουδετεροπενίας) με καντινταιμία 
από C. albicans. Η αντοχή στην ιτρακοναζόλη είναι 
5,9% στην C. albicans αλλά ιδιαίτερα υψηλή (18-
83%) στα NAC είδη. Η ποσακοναζόλη είναι μια 
πολλά υποσχόμενη τριαζόλη δεύτερης γενιάς (0% 
και 5,1% αντοχή στην C. albicans και τα NAC είδη, 
αντίστοιχα).

Ευχαριστίες 
Στην επίκουρη Καθηγήτρια κυρία Α. Βελεγράκη 

για την ευγενική προσφορά του πρότυπου στελέ-
χους C. albicans NCPF 3153 ορότυπος Α καθώς 
και για τον έλεγχο της in vitro ευαισθησίας, με την 
μέθοδο αναφοράς, του πολυανθεκτικού στελέχους 
C. parapsilosis.

Στη κυρία Καλομοίρα Παπακωνσταντίνου για 
την συλλογή και την παραχώρηση δημογραφικών 
στοιχείων των ασθενών από τη βάση δεδομένων 
του Νοσοκομείου. 

Summary

Candidaemia in patients with cancer (2002-2005): The incidence and antifungal susceptibility  
of Candida species

S. PERLORENTZOU, P. ALEXAKI, G. CHRISTAKIS
Department of Microbiology “Metaxas” Cancer Hospital, Piraeus, Greece

A retrospective study was performed of Candida bloodstream infections (BIs), diagnosed in 
cancer patients during the period January 2002 through December 2005, with the double aim of 
evaluating the incidence of candidaemia and estimating the antifungal susceptibility of Candida 
isolates. One hundred episodes of candidaemia were identified in an equal number of patients. 
The incidence of candidaemia was 2.21 infections per 1,000 hospital admissions, accounting 
for 11.1 % of all nosocomial BIs. The most common Candida species isolated were C. albicans 
(39%), C. parapsilosis (33%), C. tropicalis (16%) and C. glabrata (7%). Non-albicans Candida 
(NAC) species, mainly C. parapsilosis, emerged as important pathogens in surgical wards, 
especially during 2003. C. tropicalis and C. parapsilosis were significantly more likely to be 
biofilm positive than were C. albicans or other NAC species. Antifungal susceptibility testing 
for amphotericin B, fluconazole, itraconazole, voriconazole, posaconazole, and caspofungin 
was performed by Etest against 92 of the 100 Candida spp. With the exception of 5.9% and 
2.9% dose-dependent susceptibility and resistance to itraconazole, respectively, all C. albicans 
isolates were uniformly susceptible to the antifungal agents. Resistance to amphotericin B was 
not detected among the NAC species, whereas 1.7% and 3.4% of the isolates exhibited resistance 
to voriconazole and caspofungin, respectively. It is noteworthy that NAC species, especially 
C. glabrata, exhibited remarkable resistance to itraconazole (22.4% and 83.3%, respectively). 
Posaconazole was a potent triazole highly active in vitro against C. albicans and NAC species 
(0% and 5.1% resistance, respectively). This agent may therefore represent an important addi-
tion to the antifungal armamentarium.
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Η γρίπη την περίοδο 2004-2005 στη Βόρεια Ελλάδα
Α. Μελίδου, Δ. Γιδάρης, Μ. Εξηντάρη, Γ. Γκιούλα, Δ. Χατζηδημητρίου,  
Β. Κυριαζοπούλου-Δαλαΐνα

Η γρίπη είναι μια μόνιμη χειμερινή ασθένεια με άλλοτε άλλη επίπτωση και σε έκταση και σε 
βαρύτητα και είναι απαραίτητες οι πληροφορίες για την ετήσια πορεία της σε κάθε χώρα.
Στόχος: Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι η παρουσίαση της εργαστηριακά επιβεβαιω-
μένης νόσου με πληροφορίες για τη διακίνηση των τύπων και υποτύπων των ιών και 
την επίπτωσή τους σε ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού κατά την περίοδο 2004-2005 
στη Βόρεια Ελλάδα. Σχεδιασμός μελέτης: Εξετάσθηκαν 149 ρινοφαρυγγικά εκπλύματα 
ή επιχρίσματα ασθενών με γριπώδη συνδρομή και 457 οροί υγιών ατόμων (245 πριν και 
212 μετά την περίοδο της γρίπης). Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Ανιχνεύθηκαν και 
τυποποιήθηκαν συνολικά 65 ιοί γρίπης με RT-PCR και 33 από αυτούς απομονώθηκαν σε 
καλλιέργειες εμβρύων όρνιθας. Στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε στα επί-
πεδα των αντισωμάτων πριν και μετά την περίοδο της γρίπης στα βρέφη έναντι των ιών 
A (H1,H3) και B/Shangai/361/02 (Β/S), στα παιδιά έναντι των ιών A (H3) και B/S και 
στους ενήλικες μόνο έναντι του A(H3). Οι υπερήλικες δεν εμφάνισαν κάποια στατιστικά 
σημαντική διαφορά στα επίπεδα αντισωμάτων τους έναντι κανενός ιού. Συμπερασματικά, 
οι ιοί A(H1,H3), και B/S διακινήθηκαν παράλληλα το 2004-2005 στη Βόρεια Ελλάδα. Τα 
βρέφη >2 ετών μολύνθηκαν από όλους τους τύπους των ιών γρίπης, τα παιδιά 2-18 ετών 
από τους τύπους A(H3) και B/S ενώ οι ενήλικες, κυρίως από ιούς A(H3). Η επίπτωση της 
γρίπης ήταν μεγαλύτερη στα βρέφη και τα παιδιά από ό,τι στις άλλες ηλικιακές ομάδες.
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Εθνικό Κέντρο Γρίπης Βόρειας Ελλάδας, Β΄ Εργαστήριο 
Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή 
Επί αιώνες η γρίπη εμφανίζεται εποχιακά κάθε 

χρόνο με διαφορετική επέκταση και βαρύτητα από 
απλή νόσο του ανώτερου αναπνευστικού συστήμα-
τος έως βαριά θανατηφόρο λοίμωξη.1 Εκτός από 

τις ετήσιες εξάρσεις της η γρίπη προκαλεί σε αραιά 
χρονικά διαστήματα εκτεταμένες βαριές λοιμώξεις, τις 
γνωστές πανδημίες. Τρεις από αυτές συνέβησαν τον 
περασμένο (20ό) αιώνα με βαρύτερη την πανδημία 
του 1918 και εν συνεχεία τις πανδημίες του 1957 και 
1968.2 Ο τύπος του ιού που προκάλεσε και συνεχίζει 
να προκαλεί επιδημίες ή/και πανδημίες είναι ο τύπος 
Α και οι υπότυποί του, ενώ ο τύπος Β του ιού εμφα-
νίζεται σε επιδημικές εξάρσεις ανά 3-4 χρόνια.
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Πανδημικά στελέχη του ιού ανήκαν στους υποτύ-
πους: Α (Η1Ν1, 1918), A(Η2Ν2, 1957) και A(Η3Ν2, 
1968). Από το 1977 τα στελέχη που ανήκουν στους 
υποτύπους των ιών Α(H1N1), (H3N2) και στον τύπο 
B κυκλοφορούν, προκαλώντας σποραδικά κρούσμα-
τα ή εποχιακές εξάρσεις κάθε χρόνο. Από το 1997 
ο υπότυπος Α(Η5Ν1) απειλεί την ανθρωπότητα με 
μια νέα πανδημία.3

Συνεχής ιολογική, ορολογική και επιδημιολογική 
επιτήρηση είναι επομένως σημαντική για τον έλεγχο 
της νόσου και την επιλογή κατάλληλων στελεχών 
για τη δημιουργία εμβολίων. 

Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι η παρουσία-
ση των ιολογικών ευρημάτων της περιόδου γρίπης 
2004-2005 στη Βόρεια Ελλάδα. Στοχεύει επίσης 
στην έμμεση επιβεβαίωση της επίπτωσης κάθε τύπου 
και υπότυπου του ιού στον πληθυσμό σε σχέση με 
τις διάφορες ηλικιακές ομάδες, χρησιμοποιώντας 
ορολογικά δεδομένα.

Υλικά
Για την ιολογική μελέτη

149 φαρυγγικά εκπλύματα ή επιχρίσματα φάρυγγα 
συλλέχθηκαν τις τρεις πρώτες ημέρες από την έναρ-
ξη των συμπτωμάτων από ασθενείς που εμφάνισαν 
γριπώδη συνδρομή σύμφωνα με τα κριτήρια του 
ΠΟΥ. Τα δείγματα συλλέχθηκαν από εξωτερικούς 
ασθενείς, από ιατρούς του ΙΚΑ και από γενικούς 
ιατρούς και παιδιάτρους διαφόρων νοσοκομείων της 
Βόρειας Ελλάδας. Όλα τα δείγματα συνοδεύονταν 
από παραπεμπτικό με πληροφορίες για την ηλικία, 
το φύλο, την ημερομηνία έναρξης της νόσου, την 
ημερομηνία λήψης του δείγματος, τον τόπο διαμο-
νής και τα επιμέρους κλινικά συμπτώματα του κάθε 
ασθενή. Τα δείγματα χωρίστηκαν για τις ανάγκες της 
μελέτης σε τέσσερις ηλικιακές ομάδες (0-2, 2-18, 
18-64 και >64 ετών). Ο διαφορετικός αριθμός των 
δειγμάτων ανά ηλικιακή ομάδα αντικατοπτρίζει την 
επίπτωση της νόσου και την ανάγκη για εργαστηριακή 
επιβεβαίωσή της σε κάθε κατηγορία ασθενών.

Για την ορολογική μελέτη

Συλλέχθηκαν 457 δείγματα αίματος από υγιή 
άτομα όλων των ηλικιακών ομάδων. Τα 245 συλ-
λέχθηκαν το Σεπτέμβριο του 2004 (ομάδα I), τρεις 
μήνες πριν από την εποχή εμφάνισης γρίπης στην 

περιοχή και 212 τον Ιούνιο του 2005 (ομάδα II), 
τρεις μήνες μετά από την έξαρση της γρίπης, η οποία 
στην Ελλάδα διαρκεί από τα τέλη Δεκεμβρίου μέχρι 
τα τέλη Μαρτίου.4 Οι οροί της κάθε ομάδας (Ι, ΙΙ) 
χωρίστηκαν σε τέσσερις ηλικιακές υποομάδες 0-2, 
2-18, 18-64 και >64 ετών. Η ηλικία, το φύλο, ο τόπος 
διαμονής καταγράφηκαν για κάθε άτομο και ιδιαίτερη 
προσοχή δόθηκε ώστε ο αριθμός των δειγμάτων να 
είναι αντιπροσωπευτικός του πληθυσμού της Βόρειας 
Ελλάδας, καθώς και τα χαρακτηριστικά των δοτών 
των δύο περιόδων να είναι συγκρίσιμα. 

Μέθοδοι
Για την ιολογική μελέτη

Η ανίχνευση του ιικού RNA έγινε μέσα σε 48 ώρες 
από τη λήψη του δείγματος με μοριακές τεχνικές. 
Για τη απομόνωση του ιικού νουκλεϊνικού οξέος 
χρησιμοποιήθηκε το “Viral RNA mini kit” (Qiagen, 
Hilden, Germany) και ακολούθησε ενφωλεασμένη 
RT-PCR με το “Influ-check amplification kit” (Eu-
roclone, Pero, Italy).

Οι τύποι (A, B) και οι υπότυποι (H1, H3) των ιών 
γρίπης ανιχνεύθηκαν με τη χρησιμοποίηση ειδικών 
εκκινητών (primers) σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή.

Για την απομόνωση των ιών όλα τα θετικά με 
RT-PCR δείγματα εμβολιάστηκαν στην αμνιακή 
κοιλότητα εμβρυοφόρων αυγών όρνιθας (10-12 
ημερών).

Η ανάπτυξη του ιού ανιχνεύθηκε με τη δοκιμα-
σία αιμοσυγκόλλησης (ΗΑ) με ανθρώπεια ερυθρά 
αιμοσφαίρια ομάδας Ο και τα θετικά αμνιακά ή/και 
αλλαντοϊκά υγρά τυποποιήθηκαν με τη δοκιμασία 
αναστολής αιμοσυγκόλλησης (ΗΑΙ) χρησιμοποιώ-
ντας κατάλληλα αντισώματα και γνωστά αντιγόνα τα 
οποία ευγενώς παραχωρήθηκαν από τον ΠΟΥ (WHO 
Collaborating Center, Atlanta, Georgia, USA) ειδικά 
για τη συγκεκριμένη περίοδο γρίπης (2004-2005).

Για την ορολογική μελέτη

Μετά την κατεργασία των 457 ορών με Receptor 
Destroying Enzyme (RDE) για την απομάκρυνση μη 
ειδικών αναστολέων της αιμοσυγκόλλησης εφαρμό-
στηκε η τεχνική αναστολής της αιμοσυγκόλλησης 
με αιμοσυγκολλητίνη των ακολούθων στελεχών ιών 
γρίπης, A/NewCaledonia/20/99(H1N1), A/Wyoming/
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03/2003(H3N2), B/HongKong/330/01 (B/HK) και 
B/Shanghai/361/02 (B/S) που συμπεριλαμβάνονταν 
μαζί με τους ομόλογους αντιορούς στο κιτ του ΠΟΥ 
για την περίοδο γρίπης 2004-2005. Οροί με τίτλους 
≥1:20 θεωρήθηκαν θετικοί.

