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τρικής	Μικροβιολογίας	και	Υγιεινής,	Πανεπιστήμιο	Lübeck,	
Γερμανία

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Φασματομετρία μάζας MALDI-TOF
Ε.	Καλογεροπούλου,1,2	W.	Solbach,2	J.	Knobloch2

η	φασματομετρία	μάζας	ως	γενική	αρχή	προσδιορισμού	και	ταυτοποίησης	χημικών	
ενώσεων	χρησιμοποιείται	ήδη	περισσότερο	από	μισό	αιώνα,	ενώ	νέες	εφαρμογές	όπως	
η	MALDI-TOF-MS	εξελίσσονται	διαρκώς	και	δημιουργούν	νέες	προοπτικές	σε	τομείς	
των	βιοεπιστημών.	βασικά	στάδια	της	μεθόδου	MALDI-TOF-MS	αποτελούν	(α)	ο	ιο-
νισμός	μακρομορίων,	κυρίως	πρωτεϊνών,	ενός	εύκολα	και	γρήγορα	προετοιμαζόμενου	
μικροβιολογικού	δείγματος,	(β)	η	επιτάχυνση	των	ιόντων	προς	την	περιοχή	του	ανιχνευτή	
κάτω	από	ελεγχόμενες	συνθήκες	και	σε	περιβάλλον	κενού	και,	τέλος,	(γ)	η	ανίχνευση	
και	η	ανάλυση	των	προκυπτουσών	φασμάτων	μάζας	που	οδηγεί	στην	ταυτοποίηση	των	
μακρομορίων	μέσω	του	προσδιορισμού	του	λόγου	μάζας	προς	φορτίο.	οι	κατάλληλες	
συνθήκες	επεξεργασίας	και	τοποθέτησης	του	δείγματος	πάνω	στην	ειδική	πλάκα	και	η	
ορθή	επιλογή	του	διαλύτη	και	του	χημικού	υποστρώματος	είναι	ουσιώδη	για	την	ακρίβεια	
του	τελικού	αποτελέσματος	της	μικροβιολογικής	ταυτοποίησης.	Για	τη	βασική	διάκριση	
μεταξύ	των	Gram	θετικών	και	αρνητικών	βακτηρίων	εφαρμόζονται	γενικά	δύο	διαφορε-
τικές	προσεγγίσεις,	με	βάση	την	επιλογή	του	κατάλληλου	χημικού	υποστρώματος.	Τελικά,	
και	με	τη	βοήθεια	μιας	ολοένα	αυξανόμενης	διαθέσιμης	βάσης	δεδομένων,	λαμβάνονται	
χαρακτηριστικά	φάσματα	μάζας	(mass	spectral	fingerprints)	για	κάθε	είδος	μικροοργα-
νισμού,	ώστε	η	μέθοδος	να	προσφέρει	σήμερα	μια	δυναμική	προοπτική	στον	τομέα	της	
εφαρμοζόμενης	μικροβιολογικής	διάγνωσης.	
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Λέξεις κλειδιά: Ταυτοποίηση	μικροοργανισμών,	φασματομετρία	μάζας	MALDI-TOF-MS

Εισαγωγή
Η φασματομετρία μάζας είναι μια διαγνωστική μέ-

θοδος, η οποία χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 
του μοριακού βάρους και της δομής των οργανικών 

ενώσεων.1 Μολονότι εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια 
σε μια πολλά υποσχόμενη αναλυτική μέθοδο, δεν 
είναι μια νέα τεχνολογία, αφού εφαρμόζεται ήδη 
εδώ και τουλάχιστον μισό αιώνα.2

Η εφαρμογή της φασματομετρίας μάζας σε βι-
ομόρια και συνθετικά πολυμερή είναι γνωστό ότι 
περιορίζεται από τη χαμηλή πτητικότητα και τη 
θερμική αστάθεια των ενώσεων αυτών. Το πρόβλη-
μα αυτό παρακάμπτεται με την ανάπτυξη τεχνικών 
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ήπιου ιονισμού, όπως είναι ο ιονισμός ηλεκτρονί-
ων (electron ionization, EI),3 ο χημικός ιονισμός 
(chemical ionization, CI),3 η μέθοδος βομβαρδισμού 
με άτομα μεγάλης ταχύτητας (fast atom bombard-
ment, FAB),4 ο ιονισμός με ψεκασμό (electrospray 
ionization, ESI)1,2 και ο ιονισμός εκρόφησης με τη 
βοήθεια χημικού υποστρώματος-μήτρας (matrix-as-
sisted laser desorption/ionization mass spectrometry, 
MALDI-MS).1,2,5 

Η τεχνική MALDI-MS εφαρμόζεται ήδη από τη 
δεκαετία του 1970, βελτιώθηκε όμως κατά τα τέλη 
της δεκαετίας του 1980 από τους M. Karas, F. Hil-
lenkamp και Κ. Tanaka,6,7 ώστε να επιτρέπει γρήγορα 
και με ακρίβεια τον προσδιορισμό βιομορίων όπως 
είναι τα ολιγονουκλεοτίδια, τα πεπτίδια/πρωτεΐνες 
και τα λιπίδια, μέσω ιονισμού και ατμοποίησης, 
χωρίς όμως την αποδόμησή τους (degradation).8 Στη 
συνέχεια, παρουσιάζεται αναλυτικά η ειδική τεχνική 
φασματομετρίας μάζας MALDI-TOF MS. Ο όρος 
MALDI αναφέρεται στη διαδικασία με την οποία 
παράγονται τα ιόντα και ο όρος TOF αναφέρεται 
στον αναλυτή της μεθόδου (time of flight, αναλυτής 
χρόνου-πτήσης). 

Φασματομετρία μάζας με τη μέθοδο 
matrix-assisted laser desorption/
ionization time of flight  
(MALDI-TOF-MS)

Η φασματομετρία μάζας MALDI-TOF-MS είναι 
μια αναδυόμενη τεχνική, η οποία προσφέρει γρήγορα 
και με ακρίβεια τον προσδιορισμό μεγάλου αριθμού 
χαρακτηριστικών του προς εξέταση δείγματος.8

Βασική αρχή της μεθόδου είναι η μέτρηση της 
μάζας –για την ακρίβεια η μέτρηση του λόγου μάζας 
προς φορτίο, mass-to-charge ratio, m/z– μορίων που 
έχουν μετατραπεί σε θετικά ή αρνητικά φορτισμένα 
ιόντα.7,9 Ως μονάδα μέτρησης μάζας (m) χρησιμο-
ποιείται το Dalton (m=Da), που ισούται με το 1/12 
της μάζας του ατόμου 12C, ενώ ως μονάδα μέτρησης 
φορτίου (z) χρησιμοποιείται το θεμελιώδες φορτίο 
ενός ηλεκτρονίου (z=e-), ώστε ο λόγος μάζας προς 
φορτίο (m/z) να αντιστοιχεί σε Daltons/θεμελιώδες 
φορτίο. Είναι ευνόητο ότι στις περιπτώσεις που τα 
ανιχνευόμενα ιόντα έχουν φορτίο z=1, ο λόγος m/z 
ισούται με το μοριακό βάρος σε Daltons.10

Η προετοιμασία του προς εξέταση δείγματος 
βασίζεται στην ανάμειξή του με ένα χημικό υπό-
στρωμα (μήτρα, matrix), που είναι ήδη διαλυμένο 

σε κατάλληλο διαλύτη, και την τοποθέτηση του 
μείγματος σε ειδική πλάκα από ανοξείδωτο ατσάλι 
(target plate), ώστε αυτό να περιέλθει σε ξηρή μορφή. 
Ο διαλύτης του χημικού υποστρώματος πρέπει να 
είναι συμβατός με την προς εξέταση ουσία, ώστε να 
προλαμβάνεται η συσσώρευσή της και να προάγεται 
η δημιουργία ομογενούς κρυστάλλου με ομοιόμορφη 
διασπορά μεταξύ των μορίων της ουσίας και του 
χημικού υποστρώματος.9,11 Με την εφαρμογή του 
παλμικού Laser (nitrogen Laser, μήκος κύματος 
337 nm, διάρκεια παλμού 1–5 ns) προκαλείται με-
ρική ατμοποίηση του υποστρώματος κατά ώσεις, 
με επακόλουθη μεταφορά ιονισμένων μορίων του 
δείγματος στην αέρια φάση (εικ. 1).5,9,11

Το κατάλληλο υπόστρωμα9 έχει τις εξής ιδιότητες: 
(α) είναι χημικά σταθερό στις συνθήκες υψηλού 
κενού που λειτουργεί ο φασματογράφος μάζας, (β) 
απορροφά υπεριώδη ακτινοβολία στο μήκος κύματος 
λειτουργίας του Laser και εξατμίζεται, συμπαρασύ-
ροντας γειτονικά μόρια της ουσίας στην αέρια φάση, 
(γ) περιορίζει σημαντικά τη χημική αποδόμηση 
(fragmentation) της προς εξέταση ουσίας καθώς 
απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας της 
προσπίπτουσας ακτίνας Laser και (δ) συνεισφέρει 
στον ιονισμό της εξεταζόμενης ουσίας. Τα συνηθέ-
στερα χημικά υποστρώματα είναι τα εξής: sinapinic 
acid (SA), alpha-cyano-4-hydroxycinnamic acid 
(CHCA) και 2,5-dihydroxybenzoic acid (DHB).

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της μεθόδου, το 
μείγμα δείγματος-υποστρώματος τοποθετείται σε 
ειδική πλάκα-στόχο (target plate) και εισάγεται στην 
περιοχή ιονισμού σε συνθήκες υψηλού κενού αερί-
ων.11 Η εφαρμογή κενού είναι απαραίτητη σε όλη τη 
διάρκεια της εξέτασης, ώστε να ελαχιστοποιείται η 
πιθανότητα συγκρούσεων μεταξύ ιονισμένων μορίων 
του εξεταζόμενου δείγματος και μορίων αέρα. Επί-
σης, η απουσία αέρα αποτρέπει την εκφόρτιση των 
υψηλών δυναμικών που χρησιμοποιούνται για την 
επιτάχυνση και τη μεταφορά των ιόντων στη θέση 
ανίχνευσης, καθώς επίσης περιορίζει την πιθανότητα 
επιμόλυνσης ή ανάμειξης διαδοχικών δειγμάτων.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η παλμική μορφή της 
προσπίπτουσας ενέργειας προκαλεί ιονισμό κατά 
κύματα και τα παραγόμενα ιόντα αφού επιταχυνθούν 
με τη βοήθεια ηλεκτρικού πεδίου οδηγούνται στο 
φίλτρο μαζών (αναλυτής χρόνου-πτήσης, time of 
flight analyzer, TOF-analyzer). Ο αναλυτής TOF 
διαχωρίζει τα ιόντα με βάση το λόγο μάζας προς 
φορτίο (mass-to-charge ratio, m/z), υπολογίζοντας 
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το χρόνο που χρειάζεται για να διανύσουν τη δια-
δρομή εντός σωλήνα ορισμένου μήκους σε απου-
σία ηλεκτρικού πεδίου (περιοχή μετατόπισης, drift 
region) κινούμενα ευθύγραμμα και ομαλά μετά 
από την αρχική επιτάχυνσή τους και εστιάζει τις 
δέσμες ιόντων στον ανιχνευτή (detector).11 Εκτός 
από σταθερές παραμέτρους, ο χρόνος αυτός εξαρ-
τάται από το λόγο μάζα/φορτίο του ανιχνευόμενου 
ιόντος και ως εκ τούτου επιτυγχάνεται γρήγορα και 
ικανοποιητικά η διάκριση των ιόντων ανάλογα τη 
μάζας τους σε ένα θεωρητικά απεριόριστο εύρος 
m/z τιμών (γραμμική λειτουργία αναλυτή χρόνου-
πτήσης, Linear TOF, εικ. 2).

Το θεωρητικό μοντέλο της ισόχρονης ανίχνευ-
σης όλων των ιόντων με τον ίδιο λόγο m/z, όπως 
προκύπτει από τη σχετική συνάρτηση, δεν ισχύει 
στην πράξη, λόγω διαφορών που προκύπτουν από 
τις συγκεκριμένες συνθήκες παραγωγής του κάθε 
ιόντος (χωρική-χρονική-ενεργειακή κατανομή του 
φαινομένου). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση 
του ανιχνευόμενου σήματος των ιόντων μιας συγκε-
κριμένης ουσίας και, κατά συνέπεια, τη μειωμένη 
διακριτική ικανότητα (resolution) της μεθόδου. Το 
πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται ικανοποιητικά με 
την εφαρμογή δύο ειδικών τεχνικών, γνωστών ως 
delayed ion extraction και reflectron.10

Με βάση την πρώτη τεχνική (delayed ion ex-
traction), το ηλεκτροστατικό πεδίο επιτάχυνσης 
των ιόντων ενεργοποιείται και απενεργοποιείται 
σε συνάρτηση με τον ακριβή χρόνο εφαρμογής του 
παλμού Laser, ώστε να προσδίδεται περισσότερη 
ενέργεια σε ιόντα με μικρότερη αρχική ταχύτητα 
και να αντιστρέφονται, κατά το δυνατό, οι διαφορές 
στην ταχύτητα κίνησης των ιόντων κατά την είσοδό 
τους στην περιοχή μετατόπισης. Στόχος της τεχνικής 
είναι τα ιόντα με μικρότερη αρχική ταχύτητα που 
εισέρχονται καθυστερημένα στην περιοχή μετατό-
πισης να αποκτούν τελικά μεγαλύτερη ταχύτητα 
από τα αρχικά, ταχέως κινούμενα ιόντα ώστε να 
τα συμπλησιάζουν ή, ακόμα καλύτερα, να φθάνουν 
ταυτόχρονα στο τέλος της περιοχής αυτής. 

Η δεύτερη τεχνική (reflectron) αφορά στην 
εφαρμογή της ανάκλασης ιόντων (ion reflection). 

Ο ανακλαστήρας αποτελείται από ηλεκτρόδια όμοιας 
πολικότητας με τα εξεταζόμενα ιόντα. Βάσει των 
ιδιοτήτων της ανάκλασης, προκαλείται όχι μόνο 
η εκτροπή των ιόντων προς αντίθετη κατεύθυνση, 
αλλά επίσης μεταβάλλεται εκ νέου η κινητική τους 
ενέργεια, με τρόπο ώστε αυτά να συναθροίζονται 
ακόμα περισσότερο προς τον ανιχνευτή. Με την εφαρ-
μογή και αυτής της μεθόδου αυξάνεται σημαντικά 
η διακριτική ικανότητα του αναλυτή, καθώς επιτυγ-

Εικόνα 1. Αρχή παραγωγής ιονισμένων μορίων με τη μέθοδο MALDI.
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χάνεται η κατά το δυνατόν ταυτόχρονη ανίχνευση 
(συνάθροιση) ιόντων ίσης μάζας και διαφορετικής 
αρχικής κινητικής ενέργειας, μειώνεται όμως το 
εύρος ανιχνευόμενων μαζών και η ευαισθησία της 
μεθόδου, λόγω απώλειας μέρους των ιόντων κατά 
τη διαδικασία ανάκλασης (εφαρμογή ανάκλασης, 

Reflector TOF, εικ. 3). 
Η χρήση του ανακλαστήρα, εκτός από τις με-

τρήσεις της μάζας ιόντων ακέραιων μορίων (un-
fragmented parents), επιτρέπει και την ανάλυση 
τμημάτων αυτών (metastable ions, fragment ions) 
που προέρχονται από την κατάτμηση κάποιων από 

Εικόνα 2. Γραμμική λειτουργία αναλυτή χρόνου-πτήσης, linear TOF (m3 > m2 > m1).

Εικόνα 3. Εφαρμογή ανάκλασης (reflector TOF) (m1=m2, κινητική ενέργεια: E1 > E2).
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Η εφαρμογή του MALDI-TOF-MS  
στην Κλινική Μικροβιολογία 

Τα λοιμώδη νοσήματα εξακολουθούν στις ημέρες 
μας να αποτελούν μείζον κλινικό πρόβλημα, ενίοτε 
δε με αυξημένη θνητότητα, παρά την πρόοδο της 
Μικροβιολογίας στη διάγνωση και τη θεραπεία 
τους. Είναι γνωστό ότι οι παθογόνοι μικροοργανι-
σμοί είναι ένας «δυναμικός» αντίπαλος της ιατρικής 
επιστήμης με διαρκώς εξελισσόμενους και προσαρ-
μοζόμενους μηχανισμούς αντίστασης και επιβίωσης. 
Είναι, λοιπόν, συνεχής η ανάγκη για βελτίωση των 
υπαρχουσών διαγνωστικών τεχνικών ή η ανάπτυξη 
νέων που να προσφέρουν γρήγορη και αξιόπιστη 
ανίχνευση και ταυτοποίηση των μικροοργανισμών. Η 
εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών που βασίζονται στην 
ανίχνευση αντιγόνων και ειδικών αντισωμάτων των 
μικροοργανισμών, καθώς και τεχνικών μοριακής μι-
κροβιολογίας, προσφέρει μεν ακριβή αποτελέσματα, 
οι τεχνικές όμως αυτές είναι γενικά χρονοβόρες, κάτι 
που πολλές φορές έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην 
κλινική πορεία των ασθενών. 

Η εφαρμογή της φασματομετρίας μάζας για την 
ταυτοποίηση βακτηρίων άρχισε το 1975,15 ενώ η 
εξέλιξή της την έχει κάνει ήδη μια ελκυστική συμπλη-
ρωματική τεχνική για γρήγορη και αποτελεσματική 
ανίχνευση και ταυτοποίηση των μικροοργανισμών. 
Βασικά πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι τα εξής: 

Είναι μια γρήγορη τεχνική, αφού από τη συλλογή 
του δείγματος μέχρι το τελικό αποτέλεσμα αρκούν 
λίγα λεπτά της ώρας. Το γεγονός αυτό έχει κάνει 
την εφαρμογή της μεθόδου ελκυστική και σε 
άλλους σημαντικούς τομείς εκτός της Ιατρικής, 
όπως είναι η αντιμετώπιση της βιοτρομοκρατίας 
και ο ποιοτικός έλεγχος των τροφίμων. 
Η μέθοδος είναι ικανή να ανιχνεύει γενικά την 
παρουσία μικροοργανισμών σε ένα δείγμα χωρίς 
τη χρήση προκαθορισμένων στόχων, που εξειδι-
κεύουν το διαγνωστικό αποτέλεσμα, όπως γίνεται 
κατά την εφαρμογή μοριακών τεχνικών.
Η ευαισθησία της είναι υψηλή, αφού ένα ικανο-
ποιητικό σήμα (αποδεκτός λόγος σήματος προς 
θόρυβο, signal to noise ratio, SNR) μπορεί να 
δημιουργηθεί από ένα δείγμα, το οποίο περιέχει 
<104 μικροοργανισμούς. 
Ειδικότερα, για το σύγχρονο ζήτημα της βιοτρομο-

κρατίας, η πρόληψη αφορά στην έγκαιρη ανίχνευση 
όχι μόνο μικροοργανισμών αλλά και ισχυρών βιο-
τοξινών. Στην κατεύθυνση αυτή, η φασματομετρία 

•

•

•

τα παραγόμενα ιόντα κατά τη διαδικασία παραγωγής 
και επιτάχυνσής τους (τεχνική post-source decay, 
PSD).10,12

Τελικά, τα ιόντα καταλήγουν στον ανιχνευτή, 
αφού διαχωριστούν σε ομάδες ίδιου λόγου m/z, ακο-
λουθώντας την ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία. 
Ο ανιχνευτής του φασματογράφου μάζας MALDI-
TOF-MS είναι μια πλάκα μικροδιοδίων (microchannel 
plate) και αποτελείται από μια συστοιχία γυάλινων 
τριχοειδών σωλήνων, τα οποία είναι επιστρωμένα με 
κατάλληλο υλικό.10 Κατά την πρόπτωση των ιόντων 
και, ανάλογα με τον αριθμό τους και την κινητική 
τους κατάσταση, προκαλείται εκπομπή ηλεκτρονίων 
από τον ανιχνευτή, επομένως παράγεται ηλεκτρικό 
ρεύμα, το οποίο, στη συνέχεια, ενισχύεται και παρου-
σιάζεται τελικά ως φάσμα μάζας (mass spectrum). 
Όπως είναι φυσικό, η ακρίβεια μέτρησης του ιοντικού 
ρεύματος εξαρτάται από τον αριθμό των ιόντων που 
προσπίπτουν στον ανιχνευτή. Για να αυξηθεί ο λόγος 
σήματος προς θόρυβο (signal to noise ratio, SNR) 
για το παραγόμενο φάσμα, προηγουμένως το δείγμα 
σαρώνεται πολλές φορές και υπολογίζεται η μέση 
τιμή των παραγομένων φασμάτων.5,13

Η καταγραφή και η παρουσίαση του φάσματος 
μαζών είναι το τελικό στάδιο της τεχνικής. Ο φασμα-
τογράφος μάζας είναι εφοδιασμένος με ηλεκτρονικό 
υπολογιστή και η καταγραφή γίνεται ηλεκτρονικά 
όπου προκύπτουν κορυφές μικρού εύρους, διαφορε-
τικής σχετικής θέσης και ύψους. Το ύψος της κάθε 
κορυφής είναι ανάλογο με τη σχετική αφθονία (rela-
tive intensity) του ιόντος που αντιπροσωπεύει, ενώ η 
σχετική θέση στον οριζόντιο άξονα αντιπροσωπεύει 
τελικά το ζητούμενο λόγο μάζας προς φορτίο του 
εξεταζόμενου ιόντος.9,14

