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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Αντίσταση στην ασπιρίνη 
Ερμηνεία και κλινικοεργαστηριακή προσέγγιση  
του φαινομένου
Α.	Στυλιανάκης,1	Γ.	Μερτζάνος2

ως	αντίσταση	στην	ασπιρίνη	αναφέρεται	η	θεραπευτική	αποτυχία	της	σε	άτομα	που	δεν	
ανταποκρίνονται	σε	θεραπευτικές	δόσεις	της	ασπιρίνης	και	ότι,	παρ’	όλη	τη	λήψη	της,	
δεν	προστατεύονται	από	νέα	ισχαιμικά	επεισόδια	ή	η	αδυναμία	της	να	μειώσει	την	παρα-
γωγή	θρομβοξάνης	Α2	από	τα	αιμοπετάλια	και	επακόλουθα	να	μειωθεί	η	ενεργοποίηση	
των	αιμοπεταλίων.	η	αντίσταση	στην	ασπιρίνη	μπορεί	να	διακριθεί	ως	κλινική	και	ως	
εργαστηριακή	αντίσταση	και	να	ταξινομηθεί	στον	τύπο	ι	(φαρμακοκινητικό),	στον	τύπο	
ιι	(φαρμακοδυναμικό)	και	στον	τύπο	ιιι	(περιλαμβάνει	μηχανισμούς	μη	ευαίσθητους	
στην	ασπιρίνη	που	ενεργοποιούν	τα	αιμοπετάλια).	ο	επιπολασμός	της	αντίστασης	στην	
ασπιρίνη	κυμαίνεται	από	5–57%.	η	εκτίμηση	του	φαινομένου	αυτού	γίνεται	εργαστη-
ριακά	(α)	με	εξετάσεις	δειγμάτων	ολικού	αίματος	για	τον	έλεγχο	της	λειτουργικότητας	
των	αιμοπεταλίων	–οπτική	εκτίμηση	της	συσσώρευσης	των	αιμοπεταλίων,	με	χρήση	
διαφόρων	αναλυτών	συσσώρευσης	όπως	PFA-100,	VerifyNow,	ChronoLog	κ.λπ.–	με	την	
ex	vivo	δράση	διαφόρων	παραγόντων	ενεργοποίησης	και	(β)	με	την	ποσοτική	εκτίμηση	
των	επιπέδων	της	11dhΤΧΒ2	του	ορού	ή	των	ούρων.	καθεμιά	από	τις	ανωτέρω	μεθό-
δους	παρουσιάζει	πλεονεκτήματα	και	μειονεκτήματα,	γι’	αυτό	και	δεν	υπάρχει	ακόμη	
ομοφωνία	στην	αποδοχή	εργαστηριακής	μεθόδου	ταυτοποίησης	ατόμων	που	εμφανίζουν	
αντίσταση	στην	ασπιρίνη	καθώς	και	για	την	αιτιολογική	θεραπευτική	αντιμετώπιση	του	
φαινόμενου	αυτού.
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Λέξεις κλειδιά: Αντίσταση	στην	ασπιρίνη

Εισαγωγή – Μηχανισμός  
της αντιαιμοπεταλιακής δράσης  
της ασπιρίνης

Το ακετυλοσαλικυλικό οξύ κυκλοφόρησε εμπο-

ρικά το έτος 1897 από τον Felix Hoffman και κα-
τοχυρώθηκε με το όνομα ασπιρίνη.1 Η ασπιρίνη, η 
οποία αποτελεί το θεμέλιο της αντιαιμοπεταλιακής 
θεραπείας στην Ιατρική, συνταγογραφείται ευρέως 
και υπολογίζεται ότι >150.000 καρδιακές προσβολές 
προλαμβάνονται κάθε χρόνο με την κατάλληλη χρή-
ση της.2 Επίσης, η χορήγηση ασπιρίνης σε υψηλού 
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Εικόνα 1. Διάγραμμα (α) της ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων διαμέσου του βιοχημικού δρόμου των ισοενζύμων της 
κυκλοοξυγενάσης, (β) της αντιαιμοπεταλιακής δράσης της ασπιρίνης και (γ) της παραγωγής 11dhΤxΒ2 ούρων.

ΤxΑ2= θρομβοξάνη Α2, 11dhΤxΒ2=11-δεϋδροθρομβοξάνη Β2, COx-1 και 
COx-2= κυκλοοξυγενάση-1 και -2, PGH2=προσταγλανδίνη H2

κινδύνου αγγειακούς ασθενείς μειώνει τον κίνδυνο 
μη θανατηφόρου οξέος εμφράγματος του μυοκαρ-
δίου κατά 34%, του μη θανατηφόρου εγκεφαλικού 
ισχαιμικού αγγειακού επεισοδίου κατά 25% και κατά 
18% όλων των αιτιών θνησιμότητας.3

Η ασπιρίνη αναστέλλει τη λειτουργικότητα των 
αιμοπεταλίων μέσω του αραχιδονικού οξέος της 
μεμβράνης των αιμοπεταλίων. Το αραχιδονικό οξύ 
μετατρέπεται σε προσταγλανδίνη Η2 (PGH2), που 
είναι ένα ασταθές κυκλικό ενδοϋπεροξείδιο, δια-
μέσου του βιοχημικού δρόμου των ισοενζύμων, 
κυκλοοξυγενάση-1 (COx-1) και κυκλοοξυγενάση-2 
(COx-2). Η παραγόμενη θρομβοξάνη Α2 (ΤxΑ2) 
οδηγεί σε αγγειοσύσπαση και ενεργοποίηση των 
αιμοπεταλίων. Τα ώριμα αιμοπετάλια δημιουργούν 
PGH2, κυρίως μέσω του δρόμου της COx-1, ενώ ο 
άλλος βιοχημικός δρόμος σύνθεσης της PGH2 που 
καταλύεται από την COx-2, χρησιμοποιείται από 
εμπύρηνα κύτταρα (μονοκύτταρα ή ενδοθηλιακά 
κύτταρα). Η κύρια θεραπευτική δράση της ασπιρί-
νης είναι η μη αναστρέψιμη αναστολή της COx-1, 
ακετυλιώνοντας τη σερίνη 529 της COx-1 και αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη παραγωγή ΤxΑ2 
με συνακόλουθο αποτέλεσμα τη μείωση της ενερ-
γοποίησης των αιμοπεταλίων.4 

Η ΤxΑ2 γρήγορα υδρολύεται μη ενζυματικά 
στο ήπαρ και σχηματίζει τη θρομβοξάνη Β2 (ΤxΒ2)  
(Εικ. 1). Η ΤxΒ2 στο πλάσμα μετατρέπεται ενζυμα-
τικά σε σημαντικό αριθμό μεταβολιτών, μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνεται η 11-δεϋδροθρομβοξάνη Β2 

(11dhΤxΒ2) και η 11-δεϋδρο2,3-δινορθρομβοξάνη 
Β2 (11dh2,3DΤxΒ2).5 Οι δύο μεταβολίτες σχηματί-
ζονται ισόποσα, αν και η 11dhΤxΒ2 έχει μεγαλύτερη 
ημιπερίοδο ημίσειας ζωής στην κυκλοφορία του 
αίματος (t1/2=45 min) απ’ ό,τι η 11dh2,3DΤxΒ2.6,7 

Απομακρύνονται από την κυκλοφορία, μέσω της 
νεφρικής λειτουργίας και απεκκρίνονται στα ούρα. 
Η 11dhΤxΒ2 αποτελεί έναν άφθονο και σταθερό 
μεταβολίτη της ΤxΒ2 στα ούρα. Η μέτρηση της 
11dhΤxΒ2 των ούρων παρέχει μια αξιόπιστη ένδει-
ξη της παραγωγής της ΤxΑ2. Έτσι, υψηλά επίπεδα 
11dhΤxΒ2 στα ούρα είναι ενδεικτικά ανεπαρκούς 
αναστολής της παραγωγής ΤxΑ2 και επομένως 
πτωχής ανταπόκρισης στην ασπιρίνη (Εικ. 1).

Αντίσταση στην ασπιρίνη – Μηχανισμοί 
και τύποι της αντίστασης στην ασπιρίνη

Σχετικά πρόσφατα παρατηρήθηκε ότι ένας ση-
μαντικός αριθμός ατόμων, παρ’ όλο που ελάμβανε 
ασπιρίνη σε δόσεις που θεωρούνταν θεραπευτικές, 
προσβάλλονταν από αγγειακά θρομβωτικά επεισό-
δια, όπως οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (Ο.Ε.Μ.), 
ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια ή άλλα περιφερικά 
αγγειακά θρομβωτικά επεισόδια. Έτσι, η παρατή-
ρηση ότι όλα τα άτομα δεν ανταποκρίνονται ταυ-
τόσημα σε θεραπευτικές δόσεις της ασπιρίνης και 
ότι, παρ’ όλη τη λήψη της δεν προστατεύονται από 
νέα ισχαιμικά επεισόδια (νέα καρδιακή προσβολή, 
ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο κ.ά.), έδωσε τον 
πρώτο κλινικό ορισμό της «αντίστασης στην ασπι-
ρίνη», ένας σχετικά νέος αλλά καλά τεκμηριωμένος 
όρος στην ιατρική βιβλιογραφία.8,9 Επιπρόσθετα, 
κλινικοί ερευνητές, χρησιμοποιώντας ποικιλία ερ-
γαστηριακών εξετάσεων, ανακάλυψαν ότι κάποιοι 
ασθενείς είχαν ελάχιστη ή καμιά ανταπόκριση στη 
χορήγηση ασπιρίνης9 («εργαστηριακή αντίσταση 
στην ασπιρίνη»). 