Στατιστική ανάλυση των ορολογικών αποτελεσμά-
των πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό πρόγραμμα 
SPSS (version 11,5). Ειδικότερα, για τις επιμέρους 
ηλικιακές ομάδες, οι αναλογίες οροθετικότητας 
υπολογίστηκαν με τη βοήθεια περιγραφικών με-
θόδων (descriptive statistics). Η δοκιμασία x2 (chi-
square test) χρησιμοποιήθηκε για τη σύγκριση των 
αναλογιών οροθετικότητας μεταξύ των επιμέρους 
ηλικιακών ομάδων, τόσο πριν όσο και μετά την 
περίοδο της γρίπης.

Αποτελέσματα
Ιολογικά αποτελέσματα

To RNA του ιού της γρίπης ανιχνεύθηκε με τη 
μέθοδο RT-PCR στα 65 από τα 149 δείγματα που 
εξετάσθηκαν (43,6%). Στην πλειοψηφία τους, τα 63 
(96,9%) ήταν τύπου A, τα 33 (52,3%) από τα οποία 
ανήκαν στον υπότυπο Η1, τα 27 (42,8%) στον υπό-
τυπο H3 ενώ τα 3 (4,7%) δεν τυποποιήθηκαν. Δύο 
ακόμα ιοί ήταν τύπου Β (3%) (Πίν. 1). Οι ηλικιακές 
ομάδες των ασθενών και οι τύποι και υπότυποι των 
ιών γρίπης που ανιχνεύθηκαν αναφέρονται στον 
πίνακα 1.

Από τους ιούς που ανιχνεύθηκαν οι 33 απομονώ-
θηκαν και σε εμβρυοφόρα αυγά όρνιθας. Το ποσοστό 
απομόνωσης ανέρχεται σε 22,14%.

 Αντιπροσωπευτικά στελέχη των ανιχνευθέντων 
ιών στάλθηκαν στο εργαστήριο του ΠΟΥ, στο Mill 

Hill του Λονδίνου για επιβεβαίωση και περαιτέρω 
τυποποίηση. Η τυποποίηση έδειξε ότι τα στελέχη 
Α(Η1Ν1) ήταν παρόμοια προς το Α/Netherlands/
128/04(H1N1), ενώ δεν τυποποιήθηκαν περαιτέρω 
τα στελέχη ιών Α(Η3Ν2) και Β. 

Ορολογικά αποτελέσματα

Συνολικά, τα επίπεδα αντισωμάτων για τους ιούς 
Α(Η1) ήταν 69,3% πριν και 90,5% μετά την περίοδο 
της γρίπης. Για τους ιούς Α(Η3Ν2) ήταν 49,3% πριν 
και 80,6% μετά, για τους ιούς Β/ΗΚ ήταν 66,9% 
και 73,5% και για τους ιούς Β/S, 69,7% και 87,2%, 
αντίστοιχα.

Σύγκριση των βαθμών οροθετικότητας για κάθε 
τύπο ιού γρίπης στις διάφορες ηλικιακές ομάδες 
εμφανίζεται στην εικόνα 1, όπου επισημαίνονται και 
οι στατιστικά σημαντικές διαφορές σε συγκεκριμένες 
ηλικιακές ομάδες για συγκεκριμένους τύπους ή υπο-
τύπους ιών. Έτσι, στατιστικά σημαντικές διαφορές 
στα επίπεδα αντισωμάτων πριν και μετά την περίοδο 
γρίπης εμφανίστηκαν στα βρέφη 0-2 ετών για τους 
ιούς Α(Η1), Α(Η3) και Β/S. Για τα παιδιά 2-18 ετών, 
για τους ιούς Α(Η3) και B/S, για τους ενήλικες 18-64 
ετών για τον ιό Α(Η3) ενώ στους υπερήλικες άνω των 
64 ετών δεν υπήρξε κάποια στατιστικά σημαντική 
αύξηση των επιπέδων αντισωμάτων πριν και μετά 
την επιδημική έξαρση της γρίπης για κανένα από 
τους κυκλοφορούντες ιούς.

Συζήτηση
Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι το 43,6% 

όλων των ιολογικών δειγμάτων που ελέγχθηκαν (65 

Πίνακας 1. Ιολογικά αποτελέσματα 149 ασθενών με γριπώδη συνδρομή σε 4 ηλικιακές ομάδες την περίοδο γρίπης 
2004-2005
Ηλικιακές Σύνολο                     Ιοί γρίπης που ανιχνεύθηκαν 
ομάδες εξεταζόμενων  A(H1) A(H3) A ατυπ.  A σύνολο (+) B

0-2 ετών 54 10 8 1 19 1
>2-18 ετών 57 18 9 2 29 -
>18-64 ετών 35  5 9 - 14 1
>64 ετών  3 - - -   1 -
Σύνολο 149 33 (52,3%)β 27 (42,8%)β  3 (4,7%)β 63 (96,9%)β 2 (3%)β

ατυπ. Δεν τυποποιήθηκαν
α Από το σύνολο των εξετασθέντων
β Από το σύνολο των θετικών

 }74,4% }74,4%
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από τα 149) βρέθηκαν θετικά για γρίπη με μοριακές 
τεχνικές, ενώ μόνο στο 22,14% (33 από τα 149) των 
δειγμάτων απομονώθηκε ο ιός. Η τελευταία αναλογία 
είναι σε συμφωνία με αναφορές άλλων χωρών, π.χ. 
στην Αμερική 14,9% απομονώθηκαν συνολικά κατά 
τη διάρκεια της περιόδου γρίπης και 27% κατά τη 
διάρκεια της ύψιστης διακίνησης το Φεβρουάριο του 
2005.5 Επίσης, πρόσφατες μελέτες αποκάλυψαν ότι 
ο ιός της γρίπης A(H3N2) έχει υποστεί μετάλλαξη 
σε σημεία των γονιδίων του που επηρεάζουν την 
ικανότητά του να αναπτύσσεται σε εμβρυοφόρα 
αυγά όρνιθας.6 

Στην πλειονότητά τους οι ιοί που ανιχνεύθηκαν 
κατά την περίοδο 2004-2005 ήταν του τύπου Α, σε 63 
από τα 65 δείγματα (96,9%) ενώ ιοί B ανιχνεύθηκαν 
σποραδικά, σε 2 από τα 65 δείγματα (3%). Είναι 
αξιοσημείωτο ότι τα δύο μοναδικά στελέχη των ιών 
γρίπης τύπου Β, απομονώθηκαν στην έναρξη της 
περιόδου (τέλη Δεκεμβρίου), και οι κλινικές εικόνες 
των ασθενών ήταν ήπιες, υποδηλώνοντας ότι η τοπική 
έξαρση άρχισε με ήπιες λοιμώξεις από ιό γρίπης Β 
και συνεχίσθηκε με μέτριας βαρύτητας λοιμώξεις 
από στελέχη ιών γρίπης τύπου Α που ανάγκασαν 
τους ασθενείς να προσέλθουν σε ιατρούς. 