Το πιο άφθονο ιόν χαρακτηρίζεται ως βασική 
κορυφή του φάσματος και σημειώνεται στον κάθετο 
άξονα με σχετική αφθονία 100%, ενώ οι άλλες κορυ-
φές λαμβάνουν τιμές ανάλογα με το σχετικό ως προς 
τη βασική κορυφή ύψος τους. Οι πιο πολλές από τις 
φασματικές κορυφές έχουν ικανοποιητικό ύψος, ώστε 
να είναι άμεσα διακριτές, μερικές όμως είναι πολύ 
μικρές και γίνονται σαφώς αντιληπτές μόνο μέσω 
επεξεργασίας του σήματος. Συνεπώς, η διαδικασία 
ανίχνευσης μιας ουσίας μέσω του MALDI-TOF-MS 
χαρακτηρίζεται από την παραγωγή και την αξιόπιστη 
καταγραφή ενός συγκεκριμένου φάσματος ιόντων, 
το οποίο συγκρινόμενο με διαθέσιμες ευρείες βάσεις 
δεδομένων οδηγεί τελικά στην ταυτοποίηση της 
ουσίας αυτής.11,15
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Η ποιότητα του φάσματος που παράγεται, εξαρτά-
ται από τη διαδικασία παρασκευής του δείγματος,21 
τη μέθοδο τοποθέτησής του πάνω στην ειδική πλά-
κα-στόχο (target plate), καθώς και την επιλογή του 
διαλύτη και του χημικού υποστρώματος.22,26 Σχετικά 
με τις ιδιότητες του διαλύτη, θεμιτή είναι η κατά το 
δυνατόν ισχυρότερη οξύτητά του, δεδομένου ότι μέσω 
της οξύτητας προάγεται ο ιονισμός των πρωτεϊνών 
του κυτταρικού τοιχώματος και, κατά συνέπεια, η 
ένταση των λαμβανομένων σημάτων.22

Σε ό,τι αφορά το ρόλο του χημικού υποστρώμα-
τος στη διάκριση μεταξύ Gram-θετικών και Gram-
αρνητικών βακτηρίων, υπάρχουν δύο διαφορετικές 
βασικές θεωρήσεις. Η πρώτη υιοθετεί τη χρήση 
διαφορετικού χημικού υποστρώματος για τα Gram-
θετικά (5-chloro-2-mercaptobenzothiazole)18,23 και 
Gram-αρνητικά (α-cyano-4-hydroxycinnamic acid)18 
βακτήρια και στηρίζεται στα εξής: με δεδομένη την 
απουσία μεθοδολογικών σφαλμάτων, οι λαμβανό-
μενες φασματομορφές διαφέρουν χαρακτηριστικά 
μεταξύ των Gram-θετικών και των Gram-αρνητικών 
βακτηρίων. Τα Gram-θετικά βακτήρια δεν ιονίζο-
νται επαρκώς σε σχέση με τα Gram-αρνητικά, με 
αποτέλεσμα να λαμβάνονται λίγα φάσματα μάζας, 
χαμηλής έντασης και μικρού εύρους τιμών, λόγω 
διαφορών στη δομή και τη σύνθεση του κυτταρικού 
τοιχώματος μεταξύ των δύο ομάδων.26,27 Η χρήση 
διαφορετικού χημικού υποστρώματος για τις δύο 
ομάδες, αφού έχει προηγηθεί ενζυμική ή χημική 
κατεργασία του κυτταρικού τοιχώματος, μπορεί να 
ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις παρατηρούμενες 
διαφορές στα λαμβανόμενα φάσματα μάζας, κάνο-
ντας έτσι ακριβέστερη τη σαφή διάκριση και την 
ταυτοποίηση των βακτηρίων.27

Η δεύτερη θεώρηση υιοθετεί τη χρήση του ίδιου 
χημικού υποστρώματος για Gram-θετικά και αρνητικά 
βακτήρια, αφού στηρίζει την αξιολόγηση των λαμ-
βανομένων φασμάτων στις υψηλές σαφείς κυματο-
μορφές των εν αφθονία υπαρχουσών και ιονιζόμενων 
ριβοσωμικών πρωτεϊνών, που τελικά ευθύνονται σε 
μεγάλο βαθμό για τα λαμβανόμενα σήματα,24 και όχι 
σε φάσματα που προέρχονται από τον ιονισμό των 
πρωτεϊνών του κυτταρικού τοιχώματος. 

Με την εφαρμογή της μεθόδου στην κλινική πρά-
ξη έχουν διαπιστωθεί διαφορές των λαμβανομένων 
φασμάτων για το κάθε είδος μικροοργανισμού, οι 
οποίες αποδίδονται, τόσο στη χρήση διαφορετικών 
καλλιεργητικών υλικών (γεγονός που οδηγεί στην 
τροποποίηση των επιφανειακών συστατικών του), 

μάζας έχει σημαντικό ρόλο ως μια εύχρηστη μέθοδος 
που καλύπτει ικανοποιητικά το σύνολο του φάσμα-
τος των πιθανών βιολογικών απειλών, σε αντίθεση 
με άλλες πιο ειδικές μεθόδους, όπως η αλυσιδωτή 
αντίδραση της πολυμεράσης (PCR) και η ανίχνευση 
ειδικών αντισωμάτων. Η συμπληρωματική εφαρμο-
γή των μεθόδων αυτών μπορεί να περιορίσει κατά 
πολύ τα λανθασμένα αποτελέσματα, κάτι ιδιαίτερα 
σημαντικό στον ευαίσθητο τομέα της πρόληψης και 
της αντιμετώπισης της βιοτρομοκρατίας.17

Μεταξύ των τεχνικών της φασματομετρίας μάζας, 
ο φασματογράφος μάζας MALDI-TOF-MS πλεονεκτεί 
στην ανάλυση πρωτεϊνών πολύπλοκων βιολογικών 
μειγμάτων.18 Ανεπεξέργαστες πρωτεΐνες (crude pro-
tein), υψηλού και χαμηλού μοριακού βάρους, που 
αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της ξηρής μάζας των 
βακτηρίων,18,19 μπορούν να διακριθούν εύκολα χωρίς 
τη χρήση εκτεταμένου αρχικού διαχωρισμού. Η μη 
ευαισθησία του φασματογράφου μάζας MALDI-TOF-
MS σε προσμίξεις μειώνει τη χρονοβόρο διαδικασία 
απομάκρυνσής τους, γεγονός που επιβάλλεται στην 
εφαρμογή άλλων μεθόδων, μειώνοντας έτσι το συ-
νολικό χρόνο ανάλυσης του δείγματος.18 

Πλεονέκτημα του MALDI-TOF-MS είναι η ικα-
νότητά του να ταυτοποιεί με υψηλή ευαισθησία 
δείγματα μικροοργανισμών (Gram-αρνητικά και 
Gram-θετικά βακτήρια, κυανοβακτήρια, μύκητες και 
πρωτόζωα)20 σε ανέπαφη κυτταρική μορφή, μειώ-
νοντας επίσης σημαντικά το χρόνο παρασκευής του 
δείγματος.18,19,21,22 Τα μόρια, τα οποία ανιχνεύει είναι 
κυρίως επιφανειακές23	και ριβοσωμικές πρωτεΐνες του 
βακτηρίου.24 Η ικανότητά του αυτή είναι πολύ χρή-
σιμη στην ταυτοποίηση των μικροοργανισμών, αφού 
σημαντικές ιδιότητες που αφορούν στη φυσιολογία 
τους [π.χ. μεταφορά ηλεκτρονίων (electron transport) 
και μετατροπή σήματος (signal transduction)], την 
παθογόνο δράση και τη λοιμογόνο ισχύ τους [π.χ. 
τοξίνες, αιμοσυγκολλητίνες, υποδοχείς σύνδεσης 
(ligants, binding receptors)] συσχετίζονται με την 
κυτταρική τους επιφάνεια. Επίσης, η φασματομετρία 
μάζας MALDI-TOF-MS προσφέρει την ικανότητα 
συγκριτικής ανάλυσης αυτών των μορίων μεταξύ 
των μικροοργανισμών.23,25 Η ανίχνευση ριβοσωμικών 
πρωτεϊνών είναι εξίσου σημαντική, αφού ως γνωστό 
οι δομές αυτές εξυπηρετούν το μηχανισμό μετάφρα-
σης του κυτταρικού DNA. Συνεπώς, ο πρωτεϊνικός 
αυτός στόχος ανίχνευσης και ταυτοποίησης είναι 
παρών σε όλα τα ζωντανά κύτταρα και πρακτικά 
ανεπηρέαστος από περιβαλλοντικές αλλαγές.24
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όσο και στις διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης του μι-
κροοργανισμού.22 Σε ό,τι αφορά τις φάσεις ανάπτυξης 
του μικροοργανισμού, διαφορές στα λαμβανόμενα 
σήματα δεν παρατηρήθηκαν μόνο σε βακτήρια, τα 
οποία παρουσιάζουν μορφολογικές αλλαγές και 
σαφή τροποποίηση της σύνθεσης του κυτταρικού 
τους τοιχώματος (όπως είναι το Helicobacter και 
ο Bacillus), αλλά παρατηρήθηκαν και σε βακτήρια 
τα οποία δεν παρουσιάζουν εμφανείς μορφολογικές 
διαφορές κατά την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό 
τους.22 Όπως είναι ευνόητο, η διατήρηση σταθερών 
συνθηκών ανάπτυξης των μικροοργανισμών, με 
κατά το δυνατό σταθερή μοριακή δομή του κυττα-
ρικού τους τοιχώματος, μπορεί να βελτιώσει την 
επαναληψιμότητα της μεθόδου όταν εφαρμόζεται η 
πρώτη θεώρηση και τεχνική, ενώ δεν έχει ιδιαίτερη 
σημασία όταν εφαρμόζεται η δεύτερη με βάση την 
οποία η σταθερή παρουσία και η ανίχνευση του 
ριβοσωμικού πρωτεϊνικού υλικού σε όλα τα στάδια 
ανάπτυξης μπορεί να εγγυηθεί την αξιοπιστία των 
λαμβανομένων αποτελεσμάτων.22

Η φασματομετρία μάζας MALDI-TOF-MS χρη-
σιμοποιείται σήμερα όχι μόνο ερευνητικά, αλλά 
και στην καθημερινή μικροβιολογική πράξη για 

την ταυτοποίηση δειγμάτων μικροοργανισμών σε 
ανέπαφη κυτταρική μορφή, βασιζόμενη είτε στην 
ανίχνευση χαρακτηριστικών για κάθε μικροοργα-
νισμό κορυφών, είτε στην ανάλυση ολόκληρου του 
λαμβανόμενου φάσματος το οποίο συγκρινόμενο με 
τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων καλά ταυτοποιη-
μένων μικροοργανισμών, κατατάσσει το υπό εξέταση 
δείγμα σε επίπεδο γένους, είδους ή και στελέχους 
(strain) (εικ. 4).21 Τελευταία, η πρακτική εφαρμογή 
της μεθόδου επεκτείνεται και στον ιδιαίτερα σημα-
ντικό τομέα της αξιολόγησης της λοιμογόνου ισχύος 
των ταυτοποιούμενων μικροοργανισμών. Σύγχρονες 
αναφορές περιγράφουν την ικανοποιητική διάκριση 
των ιδιαίτερα λοιμογόνων στελεχών από άλλα λιγό-
τερο παθογόνα στελέχη, όπως είναι ο Streptococcus	
pyogenes, ο Staphylococcus	aureus ανθεκτικός στη 
μεθικιλλίνη ή την τεϊκοπλανίνη, η Escherichia	coli 
O157:H7, η Yersinia	enterocolitica, η Salmonella	
typhimurium και στελέχη εντεροβακτηριακών που 
παράγουν εκτεταμένου φάσματος β-λακταμάσες 
τύπου TEM (extended-spectrum beta-lactamases 
TEM-type).20,23,28,29 Η νέα αυτή προοπτική στηρίζεται 
στην ίδια βασική αρχή της μεθόδου, όπου συγκε-
κριμένες πρωτεΐνες ευθύνονται για τη δημιουργία 

Εικόνα 4. MALDI-TOF φάσματα διαφορετικών βακτηριακών ειδών.
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χαρακτηριστικών κορυφών στο λαμβανόμενο φάσμα. 
Ο περαιτέρω εντοπισμός σημάτων πρωτεϊνών που 
σχετίζονται με τη λοιμογόνο ισχύ των μικροοργα-
νισμών και κατ’ επέκταση η προσθήκη των πληρο-
φοριών αυτών στις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων, 
μπορεί να προσδώσει ιδιαίτερη δυναμική στη νέα 
αυτή κατεύθυνση της χρήσης της φασματομετρίας 
μάζας MALDI-TOF-MS.

Η τρέχουσα χρήση της φασματομετρίας μάζας 
MALDI-TOF-MS παραμένει σχετικά περιορισμένη, 
παρουσιάζει όμως σημαντική δυναμική στηριζόμενη 
σε σύγχρονες αναφορές, ιδιαίτερα ενθαρρυντικές 
ως προς την εξέλιξη της μεθόδου. Η διεύρυνση των 
διαθέσιμων βάσεων δεδομένων που πραγματοποιεί-
ται με τη συνεχή χρήση της μεθόδου και την τελική 

κατοχύρωση χαρακτηριστικών φασμάτων (spectral 
fingerprints)21,30 για κάθε μικροοργανισμό, είναι 
θεμελιώδους σημασίας και μπορεί να οδηγήσει στη 
μελλοντική ευρεία εφαρμογή της μεθόδου στην καθ’ 
ημέρα κλινικο-εργαστηριακή πρακτική.
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SUMMARY

MALDI-TOF mass spectrometry
E.	KALOGEROPOULOU,1,2	W.	SOLBACH,2	J.	KNOBLOCH2

1Department	of	Clinical	Microbiology,	“Attikon”	University	Hospital,	Chaidari,	Greece,	2Institute	for	Medical	
Microbiology	and	Hygiene,	University	of	Lübeck,	Germany

Mass	spectrometry	(MS),	a	general	method	for	molecular	detection	and	identification,	has	been	
in	use	for	at	least	50	years.	New	applications,	such	as	MALDI-TOF-MS	are	currently	under	
development,	raising	new	prospects	in	different	sectors	of	the	Biosciences.	The	basic	stages	of	
the	MALDI-TOF-MS	method	are	the	following:	Ionization	of	macro-molecules,	mainly	proteins,	
which	derive	from	a	microbiological	sample	which	is	prepared	easily	and	rapidly;	acceleration	
of	these	ions	towards	the	detector	area	through	a	vacuum	space,	under	controlled	conditions;	
spectrum	presentation	of	the	detected	signals;	molecular	identification	according	to	the	mass/
charge	ratio.	Maintenance	of	appropriate	conditions	during	the	preparation	and	placement	of	
the	sample	on	the	special	target	plate,	and	the	choice	of	the	solvent	and	the	matrix	that	will	
be	used	are	fundamental	for	accurate	microbiological	identification.	As	regards	the	basic	dis-
crimination	between	Gram-positive	and	Gram-negative	bacteria,	two	different	approaches	are	
currently	in	use,	characterized	by	different	strategies	on	the	choice	of	the	matrix.	The	final	stage	
is	comparison	of	the	findings	with	a	continuously	increasing	spectra	database.	The	application	
of	the	MALDI-TOF-MS	method	yields	characteristic	mass	spectral	fingerprints	for	the	samples	
examined,	offering	dynamic	prospects	in	the	field	of	microbiological	diagnosis.
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εφαρμογή τεχνικής ανίχνευσης νουκλεϊνικών οξέων  
για ασφαλέστερη μετάγγιση αίματος και παραγώγων:
Εμπειρία του Κέντρου Μοριακού Ελέγχου Βορειοδυτικής 
Ελλάδας
Ε.	Ζερβού,1	ο.	βαλάρη,1	λ.	Ντόβα,1	Μ.	βίνη,1	Ε.	Παππά,2		Μ.	Τζιλιάνος,3		
λ.	Φωτίου,4	Α.	Γιαννουλάκος,5	Α.	Τζόλου,1	Ε.	Ξάνθη1	

Σκοπός:	η	εισαγωγή	νέων	τεχνολογιών	και	εργαστηριακών	μεθόδων	στον	έλεγχο	και	
στην	επεξεργασία	του	αίματος,	όπως	η	εφαρμογή	μοριακών	μεθόδων	ανίχνευσης	ιών,	
καθιστούν	σήμερα	τη	μετάγγιση	αίματος	ασφαλέστερη	όσο	ποτέ.	Μέχρι	το	2006,	ο	υπο-
χρεωτικός	έλεγχος	του	αίματος	αφορούσε	στην	ανίχνευση	των	HbsAg,	αντι-HIV-1-2,	
αντι-HTLVI-II	και	αντισωμάτων	για	σύφιλη.	Το	2006,	το	Υπουργείο	Υγείας	αποφάσισε	
τη	σταδιακή	εφαρμογή	του	μοριακού	ελέγχου	του	αίματος	με	μοριακές	μεθόδους	(nucleic	
acid	testing,	NAT)	για	τους	ιούς	HBV,	HCV	και	HIV	σε	μονήρη	δείγματα	πανελλαδικά.	
Σκοπός	της	παρούσας	μελέτης	είναι	η	παρουσίαση	των	αποτελεσμάτων	του	Κέντρου	
Μοριακού	Ελέγχου	(ΚΜΕ)	της	βορειοδυτικής	Ελλάδας	από	την	εφαρμογή	του	μοριακού	
ελέγχου	του	αίματος	με	NAT	και	η	σύγκριση	με	τα	αντίστοιχα	του	ορολογικού	ελέγχου.	
Υλικό-Μέθοδος:	Στο	ΚΜΕ	και	σε	διάστημα	25	μηνών	από	τη	σταδιακή	έναρξη	εφαρ-
μογής	του	μοριακού	ελέγχου	ελέγχθηκαν	με	ΝΑΤ	συνολικά	31.102	δείγματα,	τα	οποία	
προέρχονταν	κυρίως	από	αιμοδότες	αλλά	και	από	δότες	αιμοπεταλίων	και	υποψήφιους	
δότες	οργάνων.	ο	νουκλεϊνικός	προσδιορισμός	των	ιών	πραγματοποιείται	με	τη	μέθοδο	
TMA	(transcription	mediated	amplification),	η	οποία	επιτρέπει	τον	προσδιορισμό	RNA	
μεταγράφων	των	ιών	(Procleix	Ultrio	HIV1/HCV/HBV)	(Chiron,	Emersville,	CA,	USA).	
ο	ανοσοενζυμικός	έλεγχος	(ΕΙΑ)	του	HBsAg	και	των	HBV-δεικτών	αντι-HBc	ολικό,	
IgM	αντι-HBc,	αντι-ηβs,	ηβeAg	καθώς	επίσης	αντι-HBe	γίνεται	στους	αναλυτές	Ax-
sym	Plus	και	Architect	i2000SR	(Abbott	Laboratories,	Abbott	Park,	Illinois,	USA.).ο	
προσδιορισμός	των	αντι-HCV	αντισωμάτων	πραγματοποιείται	με	αντιδραστήρια	τρίτης	
γενεάς	των	εταιρειών	Ortho	(Ortho	Clinical	Diagnostics,	Johnson	&	Johnson	Company	
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Εισαγωγή
Η μετάγγιση αίματος και παραγώγων του σήμερα 

είναι ασφαλέστερη όσο ποτέ άλλοτε. Η απαίτηση 
όμως του κοινού για μηδενικό κίνδυνο από τις με-
ταγγίσεις, οδήγησε στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών 
και μεθόδων αναφορικά με τον έλεγχο και την επε-
ξεργασία του αίματος. Χαρακτηριστικά παραδείγ-
ματα αποτελούν η εφαρμογή μοριακών μεθόδων 
ανίχνευσης ιών και η αδρανοποίηση παθογόνων 
παραγόντων στο πλάσμα και στα αιμοπετάλια. 

Στην Ελλάδα, μια χώρα με 11.000.000 πληθυσμό, 
σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας η 
συλλογή αίματος το 2006 ήταν 603.312 μονάδες 
ενώ 25.000 μονάδες εισήχθησαν από τον ελβετικό 
Ερυθρό Σταυρό. Την ίδια περίοδο, μεταγγίστηκαν 
563.909 μονάδες ερυθρών, από τις οποίες 108.361 
μονάδες (19,1%) σε ασθενείς με μεσογειακή αναιμία. 

Δυστυχώς, μόνο το 44,4% του συλλεγόμενου αίματος 
προέρχεται από εθελοντές αιμοδότες, ενώ το 49% 
από αιμοδότες αντικατάστασης, που δίνουν αίμα για 
συγγενείς και φίλους. Το υπόλοιπο 2,6% προέρχεται 
από τις ένοπλες δυνάμεις. Το σύστημα αιμοδοσίας 
στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά αποκεντρωμένο και 
αναμένεται η αναδιοργάνωσή του σύμφωνα με νέο 
νόμο που έχει ψηφιστεί (ΦΕΚ, αρ. 3402). Σήμερα, 
στα Κρατικά Νοσοκομεία της χώρας λειτουργούν 
95 Υπηρεσίες Αιμοδοσίας που πραγματοποιούν 
προσέλκυση αιμοδοτών, αιμοληψίες, εργαστηρι-
ακό έλεγχο του αίματος, παρασκευή παραγώγων, 
προμεταγγισιακό έλεγχό του και έχουν την ευθύνη 
μετάγγισης του αίματος και των παραγώγων του, 
καθώς και την καταγραφή των ανεπιθύμητων αντι-
δράσεων από αυτή. 