Μηχανισμοί που ενοχοποιήθηκαν ως υπεύθυνοι 
για την αντίσταση στην ασπιρίνη είναι οι ακόλου-
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θοι:
Η μειωμένη προσιτότητα της ασπιρίνης στην πε-
ριοχή ακετυλίωσης του υποδοχέα της σερίνης 529 
από την ταυτόχρονη λήψη άλλων μη στεροειδών 
αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (NSAIDs).10 Τα 
NSAIDs ανταγωνίζονται τη δράση της ασπιρίνης, 
αναστέλλοντας αναστρέψιμα, όμως, την COx-1. 
Έτσι, η αντιθρομβωτική τους δράση διαρκεί για 
μικρό χρονικό διάστημα. Η ταυτόχρονη χορήγη-
ση NSAIDs και ασπιρίνης έχει ως αποτέλεσμα 
τον ανταγωνισμό των δύο φαρμάκων για τους 
ίδιους ελεύθερους υποδοχείς σύνδεσής τους, ανα-
στέλλοντας αναστρέψιμα ή μόνιμα την COx-1, 
αντίστοιχα. Αυτός ο ανταγωνισμός μειώνει την 
αντιθρομβωτική δράση της ασπιρίνης. Το πρό-
βλημα αυτό δεν προκαλείται από την ταυτόχρονη 
χορήγηση ασπιρίνης και ειδικών αναστολέων της 
COx-2 (Εικ. 1).
Γενετικοί πολυμορφισμοί των ενζύμων COx-1, 
COx-2 και της συνθετάσης της ΤxΑ2,11,12 που τα 
κάνει λιγότερο ευαίσθητα στην ασπιρίνη μπορεί 
να είναι μια άλλη πιθανή αιτία αντίστασης. Αντί-
σταση στην ασπιρίνη έχει συσχετιστεί, επίσης, 
και με τον πολυμορφισμό του PLA2 γονιδίου, το 
οποίο κωδικοποιεί τη γλυκοπρωτεΐνη ΙΙΙa, ένα 
συστατικό στοιχείο της γλυκοπρωτεΐνης ΙΙb/ΙΙΙa 
των αιμοπεταλίων.13 Ασθενείς με τέτοιου είδους 
μηχανισμό αντίστασης στην ασπιρίνη, πιθανόν να 
επωφελούνται από υψηλότερες δόσεις ασπιρίνης 
ή από τη λήψη διαφορετικών αντιαιμοπεταλιακών 
φαρμάκων, όπως η κλοπιδογρέλη.14

Αυξημένη αντιδραστικότητα των αιμοπεταλίων 
έναντι άλλων παραγόντων συσσώρευσης των 
αιμοπεταλίων. Τα αιμοπετάλια μπορούν να ενερ-
γοποιηθούν και από διαφορετικούς δρόμους από 
αυτόν της θρομβοξάνης, τον οποίο αναστέλλει η 
δράση της ασπιρίνης. Η υπερλειτουργία τέτοιων 
εναλλακτικών δρόμων ενεργοποίησης των αι-
μοπεταλίων, όπως η εξ ερυθρών ενεργοποίησή 
τους, η αυξημένη ευαισθησία στο κολλαγόνο 
και στη διφωσφορική αδενοσίνη (ADP), τα αυ-
ξημένα επίπεδα του παράγοντα von Willebrant, 
της νοραδρεναλίνης, μπορεί να είναι υπεύθυνη 
για την αποτυχία της θεραπευτικής δράσης της 
ασπιρίνης. Η ταυτόχρονη χορήγηση άλλων αντι-
αιμοπεταλιακών φαρμάκων και η τροποποίηση 
του τρόπου ζωής μπορεί να αποδειχθούν επωφελή 
για τέτοιου είδους ασθενείς.15

Αυξημένος ρυθμός εισόδου νέων αιμοπεταλίων 

•

•

•

•

στην κυκλοφορία. Κλινικές καταστάσεις όπως 
έμφραγμα του μυοκαρδίου, επεμβάσεις αορ-
τοστεφανιαίας παράκαμψης (bypass surgery) ή 
άλλες χειρουργικές επεμβάσεις,16 σχετίζονται με 
αυξημένο ρυθμό εισόδου νεοσχηματισθέντων 
και μη «ασπιρινισμένων» αιμοπεταλίων στην 
κυκλοφορία. Το ποσοστό των νέων αιμοπεταλίων 
που έχουν ενεργό το ένζυμο κυκλοοξυγενάση 
(COx) μπορεί να ευθύνεται για την αντίσταση 
στην ασπιρίνη. Η χορήγηση υψηλότερων δόσεων 
ασπιρίνης σε τέτοιους ασθενείς ίσως να φανεί 
περισσότερο αποτελεσματική.16

Εναλλακτικοί δρόμοι για τη σύνθεση της θρομβο-
ξάνης. Η δράση του ισοενζύμου κυκλοοξυγενάση-
2 (COx-2) συνήθως δεν εκφράζεται στα αιμοπε-
τάλια εκτός εάν ενεργοποιηθούν από αυξητικούς 
παράγοντες ή φλεγμονώδεις διαμεσολαβητές, 
ιδιαίτερα στις αθηρωματώδεις πλάκες. Όπως 
προαναφέρθηκε, χαμηλή δόση της ασπιρίνης ανα-
στέλλει το ισοένζυμο κυκλοοξυγενάση-1 (COx-1) 
των αιμοπεταλίων, η αναστολή όμως της COx-2 
απαιτεί υψηλότερες δόσεις (>500 mg/ημέρα). Ο 
σχηματισμός της ΤxΑ2 στα αιμοπετάλια από την 
COx-2 ενδεχομένως να αποτελεί μια άλλη πιθανή 
αιτία της αντίστασης στην ασπιρίνη. Επίσης, ότι τα 
αιμοπετάλια μπορούν και λαμβάνουν πρόδρομες 
ουσίες της ΤxΑ2, όπως η προσταγλανδίνη Η2, 

από τα μονοκύτταρα ή τα ενδοθηλιακά κύτταρα 
και συνθέτουν ΤxΑ2 αποτελεί μια άλλη πιθανή 
αιτία της αντίστασης στην ασπιρίνη.17

Επίσης, έχουν δημοσιευτεί πολλές ερευνητικές 
μελέτες και για παράγοντες που προκαλούν αντί-
σταση στην αντιθρομβωτική δράση της ασπιρί-
νης. Ως τέτοιοι, αναφέρονται το κάπνισμα,18–20 η 
ασταθής στηθάγχη,21 η υπερλιπιδαιμία22 κ.ά.
Τέλος, δεν πρέπει να υποτιμάται και η πιθανό-
τητα κακής συμμόρφωσης στη λήψη της ασπι-
ρίνης.23

Τρεις διακριτοί τύποι αντίστασης στην ασπιρίνη 
έχουν ταξινομηθεί:24

 – Ο τύπος	ι ή φαρμακοκινητικός τύπος, στον οποίο 
περιλαμβάνονται η προστασία της COx-1 από 
την ακετυλίωση από την ταυτόχρονη λήψη 
μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων 
(NSAIDs), η ανεπαρκής δόση και η ανεπαρκής 
βιοδιαθεσιμότητα της ασπιρίνης. Χρησιμοποι-
ώντας εργαστηριακές εξετάσεις –συσσώρευση 
αιμοπεταλίων που προκαλείται από κολλαγόνο 
και σχηματισμός θρομβοξάνης σε πλούσιο σε 

•

•

•
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αιμοπετάλια πλάσμα– οι Weber et al παρατήρησαν 
για τον τύπο Ι αντίσταση, αναποτελεσματικότητα 
της από του στόματος χορηγηθείσας ασπιρίνης 
(100 mg/ημέρα για 5 ημέρες) αλλά in	vitro πλήρη 
αναστολή της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων 
με τη χρήση κολλαγόνου ως αγωνιστή μετά από 
προσθήκη 100 μΜ ασπιρίνης.24

 – Ο τύπος	ιι ή φαρμακοδυναμικός τύπος («αληθής 
αντίσταση»), στον οποίο περιλαμβάνονται γενε-
τικές αλλαγές που μειώνουν την ευαισθησία της 
COx-1 στην ασπιρίνη –αδυναμία ακετυλίωσης, 
αλλαγές στην πρωτεϊνική δομή του ενζύμου– ή 
επίκτητη παροδική υπερέκφραση λιγότερο ευ-
αίσθητων στην ασπιρίνη, ισομορφών της COx. 
Στον τύπο αυτόν παρατηρήθηκε από τους προ-
ηγούμενους ερευνητές αναποτελεσματικότητα 
της από του στόματος χορηγηθείσας ασπιρίνης 
και in	vitro ελλιπής αναστολή της συσσώρευσης 
των αιμοπεταλίων.