Εικόνα 1. Σύγκριση επιπέδων οροθετικότητας στον πληθυσμό της Βόρειας Ελλάδας έναντι όλων των ιών γρίπης σε 
τέσσερις ηλικιακές ομάδες πριν και μετά την περίοδο της γρίπης 2004-2005. 
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Σχετικά με τις ηλικιακές ομάδες των ασθενών, τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά είναι η ομάδα 
που μολύνθηκε και νόσησε περισσότερο, αφού σε 
αυτή την ομάδα ανήκε η πλειοψηφία των δειγμάτων, 
111 από τα 149 δείγματα (74,4%) και αντίστοιχα 
η πλειοψηφία των ιών που ανιχνεύθηκαν, 49 από 
τους 65 (75,3%). Το εύρημα αυτό συμφωνεί με 
παρατηρήσεις από όλη την Ευρώπη.7 Η ομάδα των 
υπερηλίκων άνω των 64 ετών προσβλήθηκε μόνο 
σποραδικά, πιθανώς λόγω της φυσικής ανοσίας που 
τα άτομα αυτά έχουν αποκτήσει από τη χρόνια έκθε-
σή τους στους ιούς γρίπης ή και λόγω του ετήσιου 
εμβολιασμού τους. 

Οι ιοί Α(H1) (52,3% των ανιχνευθέντων) προ-
σέβαλαν κυρίως βρέφη και παιδιά ενώ οι ιοί A(H3) 
(42,8% των ανιχνευθέντων) προσέβαλαν εξίσου 
όλες τις ηλικιακές ομάδες. Τα βρέφη κάτω των 2 
ετών εμφάνισαν γρίπη σπανιότερα (20 από τα 54) σε 
σύγκριση με τα μεγαλύτερα παιδιά (29 από τα 57). 
Το εύρημα αυτό δεν συμφωνεί με άλλες αναφορές, 
στις οποίες το 1/3 των εξεταζόμενων βρεφών είχαν 
μολυνθεί από ιό γρίπης τον πρώτο χρόνο της ζωής 
τους.8

Τα ορολογικά μας αποτελέσματα δείχνουν ότι τα 
επίπεδα των αντισωμάτων πριν και μετά την περίοδο 
της γρίπης διαφέρουν στις συγκεκριμένες ηλικιακές 
ομάδες και έναντι των διαφόρων ιών. 

Στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε για τους 
ιούς A(H1,H3) και B/S σε βρέφη κάτω των 2 ετών 
(p=0,015, p=0,007 και p=0,000, αντίστοιχα) πριν 
και μετά την επιδημία. Αυτό υποδηλώνει ότι η συ-
γκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μολύνθηκε από όλους 
σχεδόν τους ιούς γρίπης που κυκλοφόρησαν.

Στα παιδιά 2-18 ετών, η αύξηση στα επίπεδα 

των αντισωμάτων ήταν στατιστικά σημαντική μόνο 
έναντι των ιών Α(Η3) (p=0,001) και Β/S (p=0,009), 
ενώ στους ενήλικες τα αντισώματα μετά την περίοδο 
της γρίπης είχαν σημαντική αύξηση μόνο για τους 
ιούς γρίπης Α(Η3), γεγονός που δείχνει ότι ο συγκε-
κριμένος υπότυπος μόλυνε και τους ενήλικες.

Οι υπερήλικες άνω των 64 ετών δεν παρουσίασαν 
κάποια αλλαγή στα επίπεδα αντισωμάτων πριν και 
μετά την περίοδο της γρίπης. 

Αυτά τα ορολογικά ευρήματα έμμεσα επιβε-
βαιώνουν τα ιολογικά αποτελέσματα της μελέτης 
μας και εξηγούν το γεγονός ότι η πλειοψηφία των 
εξεταζoμένων δειγμάτων καθώς και η πλειοψηφία 
των ιών που ανιχνεύθηκαν, ανήκαν στα παιδιά. 

Φαίνεται ότι αυτή η ηλικιακή ομάδα είναι ιδιαίτε-
ρα ευαίσθητη σχεδόν σε όλους τους τύπους του ιού 
γρίπης που κυκλοφορούν στην περιοχή. Το εύρημα 
αυτό συμφωνεί με αντίστοιχα άλλων ερευνητών 
όπου υποδηλώνει ότι η μέση επίπτωση της εποχιακής 
εμφάνισης της γρίπης είναι 4,6% σε παιδιά ηλικί-
ας 0-1 ετών και 9,5% σε παιδιά ηλικίας <5 ετών,9 
ομάδες που ίσως θα πρέπει να περιληφθούν στην 
πολιτική εμβολιασμού κατά της γρίπης. Υπάρχουν 
επίσης αναφορές που προτείνουν εμβολιασμό των 
βρεφών ηλικίας άνω των 6 μηνών και όλων αυτών 
που έρχονται σε άμεση επαφή με βρέφη.10

Ιοί γρίπης A(H1) και B προσέβαλαν περισσότερο 
παιδιά, ενώ ιοί γρίπης A(H3) κυκλοφόρησαν μεταξύ 
όλων των ηλικιακών ομάδων. Η ηλικιακή ομάδα 
που περιλαμβάνει άτομα μεγαλύτερα των 64 ετών 
φαίνεται να είναι και η πλέον προστατευμένη από 
τη γρίπη ηλικιακή ομάδα στην περιοχή της Βόρειας 
Ελλάδας.

Summary

The Influenza season 2004-2005 in North Greece
A. Melidou, d. GidARiS, M. exindARi, G. GioulA, d. CHATzidiMiTRiou,  