Μέχρι το 2006, ο υποχρεωτικός έλεγχος του 
αίματος ήταν για HbsAg, αντι-HIV-1-2, αντι-HTLVI-

Raritan,	New	Jersey,	USA)	ή	Abbott,	ενώ	για	τον	προσδιορισμό	των	αντι-HIV	αντισω-
μάτων	και	του	αντιγόνου	p24	χρησιμοποιούνται	αντιδραστήρια	της	εταιρείας	Abbott.	
Για	τον	προσδιορισμό	των	HTLV-I/II	αντισωμάτων	χρησιμοποιείται	η	εταιρεία	Ortho,	
ενώ	για	την	ανίχνευση	της	σύφιλης	πραγματοποιείται	είτε	RPR	είτε	ELISA.	Tα	θετικά	
αποτελέσματα	με	ΕΙΑ	για	την	HCV-λοίμωξη	επιβεβαιώνονται	με	ανοσοαποτύπωση	κατά	
Western	(INNO-LIA	HCVAbIII,	Innolia	Ιnnogenetics	Ghent,	Belgium)	ή	RIBA	τρίτης	
γενεάς	(HCV	version	3.0	RIBA	Ortho	Diagnostics,	Raritan,	NJ),	καθώς	επίσης	τα	θετικά	
αποτελέσματα	με	ΕΙΑ	για	αντι-HIV	και	HTLV-I/II	επιβεβαιώνονται	με	ανοσοαποτύπωση	
κατά	Western	(INNO-LIA	HIVI/II,	INNO-LIA	HTLV	Ab	I/II	Innolia	Ιnnogenetics	Ghent,	
Belgium).	Αποτελέσματα:	Συνολικά,	στις	31.102	αιμοληψίες	που	ελέγχθηκαν,	οι	74	ήταν	
ΝΑΤ	επαναλαμβανόμενα	θετικές,	ενώ	θετικά	αποτελέσματα	ανοσοενζυμικών	δοκιμασιών	
για	HBsAg,	αντι-HCV	και	αντι-HIV	βρέθηκαν	συνολικά	σε	135	αιμοληψίες.	Σε	59/63	
HBsAg	(+)	αιμοληψίες	η	NAT	ήταν	επίσης	θετική,	ενώ	σε	4/63	ήταν	αρνητική.	οι	12/13	
αντι-HCV	(+)	επιβεβαιωμένες	με	RIBA	ήταν	NAT	(+),	ενώ	οι	6	αντι-HCV	αδιευκρίνιστες	
με	RIBA	και	οι	20	RIBA	αρνητικές	ήταν	επίσης	NAT	(-).	Εξίσου,	οι	34	αντι-HIV-1/2	+p24	
EIA	(+)	με	WB	(-)	ήταν	NAT	(-).	Σε	9	περιπτώσεις	η	ΝΑΤ	ήταν	θετική	(8	HBV	και	1	HIV),	
ενώ	ο	ορολογικός	ήταν	αρνητικός.	Συμπεράσματα:	η	συνεισφορά	του	μοριακού	ελέγχου	
όσον	αφορά	στην	αύξηση	της	ασφάλειας	του	μεταγγιζόμενου	αίματος	αναδεικνύεται	από	
αυτές	τις	9	περιπτώσεις,	καθώς	αποκαλύφθηκαν	2	περιπτώσεις	οξείας	λοίμωξης	(1	HBV	
και	1	HIV)	στο	παράθυρο	και	7	περιπτώσεις	λανθάνουσας	HBV-λοίμωξης.
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II και αντισώματα για σύφιλη. Το 2006, μετά από 
την αναφορά μετάδοσης HIV-1 σε 2 ασθενείς –ένα 
κορίτσι 16 ετών με μεσογειακή αναιμία που μεταγγί-
στηκε με ερυθρά και ένας ασθενής που υποβλήθηκε 
σε καρδιοχειρουργική επέμβαση και μεταγγίστηκε 
με πλάσμα που προερχόταν από τον ίδιο αιμοδότη, 
ο οποίος βρισκόταν στην περίοδο παραθύρου για 
HIV-λοίμωξη– το Υπουργείο Υγείας αποφάσισε 
τη σταδιακή εφαρμογή του μοριακού ελέγχου του 
αίματος με NAT (nucleic acid testing, NAT) για 
τους ιούς HBV, HCV και HIV σε μονήρη δείγματα 
σε όλη τη χώρα. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση 
των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του ελέγχου 
του αίματος με NAT στην περιοχή της βορειοδυτι-
κής (ΒΔ) Ελλάδας, προκειμένου να αναδειχθούν τα 
οφέλη και οι προβληματισμοί που προέκυψαν καθώς 
επίσης η σύγκριση των αποτελεσμάτων της NAT με 
εκείνα του ορολογικού ελέγχου για τους ιούς HBV, 
HCV και HIV. 

Υλικό και μέθοδοι 
Οργάνωση του Κέντρου Μοριακού 
Ελέγχου του αίματος με ΝΑΤ  
της βορειοδυτικής Ελλάδας

Το Κέντρο Μοριακού Ελέγχου του αίματος με 
ΝΑΤ βρίσκεται στην Αιμοδοσία του Πανεπιστημι-
ακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Ελέγχει το αίμα που συλλέγεται από τα νοσοκο-
μεία της Ηπείρου (νομοί Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, 
Θεσπρωτίας) και των Ιονίων Νήσων (Λευκάδας και 
Κέρκυρας). Η ετήσια συλλογή αίματος στην περιο-
χή είναι περίπου 26.000 μονάδες ερυθρών και 300 
μονάδες αφαίρεσης αιμοπεταλίων ενώ καλύπτουν 
πληθυσμό 469.361 μονίμων κατοίκων.

Από τον Απρίλιο του 2006 άρχισε ο έλεγχος του 
αίματος σταδιακά από το Πανεπιστημιακό Νοσοκο-
μείο Ιωαννίνων και μέχρι τέλος του Ιουλίου του 2007 
είχε ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δειγμάτων όλων 
των νοσοκομείων της περιφέρειας της ΒΔ Ελλάδας. 
Από την έναρξη έως στις 31.5.2008 εξετάστηκαν 
30.096 δείγματα από αιμοδότες, 907 δείγματα από 
δότες αιμοπεταλίων και 99 δείγματα από υποψήφιους 
δότες μοσχευμάτων, φθάνοντας τα 31.102 δείγματα, 
συνολικά. 

Διαδικασία ορολογικού ελέγχου του αίματος

Ο έλεγχος του HBsAg και των HBV δεικτών 
αντι-HBc ολικό, IgM αντι-HBc, αντι-ΗΒs, ΗΒeAg 
και αντι-HBe με ανοσοενζυμικές μεθόδους (ΕΙΑ) 
πραγματοποιείται σε όλες τις Αιμοδοσίες που κα-
λύπτονται από το Κέντρο Μοριακού Ελέγχου της 
ΒΔ Ελλάδας με αντιδραστήρια της εταιρείας Abbott 
στους αναλυτές Axsym Plus και Architect i200SR 
(Abbott Laboratories, Abbott Park, Illinois, USA). Ο 
προσδιορισμός των αντι-HCV αντισωμάτων πραγ-
ματοποιείται με αντιδραστήρια τρίτης γενεάς είτε 
της εταιρείας Ortho (Ortho HCV 3.0, Ortho Clinical 
Diagnostics, Johnson & Johnson company Raritan, 
New Jersey, USA) είτε της εταιρείας Abbott [Axsym 
HCV version 3.0 (Abbott Laboratories Abbott Park, 
Illinois, USA)], ενώ για τον προσδιορισμό των 
αντι-HIV αντισωμάτων και του αντιγόνου p24 χρη-
σιμοποιούνται αντιδραστήρια της εταιρείας Abbott 
(Axsym HIV Ag/Ab Combo). Για τον προσδιορισμό 
των HTLV-I/II αντισωμάτων χρησιμοποιούνται 
αντιδραστήρια των εταιρειών Ortho (Ortho HTLV 
I/II Ab Capture, Ortho, USA), ενώ για την ανίχνευση 
της σύφιλης πραγματοποιείται είτε RPR (Syphilis 
RPR test, Human Gesellschaft fόr Biochemika und 
Diagnostika GmbH, Wiesbaden, Germany), είτε 
ELISA (Architect Syphilis, Abbott Laboratories, Ab-
bott Park, Illinois, USA). Tα θετικά αποτελέσματα 
με ΕΙΑ για την HCV-λοίμωξη επιβεβαιώνονται με 
Western blot (Innolia Ιnogenetics Gent, Belgium) 
ή RIBA 3.0 strip immunoblot assay τρίτης γενεάς 
(RIBA Chiron Emersville, CA, USA) καθώς επίσης 
τα θετικά αποτελέσματα με ΕΙΑ για αντι-HIV και 
HTLV-I/II επιβεβαιώνονται με Western blot (Innolia 
Innogenetics).

Διαδικασία μοριακού ελέγχου  
του αίματος με ΝΑΤ

Ο μοριακός προσδιορισμός των HBV-DNA, 
HCV-RNA και HIV-RNA πραγματοποιείται σε όλες 
τις αιμοληψίες της αιμοδοσίας (ολικού αίματος και 
αιμοπεταλίων αφαίρεσης) καθώς και στους δότες 
οργάνων για μεταμόσχευση. Ο προσδιορισμός γίνεται 
με τη μέθοδο PROCLEIx ULTRIO HIV1/HCV/HBV 
(τεχνολογία ΝΑΤ της CHIRON) ακολουθώντας το 
πρωτόκολλο της μεθόδου Procleix® Ultrio® assay 
(nucleic acid testing, Chiron Corporation, Emersville, 
CA, USA). Η συγκεκριμένη TMA (transcription 
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mediated amplification) μοριακή μέθοδος ανιχνεύει 
RNA μόρια των ιών, παραγόμενα μετά από μεταγρα-
φή, ακολουθώντας μια πορεία τριών βημάτων: (α) 
προετοιμασία του δείγματος όπου πραγματοποιείται 
επαγκίστρωση του γενωμικού υλικού των ιών, (β) 
ενίσχυση μέσω της μεταγραφής και παραγωγή RNA 
μεταγράφων και (γ) φθορισιομετρικό προσδιορισμό, 
ακολουθώντας πρωτόκολλο προστασίας μέσω υβρι-
δισμού. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της μεθόδου 
είναι η ανίχνευση πολύ χαμηλών επιπέδων RNA ή 
DNA ιού και έτσι μπορεί να ανακαλύπτει λοιμώξεις 
μη ανιχνεύσιμες με τη χρήση άλλων σύγχρονων 
εγκεκριμένων ορολογικών δοκιμασιών, καθώς επίσης 
εμφανίζει υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα στην 
ανίχνευση του γενετικού υλικού των ιών. Επιπλέον, 
η τεχνολογία της ΝΑΤ παρέχει επίπεδο ασφάλειας 
καθώς ανιχνεύει νωρίτερα τη μόλυνση, μειώνοντας 
έτσι την περίοδο παραθύρου της διάγνωσης (απουσία 
ορολογικών δεικτών). 

Τα δείγματα αίματος συλλέγονται απευθείας από 
το συνοδό ασκό δειγματοληψίας που συνδέεται με 
τον κύριο ασκό κατά τη διάρκεια της αιμοληψίας, σε 
δύο σωληνάρια με αντιπηκτικό EDTA των 6 mL. Τα 
σωληνάρια αυτά φέρουν τον ίδιο γραμμικό κώδικα 
(barcode) με τον ασκό, καθώς και με όλα τα παράγωγα 
ή δείγματα που τον ακολουθούν. Φυγοκεντρούνται 
στις 3.500 στροφές για 10 min και φυλάσσονται σε 
θερμοκρασία 2–8 oC για μέγιστο χρόνο 8 ημερών. 
Το υπερκείμενο πλάσμα, αφού διαχωριστεί από τα 
κύτταρα του αίματος μπορεί να φυλαχθεί στους -20 
oC για ένα χρόνο.

Ο προσδιορισμός του ιικού φορτίου πραγματοποι-
είται σε μονήρη δείγματα ταυτόχρονα και για τους 
τρεις ιούς. Για να είναι αποδεκτά τα αποτελέσματα 
πρέπει να φέρουν την ένδειξη έγκυρο “valid” ενώ οι 
τιμές των βαθμονομητών (calibrators) να βρίσκονται 
εντός των αποδεκτών ορίων που θέτει η μέθοδος.

Στην περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος στη 
ΝΑΤ και αρνητικών αποτελεσμάτων στον ορολογικό 
έλεγχο, ο ασκός αίματος απελευθερώνεται για με-
τάγγιση. Στην περίπτωση όπου το αποτέλεσμα στη 
ΝΑΤ αρχικά είναι θετικό, o ασκός και τα παράγωγά 
του δεσμεύονται ενώ το δείγμα ελέγχεται περαιτέρω. 
Το Κέντρο ενημερώνεται από την αντίστοιχη Αιμο-
δοσία για το αποτέλεσμα του ορολογικού ελέγχου 
και αποστέλλεται ο ασκός του πλάσματος (FFP) ή 
δείγμα αίματος από τον ασκό των ερυθρών –αν δεν 
υπάρχει πλάσμα– για να γίνει η δοκιμασία διάκρισης 
(discriminatory test, dHxV) για καθένα από τους 

τρεις ιούς χωριστά. Στην περίπτωση όπου και το 
αποτέλεσμα του ορολογικού ελέγχου είναι επίσης 
θετικό σε ένα από HbsAg, αντι-HCV και αντι-HIV, 
ακολουθεί η δοκιμασία διάκρισης που επιβεβαιώνει 
την παρουσία ενός ή περισσοτέρων μολυσματικών 
παραγόντων. Η μονάδα αίματος καταστρέφεται, ο 
αιμοδότης ενημερώνεται από την Υπηρεσία Αιμο-
δοσίας και απορρίπτεται ως αιμοδότης. Παράλληλα, 
ενημερώνεται το σύστημα πληροφορικής της Αιμοδο-
σίας, έτσι ώστε να μη γίνεται αποδεκτός στο μέλλον 
και διά βίου για αιμοδότηση. Αν το αποτέλεσμα του 
ορολογικού ελέγχου είναι αρνητικό για HΒsAg, αντι-
HCV και αντι-HIV, η ΝΑΤ επαναλαμβάνεται από 
το αρχικό δείγμα και από τον ασκό του πλάσματος, 
ενώ παράλληλα γίνεται έλεγχος του αρχικού δείγμα-
τος για ολικό αντι-HBc, IgM αντι-HBc, αντι-ΗΒs, 
ΗΒeAg και αντι-HBe προκειμένου να διαπιστωθεί 
αν πρόκειται για λανθάνουσα HBV λοίμωξη, εφόσον 
υπάρχει αντι-HBc μόνο ή σε συνδυασμό με αντι-
ΗΒs ή και αντι-HBe. Σε κάθε περίπτωση αρχικά 
θετικού ΝΑΤ αποτελέσματος, ανεξάρτητα από την 
επαναληψιμότητα της θετικότητας στην επανάληψη, 
η αιμοληψία καταστρέφεται. Στον αλγόριθμο του 
πίνακα 1 φαίνεται η διαδικασία που ακολουθείται, 
ανάλογα με το συνδυασμό των αποτελεσμάτων του 
ορολογικού ελέγχου και της ΝΑΤ, σχετικά με την 
παρακολούθηση των αιμοδοτών και την επανένταξή 
τους στην αιμοδοσία.

Αποτελέσματα
Περιπτώσεις όπου οι ανοσοενζυμικές 
δοκιμασίες (ΕΙΑ) ήταν θετικές για 
HBsAg ή αντι-HCV ή αντι-HIV-1/2+p24

 HBsAg	θετικό. Στις 31.102 αιμοληψίες, 63 είχαν 
με ΕΙΑ θετικό HBsAg (0,2%). Οι 54/63 είχαν ΝΑΤ 
αποτελέσματα επαναλαμβανόμενα θετικά, και 43 
όπου υπήρχε ασκός πλάσματος και στις οποίες πραγ-
ματοποιήθηκε δοκιμασία διάκρισης ήταν θετικές για 
HBV. Σε 11 περιπτώσεις δεν έγινε δοκιμασία διάκρι-
σης λόγω μη καλής συνεννόησης με τις αντίστοιχες 
Αιμοδοσίες. Υπήρξαν 5/63 περιπτώσεις όπου, ενώ 
αρχικά η ΝΑΤ ήταν θετική, στην επανάληψη ήταν 
αρνητική, ενώ σε 1/5 περιπτώσεις η δοκιμασία 
διάκρισης ήταν HBV θετική ενώ στις άλλες 4 ήταν 
αρνητική. Σε 4/63 περιπτώσεις η ΝΑΤ ήταν επανα-
λαμβανόμενα αρνητική. Και οι 63 αιμοδότες ήταν 
αντι-HBc (+) και αντι-HBe (+) (πίν. 2).
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Πίνακας 1. Αλγόριθμος σε περιπτώσεις όπου η ΝΑΤ είναι αρχικά θετική και ο ορολογικός έλεγχος των HbsAg, αντι-
HCV και αντι-HIV αρνητικός

ΝΑΤ ΝΑΤ ΝΑΤ Δοκιμασία
διάκρισης
 
 

Δείκτες HBV Μονάδα Αιμοδότης 
Αρχικό 
δείγμα

Επανάλη-
ψη στο 
ίδιο 
δείγμα

Σε δείγμα 
FFP

Αντι-HBc 
ολικό
Αντι-HBs
Αντι-HBe

1. Θετικό Θετικό Αρνητικό Αρνητική Αρνητικοί Καταστροφή Επανεξέταση του αιμοδότη σε	
3	μήνες εάν δεν έχει εμφανίσει 
κανένα ορολογικό δείκτη. ΝΑΤ 
(-) επανεξέταση του αιμοδότη 
σε 6	μήνες εάν όλα τα αποτε-
λέσματα είναι αρνητικά 

2. Θετικό Θετικό Αρνητικό Αρνητική Θετικοί Καταστροφή Αποκλεισμός του αιμοδότη 
(πιθανή λανθάνουσα	HBV	λοί-
μωξη)

3. Θετικό Θετικό Αρνητικό Θετική Αρνητικοί 
ή θετικοί

Καταστροφή Αποκλεισμός του αιμοδότη

4. Θετικό Θετικό Θετικό Αρνητική Αρνητικοί Καταστροφή Επανεξέταση του αιμοδότη σε	
3	μήνες εάν δεν έχει εμφανίσει 
κανένα ορολογικό δείκτη. ΝΑΤ 
(-) επανεξέταση του αιμοδότη 
σε 6	μήνες εάν όλα τα αποτε-
λέσματα είναι αρνητικά

5. Θετικό Θετικό Θετικό Αρνητική Θετικοί Καταστροφή Αποκλεισμός του αιμοδότη 
(πιθανή λανθάνουσα	HBV	λοί-
μωξη)

6. Θετικό Θετικό Θετικό Θετική Αρνητικοί ή θε-
τικοί

Καταστροφή Αποκλεισμός του αιμοδότη

7. Θετικό Αρνητικό Θετικό Αρνητική Αρνητικοί Καταστροφή Επανεξέταση του αιμοδότη σε	
3	μήνες εάν δεν έχει εμφανίσει 
κανένα ορολογικό δείκτη. ΝΑΤ 
(-) επανεξέταση του αιμοδότη 
σε 6	μήνες εάν όλα τα αποτε-
λέσματα είναι αρνητικά

8. Θετικό Αρνητικό Θετικό Αρνητική Θετικοί Καταστροφή Αποκλεισμός του αιμοδότη 
(πιθανή λανθάνουσα	HBV	λοί-
μωξη)

9. Θετικό Αρνητικό Θετικό Θετική Αρνητικοί 
ή θετικοί

Καταστροφή Αποκλεισμός του αιμοδότη

10. Θετικό Αρνητικό Αρνητικό Αρνητική Αρνητικοί Καταστροφή Επανεξέταση του αιμοδότη σε	
3	μήνες εάν δεν έχει εμφανίσει 
κανένα ορολογικό δείκτη. ΝΑΤ 
(-) επανεξέταση του αιμοδότη 
σε 6	μήνες εάν όλα τα αποτε-
λέσματα είναι αρνητικά

11. Θετικό Αρνητικό Αρνητικό Αρνητική Θετικοί Καταστροφή Αποκλεισμός του αιμοδότη 
(πιθανή λανθάνουσα	HBV	λοί-
μωξη)

12. Θετικό Αρνητικό Αρνητικό Θετική Αρνητικοί 
ή θετικοί

Καταστροφή Αποκλεισμός του αιμοδότη
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Αξίζει να σημειωθεί ότι η ELISA θετικοποιήθηκε 
μετά από το πέρας 14 ημερών από τη στιγμή, την 
οποία η ΝΑΤ ήταν θετική. 
Οι υπόλοιπες 7/9 περιπτώσεις όπου η ΝΑΤ ήταν 

επαναλαμβανόμενα θετική, σύμφωνα με τα αποτε-
λέσματα του ελέγχου για HBV δείκτες, ήταν περι-
πτώσεις λανθάνουσας HBV λοίμωξης (πίν. 7).