 – Ο τύπος	ιιι	(«ψευδής αντίσταση»), στον οποίο 
περιλαμβάνονται μηχανισμοί που δεν είναι ευ-
αίσθητοι στην ασπιρίνη και ενεργοποιούν τα 
αιμοπετάλια. Στον τύπο ΙΙΙ παρατηρήθηκε από 
τους ίδιους ερευνητές συσσώρευση των αιμοπετα-
λίων παρ’ όλη την πλήρη αναστολή σχηματισμού 
θρομβοξάνης εξαιτίας της λήψης ασπιρίνης.

Εργαστηριακές μέθοδοι ανίχνευσης  
της αντίστασης στην ασπιρίνη

Το φαινόμενο της αποτυχίας της θεραπευτικής 
αγωγής με ασπιρίνη έχει συσχετιστεί με τη λεγόμε-
νη «αντίσταση στην αντιαιμοπεταλιακή δράση της 
ασπιρίνης», η οποία είναι φαινόμενο που εκτιμάται 
με εργαστηριακές μεθόδους («εργαστηριακή ή βιο-
χημική αντίσταση στην ασπιρίνη»). Δυστυχώς, δεν 
υπάρχει ακόμη, ομόφωνα αποδεκτή εργαστηριακή 
μέθοδος ταυτοποίησης της αντίστασης στην ασπι-
ρίνη.25

Πολλές εξετάσεις – ex	vivo και in	vivo– έχουν 
χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του αποτελέσματος 
της δράσης της ασπιρίνης στα αιμοπετάλια, όπως: 

Α. H οπτική	(θολοσιμετρική)	εκτίμηση	της	συσ-
σώρευσης	των	αιμοπεταλίων	(optical	aggregometry) 
μετά από εξωτερική ενεργοποίηση του δείγματος 
πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια, (platelet-rich 
plasma, PRP) με 1,6 mmol/L αραχιδονικού οξέος 
ή με 10 μmol/L διφωσφορικής αδενοσίνης (ADP), 
σε απουσία ερυθροκυττάρων και ροής αίματος.26 

Η συσσώρευση των αιμοπεταλίων εκτιμάται ως 
η μέγιστη εκατοστιαία αλλαγή της μετάδοσης του 
φωτός του δείγματος συγκρινόμενο (α) με τη μετά-
δοση του φωτός σε δείγμα πλάσματος πτωχού σε 
αιμοπετάλια (platelet-poor plasma, PPP), η οποία 
ορίζεται ως το 100% της μετάδοσης αναφοράς και 
(β) της μετάδοσης του φωτός σε δείγμα πλάσματος 
που περιέχει πολλά αιμοπετάλια (από 18Χ109/L έως 
30Χ109/L) και ορίζεται ως το 0% της μετάδοσης 
αναφοράς. Ως αντίσταση στην ασπιρίνη ορίζονται 
επίπεδα συσσώρευσης αιμοπεταλίων > 70% με ADP 
και > 20% με αραχιδονικό οξύ.27 Έχει εφαρμοστεί 
ευρέως και θεωρείται ως η «μέθοδος αναφοράς» 
για την αξιολόγηση του αποτελέσματος της δράσης 
όχι μόνον της ασπιρίνης, αλλά και άλλων αντιαι-
μοπεταλιακών παραγόντων (π.χ. κλοπιδογρέλης). 
Για τη μελέτη των αποτελεσμάτων της δράσης της 
ασπιρίνης στα αιμοπετάλια με την ανωτέρω μέθοδο, 
η χρήση του αραχιδονικού οξέος, ως αγωνιστή των 
αιμοπεταλίων, είναι καταλληλότερη συγκριτικά με 
τη χρήση άλλων αγωνιστών (ADP και κολλαγόνο), οι 
οποίοι προάγουν τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων 
διαμέσου βιοχημικών μονοπατιών που είναι λιγότερο 
εξαρτώμενα της παραγωγής θρομβοξάνης.

Τα μειονεκτήματα της ανωτέρω εξέτασης αφορούν 
στο γεγονός ότι είναι χρονοβόρος (ολοκληρώνεται σε 
4 ώρες), απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό, μεγάλη 
ποσότητα και προσεκτικό χειρισμό του δείγματος, 
δεν έχει τυποποιηθεί ακόμη η συγκέντρωση του 
αγωνιστή και δεν αντικατοπτρίζει την in	vivo δρα-
στικότητα των αιμοπεταλίων. 

Τα ανωτέρω μειονεκτήματα και ειδικότερα της 
ταχύτητας, της μικρότερης απαιτούμενης ποσότητας 
δείγματος, το ότι μπορούν να εκτελεστούν παρά την 
κλίνη του ασθενούς και της προσομοίωσης στην in	
vivo αιμόσταση, τείνουν να εξαλείψουν νεότερες 
μέθοδοι που εισήχθησαν στην εργαστηριακή δια-
γνωστική, πολλές από τις οποίες εκτελούνται με 
χρήση αναλυτών συσσώρευσης, όπως:

Β. Η εκτίμηση	της	συσσώρευσης	των	αιμοπεταλίων	
με	την	αλλαγή	της	ηλεκτρικής	αντίστασης	(imped-
ance	aggregometry), που άρχισε να χρησιμοποιεί-
ται πρόσφατα. Είναι παρόμοια αλλά απλούστερη 
από την οπτική εκτίμηση της συσσώρευσης των 
αιμοπεταλίων. Υπολογίζει την ενεργοποίηση των 
αιμοπεταλίων, μετρώντας την αλλαγή της ηλεκτρικής 
αντίστασης μεταξύ μεταλλικών ηλεκτροδίων όταν 
τα αιμοπετάλια συσσωρεύονται-προσκολλώνται στα 
ηλεκτρόδια με τη δράση ενός αγωνιστή (συνήθως 0,5 
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GP IIb/IIIa των αιμοπεταλίων, όπως ReoPro και 
Integrillin). 

Οι προαναφερθείσες μέθοδοι απαιτούν την πρό-
σφατη λήψη αίματος και υπολογίζουν τη λειτουρ-
γικότητα των αιμοπεταλίων, ως αποτέλεσμα της ex	
vivo δράσης διαφόρων παραγόντων ενεργοποίησης. 
Τέτοιου είδους εξετάσεις, που απαιτούν πρόσφατο 
δείγμα ολικού αίματος, υπόκεινται σε προαναλυτικές 
μεταβλητές, όπως η συλλογή, η διατήρηση, η μεταφο-
ρά και διάφορα χαρακτηριστικά του δείγματος (π.χ. 
αιματοκρίτης, αριθμός αιμοπεταλίων κ.ά.), οι οποίες 
δυνητικά επηρεάζουν το αποτέλεσμα της εξέτασης 
του ασθενούς. Γι’ αυτό, και δεν είναι απόλυτα ικανο-
ποιητική η επαναληψιμότητα των μεθόδων. Επίσης, 
παραμένει αβέβαιη η ειδικότητα και η ευαισθησία 
της κάθε μεθόδου και είναι δύσκολο να επιτευχθεί 
η διεργαστηριακή τους τυποποίηση.30

Ε. Η εκτίμηση της παραγωγής της ΤxΑ2 που 
επιτυγχάνεται με τη μέτρηση των επιπέδων του στα-
θερού μεταβολίτη της, της 11-δεϋδροθρομβοξάνη Β2 

(11dhΤxΒ2) του ορού, του πλάσματος ή των ούρων 
με τη χρήση ανταγωνιστικής ELISA (11-dehydro 
thromboxane B2 EIA kit, Cayman Chemical Com-
pany, Ann Arbor, MI, USA). Επειδή τα επίπεδα της 
11dhΤxΒ2 του ορού είναι πολύ μικρά (1–2 pg/mL) 
και εκτός των ορίων ευαισθησίας του kit (20 pg/mL), 
τα δείγματα πλάσματος πρέπει να κατεργαστούν κα-
τάλληλα και να συμπυκνωθούν πριν από την εξέταση. 
Η 11dhΤxΒ2 αποτελεί ένα δείκτη εκτίμησης της 
μέγιστης ικανότητας των αιμοπεταλίων παραγωγής 
ΤxΑ2 και γι’ αυτό είναι εξαιρετικά αξιόπιστη για την 
εκτίμηση της βιοχημικής δράσης της ασπιρίνης.
Ποσοτική	εκτίμηση	των	επιπέδων	της	11dhTΧb2	