V. KyRiAzoPoulou-dAlAinA
national Centre for influenza of north Greece, 2nd Microbiology laboratory, Medical School, Aristotle 

university of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

Background: influenza is a seasonal disease with a different incidence each year. Therefore, 
information on its annual activity in every country is essential. objectives: The aim of this 
study was the investigation of laboratory confirmed cases with complete virological and sero-
logical data and derivation of the incidence of specific influenza types and subtypes and their 
relationship to age, during the influenza season 2004-2005 in northern Greece. Study design: 
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A total of 149 clinical samples from influenza-like illness (ili) patients and 457 sera from 
healthy subjects (245 before and 212 after the influenza season) were examined. detection 
and typing of influenza viruses was achieved using molecular techniques, following extraction 
of RnA from the clinical samples. The serological examination was made using the haemag-
glutination inhibition (Hi) method. Sera from healthy individuals were used to compare the 
difference in antibody prevalence against the specific influenza types and subtypes before 
and after the influenza season. Results and conclusions: 65 influenza viruses were detected 
and typed by RT-PCR and 33 of them were also isolated in egg cultures. Most viruses (63/65) 
were type A (H1 52.3%, H3 42.8%, A unsubtyped 4.7%) and 2 were type B (3%). Statistically 
significant differences were observed in antibody prevalence in sera obtained before and after 
the influenza season: in infants to A (H1, H3) and to B/Shangai/361/02 viruses; in children to 
A (H3) and B/S viruses; in adults only to A (H3) viruses. People aged over 64 years showed no 
statistically significant difference in antibody levels to any of the viruses before and after the 
influenza season. in conclusion, A(H1), A(H3), and B/S viruses were shown to be co-circulating 
during the 2004-2005 influenza season in northern Greece. infants of less than 2 years of age 
were affected by all types and subtypes, children aged 2-18 years were affected by A(H3) and 
B/S viruses and adults by A(H3) viruses, mainly. The burden of influenza was higher in infants 
and children than in the other age groups.
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Υδατιδική νόσος του ήπατος: Aίτιο σηραγγοποίησης 
(cavernous transformation) της πυλαίας με συνοδό πυλαία 
υπέρταση 
Ε. Σπανού,1 Κ. Τζανέτου,2 A. φούτρης,1 Γ. Πανέτσος,3 Σ. Γιαννού,4 Α. Αρχιμανδρίτης1

Παρατίθεται περίπτωση διάσπαρτης κυστικής εχινοκοκκίασης με εντόπιση στο ήπαρ, 
την ελάσσονα πύελο και τον άνω λοβό του αριστερού πνεύμονα, η οποία παρουσίασε 
ως επιπλοκές: (α) θρόμβωση της πυλαίας στο ύψος του διχασμού της, με αποτέλεσμα 
σηραγγοποίηση αυτής (cavernous transformation) στο επίπεδο της πύλης του ήπατος, 
πυλαία υπέρταση και κιρσούς του οισοφάγου και (β) ρήξη των ηπατικών κύστεων εντός 
των χοληφόρων οδών. Άνδρας, ηλικίας 74 ετών εισήλθε στο νοσοκομείο για διερεύνηση 
αναιμίας. Από τη φυσική εξέταση διαπιστώθηκε ηπατοσπληνομεγαλία. Η γαστροσκόπηση 
έδειξε 2ου βαθμού κιρσούς του οισοφάγου. Η αξονική τομογραφία (CT) έδειξε σπληνο-
μεγαλία, απουσία ασκίτη, ηπατομεγαλία, πολλαπλές κύστεις σε ολόκληρο το ήπαρ, ιδίως 
στο δεξιό λοβό και μεγάλη κύστη στην ελάσσονα πύελο. Η CT θώρακα έδειξε κύστη στον 
άνω λοβό του αριστερού πνεύμονα. Το έγχρωμο Doppler έδειξε θρόμβωση της πυλαίας 
στο ύψος του διχασμού της και σηραγγοποίηση αυτής (σχηματισμό καναλιών εντός του 
θρόμβου και ανάπτυξη γύρω από την αποφραγμένη πυλαία πυλαιοπυλαίων παράπλευρων 
αγγείων). Η μικροσκοπική εξέταση του περιεχομένου των κύστεων (ήπατος και πυέλου), 
που ελήφθη με υπερηχογραφικά κατευθυνόμενη διαδερμική παρακέντηση κατά τη διάρκεια 
της μεθόδου PAIR (παρακέντηση-αναρρόφηση-έκχυση παρασιτοκτόνου-επαναρρόφηση), 
έδειξε άγκιστρα, πρωτοσκώληκες και υπολείμματα μεμβράνης υδατίδας κύστης εχινοκόκ-
κου. Στον ασθενή χορηγήθηκε albendazole και έγινε θεραπευτική εκκένωση της κύστης 
της ελάσσονος πυέλου και των περιφερικών κύστεων του ήπατος με την τεχνική PAIR. Δύο 
μήνες αργότερα προσήλθε με συμπτώματα και σημεία χολαγγειίτιδας και ρήξης των υδατί-
δων κύστεων στα χοληφόρα. Έγινε ενδοσκοπική παλίνδρομος χολαγγειοπαγκρεατογραφία, 
σφυκτηρεκτομή, και αφαίρεση υλικού υδατίδων κύστεων από το διατεταμένο χοληφόρο 
σύστημα, ακολουθούμενη από θεαματική βελτίωση των κλινικών και απεικονιστικών 

Β΄ Παθολογική Πανεπιστημιακή Κλινική,1 Χειρουργική Κλινική3 
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Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα
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ευρημάτων. Συμπερασματικά, μεταξύ των πιθανών αιτίων θρόμβωσης της πυλαίας με 
δευτεροπαθή σηραγγοποίηση αυτής και πυλαία υπέρταση, θα πρέπει να περιλαμβάνεται 
η ηπατική κυστική εχινοκοκκίαση, σε περιοχές όπου η νόσος ενδημεί. 

Δελτιον ελληνικησ Μικροβιολογικησ εταιρειασ 2006, 51 (4): 173-179 

Εισαγωγή
Η υδατίδα κύστη προκαλείται από την ταινία 

Echinococcus granulosus. Ο άνθρωπος μολύνεται 
όταν λάβει τυχαία τα ωάρια του παρασίτου (πιο 
συχνά από άμεση επαφή με σκύλους παρά με τη 
λήψη τροφής ή ύδατος μολυσμένων με ωάρια). 
Η υδατίδωση είναι μια ενδημική παρασιτική νό-
σος σε πολλές περιοχές του κόσμου, ιδιαίτερα σε 
εκείνες που εκτρέφουν πρόβατα, όπως σε χώρες 
της Μεσογείου (Ελλάδα, βόρεια Αφρική),1 Μέσης 
Ανατολής, Αφρικής, Νότιας Αμερικής, Αυστραλία 
και Νέα Ζηλανδία. Η νόσος ήταν γνωστή από την 
εποχή του Ιπποκράτη (2.500 περίπου χρόνια πριν). 
Το ήπαρ και οι πνεύμονες είναι οι πιο συχνές θέσεις 
εντόπισης των κύστεων (60% και 30%, αντίστοιχα) 
ακολουθούμενα από άλλα όργανα όπως νεφροί, 
σπλήνας, καρδιά και οστά. Οι πιο συχνές επιπλο-
κές των υδατίδων κύστεων του ήπατος είναι η 
ενδοπεριτοναϊκή, η ενδοθωρακική και η εντός των 
χοληφόρων οδών ρήξη.2

Απόφραξη της πυλαίας στo επίπεδο της πύλης 
του ήπατος από υδατίδα κύστη, με αποτέλεσμα 
σηραγγοποίηση (cavernous transformation) της πυ-
λαίας φλέβας και πυλαία υπέρταση έχει εξαιρετικά 
σπάνια αναφερθεί.3-6