Σε 74/31.102 (0,24%) αιμοληψίες υπήρξε ορολο-
γικός έλεγχος αρνητικός και ΝΑΤ αρχικά θετική και 
επαναλαμβανόμενα αρνητική στο ίδιο δείγμα και σε 
δείγμα πλάσματος για επιβεβαίωση της ταυτότητας 
του δείγματος. Στον πίνακα 8 παρουσιάζεται η πα-
ρουσία HBV δεικτών.

Συζήτηση
Στην παρούσα μελέτη ελέγχθηκαν 30.096 αι-

μοληψίες, οι οποίες προήλθαν από δότες αίματος, 
907 από δότες αιμοπεταλίων αφαίρεσης, καθώς 
και 99 δείγματα αίματος από υποψήφιους δότες 
μοσχευμάτων για παρουσία HIV-I, HBV και HCV 
νουκλεϊνικών οξέων με τη μέθοδο Procleix® Ultrio® 
assay. Παράλληλα, τα αποτελέσματα του μοριακού 
ελέγχου συγκρίθηκαν με εκείνα του ορολογικού 
ελέγχου για HBsAg, αντι-HCV και αντι-HIV. Στην 
περιοχή της ΒΔ Ελλάδας, η συχνότητα του HBsAg 
σε αιμοδότες είναι 0,85%,1 των αντι-HCV αντισω-
μάτων 0,61%, από τα οποία 0,24% επιβεβαιώθηκαν 
με RIBA ή Western Βlot –ενώ το υπόλοιπο 0,37% 
οφείλεται σε ψευδώς θετικό αποτέλεσμα– και δεν 
υπάρχει επιβεβαιωμένη περίπτωση HIV-λοίμωξης 
σε αιμοδότη.2

Όσον αφορά στα αποτελέσματα του ορολογι-
κού ελέγχου στην HCV-λοίμωξη σε σχέση με τα 
αποτελέσματα της ΝΑΤ, φαίνεται ότι από τις 12 
περιπτώσεις όπου ΕΙΑ και RIBA είναι θετικές, 
στις 11 (91,7%) υπάρχει συμφωνία με θετικότητα 
και στη ΝΑΤ και μόνο σε μία περίπτωση (8,3%) η 
ΝΑΤ είναι αρνητική. Στις 6 περιπτώσεις, όπου η 
RIBA ήταν αδιευκρίνιστη η ΝΑΤ ήταν αρνητική. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι περιπτώσεις όπου 
τα αποτελέσματα της RIBA ήταν αρνητικά ή αδι-
ευκρίνιστα και η ΝΑΤ αρνητική, τα αποτελέσματα 
της ΕΙΑ ήταν επαναλαμβανόμενα οριακά θετικά 
μόνο στον έλεγχο με Abbott, ενώ με ORTΗO ήταν 
επαναλαμβανόμενα αρνητικά. Δεν ανιχνεύτηκε πε-
ρίπτωση HCV-λοίμωξης σε περίοδο παραθύρου με 
την εφαρμογή της ΝΑΤ. Θα πρέπει να σημειωθεί η 
καλή συμφωνία (91,7%) μεταξύ των αποτελεσμάτων 

Αντι-HCV	θετικό. Σε 38 αιμοληψίες υπήρξε αντι-
HCV θετικό αποτέλεσμα με ΕΙΑ που επιβεβαιώθηκε 
με RIBA σε 12/38 περιπτώσεις. Σε 6/38 αιμοληψίες, 
η RIBA ήταν αδιευκρίνιστη, ενώ σε 20/38 η RIBA 
ήταν αρνητική. Στις 12 αιμοληψίες που ήταν επιβε-
βαιωμένες με RIBA, οι 11 ήταν επαναλαμβανόμενα 
θετικές με NAT, ενώ 1/12 ήταν επαναλαμβανόμενα 
NAT αρνητική. Στις 6/38 αιμοληψίες, οι οποίες ήταν 
RIBA αδιευκρίνιστες και στις 20/36 που ήταν RIBA 
αρνητικές, η NAT ήταν επαναλαμβανόμενα αρνη-
τική. Πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι περιπτώσεις 
όπου η RIBA ήταν αδιευκρίνιστη ή αρνητική και η 
ΝΑΤ αρνητική, η EIA για αντι-HCV ήταν οριακά 
θετική με τίτλο που βρισκόταν κοντά στο cut off 
της μεθόδου (πίν. 3). 
Αντι-HIV	θετικό. Υπήρχαν 34 αιμοδότες ΕΙΑ 

θετικοί για ΗΙV, αλλά κανένας από αυτούς δεν επι-
βεβαιώθηκε με Western Blot και όλοι τους ήταν ΝΑΤ 
αρνητικοί (πίν. 4).

Περιπτώσεις όπου οι ανοσοενζυμικές 
δοκιμασίες (ΕΙΑ) ήταν αρνητικές για HB-
sAg ή αντι-HCV ή αντι-HIV 1/2+p24

 Σε 9 περιπτώσεις (7 αιμοδότες και 2 δότες μο-
σχευμάτων) η ΝΑΤ είχε επαναλαμβανόμενα θετικά 
αποτελέσματα, ενώ η ΕΙΑ για HBsAg, HCV και 
HIV ήταν επαναλαμβανόμενα αρνητική. Μία από τις 
περιπτώσεις αυτές αφορούσε σε οξεία HBV-λοίμω-
ξη, άλλη μία αφορούσε σε οξεία HIV-λοίμωξη –οι 
αιμοδότες ευρίσκονταν σε περίοδο παραθύρου– και 
οι υπόλοιπες 7 περιπτώσεις αφορούσαν σε occult 
HBV (5 σε αιμοδότες και 2 σε δότες οργάνων).

Περιγραφή των δύο περιπτώσεων οξείας λοίμωξης 
σε περίοδο παραθύρου:

Η πρώτη περίπτωση αφορούσε σε γυναίκα, ηλι-
κίας 50 ετών, τακτική εθελόντρια αιμοδότρια που 
με βάση τα ορολογικά δεδομένα θεωρείται ότι 
είχε οξεία Β που βρισκόταν σε αποδρομή. Από 
τα δεδομένα φαίνεται ότι η μόλυνση προέκυψε 
μέσα σε χρονικό διάστημα 10 μηνών από την 
τελευταία της αιμοληψία (πίν. 5).
Η δεύτερη περίπτωση αφορά σε νέο άνδρα, ηλι-
κίας 28 ετών, τακτικό εθελοντή αιμοδότη που 
εμφάνιζε επαναλαμβανόμενα θετική ΝΑΤ, δοκι-
μασία διάκρισης dHIV (+) ενώ η ELISA για αντι-
HIV-1/2 +p24 αρχικά ήταν αρνητική (πίν. 6). Από 
λεπτομερή εξέταση του αιμοδότη προέκυψε ότι 
είχε ομοφυλοφιλικές σχέσεις χωρίς προφύλαξη. 

•

•
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Πίνακας 2. Συσχέτιση HBsAg θετικών αποτελεσμάτων και ΝΑΤ
HBsAg
θετικό

NAT              dHBV
Επαναλαμβανόμενα (+)

NAT            dHBV
Επαναλαμβανόμενα (-)

NAT                        dHBV
Αρχικά (+)
Στη συνέχεια (-)

63  54                    43*    4                    0 5**                         1               
*	Σε	11	περιπτώσεις	δεν	εστάλησαν		FFP	για	δοκιμασία	διάκρισης,	γιατί		είχαν	καταστραφεί	από	τις	συνεργαζόμενες	
Αιμοδοσίες
**	Σε	1/5	με	υψηλής	ευαισθησίας	PCR	(ultrasensitive)	ανιχνεύτηκαν	7,1x10	IU/mL,	ενώ	ήταν	dHBV	(-)

Πίνακας 3. Συσχέτιση αντι-HCV θετικών αποτελεσμάτων και ΝΑΤ
ΕΙΑ HCV 
Θετική

WB/RIBA         NAT
Θετική            Θετική 

WB/RIBA               NAT
Aδιευκρίνιστη     Θετική  

WB/RIBA             NAT
Αρνητική          Θετική

38  12                     11*
 −

  6                          0  20                       0

*11/	11	dHCV		και	1/12	dHCV	(-)

Πίνακας 4. Συσχέτιση αντι-HΙV θετικών αποτελεσμάτων και ΝΑΤ
ΕΙΑ HIV I/II
Θετική

WB
Θετική

NAT
Θετική

34 0 0

Πίνακας 5. Οξεία ηπατίτιδα Β σε περίοδο παραθύρου (σε αποδρομή)
Ημερομηνίες 
αιμοληψιών 

HBsAg NAT dHBV IgM
ολικό αντι-HBc     

HBeAg Αντι-HBe Αντι- 
HBs

ALT
AST

γGT

Έλεγχος ΝΑΤ
23/7/2007

(-) (+) (+) (+)           (+) (-) (+) (-) Φυσιο-
λογική

↑

Αναδρομι-
κός έλεγχος 
προηγούμενης 
αιμοληψίας 
6/9/2006

− − − −               − − − − Δεν 
έγινε

Δεν 
έγινε

Αιμοληψία 1 
μήνα μετά από 
τον αρχικό 
έλεγχο με ΝΑΤ
31/8/2007 

Αιμοληψία  12 
μήνες μετά 
από τον αρχι-
κό έλεγχο  
24 /7/2008

−

−

−

−

−

−

(+)           (+)

               

(+)            (+)

(-)

(-)

(+)

(+)

(-)

(+)
6 U/mL

Φυσιο-
λογική

Φυσιο-
λογική

↑

Φυ-
σιο-
λογι-
κή
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Πίνακας 6.	Οξεία HIV-1 λοίμωξη σε περίοδο παραθύρου
Ημερομηνίες αιμοληψιών Αντι-HIVI/II 

+p24
EIA

WB NAT dHIV RT-PCR
COBAS
Taq Man

Ημερομηνία αιμοληψίας με  
ΝΑΤ θετική

4/10/2007 (-) (-) (+) (+) 8,8x103

αντίγραφα/
mL

Ημερομηνία επανελέγχου 
με νέο δείγμα

17/10/2007 (+) χαμηλός 
τίτλος

(-) (+) (+)

Ημερομηνία προηγούμενης 
αιμοληψίας

16/1/2007 (-) (-) (-)

Πίνακας 7.	Επαναλαμβανόμενα θετική ΝΑΤ και λανθάνουσα (occult) HBV λοίμωξη
Λανθάνουσα ηπατί-
τιδα

Κατηγορία δότη HBV δείκτες ΝΑΤ dHBV

1η περίπτωση Αιμοδότης Μόνο αντι-HBc Επαναλαμβανόμενα (+) (+)

2η περίπτωση Δότης οστικού μο-
σχεύματος

Aντι-HBc +
Aντι-HBe

Επαναλαμβανόμενα (+) (-)

3η περίπτωση Αιμοδότρια Αντι-HBc +
Αντι-HBs 43,3 IU/
mL+αντι-HBe

Επαναλαμβανόμενα (+)
Μετά από 2 μήνες (-)

(+)
(-)

4η περίπτωση
ξαναήλθε

Αιμοδότης Aντι-HBc+
Aντι-HBe

Επαναλαμβανόμενα (+) (+)

5η περίπτωση Αιμοδότης Μόνο αντι-HBc Επαναλαμβανόμενα (+) (+)

6η περίπτωση

7η περίπτωση ξαναήλ-
θε  και εμφάνισε αντι 
–HBS 14 μονάδες

Δότης οργάνων

Αιμοδότης             

Aντι-HBc +
Aντι-HBe+
Αντι-HBs 32,5 
IU/mL

Μόνο αντι-HBc

1 φορά (+)
2 φορά (-)
Νέο δείγμα 2 φορές (+)

Επαναλαμβανόμενα +

(-)

+

Πίνακας 8. ΗΒV δείκτες σε αρχικά ΝΑΤ θετικά δείγματα και στη συνέχεια επαναλαμβανόμενα αρνητικά
Μόνο αντι-HBc 4
Αντι-HBc+αντι-HBe 1
Αντι-HBc+αντι-HBs με ή χωρίς αντι-HBe 5
Μόνο αντι-HBs (εμβόλιο) 7
Κανένας HBV δείκτης 24
Μη έλεγχος για HBV δείκτες 33
Σύνολο 74 /31.102 (0,238%)
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7,87% των αιμοληψιών με θετικό HBsAg ήταν 
αρχικά ΝΑΤ αρνητικές. Με επιπλέον εξέταση είτε 
με Multiplex Ultrio NAT είτε με δοκιμασία διάκρι-
σης των αρχικά ΝΑΤ αρνητικών HBsAg θετικών 
αιμοληψιών το ποσοστό μειώνεται σε 5,5%. Η δι-
απίστωση αυτή ενισχύει τη συνέχιση του ελέγχου 
του αίματος για HBsAg μέχρις ότου μια ακόμη πιο 
ευαίσθητη μέθοδος ΝΑΤ θα ανιχνεύει εξαιρετικά 
μικρές ποσότητες HBV DNA. Στους αιμοδότες της 
περιοχής της ΒΔ Ελλάδας, η εφαρμογή της ΝΑΤ 
έκανε δυνατή την ανίχνευση ενός περιστατικού με 
ηπατίτιδα HBV στην αποδρομή του παραθύρου 
και 7 περιπτώσεων occult HBV (5 αιμοδότες και 2 
δότες οργάνων). Συνολικά, η απόδοση της NAT για 
την HBV-λοίμωξη –περίοδος παραθύρου και λαν-
θάνουσας λοίμωξης8,9– ήταν 8/31.102 (1/3.887) σε 
αιμοδότες και δότες μοσχευμάτων ενώ σε αιμοδότες 
και δότες αφαίρεσης 6/31.003 (1/5.167). 

Η ΝΑΤ για το συστηματικό έλεγχο της HBV-
λοίμωξης σε αιμοδότες παγκόσμια έχει μικρότερη 
εφαρμογή σε σχέση με τη χρήση της για HIV- και 
HCV-λοίμωξη. Η HBV ΝΑΤ έχει δύο δυνητικές εφαρ-
μογές: (α) την ανίχνευση της περιόδου παραθύρου 
όπου οι αιμοδότες είναι HBsAg αρνητικοί καθώς 
επίσης (β) την ανίχνευση occult ηπατίτιδας Β, η 
οποία, συνήθως, εμφανίζεται σε αιμοδότες οι οποίοι 
είναι αντι-HBc θετικοί.10 Η τελευταία εφαρμογή έχει 
μεγάλη σημασία σε χώρες με μέση και αυξημένη 
ενδημικότητα HBV-λοίμωξης, όπως είναι η χώρα 
μας,11 όπου η εφαρμογή υποχρεωτικού ελέγχου του 
αίματος για αντι-HBc θα απέκλειε μεγάλο αριθμό 
αιμοδοτών και θα μείωνε τα αποθέματα αίματος.12 

Στην περιοχή της ΒΔ Ελλάδας, η συχνότητα του 
αντι-HBc μόνου του ή σε συνδυασμό με αντι-HBc 
είναι 4,2% ενώ η συχνότητα αντι-HBc και αντι-ΗΒs 
είναι περίπου 11%.1 Και σε άλλες περιοχές της χώρας, 
οι παραπάνω δείκτες HBV-λοίμωξης κυμαίνονται στα 
ίδια ποσοστά.13 Η εφαρμογή του αντι-HBc στον έλεγχο 
του αίματος για πρόληψη μετάδοσης της ηπατίτιδας 
Β είναι πολύ αντιφατική και υπάρχει μεγάλη επιστη-
μονική συζήτηση για την αποτελεσματικότητά του 
σε σχέση με την απόρριψη αιμοδοτών.14 Σε χώρες με 
οροεπικράτηση της HBV-λοίμωξης (γενικά, >2%) η 
εφαρμογή του ελέγχου του αίματος με αντι-HBc είναι 
περιορισμένη μόνο σε κάποια κέντρα αιμοδοσιών, ενώ 
δεν είναι υποχρεωτική λόγω της μεγάλης επίδρασης 
που έχει στην απόρριψη αιμοδοτών. Για τις χώρες 
αυτές, από όλα τα βιβλιογραφικά δεδομένα φαίνεται 
ότι η υποχρεωτική εφαρμογή ελέγχου με ΝΑΤ για 

της ΝΑΤ και της ΕΙΑ στις περιπτώσεις HCV θετικών 
αιμοδοτών επιβεβαιωμένων με RIBA. Σε μελέτη 
από τις ΗΠΑ3 βρέθηκε μικρότερη συμφωνία μεταξύ 
αποτελεσμάτων ΝΑΤ και ΕΙΑ σε HCV θετικούς 
αιμοδότες επιβεβαιωμένους με RIBA, σε σχέση με 
τα ευρήματα της παρούσας μελέτης (78,5%). Αυτό 
πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι η ΝΑΤ πραγ-
ματοποιούνταν σε μικροδεξαμενές (HCV ΜΡ-ΝΑΤ) 
των 16 και 24 δειγμάτων. Σε μελέτη των Tobler et al4 

φαίνεται ότι όταν εξετάστηκαν με ΝΑΤ σε μονήρη 
μορφή (ID-NAT) δείγματα αιμοδοτών που ήταν 
επιβεβαιωμένα HCV με RIBA και αρνητικά με ΝΑΤ 
σε μικροδεξαμενές, ποσοστό 12% των δειγμάτων 
αυτών ήταν ID-ΝΑΤ θετικά. 

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ανίχνευση μίας περί-
πτωσης HIV-λοίμωξης σε αιμοδότη που βρισκόταν 
σε περίοδο παραθύρου, ο οποίος θα μπορούσε να 
μολύνει 3 πιθανούς λήπτες προϊόντων αίματός του. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι η εξέταση ΕΙΑ με αντιδρα-
στήριο, το οποίο ανιχνεύει εκτός από τα αντισώματα 
και το αντιγόνο p24 και μειώνει την περίοδο του 
παραθύρου, δεν ανίχνευσε την περίπτωση αυτής 
της ορομετατροπής. Οι αιμοληψίες με ΕΙΑ θετικό 
αντι-HIV που όμως δεν επιβεβαιώθηκαν με Western 
Blot, ήταν όλες ΝΑΤ αρνητικές.

Σε 4/63 περιπτώσεις (6,3%) αιμοδοτών με HBsAg 
θετικό η ΝΑΤ ήταν επαναλαμβανόμενα αρνητική, 
ενώ σε άλλες 5/63 περιπτώσεις (8%) ήταν αρχικά 
θετική αλλά στην επανάληψη από το αρχικό δείγμα 
αρνητική, ενώ σε 1/5 από αυτές τις περιπτώσεις η 
δοκιμασία διάκρισης ήταν HBV θετική ενώ στις 
υπόλοιπες 4/5 ήταν αρνητική. Τα ευρήματα αυτά 
συμφωνούν με εκείνα άλλων μελετών από διάφορες 
χώρες.5–7

Σε μελέτη των Bouchardeau et al,5 στη Γαλλία 
βρέθηκαν επίσης περιπτώσεις αιμοδοτών με θετικό 
HBsAg, οι οποίοι είχαν ΝΑΤ αρνητική. Οι ερευνητές 
αναφέρουν ότι ο έλεγχος ΝΑΤ σε μονήρες δείγμα 
αιμοδοτών φορέων HBsAg που είχαν αντι-HBe, ήταν 
πιο δραστικός στην ανίχνευση του ιικού φορτίου 
(98%) σε σχέση με τον έλεγχο σε μικροδεξαμενές 
8 δειγμάτων (84%), ενώ δεν υπήρχε διαφορά όταν 
οι αιμοδότες ήταν HBeAg θετικοί (και οι δύο τύποι 
ΝΑΤ ήταν θετικοί). Οι αιμοδότες που αναφέρονται 
στη συγκεκριμένη μελέτη με θετικό HBsAg είχαν 
όλοι αντι-HBe. Επίσης, σε μελέτη από την Ταϋλάν-
δη6 φαίνεται ότι υπήρχαν περιπτώσεις αιμοδοτών 
με θετικό HBsAg, οι οποίοι είχαν ΝΑΤ αρνητική. 
Σε άλλη μελέτη από την Ελλάδα7	αναφέρεται ότι 
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προσδιορισμό του HBV DNA σε μονήρη δείγματα 
είναι η καλύτερη λύση για την αύξηση της ασφάλειας 
των μεταγγίσεων όσον αφορά στην ηπατίτιδα Β. 