στα	ούρα	(AspirinWorks	Test	kit,	Corgenix	Inc.,	
Westminster,	CO,	uSA): Η 11-δεϋδροθρομβοξάνη 
Β2 των ούρων ως σταθερός, τελικός μεταβολίτης της 
θρομβοξάνης Α2 (ΤxΑ2) αποτελεί αξιόπιστο δείκτη 
της in	vivo ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων. Επί-
σης, δεν υπόκειται στις προαναλυτικές μεταβλητές 
που παρατηρούνται σε αιματολογικές εξετάσεις, 
οι οποίες, έμμεσα, υπολογίζουν τη δραστικότητα 
των αιμοπεταλίων. Σύμφωνα με τις οδηγίες της 
κατασκευάστριας εταιρίας για την ανωτέρω μέθοδο, 
δείγματα ούρων στα οποία ανευρίσκονται επίπεδα > 
1500 pg 11dhTΧB2/mg κρεατινίνης ούρων, θεωρείται 
ότι εμφανίζουν αντίσταση στη δράση της ασπιρίνης, 
ενώ σε δείγματα στα οποία ανευρίσκονται επίπεδα < 
1500 pg 11dhTΧB2/mg κρεατινίνης ούρων, θεωρείται 
ότι η ασπιρίνη είναι αποτελεσματική.

mM αραχιδονικού οξέος). Διαφέρει στο ότι εκτελείται 
με δείγμα ολικού αίματος και έτσι παρακάμπτεται η 
ανάγκη παρασκευής εναιωρημάτων αιμοπεταλίων. 
Μπορεί να εφαρμοστεί και για τον έλεγχο θρομβο-
πενικών ασθενών. Εκτελείται με τη χρήση διαφόρων 
αναλυτών, όπως του Multiplate Platelet Function 
Analyzer, του Chrono-log Aggregation Systems κ.ά. 
Μέτρηση αντίστασης >6 Ω θεωρείται ως αντίσταση 
στην ασπιρίνη. Για την ανωτέρω μέθοδο απαιτείται 
να αποκτηθεί περισσότερη εμπειρία.

Γ. Η ανίχνευση	δυσλειτουργίας	των	αιμοπεταλίων	
σε	ανθρώπινο	κιτρικό	ολικό	αίμα	με	τη	χρήση	του	
Platelet	Function	Analyzer-100 (Dade Behring, 
Marburg, Germany). Η αρχή της μεθόδου PFA-
100 είναι βασισμένη στις εργασίες των Kratzer 
και Born28,29 και στηρίζεται στον υπολογισμό του 
χρόνου σύγκλισης από τη συγκόλληση των αιμοπε-
ταλίων, ενός κεντρικού ανοίγματος μιας βιοχημικά 
δραστικής μεμβράνης, η οποία είναι εμποτισμένη 
με κολλαγόνο, με την αγωνιστική δράση επινεφρί-
νης ή διφωσφορικής αδενοσίνης. Το δείγμα ολικού 
αίματος πρέπει να εξετάζεται σε σύντομο χρονικό 
διάστημα από τη λήψη του (μέσα σε 20 min). Ανεύ-
ρεση χρόνου σύγκλισης <203 sec θεωρείται ότι 
εκφράζει αντίσταση στην ασπιρίνη. Η αξιοπιστία 
της μεθόδου επηρεάζεται από επίπεδα αιματοκρίτη 
< 35% και αριθμό αιμοπεταλίων < 150.000/μL, 
ενώ δεν έχουν αξιολογηθεί επίπεδα αιματοκρίτη > 
50% και αριθμός αιμοπεταλίων > 500.000/μL. Τα 
αποτελέσματα της μεθόδου PFA-100 επηρεάζονται 
από τα επίπεδα vWF και από άλλες φαρμακευτικές 
ουσίες που επιδρούν άμεσα στη λειτουργικότητα 
των αιμοπεταλίων. Χρησιμοποιείται, επίσης, και 
για την αξιολόγηση της αντιαιμοπεταλιακής δράσης 
της κλοπιδογρέλης.

Δ. Το σύστημα	VerifyNow (Accumetrics, Inc., 
San Diego, CA, USA), σε δείγμα ολικού αίματος, 
ποσοτικοποιεί την αναστολή της λειτουργικότητας 
των αιμοπεταλίων που οφείλεται στην ασπιρίνη, 
χρησιμοποιώντας ως αγωνιστή, αραχιδονικό οξύ. Ο 
χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεση της εξέτα-
σης είναι 5 min. Τα αποτελέσματα εκφράζονται σε 
μονάδες αντίδρασης της ασπιρίνης (aspirin reaction 
units, ARU). Αποτελέσματα ≥ 550 ARU θεωρούνται 
ότι εκφράζουν αντίσταση στην ασπιρίνη. Επίσης, 
χρησιμοποιείται και για την αξιολόγηση του απο-
τελέσματος της δράσης και άλλων αντιαιμοπεταλι-
ακών παραγόντων (κλοπιδογρέλης και αναστολέων 
της λειτουργίας της μεμβρανικής γλυκοπρωτεΐνης 
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αποτελεσματικά, αναστέλλοντας τη λειτουργία των 
αιμοπεταλίων. 

Η εξατομικευμένη χορήγηση της ασπιρίνης στην 
ιδανική της δόση είναι σημαντική γιατί, σε αντίθετη 
περίπτωση, της αναποτελεσματικής θεραπείας, πολ-
λαπλασιάζει ο κίνδυνος ανεπιθύμητων συμβάντων 
περιλαμβανομένου και του υψηλότερου κινδύνου 
θανάτου.16,33 Σε παρόμοιες περιπτώσεις, θα πρέπει 
να εφαρμόζονται άλλες επιλογές αντιαιμοπεταλιακής 
θεραπείας. 

Επίλογος
Συνοψίζοντας, μπορεί να λεχθεί ότι ως αντίστα-

ση στην αντιαιμοπεταλιακή δράση της ασπιρίνης 
ορίζεται η αδυναμία της να μειώσει την παραγωγή 
θρομβοξάνης Α2 από τα αιμοπετάλια και επακόλουθα 
να μειωθεί η ενεργοποίηση και η συσσώρευση των 
αιμοπεταλίων. Ο επιπολασμός της αντίστασης στην 
ασπιρίνη κυμαίνεται από 5,5–56,8%.37 Η αντίσταση 
στην ασπιρίνη μπορεί να διακριθεί σε κλινική και 
σε εργαστηριακή αντίσταση και ανάλογα με τους 
μηχανισμούς που την προκαλούν να ταξινομηθεί 
στον τύπο Ι (φαρμακοκινητικό), στον τύπο ΙΙ (φαρ-
μακοδυναμικό) και στον τύπο ΙΙΙ (μηχανισμοί, μη 
ευαίσθητοι στην ασπιρίνη που ενεργοποιούν τα 
αιμοπετάλια). 

Ήδη βρίσκονται σε εφαρμογή, διεθνώς, εντατικές 
προσπάθειες από πολλά εργαστηριακά και ερευνητικά 
κέντρα με στόχο την ακριβέστερη ανίχνευση των 
ασθενών με αντίσταση στην αντιθρομβωτική δράση 
της ασπιρίνης, ενώ διεξάγονται κλινικές μελέτες για 
να βελτιωθούν τα κλινικά αποτελέσματα που είναι 
βασισμένα σε δοκιμασίες της λειτουργικότητας και 
της εκτίμησης της ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων. 
Επίσης, απαιτούνται περισσότερες έρευνες για την 
καλύτερη κατανόηση του μηχανισμού, της επίπτωσης, 
της κλινικής σημασίας και της αποτελεσματικότερης 
αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού.

Παρά το γεγονός ότι και η συγκεκριμένη μέθοδος 
παρουσιάζει και αυτή προβλήματα ως προς την επα-
ναληψιμότητα, την ευαισθησία και την ειδικότητα30 

(μέτρηση και της εξωαιμοπεταλιακής παραγωγής 
ΤxΑ2

31), η ανωτέρω μέθοδος θεωρείται ότι αντικατο-
πτρίζει καλύτερα από τις προηγούμενες την «κλινική 
αντίσταση στην ασπιρίνη», μιας και είναι η μόνη 
μέθοδος που έχει καλή συσχέτιση με τους άλλους 
παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου32 και αποτελεί 
την πλέον σχετική προσέγγιση για την ανεύρεση 
ασυμπτωματικών ατόμων στα οποία θα αποτύχει η 
αντιαιμοπεταλιακή δράση της ασπιρίνης.16

Έχουν δημοσιευτεί αρκετές μελέτες εκτίμησης 
των επιπέδων της αντίστασης στη δράση της ασπι-
ρίνης, χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους 
και οι οποίες την υπολογίζουν από 5,5–56,8% του 
πληθυσμού που λαμβάνει ασπιρίνη.34–37 