Αναφέρεται περίπτωση διάσπαρτης κυστικής 
εχινοκοκκίασης με εντόπιση στο ήπαρ, την ελάσσονα 
πύελο, και τον άνω λοβό του αριστερού πνεύμονα, η 
οποία είχε ως επιπλοκές: (α) θρόμβωση της πυλαίας 
στο ύψος του διχασμού της, με αποτέλεσμα σηραγ-
γοποίηση αυτής (σχηματισμό καναλιών εντός του 
θρόμβου και ανάπτυξη γύρω από την αποφραγμένη 
πυλαία πυλαιοπυλαίων παράπλευρων αγγείων), πυ-
λαία υπέρταση και κιρσούς του οισοφάγου και (β) 
ρήξη των ηπατικών κύστεων εντός των χοληφόρων 
οδών. Παρουσιάζονται τα κλινικά, απεικονιστικά, 
παρασιτολογικά ευρήματα και οι τρόποι θεραπευτικής 
αντιμετώπισης του ασθενούς. 

Περιγραφή περίπτωσης
Άνδρας, ηλικίας 74 ετών εισήλθε στο νοσοκομείο 

για διερεύνηση της αναιμίας του. Από τη φυσική 
εξέταση διαπιστώθηκε ηπατοσπληνομεγαλία. Ο 
εργαστηριακός έλεγχος έδειξε ορθόχρωμη αναιμία 
(αιμοσφαιρίνη 9,4 g/dl, MCV 81/fl, MCH 28 pg, 
MCHC 35 g/dl), αριθμό λευκοκυττάρων 4.060/μl, 
θρομβοκυτταροπενία (αιμοπετάλια 104.000/μl), φυ-
σιολογική ηπατική λειτουργία (τιμές χολερυθρίνης, 
τρανσαμινασών, γ-GT, αλκαλικής φωσφατάσης και 
λευκωματινών εντός των φυσιολογικών ορίων) δεί-
κτες για ιούς ηπατίτιδας (A, B, C) και καρκινικούς 
δείκτες αρνητικούς. Η γαστροσκόπηση έδειξε 2ου—
βαθμού κιρσούς του οισοφάγου. 

 Η αξονική τομογραφία (CT) κοιλίας και πυέλου 
έδειξε σπληνομεγαλία, απουσία ασκίτη, ηπατομε-
γαλία, πολλαπλές κυστικές αλλοιώσεις ποικίλου 
μεγέθους σε ολόκληρο το ήπαρ, ιδίως στο δεξιό 
λοβό (μερικές κύστεις εκτείνονταν εξωηπατικά και 
έρχονταν σε επαφή με την κεφαλή του παγκρέατος) 
και μία μεγάλη κύστη (8x10 cm) στην ελάσσονα 
πύελο μεταξύ ορθού και ουροδόχου κύστης. H CT 
θώρακος έδειξε κύστη μεγέθους 2,5 cm στον άνω 
λοβό του αριστερού πνεύμονα. Τα χαρακτηριστικά 
των απεικονιζόμενων κύστεων στην CT, ενδεικτικά 
εχινοκοκκίασης, ήταν: (α) καλά καθορισμένα όρια 
συλλογής υγρού, (β) πολλαπλά εσωτερικά διαφραγ-
μάτια, τα οποία αντιπροσωπεύουν τα τοιχώματα των 
θυγατέρων κύστεων, (γ) θυγατέρες κύστεις μέσα στη 
μητρική κύστη και (δ) δακτυλιοειδής αποτιτάνωση, 
η οποία αντιστοιχεί σε αποτιτάνωση της περικύστης 
(Eικ. 1). Το έγχρωμο Doppler έδειξε θρόμβωση της 
πυλαίας στο ύψος του διχασμού της και σηραγγο-
ποίηση αυτής, δηλαδή σχηματισμό καναλιών εντός 
του θρόμβου (επανακαναλοποίηση) και ανάπτυξη 
γύρω από την αποφραγμένη πυλαία πυλαιοπυλαίων 
παράπλευρων αγγείων (Eικ. 2). 

Η ιστολογική εξέταση υλικού βιοψίας ήπατος 
έδειξε μικρού βαθμού ίνωση και μέτρια φλεγμονώδη 
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Στον ασθενή χορηγήθηκε albendazole 12 mg/kg/
ημέρα (Zentel 400 mg x 2/ημέρα) για 4 μήνες. Σε 
συνδυασμό με τη χημειοθεραπεία έγινε διαδερμική 
θεραπευτική παροχέτευση της κύστης της πυέλου 
και των περιφερικών ηπατικών κύστεων με την 
τεχνική PAIR (παρακέντηση-αναρρόφηση-έκχυση 
παρασιτοκτόνου-επαναρρόφηση). Ως παρασιτοκτόνο 
για την έκχυση χρησιμοποιήθηκε υπέρτονο διάλυμα 
χλωριούχου νατρίου.

Δύο μήνες αργότερα, ο ασθενής παρουσιάσθηκε 
με συμπτώματα και σημεία χολαγγειίτιδας και ρή-
ξης των ηπατικών κύστεων στα χοληφόρα (ίκτερο, 
πόνος στο δεξιό άνω κοιλιακό τεταρτημόριο, πυ-
ρετός με ρίγος). Έγινε ενδοσκοπική παλίνδρομος 
χολαγγειοπαγκρεατογραφία, σφυκτηρεκτομή και 
αφαίρεση υλικού υδατίδων κύστεων από το διατε-
ταμένο χοληφόρο σύστημα. Η ρήξη των κύστεων 
και η παροχέτευση του περιεχομένου τους οδήγησε 
σε θεαματική βελτίωση των κλινικών και απεικονι-
στικών ευρημάτων. Επτά μήνες αργότερα μία νέα 
CT έδειξε πλήρη σχεδόν εξαφάνιση των κεντρικών 
ηπατικών κύστεων (Eικ. 4).

Συζήτηση
Η σηραγγοποίηση (cavernous transformation) της 

πυλαίας φλέβας στην πύλη του ήπατος συνίσταται 
από σχηματισμό καναλιών μέσα και γύρω από την 
αποφραγμένη πυλαία φλέβα, τα οποία ενεργούν ως 
πυλαιοπυλαία (portoportal) παράπλευρα αγγεία (με 

α

β

Εικόνα 1. (α, β) CT κοιλίας χωρίς ενδοφλέβια χορήγηση 
σκιαγραφικού. Παρατηρούνται πολλαπλές υδατίδες 
κύστεις, ιδίως στο δεξιό λοβό του ήπατος. Μερικές περι-
έχουν πολλές θυγατέρες κύστεις και είναι μερικώς απο-
τιτανωμένες (δακτυλιοειδής μορφή αποτιτάνωσης). Δύο 
κύστεις παρουσιάζουν εξωφυτική ανάπτυξη (τόξα). 