Αυτό ενισχύεται από τα αποτελέσματα που πα-
ρουσιάζονται από την εφαρμογή της ΝΑΤ και δια-
πιστώνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις λανθάνουσας 
HBV-λοίμωξης παράλληλα με την εμφάνιση του 
αντι-HBc, υπάρχει συνύπαρξη αντι-ΗΒs ακόμη 
και σε τίτλους >1000 mIU/mL.15,16	Επομένως, δεν 
μπορεί να προταθεί όριο στον τίτλο του αντι-ΗΒs 
κάτω από τον οποίο μπορεί να γίνει απόρριψη του 
αιμοδότη, αν παράλληλα δεν εφαρμόζεται εξέταση 
HBV DNA ΝΑΤ σε μονήρες δείγμα με αρνητικό 
αποτέλεσμα. Η άποψη που επικρατούσε ότι οι πε-
ριπτώσεις λανθάνουσας ηπατίτιδας Β στις οποίες 
συνυπάρχει αντι-ΗΒs σε υψηλό τίτλο είναι απίθανο 
να είναι μολυσματικές και μπορούν να μεταγγιστούν 
τα προϊόντα αίματος ασφαλώς, ενώ σε εκείνες που 
δεν υπάρχει αντι-ΗΒs παρά μόνο αντι-HBc μπορεί 
να είναι μολυσματικές δεν είναι αποδεδειγμένη και 
προκαλεί μεγάλη συζήτηση.16,17 

Παραδείγματα από HBV μετάδοση με μεταμό-
σχευση ήπατος από αντι-ΗΒs θετικούς δότες με 
αντι-HBc και αντι-ΗΒs >100 mIU/mL, δείχνουν 
ότι πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη προσοχή στη 
μετάγγιση προϊόντων αίματος, ακόμη και με αντι-
ΗΒs >100 mIU/mL, όταν χορηγείται σε ανοσοκα-
τασταλμένους ασθενείς.12,16 Ποσοστό περίπου 50% 
των μεταγγιζόμενων μονάδων αίματος στη δυτική 
Ευρώπη χορηγούνται σε ανοσοκατασταλμένους.12 
Στη συγκεκριμένη μελέτη φαίνεται ότι μία μονάδα 
αίματος ή αιμοπεταλίων αφαίρεσης σε 5.010 μο-
νάδες έχει HBV DNA (6/30.096). Συγκεκριμένα, 
μία περίπτωση σε 30.096 μονάδες ήταν περίπτωση 
οξείας λοίμωξης σε παράθυρο (φάση αποδρομής), 
ενώ 5/30.096 περιπτώσεις αφορούσαν σε λανθάνουσα 
HBV-λοίμωξη. Και από άλλες μελέτες φαίνεται ότι 
η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων HBV 
που διαπιστώνονται με τη ΝΑΤ είναι λανθάνουσες 
και όχι οξείες λοιμώξεις σε περίοδο παραθύρου.6,15,18 

Αυτά τα ευρήματα για την ηπατίτιδα Β συμφωνούν με 
εκείνα από άλλες περιοχές της χώρας, όπως της νο-
τιοδυτικής Ελλάδας.19 Αξίζει να σημειωθεί η μεγάλη 
πρόοδος που έχει γίνει όσον αφορά στην ευαισθησία 
των μοριακών μεθόδων για την ανίχνευση του HBV 
DNA, δεδομένου ότι σε προηγούμενη μελέτη μας 
στην περιοχή της ΒΔ Ελλάδας δεν διαπιστώθηκε 
ιαιμία σε 282 αιμοδότες με αντι-HBc ή και χωρίς 
αντι-HBe που ελέγχθηκαν με PCR.1 Ιδιαίτερο ενδι-

αφέρον παρουσιάζει η μεγάλη συχνότητα λανθάνου-
σας HBV-λοίμωξης (2/99), η οποία εμφανίστηκε σε 
υποψήφιους δότες οργάνων, γεγονός που σημαίνει 
αφενός την ανάγκη εκπαίδευσης των ανθρώπων που 
κάνουν τη στρατολόγηση των δοτών προκειμένου να 
τηρούνται και εδώ αυστηρά πρωτόκολλα επιλογής 
όπως στους αιμοδότες και αφετέρου τη σημασία 
που έχει η εφαρμογή της ΝΑΤ σε υποψήφιους δότες 
οργάνων για την πρόληψη μετάδοσης HBV, HIV 
και HCV.20,21 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν στην παρούσα με-
λέτη οι περιπτώσεις εκείνες όπου έχει βρεθεί ένα 
δείγμα, αρχικά θετικό στη ΝΑΤ και στη συνέχεια 
σε επανάληψη του ιδίου δείγματος καθώς και δείγ-
ματος από τον ασκό πλάσματος έχουμε αρνητικά 
αποτελέσματα, ενώ ο υποχρεωτικός ορολογικός 
(HBsAg, αντι-HCV, αντι-HIV) είναι αρνητικός. Η 
πολιτική που ακολουθείται σε αυτή την περίπτωση 
όσον αφορά στην επανένταξη των αιμοδοτών εξαρ-
τάται από την παρουσία ή όχι αντι-HBc με ή χωρίς 
αντι-HBe ή αντι-ΗΒs. Αν υπάρχει κάποιος HBV 
δείκτης αποκλείεται ο αιμοδότης γιατί θεωρείται 
ότι πρόκειται για λανθάνουσα HBV περίπτωση με 
χαμηλό ιικό φορτίο που λόγω των ορίων της μεθόδου 
δεν ανιχνεύεται σταθερά. Εξάλλου, από μελέτες έχει 
δειχθεί ότι οι αιμοδότες με λανθάνουσα HBV-λοίμωξη 
παρουσιάζουν διακυμάνσεις στα επίπεδα του HBV 
DNA στο χρόνο.22 Όταν όμως δεν υπάρχει κάποιος 
HBV δείκτης και σε παρακολούθηση εξαμήνου, η 
ΝΑΤ είναι επαναλαμβανόμενα θετική, το αρχικό 
αποτέλεσμα θεωρείται ψευδώς θετικό. Η εξέταση 
των δειγμάτων αυτών και με αντιδραστήριο άλλης 
εταιρείας (COBAS AmpliScreen, Roche) θα βοηθήσει 
στην απόφαση για επανένταξη των αιμοδοτών. Η 
εφαρμογή κοινού αλγορίθμου για τη διαχείριση των 
θετικών αποτελεσμάτων με ΝΑΤ σε σχέση με τον 
ορολογικό έλεγχο και την επανένταξη των αιμοδοτών 
είναι εξαιρετικά χρήσιμος. 

Στη χώρα μας, οι περισσότεροι από τους μισούς 
αιμοδότες είναι μη συστηματικοί εθελοντές, αλλά 
περιστασιακοί που αιμοδοτούν για το συγγενικό 
τους περιβάλλον, ενώ πολλοί από αυτούς είναι αι-
μοδότες πρώτης φοράς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, 
μερικές φορές, λόγω της συναισθηματικής πίεσης 
που αισθάνονται για να καλύψουν τις ανάγκες για 
μετάγγιση του συγγενούς τους, να αποκρύπτουν στην 
ιατρική εξέταση πριν από την αιμοληψία επικίνδυνες 
συμπεριφορές για μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων,23 
γεγονός που καθιστά περισσότερο επιτακτική την 
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ανάγκη να λαμβάνονται μέτρα για την ασφάλεια των 
μεταγγίσεων. Επίσης, η μεγάλη είσοδος μεταναστών 
στην Ελλάδα από χώρες με υψηλή συχνότητα μο-
λυσματικών νοσημάτων αλλάζει τα επιδημιολογικά 
δεδομένα στον αιμοδοτικό πληθυσμό.24 

Η εφαρμογή της ΝΑΤ για τον καθολικό έλεγχο 
του αίματος σε συνδυασμό με τον ορολογικό έλεγχο 
και τη σωστή επιλογή του αιμοδότη αυξάνει την 

ασφάλεια των μεταγγίσεων. Επιπλέον, η οργάνωση 
των Κέντρων Μοριακού Ελέγχου του αίματος στην 
χώρα μας έθεσε την αρχή για συγκεντροποίηση του 
συστήματος Αιμοδοσίας, γεγονός που θα έχει ως 
αποτέλεσμα την καλύτερη αξιοποίηση προσωπικού, 
εξοπλισμού, οικονομικών πόρων και θα βελτιώσει 
την ποιότητα του μεταγγιζόμενου αίματος και προ-
ϊόντων του.

SUMMARY

Nucleic acid testing for safer blood transfusion. The experience of the molecular blood testing 
centre in Northwestern Greece

E.	ZERVOU,1	O.	VALARI,1	L.	DOVA,1	M.	VINI,1	E.	PAPPA,2	M.	TZILIANOS,3	L.	FOTIOU,4	A.	GIANNOULA-
KOS,5	A.	TZOLOU,1	E.	XANTHI1
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Background:	Blood	transfusion	has	become	safer	than	ever	before	since	the	recent	introduction	of	
new	technologies	and	molecular	methods	into	the	routine	examination	of	donated	blood.	Up	until	
2006	the	obligatory	blood	examination	included	tests	for	the	detection	of	HbsAg,	anti-HIV-1/2	
and	syphilis	antibodies.	However,	in	2006,	following	the	report	of	HIVI	transmission	by	transfu-
sion	in	two	patients,	the	Ministry	of	Health	decided	on	the	progressive	application	throughout	the	
country	of	molecular	blood	examination	with	the	nucleic	acid	test	(NAT)	for	the	HBV,	HCV	and	
HIV	viruses.	Objectives:	The	aim	of	this	study	was	to	present	the	results	of	the	Molecular	Blood	
Testing	Centre	of	the	University	of	Ioannina	from	the	application	of	molecular	blood	examination	
by	NAT	and	to	compare	them	with	the	corresponding	serological	results.	Methods:	The	Molecular	
Blood	Testing	Centre	examined	31,102	blood	samples	in	a	period	of	25	months	by	NAT,	based	on	
the	methodology	of	Procleix	Ultrio	HIVI/HCV/HBV	(Chiron	Company).	Reagents	from	Abbott	Com-
pany	(Axsym	and	Architect)	were	used	for	the	detection	of	HbsAg,	HBV,	anti-HBc,	IgM	anti-HBc,	
anti-HBs,	HbeAg	and	anti-HBe	indicators.	For	the	detection	of	anti-HCV	reagents	from	Abbott	and	
Ortho	Companies	were	used.	For	the	detection	of	anti-HIV	and	p24	antigen,	reagents	from	Abbott	
Company	were	used.	To	identify	HTLV-I/II	antibodies	regents	from	Abbott	and	Ortho	companies	
were	applied,	while	the	detection	of	syphilis	was	performed	by	RPR	or	ELISA	methods.	The	EIA	
positive	results	for	HCV	infection	were	confirmed	by	Western	Blot	(Innolia	Innogenetics)	or	the	
RIBA	method	(Ortho).	EIA	positive	results	for	anti-HIV	and	HTLV-I/II	were	confirmed	by	Western	
Blot	(Innolia	Innogenetics).	Results:	From	a	total	of	31,102	blood	donations	74	were	found	to	be	
NAT	multiply	positive	while	135	were	positive	to	either	HbsAg,	anti-HCV	or	anti-HIV	indicators.	
In	70	blood	donations	both	NAT	and	serological	examinations	gave	a	positive	result.	In	39	cases	
NAT	was	negative	while	the	serological	result	was	positive,	and	in	9	cases	NAT	was	positive	but	the	
serological	results	were	negative.	Two	of	these	positive	tests	revealed	acute	HCV	and	HIV	infection	
and	7	occult	HBV	infection.	
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Conclusions:	The	contribution	of	NAT	to	safer	blood	transfusion	was	demonstrated	by	the	identi-
fication	of	9	cases	of	infection	of	donor	blood	undetected	by	serological	testing.
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Συμμετοχή του ανθρώπινου μεταπνευμονοϊού (hΜPV)  
και του μποκαϊού (hBoV) σε λοιμώξεις  
του αναπνευστικού συστήματος με γριπώδη συνδρομή  
κατά την περίοδο 2007−2008 στη Β. Ελλάδα
Γ.	Γκιούλα,	Ε.	Παπακωνσταντίνου,	Α.	Σαρηγιάννη,	Ν.	Πατσαρίκας,	Ε.	Καρτσιούνη,		
Μ.	Εξηντάρη,	Δ.	Χατζηδημητρίου,	β.	Κυριαζοπούλου-Δαλαΐνα

Σκοπός:	ο	ανθρώπινος	μεταπνευμονοϊός	(hMPV),	ο	οποίος	ανακαλύφθηκε	το	2001,	
αποτελεί	μια	σημαντική	αιτία	λοίμωξης	του	αναπνευστικού	συστήματος,	κυρίως	σε	παιδιά.	
λίγο	αργότερα,	το	2005,	ανακαλύφθηκε	επίσης	σε	παιδιά	με	λοίμωξη	του	αναπνευστικού	
συστήματος	ένας	νέος	ιός,	ο	οποίος	ονομάστηκε	ανθρώπινος	μποκαϊός	(hBoV).	Σκοπός	
της	παρούσας	μελέτης	είναι	η	διερεύνηση	της	συμμετοχής	των	παραπάνω	δύο	ιών	σε	
ασθενείς	με	γριπώδη	συνδρομή	κατά	τη	διάρκεια	της	περιόδου	γρίπης	2007−2008	στη	
β.	Ελλάδα.	Υλικό-Μέθοδοι:	Εξετάστηκαν	93	ρινοφαρυγγικά	εκπλύματα	ή	επιχρίσματα	
ασθενών	με	γριπώδη	συνδρομή	κατά	τη	διάρκεια	της	περιόδου	γρίπης	2007−2008.	η	
ανίχνευση	και	η	τυποποίηση	των	ιών	της	γρίπης,	καθώς	και	η	ανίχνευση	του	hMPV	και	
hBoV	πραγματοποιήθηκε	με	one-step	RT-real	time	PCR,	ενώ	η	τυποποίηση	των	ιών	της	
γρίπης	A	έγινε	με	RT-nested	PCR.	η	στατιστική	επεξεργασία	των	αποτελεσμάτων	έγινε	με	
το	πρόγραμμα	SPSS	(έκδοση	11.5).	Αποτελέσματα:	Από	τα	93	δείγματα	που	εξετάστηκαν,	
46	(49,4%)	ήταν	εργαστηριακά	επιβεβαιωμένες	λοιμώξεις	γρίπης,	7	(6,05%)	λοιμώξεις	από	
τον	hMPV	και	2	(2,1%)	ήταν	θετικά	για	hBoV.	Συλλοίμωξη	ιών	γρίπης	Α(η1)	και	hMPV	
παρατηρήθηκε	σε	2	περιπτώσεις.	λοιμώξεις	από	τον	ιό	της	γρίπης,	αλλά	και	τους	hMPV	
και	hBoV	παρατηρήθηκαν	κυρίως	σε	νεαρότερους	ασθενείς	(0−18	ετών).	Συμπεράσματα:	
Τα	αποτελέσματά	μας	δείχνουν	ότι	τόσο	ο	hMPV	όσο	και	ο	hBoV	διακινήθηκαν	στη	β.	
Ελλάδα	παράλληλα	με	τους	ιούς	της	γρίπης,	συμμετέχοντας	σε	αναπνευστικά	σύνδρομα	και	
προσβάλλοντας	κυρίως	νεαρότερα	άτομα.	Είναι	σημαντικό	επομένως,	να	εφαρμόζονται	
ειδικές	εργαστηριακές	διαγνωστικές	δοκιμασίες	έτσι	ώστε	να	υπολογίζεται	η	επίπτωση	
της	λοίμωξης	που	προκαλείται	από	κάθε	ιό,	ιδιαίτερα	τη	χειμερινή	περίοδο.	
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Εισαγωγή
Ο ανθρώπινος μεταπνευμονοϊός (hMPV) ανήκει 

στην οικογένεια των παραβλεννοϊών και ανακαλύφθη-
κε το 2001 από τους van den Hoogen et al.1 Περαιτέρω 
έρευνα οδήγησε στην ανίχνευση του γονιδιώματος 
του ιού σε δείγματα ασθενών με λοιμώξεις τόσο του 
ανώτερου, όσο και του κατώτερου αναπνευστικού 
συστήματος, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι πρό-
κειται για έναν ιό, ο οποίος αποτελεί σημαντική 
αιτία λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος σε 
όλες τις ηλικίες.2

Λίγο αργότερα, το 2005, οι Allander et al ανα-
κάλυψαν σε παιδιά με λοίμωξη του αναπνευστικού 
συστήματος την ύπαρξη ενός νέου, άγνωστου ανθρώ-
πινου παρβοϊού, ο οποίος ονομάστηκε ανθρώπινος 
μποκαϊός (hBoV).3 Μελέτες που ακολούθησαν σε 
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, έδειξαν ότι ο 
νέος αυτός ιός κυκλοφορεί ευρέως και ανευρίσκεται 
σε σημαντικό ποσοστό σε λοιμώξεις του ανώτερου 
και του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, 
κυρίως σε παιδιά.4−7 

Είναι γνωστό, παρόλα αυτά, ότι οι ιοί της γρί-
πης, οι οποίοι παρουσιάζουν εποχιακή διακύμανση, 
αποτελούν την κυριότερη αιτία λοιμώξεων του ανα-
πνευστικού σε βρέφη, παιδιά και ενήλικες.8

Στην Ελλάδα, η περίοδος της γρίπης αρχίζει στα 
τέλη του Δεκεμβρίου και διαρκεί μέχρι τις αρχές Απρι-
λίου με κορύφωση τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο, 
ενώ ο έλεγχος των λοιμώξεων που προκαλούν γριπώ-
δη συνδρομή, αρχίζει το Νοέμβριο κάθε έτους.9−11 Το 
δίκτυο επιτήρησης της γρίπης του ΚΕΕΛΠΝΟ είναι 
υπεύθυνο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
γρίπης από το 1999. Επί του παρόντος, 180 ιδιωτικοί 
ιατροί −παθολόγοι, γενικοί ιατροί και παιδίατροι− 
συμμετέχουν στο δίκτυο ως εθελοντές. Οι ιατροί 
αυτοί αναφέρουν σε εβδομαδιαία βάση τον αριθμό 
των περιστατικών με γριπώδη συνδρομή, σύμφωνα 
με τον Ελληνικό ορισμό του όρου που δηλώθηκε 
στο ευρωπαϊκό δίκτυο επιτήρησης. Τα στοιχεία που 
συλλέγονται, καταγράφονται σε ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων και αναφέρονται εβδομαδιαία στο δια-
δικτυακό τόπο του ΚΕΕΛΠΝΟ (www.keel.org.gr). 
Οι ίδιοι ιατροί αποστέλλουν δείγματα των ασθενών 
στα εθνικά κέντρα γρίπης.

Το Εθνικό Κέντρο Γρίπης Β. Ελλάδας εξετάζει 
κάθε χρόνο κλινικά δείγματα ασθενών με γριπώδη 
συνδρομή συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και 
βρεφών. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η μελέτη της 
συμμετοχής του hMPV και του hBoV σε ασθενείς με 
γριπώδη συνδρομή κατά τη διάρκεια της τελευταίας 
περιόδου γρίπης (2007−2008) στη Β. Ελλάδα.

Υλικό και μέθοδοι
Υλικό

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007−2008, 93 
ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα ή εκπλύματα ασθενών 
με γριπώδη συνδρομή εστάλησαν στο Εθνικό Κέντρο 
Γρίπης Β. Ελλάδας. Από τα παραπάνω δείγματα, 
τα 44 (47,3%) ανήκαν σε άρρενες ασθενείς (μέση 
ηλικία: 21,7 έτη) και τα 49 (52,7%) σε θήλεις (μέση 
ηλικία: 26,2 έτη).

Τα δείγματα συλλέχθηκαν εντός 3 ημερών από 
την έναρξη των συμπτωμάτων της λοίμωξης, από 
ιατρούς που συμμετείχαν στο ελληνικό δίκτυο για 
την επιτήρηση της γρίπης και μεταφέρθηκαν στο 
εργαστήριο σε θρεπτικό υλικό μεταφοράς σε θερμο-
κρασία 4 οC μέσα σε 24 ώρες. Όλα τα δείγματα συ-
νοδεύονταν από παραπεμπτικό όπου καταγράφονταν 
πληροφορίες σχετικές με την ηλικία, το φύλο, την 
ημερομηνία έναρξης των συμπτωμάτων, την ημερο-
μηνία συλλογής του δείγματος, τον τόπο κατοικίας 
και τα κλινικά χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς. 

Όλα τα περιστατικά που αναφέρονται στη μελέτη, 
εκτός από ένα, εμφάνισαν παρόμοια συμπτώματα, 
όπως αιφνίδια έναρξη, υψηλό πυρετό (>38 οC), βήχα, 
μυαλγία ή και κεφαλαλγία και κακουχία. Αφορού-
σαν, ως επί το πλείστον, σε λοιμώξεις του ανώτερου 
αναπνευστικού. Δεν καταγράφηκαν σοβαρά περιστα-
τικά. Οι ασθενείς δεν εμφάνισαν θωρακικό άλγος, 
δύσπνοια, ταχυκαρδία, παραγωγικό βήχα ή άλλα 
συμπτώματα που κυρίως χαρακτηρίζουν λοίμωξη 
του κατώτερου αναπνευστικού, όπως πνευμονία 
και βρογχιολίτιδα (www.sabin.org/vaccine-science-
GlossaryO-P.htm), (www.iacpr.net/services/glossary-
terms.php). 

Όλοι οι ασθενείς που αναφέρονται στη μελέτη, 
εκτός από μία περίπτωση, ήταν εξωτερικοί.

Μέθοδοι
Ανίχνευση-τυποποίηση	ιών	γρίπης. Το ιικό RNA 

των δειγμάτων απομονώθηκε με χρήση εμπορικού kit 
(Qiagen Viral RNA mini kit), σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή. Το απομονωθέν RNA εξετάστηκε 
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για τους ιούς γρίπης Α και Β με one-step RT-real time 
PCR με τη χρήση του Rotorgene 6000-5plex (Corbett 
Research, Australia). Οι εκκινητές ενισχύουν περι-
οχή του γονιδιώματος της μητρικής πρωτεΐνης (Μ) 
καθώς και της νουκλεοπρωτεΐνης (ΝP) των ιών της 
γρίπης Α και Β, αντίστοιχα. Ακολουθήθηκε αυστηρά 
το πρωτόκολλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
(WHO Protocol: West Anglia Pathology Service, 
Clinical Microbiology Laboratories, HPA Cambridge 
& Papworth, edition No SOP/VIR/072a).