Η κλινική σημασία του ελέγχου της ανταπόκρισης 
στην ασπιρίνη είναι πολύ σημαντική. Το 2002 σε 
δημοσιευμένη κλινική μελέτη, που αξιολογεί τον 
κίνδυνο σε ασθενείς για καρδιαγγειακά επεισόδια 
και χρησιμοποίησε ως δείκτη της in	vivo ενεργοποί-
ησης των αιμοπεταλίων, τον έλεγχο της 11-δεϋδρο-
θρομβοξάνης Β2, αναφέρεται ότι οι ασθενείς με μη 
ανταπόκριση στην ασπιρίνη διέτρεχαν 3,5 φορές 
υψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας από καρδιαγγει-
ακό επεισόδιο σε σύγκριση με ασθενείς που είχαν 
καλή ανταπόκριση στην ασπιρίνη.16 Επίσης, και σε 
άλλη κλινική μελέτη, που αξιολογεί την αντίσταση 
στην ασπιρίνη σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο, 
εκτιμώντας τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων, 
καταδεικνύει ότι οι πιθανότητες κινδύνου θανάτου 
είναι τριπλάσιες σε εκείνους τους ασθενείς που δεν 
ανταποκρίνονται στην ασπιρίνη.33

Η δυνατότητα του ελέγχου της ανταπόκρισης στη 
χορήγηση της ασπιρίνης επιτρέπει στους θεράποντες 
ιατρούς να παρέχουν αποτελεσματικά την ασπιρίνη 
στους ασθενείς τους και στους ασθενείς παρέχει 
την ασφάλεια ότι η ασπιρίνη «δουλεύει» σε αυτούς 
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Aspirin	resistance	is	defined	as	therapeutic	failure	(i.e.,	individuals	not	responding	to	treatment	
when	administered	a	therapeutic	dose	of	the	drug;	clinical	resistance)	or	as	the	inability	of	
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the	drug	to	reduce	the	production	of	thromboxane	A2	by	the	platelets	(laboratory	or	biochemi-
cal	resistance).	Thromboxane	A2	is	a	vasoconstrictor	and	a	platelet-activator	agent.	Aspirin	
resistance	is	categorized	as	type	I	(pharmacokinetic),	type	II	(pharmacodynamic)	and	type	III	
(including	non	sensitivity	to	aspirin	of	mechanisms	which	activate	platelets).	The	prevalence	
of	this	phenomenon	in	the	population	administered	the	drug	ranges	between	5%	and	57%.	The	
detection	of	aspirin	resistance	is	performed	by	platelet	function	tests	(optical	or	impedance	
aggregometry,	bedside	tests	using	PFA-100,	VerifyNow	or	ChronoLog	analyzers	etc.),	by	using	
ex-vivo	platelet	activators	or	by	estimation	of	the	11-dehydrothromboxane	b2	levels	in	serum	
or	urine	samples.	All	these	diagnostic	methods	have	advantages	and	disadvantages	related	to	
their	sensitivity,	specificity	and	reproducibility	and	to	interlaboratory	standardization.	The	es-
timation	of	the	11-dehydrothromboxane	b2	levels	in	serum	or	urine	is	considered	to	be	method	
better	reflecting	clinical	resistance	and	its	results	show	good	correlation	with	other	risk	fac-
tors	for	atherothrombotic	disease.	The	optimum	test	identifying	individuals	possessing	aspirin	
resistance	and	the	clinical	utilization	of	its	results	remain	to	be	elucidated.		
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Prions και σπογγοειδείς εγκεφαλοπάθειες 
Νεότερα δεδομένα
κ.	κοντόκωστας,	ι.	κοντοπίδης,	Γ.	Βρυώνη

Τα	prions	συνιστούν	λοιμογόνους	παράγοντες	πολύ	μικρού	μεγέθους,	οι	οποίοι	συντίθε-
νται	αποκλειστικά	από	μια	σιαλογλυκοπρωτεΐνη	της	κυτταρικής	μεμβράνης	ορισμένων	
φυσιολογικών	κυττάρων,	την	ονομαζόμενη	PrP	27−30,	πολλαπλασιάζονται	δε	μέσω	μιας	
διαδικασίας	αλληλομετατροπής	που	αφορά	στην	τριτοταγή	δομή	των	μορίων	τους.	Τα	
prions	ενέχονται	για	τη	μετάδοση	των	λοιμογόνων	σπογγοειδών	εγκεφαλοπαθειών,	τόσο	
σε	ανθρώπους	όσο	και	σε	άλλα	θηλαστικά,	νευροεκφυλιστικών	δηλαδή	νόσων,	όπως	είναι	
η	Creutzfeldt-Jacob	και	η	νόσος	scrapie	των	προβάτων,	που	προκαλούν	χαρακτηριστι-
κές	αμυλοειδικές	βλάβες	στο	εγκεφαλικό	παρέγχυμα,	αλλά	και	στο	περιφερικό	νευρικό	
σύστημα.	Τα	επιδημιολογικά	δεδομένα,	τα	οποία	έχουν	καταγραφεί	παγκόσμια	μέχρι	
και	τα	τέλη	του	2008	υποδηλώνουν	την	ανάγκη	βελτίωσης	των	διαγνωστικών	τεχνικών	
και	εύρεσης	αντίστοιχων	θεραπευτικών	μέσων.	Στο	διάστημα	των	τελευταίων	δύο	ετών	
σημειώθηκαν	36	κρούσματα	bSE	σε	βοοειδή,	διεσπαρμένα	σε	12	διαφορετικές	χώρες,	
ενώ	όσον	αφορά	στον	ανθρώπινο	πληθυσμό	τα	επιβεβαιωμένα	περιστατικά	vCJd	ανά	
την	υφήλιο	αγγίζουν	τα	227	μέχρι	το	δεκέμβριο	του	2008.	Επιπρόσθετα,	η	απομόνωση	
μιας	ιδιότυπης	αλληλουχίας	βαλινών	στο	γονιδίωμα	μίας	39χρονης	ασθενούς	πριν	από	
ένα	εξάμηνο,	εντατικοποίησε	την	έρευνα	στον	τομέα	της	οικογενούς	μορφής	της	νόσου	
με	τις	μεταλλάξεις	του	γονιδίου	PRNP	στα	κωδικόνια	200	και	178	να	ενοχοποιούνται	
περισσότερο.	Στο	διαγνωστικό	τομέα,	οι	μελέτες	των	bastian	και	Frank	Owen	του	Πα-
νεπιστημίου	της	νέας	ορλεάνης	που	άρχισαν	το	2005	και	ολοκληρώθηκαν	πρόσφατα,	
βελτίωσαν	τη	χρήση	των	μονοκλωνικών	αντισωμάτων	στη	μελέτη	ιστικών	δειγμάτων	με	
την	επεξεργασία	των	τελευταίων	σε	διαλύματα	γουανιδίνης-θειοκινάσης,	τα	οποία	ελατ-
τώνουν	τη	μολυσματικότητα	των	δειγμάτων	και	διαφυλάσσουν	τις	ευαίσθητες	ισομορφές	
των	πρωτεϊνών.	Τα	παραπάνω	σε	συνδυασμό	με	τη	βελτίωση	της	τεχνικής	CdI	οδήγησαν	
στη	δημιουργία	ενός	test	ούρων,	το	οποίο	βασίζεται	στη	χρήση	Σ–αλβουμίνης,	ανοσο-
σφαιρίνης	IgG	και	αντισωμάτων	PrPmAb	3F4	και	6H4	και	προσφέρει	διάγνωση	στο	1/3	
του	χρόνου	επώασης	στα	πειραματόζωα.	Τελικά,	στο	θεραπευτικό	τομέα	οι	έρευνες	του	
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Εισαγωγή
Με την απομόνωση των prions κατά τη διάρκεια 

της δεκαετίας του 1980, η παγκόσμια επιστημονική 
κοινότητα βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα από τα πλέον 
αμφιλεγόμενα ερευνητικά θέματα που απασχολούν 
τη σύγχρονη ιατρική επιστήμη και τη Βιολογία. Τα 
prions συνιστούν λοιμογόνους παράγοντες πολύ 
μικρού μεγέθους, οι οποίοι συντίθενται αποκλει-
στικά από μια σιαλογλυκοπρωτεΐνη της κυτταρικής 
μεμβράνης1 ορισμένων φυσιολογικών νευρικών και 
αιμοποιητικών κυττάρων,2,3 την ονομαζόμενη PrP 
27−30. Αντίθετα με το κεντρικό δόγμα της Βιολο-
γίας, τα prions φαίνεται να μη φέρουν κάποιο είδος 
νουκλεϊνικού οξέος4 αποτελώντας τους πρώτους λοι-
μογόνους παράγοντες που πολλαπλασιάζονται μέσω 
μιας μοναδικής διαδικασίας αλληλομετατροπής. Η 
επιτελούμενη αυτή αλλαγή της στερεοδιαμόρφωσής 
τους από σύνολο τριών α ελίκων σε δομή β επιπέδου5 
ενοχοποιείται για την παθογένεση των λοιμογόνων 
σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών, τόσο σε ανθρώπους 
όσο και σε άλλα θηλαστικά, νευροεκφυλιστικών 
δηλαδή νόσων, όπως είναι η Creutzfeldt-Jacob6 και 
η νόσος scrapie των προβάτων,7 που προκαλούν 
χαρακτηριστικές αμυλοειδικές βλάβες στο εγκεφα-
λικό παρέγχυμα, αλλά και στο περιφερικό νευρικό 
σύστημα. Η βαρύτητα των επιδημιών που έχουν 
ξεσπάσει κατά περιόδους και η ταχύτατη μοιραία 
κατάληξη των προαναφερθεισών νόσων και των 
παραλλαγών τους έχει εγείρει μια πληθώρα μελετών 
και πειραματικών ερευνών, οι οποίες στοχεύουν στη 
διαλεύκανση της παθοφυσιολογίας του μορίου αυτού, 
στην ανάπτυξη ευαίσθητων διαγνωστικών τεχνικών 
για τον εντοπισμό του, καθώς και στην εύρεση θε-
ραπευτικών σχημάτων για την αντιμετώπισή του. Αν 
και σε κάποιο βαθμό, έως σήμερα, έχει διαλευκανθεί 
ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός που συντηρεί τις 