Εικόνα 2. Έγχρωμο Doppler. Aνάπτυξη πυλαιοπυλαίου 
παράπλευρου αγγειακού δικτύου γύρω από την αποφραγ-
μένη πυλαία (cavernous transformation). 

διήθηση των πυλαίων διαστημάτων (ευρήματα όχι 
συμβατά με κίρρωση ήπατος). Η ανίχνευση αντιεχι-
νοκοκκικών αντισωμάτων με IgG ELISA (Cypress 
Diagnostics, Langdorp-Belgium) έδειξε ένα πολύ 
υψηλό θετικό δείκτη (δείκτης 6,5, αρνητικός δεί-
κτης<1). Η μικροσκοπική εξέταση του περιεχομένου 
των κύστεων (ηπατικών και πυέλου), που ελήφθη 
με υπερηχογραφικά κατευθυνόμενη διαδερμική 
παρακέντηση κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής 
μεθόδου PAIR, έδειξε άγκιστρα, πρωτοσκώληκες 
και υπολείμματα μεμβρανών κύστης εχινοκόκκου. 
Στο υδατιδικό υγρό των ηπατικών κύστεων βρέθηκε 
επιπλέον μεγάλος αριθμός πλακών χοληστερόλης 
(Eικ. 3).
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α β

γ δ

Εικόνα 3. (α) Ελεύθερος προβάλλων πρωτοσκώληκας στο υγρό υδατίδας κύστης. Διακρίνονται οι 4 μυζητήρες, το 
διπλό τόξο από άγκιστρα και τα ασβεστώδη σωμάτια (νωπό παρασκεύασμα x400). (β) Ελεύθερα άγκιστρα στο υγρό 
υδατίδας κύστης ήπατος (x1000). (γ) Πολυπέταλη μεμβράνη (laminated membrane) του Echinococcus granulosus,—
η οποία είναι ακυτταρική και μαζί με την εσωτερική μονοκύτταρη βλαστική στιβάδα σχηματίζει το αληθές τοίχωμα 
της υδατίδας κύστης (ενδοκύστη) (x100). Η χαρακτηριστική δομή της μεμβράνης είναι διαγνωστική σε περίπτωση 
παρασιτολογικά στείρας υδατίδας κύστης (απουσία θυγατέρων κύστεων, αγκίστρων ή πρωτοσκωλήκων). (δ) Πλάκες 
χοληστερόλης στο υδατιδικό υγρό ηπατικής κύστης. Διακρίνονται δύο ελεύθερα άγκιστρα (τόξα). Η ανεύρεση μεγάλου 
αριθμών πλακών χοληστερόλης στο υδατιδικό υγρό των ηπατικών κύστεων αποτελεί ένδειξη επικοινωνούσας ρήξης 
στα χοληφόρα (x100). Το περιεχόμενο της κύστης ελήφθη με διαδερμική παρακέντηση κατά τη διάρκεια της εφαρμογής 
της θεραπευτικής μεθόδου PAIR, δύο μήνες πριν την άμεση ρήξη των ηπατικών κύστεων στα χοληφόρα.

σήματα ροής στο Doppler).7 H πυλαιοπυλαία παρά-
πλευρη οδός, η οποία υποκαθιστά τη θρομβωμένη 
πυλαία φλέβα, ανεπαρκεί να παρακάμψει ολόκληρη 
τη σπληνομεσεντερική εισροή αίματος και συχνά 
συνοδεύεται από συμπτώματα πυλαίας υπέρτασης.8—
Οι πιο συχνές αιτίες θρόμβωσης της πυλαίας φλέβας 
είναι η κίρρωση, το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα, η 
σήψη, η εντοπισμένη λοίμωξη, η εξωγενής πίεση της 
φλέβας (λεμφαδένες, όγκος, χρονία παγκρεατίτιδα), 
διαταραχές της πήξης και κοιλιακό τραύμα. 

Η κυστική εχινοκοκκίαση σπάνια είναι αιτία 
απόφραξης της πυλαίας, με αποτέλεσμα προκολ-
ποειδή πυλαία υπέρταση. Η υδατίδωση μπορεί να 

προκαλέσει αύξηση της πίεσης του συστήματος της 
πυλαίας με τους ακόλουθους μηχανισμούς: (α) άμεση 
πίεση του ηπατοδωδεκαδακτυλικού συνδέσμου από 
υδατίδα κύστη του δεξιού ηπατικού λοβού εκτει-
νόμενη μέχρι την πύλη του ήπατος,9 (β) θρόμβωση 
της πυλαίας ακολουθούμενη από σηραγγοποίηση με 
αίτιο υδατίδα κύστη κείμενη στον ηπατικό διχασμό,3—
(γ) απόφραξη της πυλαίας από διαπυημένη υδατίδα 
κύστη με δευτεροπαθή σηραγγοποίηση4 και (δ) 
απόφραξη της πυλαίας από ενδοαυλικές θυγατέρες 
κύστεις συνδεόμενη με πυλαία σηραγγοποίηση.5—

Έλλειψη ροής στην πυλαία φλέβα από απόφραξη του 
αυλού με πολλαπλές θυγατέρες κύστεις συνδεόμενη 
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με παράπλευρο ανάπτυξη αγγείων στην πύλη του 
ήπατος έχει επιβεβαιωθεί απεικονιστικά με CT και 
μαγνητική (MRI) μετά χορήγηση σκιαγραφικού.6—
Παρόλα αυτά, μόνο η κυψελιδική εχινοκοκκίαση 
προκαλούμενη από τον Echinococcus multilocu-
laris χαρακτηρίζεται από διείσδυση του αγγειακού 
συστήματος.

Στην περίπτωσή μας η πίεση της πυλαίας φλέβας 
από τις πολλαπλές ηπατικές υδατίδες κύστεις και η 
επιβράδυνση της ροής του αίματος θα μπορούσαν να 

ερμηνεύσουν τη θρόμβωση της πυλαίας ακολουθού-
μενη από δευτεροπαθή σηραγγοποίηση (επανακανα-
λοποίηση του θρόμβου και ανάπτυξη γύρω από την 
αποφραγμένη πυλαία πυλαιοπυλαίων παράπλευρων 
αγγείων) και πυλαία υπέρταση. Απεικονιστικά (CT 
μετά χορήγηση σκιαγραφικού και Doppler) δεν 
διαπιστώθηκε η παρουσία ενδοαυλικών θυγατέρων 
κύστεων, ενώ αποκλείσθηκαν όλες οι γνωστές αιτίες 
θρόμβωσης της πυλαίας φλέβας. 