Η υποτυποποίηση των ανιχνευθέντων ιών γρίπης 
τύπου Α πραγματοποιήθηκε με RT-nested PCR, 
μεγεθύνοντας περιοχή της αιμοσυγκολλητίνης του 
ιού. Ακολούθησε ηλεκτροφόρηση των προϊόντων 
της PCR σε 2% πήκτωμα αγαρόζης με 3 μl βρωμι-
ούχο αιθίδιο.

Το υπόλοιπο απομονωθέν RNA αποθηκεύτηκε 
στους -80 οC μέχρι την επανεξέτασή του για τον 
ανθρώπινο μεταπνευμονοϊό (hMPV).
Ανίχνευση	hMPV. Για την ανίχνευση του hMPV 

στα κλινικά δείγματα εφαρμόστηκε one-step RT-real 
time PCR με τη χρήση του Rotorgene 6000-5plex 
(Corbett Research, Australia). Οι εκκινητές που 
χρησιμοποιήθηκαν ενισχύουν γενετικές αλληλουχίες 
που κωδικοποιούν τμήμα της νουκλεοπρωτεΐνης 
(N) του ιού.12	
Ανίχνευση	bocavirus. Το ιικό DNA των δειγμά-

των απομονώθηκε με χρήση εμπορικού kit (Qiagen 
DNA mini kit), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατα-
σκευαστή. 

Για την ανίχνευση του hBoV στα κλινικά δείγματα 
εφαρμόστηκε επίσης one-step RT-real time PCR με τη 
χρήση του Rotorgene 6000-5plex (Corbett Research, 
Australia). Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν 
ενισχύουν γενετικές αλληλουχίες που κωδικοποιούν 
τμήμα του γονιδίου της NS πρωτεΐνης του ιού.13	

Στατιστική ανάλυση
Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγι-

νε με τη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος 

SPSS (έκδοση 11.5). Στις διαφορετικές ηλικιακές 
ομάδες η μέση ηλικία και οι αναλογίες λοίμωξης 
υπολογίστηκαν με τη βοήθεια περιγραφικών στα-
τιστικών μεθόδων. Το x2-test χρησιμοποιήθηκε για 
την εύρεση της πιθανότητας λοίμωξης από τους ιούς 
γρίπης σε σχέση με την ηλικία και το φύλο, ενώ το 
Fisher’s exact test για την εύρεση της πιθανότητας 
λοίμωξης από τους hMPV και hBoV σε συνάρτηση 
με την ηλικία και το φύλο των ασθενών. Στατιστικά 
σημαντικό θεωρήθηκε το Ρ<0,05.

Αποτελέσματα
Την τελευταία περίοδο γρίπης (2007−2008) εξε-

τάστηκαν, συνολικά, στο Εθνικό Κέντρο Γρίπης Β. 
Ελλάδας 93 δείγματα. Η μέση ηλικία των παραπάνω 
ασθενών ήταν 23,95 έτη. Από αυτά, 46 (49,4%) ήταν 
θετικά για γρίπη. Ο κυρίαρχος τύπος της περιόδου 
αυτής ήταν ο Α(Η1) (67,4%), ενώ ιοί γρίπης τύπου 
Β ανιχνεύτηκαν κυρίως στο τέλος της περιόδου, σε 
αναλογία 32,6%. Επτά (7) από τα εξετασθέντα δείγ-
ματα ήταν θετικά για hMPV (6,05%), ενώ 2 από αυτά 
(2,1%) ήταν θετικά για hBoV. Συλλοίμωξη ιών γρίπης 
Α(Η1) και hMPV παρατηρήθηκε σε 2 περιπτώσεις, 
ενώ δεν παρατηρήθηκε συλλοίμωξη ιών γρίπης και 
bocavirus. Η μέση ηλικία των προσβληθέντων από 
γρίπη, hmpv και hBoV ασθενών ήταν 22,28, 21,5 
και 3 έτη, αντίστοιχα (Πίν. 1).

Σύμφωνα με την ηλικιακή κατανομή των ασθε-
νών με γριπώδη συνδρομή, η πλειοψηφία (51,6%, 
48/93) ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 0−18 ετών. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι μόνο 9 ασθενείς (9,67%) 
ήταν >60 ετών. 

Όσον αφορά στους προσβληθέντες από γρίπη 
ασθενείς, η μεγαλύτερη αναλογία αυτών (54,3%, 
25/46) ανήκει επίσης στην ηλικιακή ομάδα των 
0−18 ετών, ενώ η μέση ηλικία των ασθενών που 
προσβλήθηκαν στο σύνολό τους ήταν 21,5 έτη. Όσον 
αφορά στον hMPV, η ηλικιακή ομάδα που κυρίως 
προσβλήθηκε ήταν πάλι αυτή των 0−18 ετών (71,4%, 
5/7), ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 5 στους 

Πίνακας 1. Αποτελέσματα της ανίχνευσης των ιών γρίπης, hMPV και hBoV σε γριπώδη σύνδρομα κατά την περίο-
δο 2007-2008

Περίοδος
γρίπης

Γριπώδη
σύνδρομα

Ιοί γρίπης A(H3) A(H1) B hMPV hBoV

2007−2008 93 46 0 31 15 7 2
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7 ασθενείς ήταν <10 ετών (Εικ. 1). 
Ανάλογα ήταν τα αποτελέσματα και για τους 

προσβληθέντες από τον hBoV ασθενείς, η ηλικία 
των οποίων ήταν 2 και 4 έτη.

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων για 
την εύρεση μιας στατιστικώς σημαντικής διαφοράς 
μεταξύ της πιθανότητας μόλυνσης τόσο από τον 
ιό της γρίπης, καθώς και από τους ιούς hMPV και 
hBoV σε σχέση με την ηλικία, αλλά και το φύλο 
έδειξε τα εξής: Κατά την περίοδο γρίπης 2007−2008 
υπήρχε στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ της 
πιθανότητας μόλυνσης τόσο από τον ιό της γρίπης, 
όσο και από τον hMPV σε σχέση με την ηλικιακή 
ομάδα. Αναλυτικότερα, οι νεότεροι ασθενείς (0−18 
ετών) είχαν στατιστικά μεγαλύτερη πιθανότητα 
μόλυνσης από τους παραπάνω ιούς σε σχέση με 
τους ηλικιωμένους ασθενείς (>60 ετών) (Ρ=0,001 
και Ρ=0,05 για τον ιό της γρίπης και τον hMPV, 
αντίστοιχα).

Όσον αφορά στον hBoV, ο αριθμός των θετικών 
δειγμάτων είναι πολύ μικρός (2) για να επιτρέπει τη 
διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων με τη βοήθεια 
της στατιστικής. 

Επιπρόσθετα, η σχέση μεταξύ της πιθανότητας 
μόλυνσης από τους ιούς γρίπης και hMPV σε συ-
νάρτηση με το φύλο δεν ήταν στατιστικά σημαντική 
(Ρ=0,500 για ιό γρίπης και Ρ=0,061 για hMPV).

Συζήτηση
Ο ανθρώπινος μεταπνευμονοϊός (hMPV) είναι 

ένας αναδυόμενος ιός, η συμπτωματολογία του 
οποίου κυμαίνεται από ήπιες λοιμώξεις του ανώτερου 
αναπνευστικού έως πνευμονία, παροξυντικό άσθμα 
και χρονία αποφρακτική πνευμονοπάθεια.14−19 Ορο-
λογικές μελέτες έδειξαν ότι ο ιός αυτός κυκλοφορεί 
στους ανθρώπους τουλάχιστον τα τελευταία 50 
χρόνια.1 Κρίνεται επομένως απαραίτητη η προσπά-
θεια για καλύτερη μελέτη της συμμετοχής του στις 
λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος.

O ανθρώπινος μπόκαϊος (hBoV), από την άλλη 
πλευρά, αποτελεί σύμφωνα με επιδημιολογκές μελέ-
τες έναν νέο αιτιολογικό παράγοντα λοιμώξεων τόσο 
του ανώτερου όσο και του κατώτερου αναπνευστικού 
συστήματος και κυρίως στα παιδιά.20−23 Παρόλα αυτά, 
το πλήρες φάσμα των λοιμώξεων που σχετίζονται με 
τον ιό, καθώς και οι πιθανές επιπλοκές και ο ρόλος 
του σε συλλοιμώξεις με άλλους παθογόνους μικοορ-
γανισμούς δεν έχει εξακριβωθεί ακόμη πλήρως. 

Ο σκοπός λοιπόν της παρούσας μελέτης ήταν η 
διερεύνηση της συμμετοχής των δύο παραπάνω ιών 
(hMPV και hBoV) σε λοιμώξεις του αναπνευστικού 
συστήματος με γριπώδη συνδρομή σε ασθενείς της 
Β. Ελλάδας κατά την περίοδο γρίπης 2007−2008. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας, ο hMPV 
συμμετείχε στις λοιμώξεις με γριπώδη συνδρομή 

Εικόνα 1. Ηλικιακή κατανομή των περιστατικών με γριπώδη συνδρομή και των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων λοι-
μώξεων από γρίπη, hMPV και hBoV κατά την περίοδο 2007−2008.
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ασθενών, καθώς και της συχνότερης εισαγωγής τους 
σε μονάδες εντατικής θεραπείας.30

Ένα από τα συμπεράσματα που προκύπτουν 
από τη μελέτη μας είναι ότι η επίπτωση των hMPV 
και hBoV λοιμώξεων είναι μεγαλύτερη σε παιδιά, 
καθώς 5 στους 7 προσβεβληθέντες από τον hMPV 
ασθενείς και 2 στους 2 ασθενείς με λοίμωξη από 
hBoV ήταν <10 ετών. 

Παρόμοιες έρευνες αναφέρουν ότι ο hMPV εί-
ναι υπεύθυνος για >4% όλων των αναπνευστικών 
λοιμώξεων στα παιδιά κατά τους χειμερινούς μή-
νες.28 Οι παραπάνω αναλογίες συμφωνούν με τα 
αποτελέσματα 20ετούς μελέτης, σύμφωνα με τα 
οποία, η συμμετοχή του hMPV στις λοιμώξεις του 
ανώτερου αναπνευστικού στα παιδιά κυμαίνεται 
από 1−5%.31	

Επιπλέον, ο ανθρώπινος μεταπνευμονοϊός ανι-
χνεύτηκε από την έναρξη έως το τέλος της περιόδου 
γρίπης. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με εκείνα 
παρόμοιων ερευνών, όπου η εποχιακή κατανομή του 
hMPV συνδυάζεται με εκείνη των ιών γρίπης.18,19 

Όσον αφορά στην ανίχνευση τον hBoV, η ανίχνευ-
ση των δύο θετικών δειγμάτων έγινε στο μέσο της 
περιόδου γρίπης, λόγω όμως του μικρού αριθμού 
αυτών δεν είναι εφικτή η κατάληξη σε κάποιο συ-
μπέρασμα.

Συμπερασματικά, καταλήγουμε ότι τόσο ο αν-
θρώπινος μεταπνευμονοϊός, όσο και ο ανθρώπινος 
μποκαϊός διακινήθηκε στη Β. Ελλάδα παράλληλα με 
τους ιούς της γρίπης κατά την περίοδο 2007−2008, 
συμμετέχοντας σε αναπνευστικά σύνδρομα, μιμού-
μενοι την κλινική εικόνα γριπώδους συνδρομής 
και προσβάλλοντας κυρίως παιδιά. Είναι χρήσιμο 
επομένως, να εφαρμόζονται ειδικές εργαστηριακές 
διαγνωστικές δοκιμασίες έτσι ώστε να υπολογίζεται η 
συμμετοχή και άλλων ιών, εκτός της γρίπης, σε σύν-
δρομα που κλινικά χαρακτηρίζονται ως γριπώδη. 

Περαιτέρω έρευνα, παρόλα αυτά είναι απαραίτητη 
για την εξακρίβωση του ρόλου των ιών αυτών στις 
λοιμώξεις του αναπνευστικού, καθώς και ανάπτυξη 
στρατηγικών και μεθόδων διάγνωσης, θεραπείας 
και πρόληψης.

σε αναλογία 6,05%, ο hBoV σε μικρότερη αναλογία 
(2,1%), ενώ ο ιός της γρίπης ήταν η κύρια αιτία αυτών 
(49,4%). Αν και η συμμετοχή των δύο υπό μελέτη 
βρίσκεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα θεωρείται ότι 
παίζουν, και κυρίως ο hMPV, έναν καθοριστικό ρόλο 
ως συμμέτοχοι σε αναπνευστικά σύνδρομα, μιμούμε-
νοι την κλινική εικόνα γριπώδους συνδρομής.5,7,24

Σε παρόμοια μελέτη που διενεργήθηκε στην Ια-
πωνία, 5,7% και 5,2% των ασθενών με γριπώδη συν-
δρομή ήταν θετικοί για hMPV κατά τη διάρκεια των 
περιόδων 2002−2003 και 2003−2004, αντίστοιχα,25 
ενώ τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε 
στη Φινλανδία, έδειξαν ότι ο hMPV ήταν υπεύθυνος 
για το 7% όλων των αναπνευστικών λοιμώξεων στα 
παιδιά κατά την περίοδο 2000−2002.26 

Όσον αφορά στη συμμετοχή του hBoV στις λοιμώ-
ξεις, σε αναδρομική μελέτη που διεξήχθη στη Γερμανία, 
ο hBoV βρέθηκε σε αναλογία 10,3% σε ρινοφαρυγγικά 
εκπλύματα παιδιατρικών ασθενών με οξεία λοίμωξη του 
αναπνευστικού συστήματος, τα οποία είχαν συλλεχθεί 
κατά τη διάρκεια των ετών 2002−2005.27 Παρόμοια 
μελέτη, που διενεργήθηκε από το Παιδιατρικό Τμήμα 
του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο, 
έδειξε την ύπαρξη του hBoV σε ποσοστό 5,6% των 
αναπνευστικών λοιμώξεων σε παιδιά. Αξιοσημείωτο 
είναι το γεγονός ότι το 63% των παραπάνω ασθενών 
ήταν ηλικίας <12 μηνών.5

Όσον αφορά στις συλλοιμώξεις του hMPV και 
hBoV με άλλους ιούς, όπως ιοί γρίπης και RSV, 
παρατηρήθηκαν σε αναλογίες που κυμαίνονται από 
4−70%.4,28 

Στην παρούσα μελέτη, ο hMPV ανιχνεύτηκε σε 
7 περιπτώσεις, ενώ παρατηρήθηκαν 2 συλλοιμώξεις 
αυτού με ιούς γρίπης Α(Η1). Δεν παρατηρήθηκε 
συλλοίμωξη του hBoV με άλλους ιούς. Σύμφωνα 
με την πλειοψηφία παρόμοιων ερευνών, ασθενείς 
με συλλοίμωξη του hMPV με άλλους ιούς δεν εμ-
φανίζουν βαρύτερη κλινική εικόνα, κάτι που παρα-
τηρήθηκε και στη μελέτη μας.18,19,29 Παρόλα αυτά, 
οι Semple et al ανέφεραν ότι συλλοίμωξη hMPV 
και RSV σχετίζεται με αυξημένη βαρύτητα, λόγω 
της συχνότερης μηχανικής υποστήριξης αυτών των 
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SUMMARY

Detection of human metapneumovirus and bocavirus in respiratory infections  
with influenza-like illness in Northern Greece (2007−2008)

G.	GIOULA,	E.	PAPAKONSTANTINOU,	A.	SARIGIANI,	N.	PATSARIKAS,	E.	KARTSIOUNI,	M.	EXINDARI,	
D.	CHATZIDIMITRIOU,	V.	KYRIAZOPOULOU-DALAINA

National	Influenza	Centre	for	North	Greece,	B’	Laboratory	of	Microbiology,		
Medical	School,	Aristotle	University	of	Thessaloniki,	Thessaloniki,	Greece

Objective:	Following	 its	original	reporting	 in	2001,	human	metapneumovirus	 (hMPV)	
has	been	repeatedly	identified	as	a	respiratory	pathogen,	especially	in	children.	In	2005,	
a	previously	unknown	human	parvovirus,	called	human	bocavirus	(hBoV)	was	identified	
in	children	suffering	from	respiratory	 tract	 infection	(RTI).	The	aim	of	 this	study	was	to	
determine	 the	contribution	of	hMPV	and	hBoV	to	 influenza-like	 illness	 (ILI)	during	 the	
2007−2008	influenza	season	in	Northern	Greece.	Methods:	Ninety	three	nasopharyngeal	
swabs	or	aspirates	were	collected	from	patients	with	ILI	during	the	winter	season	2007−2008	
and	examined	for	influenza	viruses,	hMPV	and	hBoV	by	one-step	real	time	(RT)	PCR	and	
RT-nested	PCR.	Results:	Influenza	viruses	were	detected	in	46	of	the	93	specimens	(49.4%)	
and	hMPV	in	7(6.05%),	while	2	specimens	(2.1%)	were	positive	for	hBoV.	Co-infection	with	
hMPV	and	influenza	viruses	was	observed	in	2	cases.	The	majority	of	the	patients	with	ILI	
were	in	the	0−18	years	age	group	(51.6%,	and	the	incidence	of	influenza,	hMPV	and	hBoV	
infections	was	also	slightly	higher	in	this	age	group.	Conclusions:	hMPV	plays	quite	an	
important	role	as	a	contributor	to	influenza-like	infections,	especially	in	children.	It	shows	
a	seasonal	distribution	similar	to	that	of	influenza	virus	and	its	clinical	appearance	could	
be	confused	with	influenza.	In	addition,	hBoV	was	identified	in	two	children	who	presented	
with	ILI	in	Northern	Greece	during	2007−2008.	Further	research	is	needed	to	elucidate	
the	quantitative	and	qualitative	importance	of	both	hMPV	and	hBoV	infections,	in	order	to	
establish	the	extent	of	the	impact	of	these	virus	infections	in	patients	and	decide	whether	
specific	measures	need	to	be	developed.		
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1Μικροβιολογικό-βιοχημικό	Εργαστήριο,	Γ.Ν.	Παίδων	Πε-
ντέλης,	2ορθοπαιδική	Κλινική,	Γ.Ν.	Παίδων	Πεντέλης,	Πε-
ντέλη	

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Λοιμώδης αρθρίτιδα από Brucella melitensis σε παιδιά
Κ.	Παπαβασιλείου,1	Ε.	Παπαβασιλείου,1	Χ.	ηλιάδου,1	Κ.	Φιλιόπουλος,2	Α.	βογιατζή1

η	βρουκέλλωση,	κοσμοπολίτικη	νόσος	με	παγκόσμια	διασπορά,	ήταν	και	παραμένει	
μια	σημαντική	ζωονόσος.	Στη	χώρα	μας	είναι	συχνότερη	σε	σχέση	με	άλλες	ευρωπαϊκές	
χώρες	(με	εξαίρεση	περιοχές	της	Ν.	Ιταλίας).	Παρά	την	εφαρμογή	προγράμματος	μαζικού	
εμβολιασμού,	το	1975	στα	ζώα	και	την	άνοδο	του	βιοτικού	επιπέδου,	ο	μελιταίος	πυρετός	
εξακολουθεί	να	είναι	ενδημική	νόσος.	Κριτήριο	για	την	αξιολόγηση	των	προγραμμάτων	
πρόληψης	είναι	ο	αριθμός	των	περιπτώσεων	βρουκέλλωσης	στους	ανθρώπους.	η	διά-
γνωση	της	νόσου	παρουσιάζει	δυσκολίες,	ιδιαίτερα	στα	παιδιά.	Ένα	μεγάλο	ποσοστό	των	
κρουσμάτων	εμφανίζεται	με	υποκλινικές	ή	άτυπες	μορφές.	η	καλύτερη	προσέγγιση	για	
την	έγκαιρη	θεραπεία	και	σωστή	έκβαση	της	νόσου	βασίζεται	κυρίως	στην	εργαστηριακή	
διερεύνηση.	Περιγράφονται	δύο	περιπτώσεις	βρουκέλλωσης	σε	παιδιά	με	εντοπισμένη	
αρθρίτιδα	στην	ιερολαγόνιο	άρθρωση	και	γίνεται	εκτεταμένη	ανασκόπηση	της	βιβλιο-
γραφίας.
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Λέξεις κλειδιά: Αρθρίτιδα,	Brucella	melitensis,	ιερολαγονίτιδα,	παιδιά

Εισαγωγή
Η βρουκέλλωση είναι ζωονόσος, η οποία μετα-

δίδεται από τα ζώα στους ανθρώπους. Θεωρείται 
επαγγελματική νόσος και προσβάλλει κυρίως κτη-
νοτρόφους, κτηνιάτρους, αλλά και όλους όσους 
εμπλέκονται στην αλυσίδα διάθεσης και επεξεργα-
σίας κτηνοτροφικών προϊόντων.1 Επιπλέον, είναι η 
συχνότερη επαγγελματική νόσος των εργαζομένων 
στα Μικροβιολογικά εργαστήρια.2 Η επίπτωση της 
βρουκέλλωσης στον άνθρωπο σχετίζεται άμεσα 
με τον επιπολασμό της βρουκέλλωσης στα ζώα. 
Ιδιαίτερα ενδημική είναι η νόσος στις χώρες της 

Ανατολικής Μεσογείου (Ελλάδα, Τουρκία, Μέση 
Ανατολή), της Αραβικής χερσονήσου, Δ. Ασίας, 
Αφρικής και Λατινικής Αμερικής (Βραζιλία, Με-
ξικό, 1–78 περιπτώσεις/400.000 πληθυσμό).1–6 Στις 
αναπτυγμένες χώρες –Σκανδιναβία, Μ. Βρετανία, 
Ελβετία, Κύπρο– παρατηρήθηκε ύφεση της νοση-
ρότητας σε ζώα και ανθρώπους. Στην Ελλάδα, η 
νόσος είναι συχνότερη στην Ήπειρο και στη Θρά-
κη και λιγότερο συχνή σε νησιωτικές και αστικές 
περιοχές,5 ενώ σε ορισμένες περιοχές –Θεσπρωτία, 
Λακωνία– παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα 
υγείας. Αν και διάφορα προγράμματα εμβολιασμού 
στα ζώα έχουν εφαρμοστεί, ο επιπολασμός της νόσου 
παραμένει υψηλός. Η νόσος μεταδίδεται από τα ζώα 
στον άνθρωπο με διάφορους τρόπους, είτε με άμεση 
επαφή με τα μολυσμένα ζώα μέσω του δέρματος ή 
των βλεννογόνων, είτε τροφογενώς, με την κατανά-
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λωση μη παστεριωμένου γάλατος, γαλακτοκομικών 
προϊόντων και μολυσμένου κρέατος. 