λοιμογόνες ιδιότητες των τροποποιημένων PrPSc 
πρωτεϊνών,8,9 η μελέτη της επιδημιολογίας των νευ-
ροεκφυλιστικών συνδρομών που προκαλούν και η 
παρακολούθηση των διαγνωστικών εξελίξεων προς 
μια κατεύθυνση που στοχεύει στην επίσπευση της 
κρίσιμης διαγνωστικής περιόδου, συνιστούν τομείς 
που βρίσκονται υπό συνεχή εξέλιξη και αποτελούν 
και τους στόχους της παρούσας ανασκόπησης.

Συνοπτική επιδημιολογία νοσημάτων 
προκαλούμενων από prions

Η αιτιολογική συσχέτιση του τρόπου μετάδοσης 
των λοιμωδών εγκεφαλοπαθειών με το ιδιαίτερα 
ασυνήθιστο μοριακό υπόστρωμα των λοιμογόνων 
παραγόντων που τις προκαλούν, ερμηνεύει την 
ανάγκη της γρήγορης διάγνωσης. Είναι αποδεδειγ-
μένο ότι σε πολλές περιπτώσεις των παρόμοιων με 
τη scrapie −πρώτη εξακριβωμένη μορφή σπογγο-
ειδούς εγκεφαλοπάθειας− νόσων του ανθρώπου, 
δεν υπήρξε μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, 
αλλά σε μερικές οικογένειες η νόσος εμφανιζόταν 
ως κληρονομική.10 Υπολογίζεται ότι το 10% των 
ανθρώπινων νόσων από prions είναι οικογενείς, με 
επίπτωση στα μισά μέλη της οικογένειας, γεγονός 
που υποδηλώνει τόσο την υψηλή μολυσματική ισχύ 
των λοιμογόνων PrPSc, όσο και τη μεγάλη διεισδυ-
τικότητα των γονιδίων που ενοχοποιούνται για την 
κληρονομούμενη ευπάθεια, η οποία παρατηρείται 
κλιμακούμενη στις πληθυσμιακές ομάδες.11 Στη 
μετάδοση της νόσου από είδος σε είδος ως μονα-
δικός προστατευτικός παράγοντας αντιπαρατίθεται 
το «βιολογικό φράγμα»,12,13 το οποίο υπαγορεύεται 
από τη βιολογική απόσταση που υπάρχει στη δομή 
των prions διαφόρων ειδών, όπως για παράδειγμα τα 
prions των βοοειδών και του ανθρώπου διαφέρουν 

Πανεπιστημίου	της	ζυρίχης	οδήγησαν	το	2007	στη	δημιουργία	ενός	εμβολίου	(μέχρι	και	
σήμερα	βρίσκεται	υπό	πειραματικό	στάδιο	δοκιμών),	η	αρχή	του	οποίου	βασίζεται	στην	
εντόπιση	μιας	τριάδας	νουκλεοτιδίων	στην	εξωτερική	επιφάνεια	της	prion	πρωτεΐνης,	
που	προβάλλει	μόνο	κατά	τη	διαδικασία	της	αλληλομετατροπής	και	επομένως	μπορεί	να	
συνδεθεί	με	στοχευμένα	αντισώματα.
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κατά πολύ (30 αμινοξέα). Παρά το γεγονός αυτό, 
όμως, μέχρι το 1998, είχαν πεθάνει > 30 άτομα από 
την vCJD, η οποία πιθανολογείται ότι οφείλεται στον 
αιτιολογικό παράγοντα της σπογγοειδούς εγκεφαλο-
πάθειας των βοοειδών. Άρα, είναι εύκολα αντιληπτό 
ότι αδυνατούμε να ασκήσουμε έλεγχο στον τρόπο 
με τον οποίο η νόσος τροποποιείται και μεταδίδεται 
από είδος σε είδος.

Σπογγοειδής εγκεφαλοπάθεια των 
βοοειδών (BSE)	

Η BSE αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά στη 
Μεγάλη Βρετανία το 198614 και μέχρι το 2001 είχαν 
ανακοινωθεί 183.000 κρούσματα μόνο στη Μεγάλη 
Βρετανία, αποτελώντας το 98% των κρουσμάτων 
εντός Ευρώπης.15 Κατά την περίοδο 2001−2003 κα-
ταγράφηκε εξάπλωση των κρουσμάτων και σε χώρες 
εκτός Ευρώπης, όπως στον Καναδά, την Ιαπωνία 
και το Ισραήλ.16 Από την 1η Σεπτεμβρίου 2007 έως 
και σήμερα έχουν καταγραφεί 36 κρούσματα σε 
12 χώρες, μεταξύ των οποίων και ορισμένες που 
δεν είχαν παλαιότερα κρούσματα της νόσου, όπως 
είναι η Σουηδία ή ελάχιστα περιστατικά, όπως ο 
Καναδάς. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκαν στο Βέλγιο 
(1) κρούσμα, στον Καναδά (1), στη Δανία (1), στη 
Γαλλία (14), στη Γερμανία (2), στην Ιταλία (3), 
στην Ιαπωνία (1), στην Ολλανδία (3), στην Πολωνία 
(7), στη Σουηδία (1), στη Μεγάλη Βρετανία (1) και 
στις ΗΠΑ (2) κρούσματα.17 Στην Αμερική, μερικά 
περιστατικά «δίκην» BSE λοιμώξεων στα βοοειδή 
πιστεύεται ότι έχουν προκαλέσει την έκρηξη επιζωο-
τίας στα αμερικανικά ελάφια (CWD),18 γεγονός όμως 
που αποτελεί μια μη επιβεβαιωμένη επιστημονικά 
υπόθεση.19 Η νόσος BSE εμφανίζεται σε ποσοστό, 
περίπου 75% των ζώων από τα προσβεβλημένα 
κοπάδια, γεγονός που υποδεικνύει ίσως μια βασική 
διαφορά στην επιδεκτικότητα και την ευαισθησία 
των διαφόρων ζώων. Ο κίνδυνος εμφάνισης της 
νόσου είναι μεγαλύτερος στα νεαρά ζώα (30:1), με 
τη νόσο να εμφανίζεται πολύ σπάνια σε βοοειδή 
ηλικίας < 36 μηνών. Η περίοδος επώασης είναι 
2,5−8 έτη.17 Τα επιδημιολογικά δεδομένα των BSE 
και scrapie δείχνουν ότι μπορεί η μία να έχει σχέση 
με την άλλη. Σχετικά σημειώνεται ότι η εμφάνιση 
της BSE συνδέεται με τη διατροφή των βοοειδών 
με ζωικές τροφές που προέρχονται από ελλειπώς 
επεξεργασμένα προϊόντα προβάτων που έπασχαν 
από scrapie20. Η κατεργασία των ζωοτροφών αυτών 

σε χαμηλότερες θερμοκρασίες της θερμοκρασίας 
καταστροφής των prions πιθανολογείται ότι ήταν 
η αιτία εμφάνισης της BSE. Εντούτοις, νεότερα 
ερευνητικά δεδομένα φαίνεται να καταργούν την 
υπόθεση αυτή θεωρώντας τις δύο ως εντελώς ανε-
ξάρτητες νοσολογικές οντότητες.