Μία από τις επιπλοκές των ηπατικών υδατίδων 
κύστεων είναι η ρήξη τους στα χοληφόρα και η 
επακολουθούσα λοίμωξη. Έχουν περιγραφεί 3 δια-
φορετικοί τύποι ρήξης των κύστεων.10 Περιορισμένη 
(contained), επικοινωνούσα (communicating) και 
άμεση (direct). Περιορισμένη ρήξη συμβαίνει όταν 
ρήγνυται μόνο η ενδοκύστη (πολυπέταλη μεμβράνη 
και εσωτερική βλαστική στιβάδα) ενώ η περικύστη 
(αντίδραση του ξενιστού) παραμένει άθικτη. Στην 
επικοινωνούσα ρήξη περιεχόμενο της κύστης δι-
έρχεται στις μικρές διακλαδώσεις του χοληφόρου 
δένδρου που είναι ενσωματωμένες στην περικύστη. 
Η άμεση ρήξη χαρακτηρίζεται από ρήξη ενδοκύστης 
και περικύστης και ελεύθερη παροχέτευση του πε-
ριεχομένου στα χοληφόρα, στην περιτοναϊκή ή υπε-
ζωκοτική κοιλότητα. Στην επικοινωνούσα και άμεση 
ρήξη οι κύστεις κενώνονται και γίνονται μικρότερες. 
Η ύπαρξη αέρα στην υπολειμματική κύστη (Εικ. 
4β) θεωρείται σημείο ρήξης της κύστης.11 Λοίμωξη 
συμβαίνει σε επικοινωνούσα και άμεση ρήξη (ρήξη 
ενδοκύστης και περικύστης). 

Η ύπαρξη συστατικών λίπους (χοληστερόλης, 
τριγλυκεριδίων, φωσφολιπιδίων) στο υδατιδικό υγρό 
έχει συνδεθεί με επικοινωνούσα ρήξη των ηπατικών 
υδατίδων κύστεων στους μικρούς κλάδους των χο-
ληφόρων.11 Η ανίχνευση μεγάλου αριθμού πλακών 
χοληστερόλης στο υδατιδικό υγρό των ηπατικών 
κύστεων (Εικ. 3δ) που λαμβάνεται με διαδερμική 
παρακέντηση κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής 
μεθόδου PAIR, ίσως αποτελεί ένδειξη επικοινωνού-
σας ρήξης ή επικείμενης άμεσης ρήξης των ηπατικών 
κύστεων στα χοληφόρα (η χοληστερόλη προέρχεται 
από τα συστατικά λίπους της χολής). 

Τέλος, μεταξύ των αιτίων της θρόμβωσης της 
πυλαίας με δευτεροπαθή σηραγγοποίηση αυτής στην 
πύλη του ήπατος και πυλαία υπέρταση, θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται η ηπατική κυστική εχινοκοκκίαση, 
σε περιοχές όπου η νόσος ενδημεί. 

Εικόνα 4. CT κοιλίας χωρίς ενδοφλέβια χορήγηση σκι-
αγραφικού. (α) Ρήξη υδατίδων κύστεων εντός του χολη-
φόρου δένδρου. Παρατηρείται μία θυγατέρα κύστη μέσα 
στο διογκωμένο χοληδόχο πόρο (τόξο). (β) Θεαματική 
βελτίωση των απεικονιστικών ευρημάτων (σύγκριση με 
την εικόνα 1α) 7 μήνες μετά την άμεση ρήξη και παρο-
χέτευση του περιεχομένου των ηπατικών κύστεων στα 
χοληφόρα (εξάλειψη των κεντρικών υδατίδων κύστεων 
του δεξιού ηπατικού λοβού). Μέσα στις υπολειμματικές 
κύστεις παρατηρείται αέρας (η παρουσία αέρα θεωρείται 
σημείο ρήξης των κύστεων).

α

β
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Summary

Hydatid disease of the liver causing cavernous transformation of portal vein and portal 
hypertension

E. SPAnou,1 K. TzAnETou,2 A. FouTRIS,1 G. PAnETSoS,3 S. GIAnnou,4 A. ARChImAnDRITIS1

12nd Department of Internal medicine, medical School, university of Athens. hippokration General hospital 
of Athens, 2microbiology Department, General hospital of Athens “G. Gennimatas”, 3Surgical and 

4Radiology Department, hippokration General hospital of Athens, Athens, Greece

A case is reported of disseminated cystic echinococcosis in a 74-year-old Greek man, involving 
the liver, pelvis, and left lung. The disease was complicated by: (a) thrombosis of the portal 
vein at the level of its bifurcation, resulting in cavernous transformation at the porta hepatis, 
portal hypertension and esophageal varices, and (b) intrabiliary rupture of hepatic hydatid 
cysts. The patient was admitted for investigation of anemia. Physical examination revealed 
hepatosplenomegaly and endoscopy showed 2nd grade esophageal varices. Computed tomog-
raphy scan (CT) of the abdomen and pelvis revealed multiple cystic lesions in the liver and 
one large cyst in the pelvis. CT of the thorax revealed a cyst in the upper lobe of the left lung. 
Color Doppler sonography showed thrombosis of the portal vein at the level of its bifurcation 
and cavernous transformation at the porta hepatis (recanalization of the thrombosed portal 
vein and development of portoportal collateral vessels). microscopic examination of hepatic 
and pelvic cyst fluid obtained during the puncture-aspiration-injection-reaspiration (PAIR) 
procedure showed hooklets, protoscolices and remnants of cyst membrane. The patient was 
treated with albendazole and percutaneous drainage of the pelvic and peripheral hepatic hy-
datid cyst content, performed by PAIR. Two months later direct rupture of the hepatic cysts into 
the biliary tract occurred. hydatid cyst material was removed during endoscopic retrograde 
cholangiopancreatography, resulting in dramatic improvement of clinical and imaging findings. 
In conclusion, hepatic cystic echinococcosis should be included among the possible causes of 
portal vein thrombosis with secondary cavernous transformation and portal hypertension, in 
areas where the disease is endemic.
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Από τυπογραφικό λάθος στο τεύχος Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2005, στην εργασία: Προβλήματα κατά 
την εξαγωγή λευκοκυτταρικού τύπου από συγκεκριμένου τύπου αιματολογικούς αναλυτές: Αίτια και 
αντιμετώπιση, Ε. Βαγδατλή-Τσικοπούλου, Ε. Πρωτονοταρίου, Μ. Καχριμανίδου, Δ. Τοκατλίδου, Δ. Μανι-
κατζή, Ε. Μακρυγιαννάκη, στην σελίδα 317 στην εικόνα 1 δημοσιεύθηκε λάθος εικόνα. Η σωστή εικόνα 
είναι η παρακάτω.

Εικόνα 1. Γενική αίματος ασθενούς στον αιματολογικό αναλυτή GEN-S, με χαρακτηριστικό νεφελόγραμμα, στην 
οποία δεν κατέστη δυνατός ο διαχωρισμός των λευκών αιμοσφαιρίων.
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