Περιγράφονται δύο περιπτώσεις παιδιών με εντο-
πισμένη εκδήλωση ιερολαγονίτιδας από βρουκέλλα. 
Μέχρι σήμερα, στη βιβλιογραφία στην περιοχή της 
Αττικής δεν έχουν περιγραφεί σε παιδιά εντοπίσεις 
της νόσου στην ιερολαγόνιο άρθρωση.

Περίπτωση Α
Αγόρι ηλικίας 10 ετών, εμπύρετο από 48ώρου 

παρουσιάστηκε στην Ορθοπαιδική Κλινική του 
νοσοκομείου μας παραπονούμενο για χωλότητα 
και άλγος στην περιοχή της δεξιάς ιερολαγονίου 
άρθρωσης. Η έναρξη του άλγους προσδιορίστηκε 
κατά τη διάρκεια αθλοπαιδιών. Κατά την αντικει-
μενική εξέταση παρουσίαζε πόνο στην πίεση της 
δεξιάς ιερολαγονίου άρθρωσης, στη δοκιμασία 
σταθερότητας του πυελικού δακτυλίου (δοκιμασία 
ανοικτού βιβλίου) και κυρίως στη δοκιμασία Wilson 
(δοκιμασία του τέσσερα). Στην ακτινογραφία και τη 
μαγνητική τομογραφία λεκάνης δεν υπήρχαν σαφή 
ευρήματα. Στο σπινθηρογράφημα τριών φάσεων 
παρατηρήθηκε αυξημένη ραδιενεργός πρόσληψη 
στη δεξιά ιερολαγόνιο άρθρωση. 

Έγινε αιματολογικός έλεγχος (λευκοκύτταρα 
6,930 Κ/μl με λεμφοκυτταρικό τύπο, ΤΚΕ=29 mm) 
και πλήρης βιοχημικός έλεγχος που βρέθηκε φυσι-
ολογικός. Το επεισόδιο θεωρήθηκε τραυματικό και 
συστήθηκε κλινοστατισμός. 

Κατά τη διάρκεια της νύκτας παρουσίασε νέο 
πυρετικό κύμα 38,5 οC. Ελήφθησαν 3 καλλιέργειες 
αίματος μεταξύ των πυρετικών κυμάτων. Την 4η 
ημέρα από την καλλιέργεια αίματος, απομονώθηκε 
Gram(-) κοκκοβακτηρίδιο. Από τις προκαταρκτικές 
βιοχημικές δοκιμασίες με το σύστημα API 20E (bioM-
erieux S.A, Marcy l’ Etoile, France) βρέθηκαν (α) 
δοκιμασία καταλάσης-οξειδάσης θετική, (β) αναγωγή 

νιτρικών, (γ) παραγωγή H2S αρνητική, (δ) παραγωγή 
ουρεάσης θετική και (ε) αρνητική ζύμωση σακχάρων. 
Περαιτέρω βιοχημικός έλεγχος έδειξε ότι (α) δεν είχε 
ιδιαίτερη ανάγκη από ατμόσφαιρα CO2 5–10% και 
(β) αναπτυσσόταν παρουσία των χρωστικών θειονί-
νη 1/50.000 και φουξίνης 1/25.000. Ταυτοποιήθηκε 
ως Brucella	melitensis. Από τις τρεις ορολογικές 
μεθόδους που έγιναν [Rose Bengal (Vircell, S.L., 
Granada, Spain), Wright (Brucella abortus, Fortress 
Diagnostics, U.K.), Brucella ELISA (Virion Serion 
Germany)] τα αποτελέσματα ήταν θετικά σε υψηλούς 
τίτλους (πίνακες 1, 2). 

Ο ασθενής τέθηκε σε τριπλό σχήμα θεραπείας 
με γενταμικίνη, τριμεθοπρίμη+σουλφαμεθοξαζόλη 
x 2 IV και ριφαμπικίνη x 2 από του στόματος, για 
2 εβδομάδες. Μετά από τη θεραπεία, ο ασθενής, 
απόλυτα ελεύθερος συμπτωμάτων, επανήλθε στις 
καθημερινές αθλητικές δραστηριότητές του. Μετά 
το πέρας ενός μήνα συστήθηκε στον ασθενή να 
προσέλθει για νέο σπινθηρογράφημα και μαγνητική 
τομογραφία. Μετά από εξάμηνο από τον επανέλεγχο 
των αντισωμάτων IgG, IgM, IgA παρατηρήθηκε 
μείωση των τίτλων.

Από το οικογενειακό ιστορικό αναφέρθηκε ότι ο 
ασθενής είχε ταξιδέψει στη γιαγιά του, η οποία διέ-
μενε στο Ν. Τρικάλων, όπου και κατανάλωσε γάλα 
κατσίκας. Από τον κλινικό και τον εργαστηριακό 
έλεγχο των υπολοίπων μελών της οικογένειας δεν 
διαπιστώθηκε άλλο κρούσμα. Η έκβαση της νόσου 
υπήρξε καλή και ο ασθενής είναι απόλυτα υγιής. 

Περίπτωση Β
Κορίτσι ηλικίας 13 ετών εισήχθη στην Ορθοπαι-

δική Κλινική, παραπονούμενο για ακαθόριστο άλγος 
από τετραημέρου στη λεκάνη, που σταδιακά γινόταν 
εντονότερο στην περιοχή της δεξιάς ιερολαγονίου 
άρθρωσης. Η ακτινογραφία και η μαγνητική τομο-

Πίνακας 1. Μέτρηση του τίτλου αντισωμάτων με τη μέθοδο Wright σε τρία διαφορετικά χρονικά μεσοδιαστήματα

Τίτλος αντισωμάτων 14.9.2007 1.11.2007 15.2.2008 

1/160 Φαινόμενο προζώνης Φαινόμενο προζώνης +++ 

1/320 +++ ++ +

1/640 ++ + _ 

1/1280 + _ _ 



Λοιμώδης αρθρίτιδα από Brucella	melitensis σε παιδιά  ———————————————————————————291

γραφία δεν είχαν ευρήματα. Το σπινθηρογράφημα 
έδειξε αυξημένη συγκέντρωση στη δεξιά ιερολαγόνιο 
(ένδειξη φλεγμονής). Έγινε αιματολογικός (λευκο-
κύτταρα 6.840 K/μL, με πολυμορφοπυρηνικό τύπο, 
ΤΚΕ=52 mm) και πλήρης βιοχημικός έλεγχος που 
ήταν φυσιολογικός. Ελήφθησαν καλλιέργειες αίματος. 
Η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) βρέθηκε αυξημένη 
(3,5 mg/dl), ενώ οι ανοσοσφαιρίνες IgG, IgM ήταν 
υψηλές (2.220 mg/dl και 380 mg/dl, αντίστοιχα), συμ-
βατές με πιθανή πρόσφατη φλεγμονή. Έγινε έλεγχος 
για αυτοάνοσα νοσήματα (ρευματοειδή αρθρίτιδα, 
ερυθηματώδης λύκος), ο οποίος ήταν αρνητικός. 
Από τις ορολογικές εξετάσεις Rose-Bengal, Wright 
και ELISA τέθηκε η διάγνωση της βρουκέλλωσης 
(πίνακες 3, 4). Οι καλλιέργειες αίματος δεν ανέπτυξαν 
κάποιο μικρόβιο. 

Η ασθενής τέθηκε σε θεραπευτική αγωγή με 
γενταμικίνη x 2 IV, ριφαμπικίνη x 2 από του στόμα-
τος, τριμεθοπρίμη+σουλφαμεθοξαζόλη x 2 IV, για 2 
εβδομάδες. Μετά από ένα μήνα ζητήθηκε επανέλεγχος 
με νέα μαγνητική τομογραφία.

Πριν από την εμφάνιση των συμπτωμάτων είχε 
ταξιδέψει στη Συρία-Παλαιστίνη. Η ασθενής κα-
τοικούσε σε πόλη, δεν κατανάλωσε γαλακτοκομικά 

προϊόντα και δεν ήλθε σε επαφή με κατοικίδια ζώα. 
Όλα τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας ήταν απόλυ-
τα υγιή. Η έκβαση της νόσου υπήρξε καλή και δεν 
παρατηρήθηκαν υποτροπές.

Συζήτηση
Η βρουκέλλωση είναι πολυσυστηματική νόσος, 

με πολυμορφία κλινικών εκδηλώσεων, μπορεί να 
προσβληθεί οποιοδήποτε όργανο ή σύστημα του 
σώματος (μυοσκελετικό, ΚΝΣ, καρδιά, όρχεις, ήπαρ, 
σπλήνας, πνεύμονες και αρθρώσεις). Τέσσερις είναι 
οι κυριότερες μορφές: (α) υποκλινική, (β) οξεία/
υποξεία, (γ) υποτροπιάζουσα και (δ) χρόνια. Τα πιο 
χαρακτηριστικά συμπτώματα στην κλινική εικόνα 
είναι ο πυρετός, η ανορεξία, η απώλεια βάρους, η 
καταβολή δυνάμεων, οι νυχτερινοί ιδρώτες, οι αρ-
θραλγίες και οι μυαλγίες. 

Εντοπισμένη νόσος θεωρείται όταν τα συμπτώ-
ματα αφορούν σε ένα όργανο (30%) και η μορφή 
αυτή συνδέεται με καθυστέρηση της διάγνωσης και, 
επομένως, έναρξης της θεραπείας. Οι πιο συχνές εντο-
πίσεις παρουσιάζονται στα οστά και τις αρθρώσεις 
(20–60%).2 Σπανιότερες εντοπίσεις της νόσου είναι 
στην ουροποιογεννητική περιοχή (5%), στο ήπαρ 
(2,5%), στο ΚΝΣ (νευροβρουκέλλωση (1,7%) και 
στο καρδιαγγειακό σύστημα (ενδοκαρδίτιδα, 1,5%). 
Έχουν περιγραφεί και εντοπίσεις στους πνεύμονες, 
στους οφθαλμούς, λοιμώξεις μαλακών μορίων (από-
στημα μαστού) και δέρματος.2 

Ο μελιταίος πυρετός υπάρχει εδώ και χιλιάδες 
χρόνια και καταφέρνει να ανθίσταται στην προσπάθεια 
εκρίζωσης, ακόμη και στις ανεπτυγμένες χώρες.7 Πα-
ρουσιάζει παγκόσμια κατανομή και αποτελεί ένα ση-
μαντικό πρόβλημα Δημόσιας Υγείας.8 Η βρουκέλλωση 

Πίνακας 2. Τίτλοι αντισωμάτων με ανοσοενζυμική μέθοδο 
(ELISA) κατά το μεσοδιάστημα των 6 μηνών

 ELISA (14.9.2007) IgG = 81mg/dl (+) φ.τ. < 20
 IgA = 33 mg/dl (+) φ.τ. <10
 IgM = 19 mg/dl (+) φ.τ. <15

 ELISA (15.2.2008) IgG = 70 mg/dl (+) 
 IgA < 10 mg/dl (-)
 IgM < 15 mg/dl (-) 

Πίνακας 3. Τίτλοι αντισωμάτων με τη μέθοδο Wright σε διάφορα χρονικά διαστήματα
Τίτλος 
αντισωμάτων 28.9.2007 30.10.2007 4.12.2007 4.3.2008

1/160 Φαινόμενο προζώνης Φαινόμενο προζώνης +++ ++

1/320 Φαινόμενο προζώνης Φαινόμενο προζώνης + +

1/640 +++ +++ _ _

1/1280 +++ ++ _ _

1/2560 + _ _ _
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παρουσιάζεται σε ενδημική και μη ενδημική μορφή.9 
Η επιδημιολογία ποικίλλει στις διάφορες γεωγραφικές 
περιοχές και συσχετίζεται με το κοινωνικοοικονομικό 
επίπεδο των χωρών.10 Παράδειγμα επιτυχημένης σχέ-
σης ανάμεσα στη νόσο και στο κοινωνικοοικονομικό 
επίπεδο εμφανίζεται στις ΗΠΑ, όπου τα προγράμ-
ματα εξάλειψης της βρουκέλλωσης11 μείωσαν την 
ετήσια επίπτωσή της. Υψηλό ποσοστό επίπτωσης 
εμφανίζεται σε Β. Καρολίνα, Ιλινόις, Φλώριδα, Γου-
ιόμινγκ, Αϊόβα και Αριζόνα. Εμφανίζεται κυρίως σε 
ισπανόφωνους πληθυσμούς και συνδέεται με την 
παράνομη εισαγωγή μη παστεριωμένων προϊόντων 
από το γειτονικό Μεξικό, όπου ενδημεί η νόσος.7 

Στην Κεντρική Αμερική υπάρχει βρουκέλλωση στα 
ζώα, αλλά όχι στους ανθρώπους.7,12 Εξαίρεση απο-
τελούν η Γουατεμάλα και ο Παναμάς.13,14	Ενδημική 
νόσος θεωρείται στη Ν. Αμερική, κυρίως Περού και 
Αργεντινή.15,16 Για τη Βραζιλία, όπου φιλοξενεί και 
το μεγαλύτερο πληθυσμό προβάτων, επιδημιολογικά 
στοιχεία δεν υπάρχουν, όμως θεωρείται ότι υπάρχει 
αυξημένη επίπτωση βρουκέλλωσης στους ανθρώπους, 
κυρίως από β.	abortus.17

Στην Ευρώπη, οι χώρες όπως Σκανδιναβία, Γερ-
μανία, Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο (εκτός από τη 
Β. Ιρλανδία), Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο 
και Ελβετία θεωρούνται ελεύθερες νόσου.18 Στις 
περισσότερες από αυτές τις χώρες υπάρχει ένα μικρό 
ποσοστό ετησίως που οφείλεται κυρίως σε ταξιδιώτες 
ή μετανάστες από ενδημικές χώρες.19,20 Στη Δυτική 
Ευρώπη, η επανεμφάνιση της βρουκέλλωσης θεω-
ρείται απίθανη λόγω του επιτυχημένου συστήματος 
επίβλεψης.11 Στη Γαλλία, η βρουκέλλωση έχει σχεδόν 
εξαλειφθεί. Από τα 800 περιστατικά που αναφέρονταν 
το 1976, το 2000 υπήρχαν μόνο 44 περιστατικά.21 Τα 
ελάχιστα περιστατικά που αναφέρονται, οφείλονται 
στην κατανάλωση προϊόντων εισερχόμενων από τη 
γειτονική Ισπανία.11

Οι μεσογειακές χώρες θεωρούνται ενδημικές. 

Αρχικά, η βρουκέλλωση εμφανίστηκε στη Μάλτα. 
Η Ισπανία εξακολουθεί να παραμένει ενδημική χώρα 
με μεγάλο ποσοστό επίπτωσης. Έχουν γίνει μαζικές 
προσπάθειες εξάλειψης της νόσου, όμως με μικρό 
ποσοστό επιτυχίας. Μικρή μείωση της επίπτωσής της 
παρατηρήθηκε σε αυτόνομες κοινότητες (Ανδαλου-
σία).11,22 Τα τελευταία χρόνια, η Πορτογαλία έχει κα-
ταφέρει μια σημαντική ελάττωση της βρουκέλλωσης 
στους ανθρώπους.23 Σταδιακή μείωση παρουσιάζει 
η Ιταλία. Η νόσος επικεντρώνεται κυρίως στη Ν. 
Ιταλία, λόγω του χαμηλού κοινωνικοοικονομικού 
επιπέδου. Το χάσμα μεταξύ πλούσιας Βόρειας και 
πτωχής Νότιας Ιταλίας φαίνεται στην επίπτωση της 
βρουκέλλωσης.24 

Η Ελλάδα παραμένει στη λίστα των 25 χωρών με 
την υψηλότερη επίπτωση παγκοσμίως. Μεγαλύτερο 
ποσοστό εμφανίζει η Ήπειρος.25 Αυτό οφείλεται και 
στο γεγονός της παράνομης εισαγωγής προβάτων 
ή προϊόντων από την Αλβανία, όπου το ποσοστό 
παραμένει υψηλό εξαιτίας του ακατάλληλου συστή-
ματος υγείας και της μετανάστευσης. Θεσσαλία, Β. 
Ελλάδα και Πελοπόννησος, ιδιαίτερα η περιοχή της 
Λακωνίας εμφανίζουν υψηλά ποσοστά επίπτωσης. Η 
Λακωνία για το μέγεθός της παρουσιάζει ασυνήθιστα 
υψηλή ετήσια επίπτωση εξαιτίας των ελλιπών μέσων 
πρόληψης και τις ανεπαρκείς μεθόδους Δημόσιας 
Υγείας.9 Η βρουκέλλωση στην Κεντρική Ελλάδα, 
σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, παραμένει ακόμα 
ένα σοβαρό πρόβλημα στην παιδική ηλικία26 (εικ. 
1). Στη Βαλκανική χερσόνησο, αυξημένο ποσοστό 
εμφανίζει και η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρα-
τία της Μακεδονίας όπου επιδημεί η νόσος.11 Οι 
χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ιδιαίτερα οι 
περιοχές του Καυκάσου, είναι οι κυριότερες πηγές 
βρουκέλλωσης παγκοσμίως. Αυτό οφείλεται στην 
οικονομική αστάθεια που δημιουργήθηκε με την 
εξέλιξη ενός σοσιαλιστικού κράτους σε ένα κράτος 
ελεύθερης οικονομικής αγοράς.11

Η Μέση Ανατολή θεωρείται ενδημική περιοχή. 
Η Συρία παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό βρου-
κέλλωσης παγκοσμίως.13 Η Τουρκία, τα τελευταία 
χρόνια παρουσιάζει αύξηση της συχνότητας των 
κρουσμάτων,13,27 ενώ στο Ιράν η κατάσταση βελτι-
ώνεται σύμφωνα με πρόσφατα επιδημιολογικά στοι-
χεία.14,28 Στη Σαουδική Αραβία, η βρουκέλλωση είναι 
συχνή. Αυτό οφείλεται κυρίως σε κλιματολογικούς 
παράγοντες, ανεξέλεγκτες σφαγές ζώων, αλλά και 
σε ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης.11 Η αύξηση 
των κρουσμάτων σε Παλαιστίνη και Ιορδανία ίσως 

Πίνακας 4. Τίτλοι αντισωμάτων με ανοσοενζυμική μέθοδο 
(ELISA) κατά το χρονικό μεσοδιάστημα των 6 μηνών

 ELISA (28.9.2007) IgG = 85 mg/dl (+) φ.τ. < 20
 IgA = 38 mg/dl (+) φ.τ. <10
 IgM = 16 mg/dl (+) φ.τ. <15

 ELISA (4.3.2008) IgG = 75 mg/dl (+)
 IgA < 10 mg/dl (-)
 IgM < 15 mg/dl (-)
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γκλειση του συζευκτικού χόνδρου στη μετάφυση και 
η κακή αιμάτωση των οστών έχουν ως αποτέλεσμα 
την καταστροφή του αρθρικού χόνδρου. Η κλινική 
αυτή εικόνα ήταν παρόμοια με την πρώτη περίπτωση 
που περιγράφηκε.

Πολλές φορές, η ιερολαγονίτιδα από βρουκέλλα 
δύσκολα διαφοροδιαγιγνώσκεται από τα αυτοάνοσα 
νοσήματα. Στη 2η περίπτωσή μας διενεργήθηκε 
συστηματικός έλεγχος για ρευματικά νοσήματα του 
κολλαγόνου. Στην σπονδυλίτιδα, η οσφυϊκή μοίρα 
προσβάλλεται συχνότερα. Σε 32% των ασθενών με 
σπονδυλίτιδα απαιτείται χειρουργική επέμβαση λόγω 
δημιουργίας επισκληρίδιου αποστήματος, καθίζησης 
σπονδύλων, πίεσης νωτιαίου μυελού και αστάθειας 
της σπονδυλικής στήλης.32-37 Στην έναρξη της νόσου 
οι ακτινογραφίες είναι φυσιολογικές. Η μαγνητική-
αξονική τομογραφία και το σπινθηρογράφημα με 
99m-Tc ή γάλλιο 67, βρίσκονται θετικά >90% των 
περιπτώσεων. 