Νόσος Creutzfeldt-Jacob (CJD)	
Σποραδική	μορφή	(sCJd): Η CJD περιγράφηκε 

για πρώτη φορά από τους H.G. Creutzfeldt και 
A.M. Jacob το 1920 και 1921, αντίστοιχα. Τυπικά, 
ο θάνατος λαμβάνει χώρα < 1 χρόνο μετά από την 
έναρξη των συμπτωμάτων. Η sCJD είναι η πιο συχνά 
εμφανιζόμενη μορφή CJD, αποτελώντας το 85% 
περίπου όλων των περιπτώσεων, με αναφορές σε 
50 χώρες. Προσβάλλει άνδρες και γυναίκες με την 
ίδια σχεδόν συχνότητα και εμφανίζεται γύρω στα 
65 χρόνια της ηλικίας, αν και μπορεί να εμφανιστεί 
και σε πολύ νεότερους ανθρώπους (π.χ 20 ετών).21 Η 
επίπτωση της νόσου έχει βρεθεί ότι κυμαίνεται από 
0,5−1 περιπτώσεις ανά 1.000.000 κατοίκους, ανά 
έτος, ποικίλλουσα από 0,5/1.000.000 στην Ιαπωνία 
μέχρι 0,75/1.000.000 σε Αγγλία, Γαλλία και Γερμανία. 
Όμως, εξαιτίας της συσχέτισής της με την ηλικία, οι 
περιπτώσεις είναι >3/1.000.000/έτος σε άτομα ηλικίας 
65−74 ετών και <0,2/1.000.000 σε άτομα <40 ετών. 
Μετά από την εμφάνιση της BSE, παρατηρήθηκε 
μια αύξηση στην επιτήρηση της CJD γύρω στο 1990 
στη Βρετανία.22 Κάτι παρόμοιο παρατηρήθηκε και 
σε άλλες χώρες, με αποτέλεσμα τη φαινομενική 
αύξηση των κρουσμάτων της sCJD, όχι λόγω αλη-
θούς αύξησης της επίπτωσης, αλλά λόγω αυξημένης 
επιτήρησης. Επίσης, η sCJD δεν φαίνεται να είναι 
συχνότερη σε χώρες με έξαρση της νόσου scrapie, 
ή σε χώρες όπου οι άνθρωποι καταναλώνουν μάτια 
ή μυαλό προβάτων.22 Η sCJD είναι επίσης παρούσα 
σε χώρες που δεν έχει εμφανιστεί scrapie.

Η sCJD δεν μεταδίδεται μέσω της συνηθισμένης 
κοινωνικής και σεξουαλικής επαφής. Πρόσφατες 
έρευνες, που δεν έχουν επιβεβαιωθεί, αναφέρουν 
ότι η sCJD είναι συχνότερη σε ασθενείς που έχουν 
υποβληθεί σε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις, σε 
άτομα που εργάζονται σε φάρμες και σε συγγενείς 
ασθενών που πέθαναν από άνοια, διαφορετικής όμως 
αιτιολογίας από την CJD.23

οικογενής	μορφή	(fCJd): Περίπου το 10% όλων 
των ευρωπαϊκών περιπτώσεων CJD οφείλονται σε 
μια κληρονομούμενη αυτοσωμικώς επικρατούσα 
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μετάλλαξη του γονιδίου PRNP της πρωτεΐνης prion. 
Συγκεκριμένα, αρκούν μόνο ένας από τους εξής τρεις 
συνδυασμούς: Αντικατάσταση στο 200ο κωδικόνιο 
του γλουταμινικού οξέος από λυσίνη ή αντικατάστα-
ση στο 178ο κωδικόνιο του ασπαρτικού οξέος από 
ασπαραγίνη με ταυτόχρονο πολυμορφισμό για τη 
βαλίνη στη θέση 129 −όταν ο πολυμορφισμός είναι 
της μορφής Met/Met τότε η συγκεκριμένη μετάλλαξη 
προκαλεί οικογενή θανατηφόρο αϋπνία και όχι CJD− 
ή, τέλος, αντικατάσταση στο 210ο κωδικόνιο της 
βαλίνης από ισολευκίνη.24−27 Η κλινική πορεία της 
fCJD διαφέρει ανάλογα με το συγκεκριμένο είδος 
της μετάλλαξης και συχνά εμφανίζεται γρηγορότερη 
εγκατάσταση και μακρύτερη πορεία της νόσου σε 
σχέση με τη sCJD. Η διείσδυση της αιτιολογικής 
μετάλλαξης κυμαίνεται από 0,5−1.
ιατρογενής	μορφή	(iCJd): Μέχρι σήμερα, όλες οι 

περιπτώσεις iCJD οφείλονται σε έκθεση σε μολυσμέ-
νο εγκεφαλικό παρέγχυμα, υπόφυση, συγκεκριμένα, 
ή οφθαλμικό ιστό, και πιο συγκεκριμένα, σε μεταμό-
σχευση κερατοειδούς ή και σκληρής μήνιγγας, μετά 
από εφαρμογή μη αποστειρωμένων ηλεκτροδίων 
στον εγκέφαλο νέων ή εφήβων, καθώς και μετά 
από χρήση μη αποστειρωμένων νευροχειρουργικών 
εργαλείων.28 Οι περισσότερες περιπτώσεις iCJD 
έχουν αναφερθεί σε ασθενείς που θεραπεύονταν με 
μολυσμένη ανθρώπινη αυξητική ορμόνη (HGH). Η 
πρώτη περίπτωση iCJD λόγω μολυσμένης αυξητικής 
ορμόνης αναφέρθηκε το 1985, και από τότε οι πε-
ριπτώσεις έχουν φθάσει τις 139 μέχρι το 2000. Επι-
πρόσθετα, έχουν αναφερθεί και 4 περιπτώσεις iCJD 
στην Αυστραλία, μετά από θεραπεία με μολυσμένη 
πτωματική ανθρώπινη υποφυσιακή γοναδοτροπίνη. 
Μέχρι τώρα, περιπτώσεις iCJD έχουν αναφερθεί σε 
7 χώρες [Γαλλία (74 περιπτώσεις), Ηνωμένο Βασί-
λειο (35 περιπτώσεις), ΗΠΑ (22 περιπτώσεις), Νέα 
Ζηλανδία (5 περιπτώσεις), Αυστραλία, Ολλανδία 
και Βραζιλία από 1 περίπτωση]. Η επίπτωση για 
iCJD σε ασθενείς θεραπευόμενους με πτωματική 
HGH υπολογίζεται από 0,3−10,9%. Ο μέσος χρόνος 
επώασης αυτών των περιπτώσεων υπολογίζεται σε 
12 χρόνια.29

Οι περιπτώσεις iCJD οφειλόμενες σε μεταμόσχευ-
ση σκληράς μήνιγγας ανέρχονται σε 114 και έχουν 
αναφερθεί από 16 χώρες. Περισσότερες από τις μισές 
περιπτώσεις έχουν αναφερθεί από την Ιαπωνία και 
οφείλονται σε εμφυτεύματα σκληράς μήνιγγας, τα 
οποία είχαν παραχθεί από μια γερμανική εταιρεία το 
1980. Η επίπτωση για iCJD σε νευροχειρουργημένους 

Ιάπωνες ασθενείς κατά την περίοδο 1979−1999, 
υπολογίζεται ανάμεσα σε 0,025−0,053%. Ο μέσος 
χρόνος επώασης γι’ αυτές τις περιπτώσεις ανέρχεται 
στα 6 χρόνια.29

Περίπτωση iCJD μετά από μετάγγιση αίματος ή 
χρήση πλάσματος δεν έχει αναφερθεί. 
Τροποποιημένη	μορφή	(vCJd): Το 1996 περιγρά-

φηκε στη Βρετανία μια νέα ποικιλία της CJD, μετά 
από τη διάγνωση 10 περιπτώσεων άτυπης CJD σε 
ασθενείς <40 ετών.30,31 Κανένας από τους ασθενείς 
αυτούς δεν είχε ιατρικό ιστορικό που να υποδεικνύει 
ιατρογενή ή οικογενή προέλευση της νόσου. Επίσης, 
υπήρχαν και μερικά κλινικά σημεία διαφορετικά 
από εκείνα της sCJD. Από τότε, έχουν αναπτυχθεί 
διάφορες διαγνωστικές μέθοδοι για την ανίχνευση 
και τη διαφοροδιάγνωση της vCJD από τις άλλες 
μορφές της νόσου.