Επειδή η αναγνώριση της βρουκέλλωσης από 
την κλινική εικόνα είναι δύσκολη, οι εργαστηριακές 
εξετάσεις (καλλιέργειες αίματος, βιολογικών υγρών-
ορολογικές εξετάσεις) θέτουν τη διάγνωση. Η απομό-
νωση του μικροοργανισμού από τις αιμοκαλλιέργειες 
με αυτοματοποιημένα συστήματα, στην οξεία φάση 
της νόσου αποβαίνει θετική σε ποσοστό 70% και 
από το μυελό > 90%, ενώ σε υποτροπές της νόσου 
μειώνεται η ευαισθησία των καλλιεργειών. Ο χρόνος 
επώασης και ανάπτυξης των βρουκελλών αναφέρεται 
σε 2,5–5 ημέρες και ποσοστό 94–97% των βρουκελ-
λών αναπτύσσονται σε αυτό το χρόνο.38,39 Στην πρώτη 
περίπτωσή μας, η αιμοκαλλιέργεια θετικοποιήθηκε 
στις 4 ημέρες επώασης (BactΤ/Alert-Biomerieux). Η 
απομόνωση της βρουκέλλας από την αιμοκαλλιέργεια 
εξαρτάται (α) από την προηγούμενη λήψη αντιβιοτι-
κών, (β) από το χρόνο λήψης της αιμοκαλλιέργειας 
σε σχέση με τη μικροβιαιμία και (γ) από τον αριθμό 
των μικροβίων στο αίμα.30,38

Η ανακαλλιέργεια πραγματοποιείται σε αιμα-
τούχο brucella άγαρ, trypticase soy άγαρ (TSA) 
και σοκολατόχρωμο. Τα τρυβλία επωάζονται σε 
αερόβιες συνθήκες και σε ατμόσφαιρα CO2 5–10% 
(αναπτύσσεται η B.	abortus). Μετά από 24–48 ώρες 

αναπτύσσονται μικρές αποικίες περιγεγραμμένες, 
θολωτές, ημιδιαφανείς, με επιφάνεια λεία και γυα-
λιστερή, χωρίς αιμόλυση, με χρώμα κίτρινο-μελί. Σε 
ξηρά παρασκευάσματα, με χρώση Gram παρουσι-
άζεται με τη μορφή Gram (-) κοκκοβακτηριδίων με 
αποστρογγυλεμένα άκρα μεμονωμένα, σε ζεύγη ή 

συμβάλλει σε μείωσή τους στο Ισραήλ. Επιδημιο-
λογικά στοιχεία αναφέρουν μια σταθερή επίπτωση 
της νόσου σε Λίβανο, Αρμενία. 

Η Κίνα, η Ν. Κορέα και η Ινδία παρουσιάζουν 
αυξημένα κρούσματα βρουκέλλωσης, ενώ στο Πακι-
στάν τα κρούσματα αναφέρονται μόνο στα ζώα.11

Η Β. Αφρική θεωρείται ενδημική χώρα. Η Αλ-
γερία παρουσιάζει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά 
παγκοσμίως, αν και την τελευταία δεκαετία ο αριθμός 
των κρουσμάτων παραμένει σταθερός.11,29		Στις χώρες 
όπου ενδημεί η βρουκέλλωση ετησίως αναφέρονται 
παγκοσμίως 500.000 νέες περιπτώσεις που σχετίζο-
νται κυρίως με ταξίδια.30

Στις χώρες όπου ενδημεί η B.	melitensis, η ιερο-
λαγονίτιδα και η σπονδυλίτιδα είναι οι συχνότερες 
εντοπίσεις στα παιδιά και τους ενήλικες. Στη Β. 
Ελλάδα, σπονδυλίτιδα παρατηρήθηκε σε 5,2% των 
ασθενών, ιερολαγονίτιδα σε 1,5% και άλλες μορφές 
αρθρίτιδας σε 1,5%.8–10,31 Στη Λακωνία, αναφέρεται 
περίπτωση με προσβολή της κατ’ ώμου άρθρωσης.2 
Στην Τουρκία, η σπονδυλίτιδα (31,6%) είναι η συ-
χνότερη εντοπισμένη μορφή βρουκέλλωσης και 
ιδιαίτερα στην οσφυϊκή μοίρα.11–14 Στην Ισπανία, 
αναφέρεται ότι οι εντοπισμένες μορφές αφορούσαν 
στα οστά και στις αρθρώσεις (66,9%).15,16 Στις δικές 
μας δύο περιπτώσεις οι εντοπίσεις αφορούσαν στη 
δεξιά ιερολαγόνιο άρθρωση. 

Η συμπτωματολογία της ιερολαγονίτιδας στην 
έναρξη της νόσου είναι συνήθως ύπουλη: εμφανί-
ζεται οσφυαλγία με αντανάκλαση στην ιερολαγόνιο 
άρθρωση που συνεχίζεται παρά την ανάπαυση του 
ασθενούς. Στην άρθρωση παρουσιάζονται στοιχεία 
φλεγμονής (θερμότητα, ερυθρότητα, οίδημα) και 
η κινητικότητά της περιορίζεται σημαντικά. Η σύ-

Εικόνα 1. Επίπτωση βρουκέλλωσης στις διάφορες περι-
οχές της Ελλάδας.
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μώξεων.33 Κατάλληλο φάρμακο θεωρείται εκείνο 
που δρα ενδοκυττάρια. Χορηγείται δοξυκυκλίνη σε 
συνδυασμό με ριφαμπικίνη, στρεπτομυκίνη και γεντα-
μικίνη τουλάχιστον για 6 εβδομάδες. Στις δικές μας 
περιπτώσεις, χρησιμοποιήθηκε τριπλό θεραπευτικό 
σχήμα (γενταμικίνη, ριφαμπικίνη και τριμεθοπρίμη
+σουλφαμεθοξαζόλη). Σε ασθενείς με εντοπισμένη 
νόσο, η θεραπεία παρατείνεται μέχρι και 6 μήνες. 

Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας είναι 
δύσκολο να εκτιμηθεί. Μερικές φορές, μπορεί 
να ελεγχθεί με την προοδευτική μείωση του τίτ-
λου αντισωμάτων (Wright, Elisa) 6–8 μήνες μετά 
από την έναρξη της θεραπείας. Νέα αύξηση των 
αντισωμάτων IgG και IgA χωρίς παράλληλη αύξη-
ση των IgM είναι ενδεικτικό στοιχείο υποτροπής 
της νόσου.40 Το ποσοστό υποτροπών είναι υψηλό 
(40–50%), άσχετα από το σχήμα των αντιβιοτικών 
που εφαρμόζεται. 

Με βάση τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας και τις δημοσιευμένες μελέτες, η βρου-
κέλλωση παρουσιάζει εποχιακή κατανομή, με εξάρ-
σεις κατά την περίοδο της γαλακτοπαραγωγής. Στα 
παιδιά (α) παρατηρείται αύξηση της νοσηρότητας 
ανάλογα με την ηλικία και (β) δεν υπάρχει διαφορά 
ανάμεσα στα δύο φύλα στη βρεφική και τη νηπιακή 
ηλικία, μολονότι σε μεγαλύτερα παιδιά και εφήβους 
η νόσος προσβάλλει κυρίως τα αγόρια.5,6 

Η πρόληψη της νόσου στον άνθρωπο εξαρτάται 
κυρίως από τον έλεγχο του νοσήματος στα ζώα: 
(α) με ορολογικές εξετάσεις, (β) με ανεύρεση και 
σφαγή των νοσούντων και (γ) με εμβολιασμό των 
υγιών.41 Ο εμβολιασμός γίνεται στον οφθαλμό των 

μικρές ομάδες. Η ταυτοποίηση γίνεται με βιοχημικές 
μεθόδους (πίν.5). Λόγω της μεγάλης μολυσματικό-
τητας της βρουκέλλας, ο έλεγχος της ευαισθησίας 
στα αντιβιοτικά πρέπει να αποφεύγεται.

Ορολογικές διαγνωστικές μέθοδοι είναι: (α) η	
συγκολλητινοαντίδραση	Wright (IgG, IgM). Γίνεται 
με διαδοχικές αραιώσεις του ορού, οι οποίες είναι 
απαραίτητες προς αποφυγή του φαινομένου της 
προζώνης (δεν παρατηρείται συγκόλληση στις μικρές 
αραιώσεις, ενώ υπάρχουν αντισώματα). Το φαινό-
μενο της προζώνης ερμηνεύεται από την παρουσία 
«ατελούς δεσμευτικού αντισώματος» έναντι των 
IgG και IgA αντισωμάτων στον ορό του πάσχοντα, 
(β)	η	δοκιμή	σύνδεσης	συμπληρώματος	(IgG), (γ) 
η	συγκολλητινοαντίδραση	με	2-	μερκαπτοαιθανόλη 
(IgG), (δ) η	συγκολλητινοαντίδραση	Rose	Bengal	(IgG, 
IgM, IgA), (ε) η	δοκιμή	αντιανθρώπινης	σφαιρίνης	
Coombs (IgG, IgA), (στ) η	ανοσοενζυμική	μέθοδος	
Elisa	(IgG, IgM, IgA) και, τέλος, (ζ) ο	ανοσοφθορι-
σμός. Όλες σχεδόν ανιχνεύουν αντισώματα έναντι του 
λιποπολυσακχαρίτη της εξωτερικής μεμβράνης του 
μικροβίου. Στο εργαστήριό μας για την καθημερινή 
πράξη χρησιμοποιούνται η συγκολλητινοαντίδραση 
Wright, η συγκολλητινοαντίδραση Rose Bengal και 
η ανοσοενζυμική μέθοδος Elisa. Στο δεύτερο ασθενή 
όπου και διαγνώστηκε μόνο με τις ορολογικές με-
θόδους, ο τίτλος αντισωμάτων με τη μέθοδο Wright 
ήταν υψηλότερος 1/2560 σε αντίθεση με τον πρώτο 
που έφθασε στο 1/1280.

Η έγκαιρη έναρξη της θεραπείας σκοπό είχε τη 
μείωση της διάρκειας της νόσου, τον περιορισμό 
της εμφάνισης υποτροπών και εντοπισμένων λοι-

Πίνακας 5. Βιοχημικές ιδιότητες και βιότυποι βρουκελλών

Είδη -Βιότυποι CO
2
 H

2
S Ουρεάση 

Βασική
φουξίνη 
1/50.000 

Θειονίνη 
1/25.000 
1/50.00-0 

Φάγος Tb 

B.	melitensis 1,2,3 – – +/v + + –

B.	abortus 
1,2,3,4,5,6,7 

+/v +/v 1–2 ώρες + – +

B.	suis 1,2,3,4,5 – – 0–30 min –/v + –

B.	canis – – 0–30 min – + –

B.	ovis + – – –/v + –

B.	neotomae – + 0–30 min – – +/–
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SUMMARY

Brucellosis in children with sacroiliac arthritis 
K.	PAPAVASILEIOU,1	H.	PAPAVASILEIOU,1	X.	ILIADOU,1	K.	FILIOPOULOS,2	A.	VOGIATZI1

1Department	of	Microbiology-Biochemistry,	Penteli	Childrens	Hospital,		
2Orthopaedic	Clinic,	Penteli	Childrens	Hospital,	Athens,	Greece

Brucellosis	is	a	worldwide	disease.	It	has	always	been,	and	continues	to	be	a	significant	zoonosis.	
In	Greece,	the	disease	appears	more	frequently	than	in	any	other	European	country,	with	the	
exception	of	some	areas	in	Southern	Italy.	Despite	preventive	efforts	with	collective	vaccina-
tion	of	flocks	since	1975,	brucellosis	remains	an	endemic	disease.	One	of	the	main	criteria	for	
evaluation	of	the	prevention	programmes	is	the	number	of	infected	people.	Diagnosis	is	difficult,	
especially	in	children,	because	a	significant	percentage	of	cases	appear	with	subclinical	or	
atypical	forms.	The	best	approach	for	ensuring	early	treatment	and,	therefore,	better	outcome	
of	the	disease,	depends	on	accurate	diagnosis	based	on	appropriate	laboratory	investigation.	
Two	cases	of	brucellosis	in	children	with	arthritis	in	the	sacroiliac	joint	are	presented,	with	an	
extensive	overview	of	the	relevant	literature.	
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ιστορία της Ελληνικής Εταιρείας  
Ιατρικής Μυκητολογίας
Α.	Μητρούσια-Ζιούβα

Η ανάπτυξη της Ιατρικής Μυκητολογίας ήταν 
σχεδόν άγνωστη στον ελληνικό χώρο μέχρι το 1951. 
Η πλειονότητα των μικροβιολόγων είχαν ασχοληθεί 
με την Ιατρική Βακτηριολογία, ενώ άλλοι κλάδοι 
της Μικροβιολογίας ήταν τελείως άγνωστοι. Ο 
τότε καθηγητής Μικροβιολογίας στην Υγειονομική 
Σχολή Αθηνών, Γ. Πάγκαλος (1930–1960), κορυ-
φαίος μικροβιολόγος, διαπίστωσε αυτή την έλλειψη 
και με διορατικότητα προέβλεψε τη σημασία της 
Μυκητολογίας και πρότεινε στο Ίδρυμα Κρατικών 
Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) να προκηρύξει υποτροφία με 
γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Μυκητολογία». 
Την υποτροφία κέρδισε η μετέπειτα καθηγήτρια 
Μικροβιολογίας στην Υγειονομική Σχολή Ουρα-
νία Μαρσέλου-Κιντή, οπότε και πήγε το 1953 στο 
Ινστιτούτο Παστέρ στο Παρίσι για μετεκπαίδευση 
για δύο χρόνια στο νεοϊδρυθέν τότε τμήμα Ιατρικής 
Μυκητολογίας. 

Ένα χρόνο αργότερα, το 1954, πραγματοποιήθηκε 
στο Παρίσι το VII Διεθνές Συνέδριο Βοτανικής. Εκεί 
συγκεντρώθηκαν μυκητολόγοι από όλο τον κόσμο 
και αποφάσισαν την ίδρυση της Διεθνούς Εταιρείας 
Μυκητολογίας για ανθρώπους και ζώα (International 
Society of Human and Animal Mycology, ISHAM) 
με 150 μέλη, μεταξύ των οποίων ήταν και η νεαρή 
τότε γιατρός	ουρανία	Μαρσέλου-Κιντή. 

Όταν τελείωσε τη μετεκπαίδευσή της, η κ. ο.	
Μαρσέλου-Κιντή, επέστρεψε στην Ελλάδα με όραμα 
την ανάπτυξη του κλάδου της Ιατρικής Μυκητολογίας 

στη χώρα μας. Το 1965 διορίστηκε Διευθύντρια στο 
Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου «Αν-
δρέας Συγγρός», όπου ανέπτυξε το τμήμα μυκήτων, 
συμβάλλοντας παράλληλα στην εκπόνηση πολλών 
διδακτορικών διατριβών και υφηγεσιών, όπως και 
στη δημοσίευση μεγάλου αριθμού επιστημονικών 
εργασιών, με γνωστικό αντικείμενο τη Μυκητο-
λογία. Το έργο αυτό συνέχισε ως καθηγήτρια στην 
Υγειονομική Σχολή από το 1977–1988 στην έδρα 
της Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών 
Νόσων.

Παράλληλα, στην ανάπτυξη της Ιατρικής Μυ-
κητολογίας στην Ελλάδα, συνέβαλε η Διευθύντρια 
του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Γενικού 
Νοσοκομείου Νίκαιας (1969–2000), υφηγήτρια κυρία 
Αθηνά	Στυλιανέα-Φουντουλάκη. Η κυρία Α.	Στυλι-
ανέα-Φουντουλάκη αρχικά εργάστηκε στο Γαλλικό 
Ινστιτούτο Παστέρ (1959–1961) υπό την εποπτεία 
των κορυφαίων καθηγητών Μυκητολογίας Secre-
tain, Drouet, Mariat και εκπόνησε τη διδακτορική 
διατριβή της με θέμα «συμβολή στη μελέτη των 
Ασπεργίλλων». Το ευρύ ερευνητικό της έργο στον 
εξειδικευμένο τομέα των ακτινομυκητιακών λοιμώ-
ξεων, την κατέστησε ιδιαίτερα γνωστή, με αποτέ-
λεσμα το διάστημα 1997–1999 να οριστεί διεθνής 
συντονίστρια στην Ομάδα Εργασίας Μελέτης των 
Ακτινομυκήτων στην Ελλάδα.

Το όραμα των ανωτέρω Μυκητολόγων γίνεται 
πραγματικότητα το 2001, όπου μια ομάδα 34 επι-
στημόνων με ειδική ενασχόληση και ενδιαφέρον 
στον τομέα της Μυκητολογίας ιδρύει την Ελληνική 
Εταιρεία Ιατρικής Μυκητολογίας (ΕΕΙΜ). 

Σκοποί της ΕΕΙΜ, σύμφωνα με το καταστατικό 
της, είναι:

Η προαγωγή της ιατρικής επιστήμης και ειδικό-•

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
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τερα του τομέα της Ιατρικής Μυκητολογίας στον 
ελληνικό χώρο
Η ενθάρρυνση και η ενίσχυση των ερευνητικών 
προσπαθειών και μελετών στην Ελλάδα για την 
πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των 
μυκητιάσεων
Η προβολή της Ελληνικής Ιατρικής Μυκητολογίας 
και σε διεθνές επίπεδο 
Η ανάπτυξη συνεργασίας με δημόσιους και ιδιωτι-
κούς φορείς και οργανώσεις στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό για την πρόοδο της Μυκητολογίας.
Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. της ΕΕΙΜ εκλέγονται 

κάθε 3 χρόνια. Η καθηγήτρια κυρία ο.	Μαρσέλου-
Κιντή, σε αναγνώριση της πολύχρονης προσφοράς 
της στο συγκεκριμένο τομέα, παραμένει ισόβια 
επίτιμη πρόεδρος της Εταιρείας.

Σήμερα, η Εταιρεία αριθμεί περί τα 120 μέλη και 
έχει αναπτύξει από την ίδρυσή της μεγάλη δραστη-
ριότητα για την επίτευξη των στόχων της. Συγκε-
κριμένα, έχει οργανώσει 2 Πανελλήνια Συνέδρια, 3 
Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια Ιατρικής Μυκητολογίας 
και ένα Διεθνές Forum για τη Ζυγομύκωση.

Πανελλήνια Συνέδρια: 

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας 
Ιατρικής Μυκητολογίας, 27–29 Μαΐου 2005, 
Αθήνα

•

•

•

•

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας 
Ιατρικής Μυκητολογίας, 19–21 Οκτωβρίου 2007, 
Αθήνα
Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια
1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ιατρικής Μυκη-
τολογίας, 16–17 Ιανουαρίου 2004, Αθήνα
2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ιατρικής Μυκη-
τολογίας με θέμα «Καντιντιασικές λοιμώξεις», 
21 Οκτωβρίου 2006, Αθήνα
3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ιατρικής Μυκη-
τολογίας με θέμα «Ασπεργίλλωση», 21 Ιουνίου 
2008, Θεσσαλονίκη

Διεθνείς Εκδηλώσεις

International Forum on Zygomycosis, 30 Μαΐου–1 
Ιουνίου 2008, Αθήνα.
Την ανάγκη των ενδιαφερομένων για άμεση 

και υπεύθυνη πληροφόρηση σχετικά με το γνω-
στικό αντικείμενο της Μυκητολογίας εξυπηρετεί 
και η ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.hmss.gr), 
με πλούσιο υλικό, πληροφορίες και ενδιαφέροντα 
περιστατικά. 

Ευχή των ιδρυτικών μελών και των φίλων της 
ΕΕΙΜ είναι η νέα γενιά επιστημόνων που ασχο-
λείται με την Ιατρική Μυκητολογία να συνεχίσει 
το μέχρι σήμερα έργο της Εταιρείας, προωθώντας 
περαιτέρω την Ιατρική Μυκητολογία στην Ελλάδα 
και διεθνώς.

•

•
•

•

•

•



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Acta Microbiologica
Hellenica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Στο Υλικό και μέθοδος περιγράφεται λεπτομερώς ο τρόπος επιλογής του υλικού ή των ασθενών, καθώς και η μέθοδος που εφαρμό-
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σθηκε, ώστε η έρευνα να μπορεί να αναπαραχθεί από ερευνητές που επιθυμούν την εφαρμογή της. Σε περιπτώσεις ερευνών που αφορούν 
σε ανθρώπους, πρέπει να διευκρινίζεται ότι τηρήθηκε η Διακήρυξη του Ελσίνκι (1975). Τα αποτελέσματα, όσα αναφέρονται σε πίνακες 
δεν επαναλαμβάνονται στο κείμενο. Στη συζήτηση μπορεί να γίνει σύγκριση με τα αποτελέσματα άλλων εργασιών και αναφέρονται τα 
συμπεράσματα, τα οποία προκύπτουν από τα αποτελέσματα της μελέτης.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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