Μέχρι τον Ιούλιο του 2008, είχαν αναφερθεί 167 
επιβεβαιωμένες περιπτώσεις vCJD στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, μαζί με άλλες 19 πιθανές περιπτώσεις 
vCJD,32 ενώ η περίπτωση μίας 39χρονης ασθενούς 
που απεβίωσε στις 2 Ιανουαρίου του 2008 και έφερε 
στο γονιδίωμά της μια ιδιότυπη αλληλουχία από 
βαλίνες, θέτει το ερώτημα αν υπάρχει ακόμη μία 
μη αναγνωρισμένη μορφή vCJD. Εκτός από αυτές 
τις 186 περιπτώσεις, άλλες 23 έχουν διαγνωστεί 
στη Γαλλία, 4 στην Ιρλανδία, 3 στις ΗΠΑ, 3 στην 
Ισπανία, 2 στην Ολλανδία, 2 στην Πορτογαλία, 
από 1 σε Καναδά, Ιταλία και Ιαπωνία και, τέλος, 
1 στη Σαουδική Αραβία. Μέχρι τα τέλη του 2008, 
ο νεότερος ασθενής από vCJD ήταν 12 ετών ενώ 
ο γηραιότερος ήταν 74 ετών και το σύνολο των 
κρουσμάτων 262 ασθενείς.33 Για την vCJD, ο μέσος 
χρόνος εμφάνισης συμπτωμάτων είναι τα 26 έτη 
ενώ ο μέσος χρόνος θανάτου είναι τα 28 έτη. Η 
νόσος προσβάλλει κατά 45% τις γυναίκες και κατά 
55% τους άνδρες και δεν είναι ακόμη γνωστός ο 
λόγος που προσβάλλει τόσο νέους ανθρώπους. Ο 
αναμενόμενος αριθμός περιπτώσεων vCJD είναι 
πολύ ασταθής και μπορεί να κυμαίνεται από μερικές 
εκατοντάδες μέχρι πάρα πολλές χιλιάδες. Διάφορα 
στοιχεία από εργαστηριακές μελέτες στηρίζουν την 
υπόθεση ότι η vCJD προκαλείται από το ίδιο αίτιο 
που προκαλεί και την BSE. Παρόλο που ο ακριβής 
μηχανισμός μετάδοσης του αιτίου της BSE στον 
άνθρωπο δεν έχει εξακριβωθεί, είναι πολύ πιθανό 
ότι η vCJD προκαλείται από την κατανάλωση ιστών 
μοσχαριών μολυσμένων από BSE prions. Ένας 
συνολικός αριθμός μισού εκατομμυρίου περίπου 
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της ταχύτητας και της ειδικότητας των διαγνωστικών 
μέσων και συνεπώς, η έρευνα για τη βελτίωση των 
δύο αυτών τομέων οφείλει να συνεχιστεί. Ακολού-
θως, αναλύονται ορισμένες προσπάθειες προς την 
κατεύθυνση αυτή.
Μοριακές	και	βιοχημικές	μελέτες. Ένα βασι-

κό σημείο, το οποίο έχρηζε διαλεύκανσης ώστε 
να αναπτυχθούν περισσότερο ευαίσθητες τεχνικές 
ταυτοποίησης του νοσογόνου παράγοντα καθώς και 
να διανοιχθούν νέοι ορίζοντες για μια ενδεχόμενη 
θεραπεία, ήταν ο τρόπος πολλαπλασιασμού των 
prions. Στις 4 Απριλίου του 2003, το Πανεπιστήμιο 
της Ζυρίχης ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των ερ-
γαστηριακών μελετών του καθηγητή Νευρολογίας 
Adriano Aguzzi βάσει των οποίων ερμηνεύτηκε 
κάτι, το οποίο παρέμεινε αναπάντητο για περίπου 
20 χρόνια. Ο Prusiner υποστήριζε ότι η ανωμάλου 
δομής πρωτεΐνη PrPSc προσδένεται και μεταβάλλει 
τη δομή της φυσιολογικής πρωτεΐνης, ισχυρισμός 
απόλυτα λογικός με βάση την έλλειψη νουκλεϊκών 
οξέων. Εντούτοις, σε κανένα ζώντα οργανισμό δεν 
είχε παρατηρηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία έως και 
σήμερα. Η ερευνητική ομάδα του καθηγητή Aguzzi 
προσπάθησε να ερμηνεύσει τον παραπάνω μηχανισμό 
ακολουθώντας διαφορετική οδό: Κατασκεύασαν μια 
τεχνητή, τροποποιημένη prion πρωτεΐνη στην οποία 
ενσωμάτωσαν ένα τμήμα ανθρώπινου αντισώματος 
−χρησιμοποιήθηκε ως «σημαία» για να προσδιοριστεί 
η διαδικασία μετατροπής− και την έφεραν σε επαφή 
με μολυσμένο δείγμα.36 Διαπιστώθηκε τότε ότι η δια-
δικασία μετατροπής της φυσιολογικής πρωτεΐνης σε 
παθολογική είναι ιδιαίτερα επιλεκτική και προαπαιτεί 

μολυσμένων από BSE βοοειδών είχαν χρησιμοποιηθεί 
κατά την παραγωγή τροφίμων στη Μεγάλη Βρετανία, 
πριν ακόμη αναφερθεί ο κίνδυνος πρόκλησης vCJD. 
Εκατομμύρια ανθρώπων έχουν εκτεθεί στο prion 
της BSE μέσω αυτών των τροφίμων, ιδίως κατά 
την περίοδο 1985−1990.34 Ο πίνακας 1 παρουσιάζει 
ορισμένα συγκεντρωτικά δεδομένα κρουσμάτων των 
διαφόρων παραλλαγών της CJD (Πηγή:	National	
Prion	disease	Pathology	Surveillance	Center).

Το test ούρων και το εμβόλιο: Αναλυτική 
παρουσίαση της διαγνωστικής και 
θεραπευτικής επανάστασης

Η διάγνωση των νοσημάτων που προκαλούνται 
από prions μέχρι πρότινος βασιζόταν στην παθολο-
γοανατομική μελέτη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού 
από πάσχοντες, καθώς και στην προσεκτική κλινική 
παρατήρηση σημείων και συμπτωμάτων που διαφο-
ροδιαγιγνώσκουν τις μεταδιδόμενες σπογγοειδείς 
εγκεφαλοπάθειες από άλλες νευροεκφυλιστικές 
νόσους.35 Η βιοχημική εξέταση του ΕΝΥ −εύρεση 
αυξημένης συγκέντρωσης νεοπτερίνης και ενο-
λάσης− καθώς και οι σύγχρονες απεικονιστικές 
μέθοδοι εγκεφάλου −αυξημένης έντασης σήμα στο 
φακοειδή πυρήνα λόγω καθίζησης ινιδίων SAFs− 
και η ανάπτυξη της μεθόδου βιοψίας δείγματος 
από λεμφικό ιστό αμυγδαλών36,37 συνιστούν τις 
πλέον σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους ευρείας 
εφαρμογής. Η συνεχής μείωση του αριθμού των 
κρουσμάτων παγκοσμίως, αποτέλεσμα της συστη-
ματικής επιτήρησης, καταδεικνύει τη σπουδαιότητα 

Πίνακας 1. Συγκεντρωτικά δεδομένα κρουσμάτων των διαφόρων παραλλαγών 
της νόσου Creutzfeldt-Jacob (CJD)
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εξωτερική επιφάνεια αυτής. Συνεπώς, εάν εγείρουμε 
την παραγωγή αντισωμάτων εναντίον της προανα-
φερθείσας αμινοξικής τριάδας ο οργανισμός θα είναι 
ικανός να αναγνωρίζει την παθογόνο πρωτεΐνη και να 
κινητοποιεί ανοσοποιητική απάντηση εναντίον της. 
Επιπρόσθετα, οι συνεργάτες του Cashman έκαναν 
μία ακόμη σημαντική παρατήρηση: Παρά το γεγονός 
ότι τα διάφορα είδη έχουν διαφορετικές αμινοξικές 
αλληλουχίες στις prion πρωτεΐνες τους, η τριάδα 
tyr–tyr–arg είναι κοινή σε όλα τα είδη. Ωθούμενοι 
από αυτό, έχουν αναπτύξει αυτή τη στιγμή ένα εμ-
βόλιο σε ποντίκια το οποίο σύντομα θα εφαρμοστεί 
σε πειραματικό στάδιο και στον άνθρωπο.44

Όσον αφορά στον τομέα της διάγνωσης, η αρχή 
της ανοσοϊστοχημικής μελέτης έγινε με τη χρήση 
των αντιγόνων της φυσιολογικής prion πρωτεΐνης και 
την εφαρμογή της εξής διαδικασίας: Κατά τη μελέτη 
του δείγματος, το ιστικό παρασκεύασμα εκτίθεται 
στην πρωτεϊνάση Κ, ώστε να αποσυντεθούν οι φυ-
σιολογικές πρωτεΐνες, και στη συνέχεια εκτίθεται 
στα αυτοαντισώματα PrPmAb 3F4 ή στο 6H4 για να 
εντοπιστούν οι PrPSc στο δείγμα, αφού προηγουμέ-
νως είχε γίνει ανάλυση με την τεχνική Western blot. 
Η τεχνική αυτή αναπτύχθηκε από το εργαστήριο του 
George Stark και αφορά στον προσδιορισμό μιας 
συγκεκριμένης πρωτεΐνης εντός ομογενοποιημένου 
δείγματος.45 Αρχικά, γίνεται ηλεκτροφόρηση για 
να διαχωριστούν οι πρωτεΐνες ανάλογα τόσο του 
μεγέθους των πολυπεπτιδίων τους όσο και της τρι-
τοταγούς δομής τους και στη συνέχεια μεταφέρονται 
σε μεμβράνη, όπου εκτίθενται σε ειδικά για κάθε 
πρωτεΐνη αντισώματα.46 Η μέθοδος όμως αυτή είχε 
αρκετά μειονεκτήματα: Μεγάλος αριθμός παθογόνων 
πρωτεϊνών παρουσιάζει κλιμακούμενη ευπάθεια στην 
πρωτεϊνάση Κ, με αποτέλεσμα ο αριθμός των PrPSc 
του τελικού δείγματος να είναι αμφίβολης αξιοπιστί-
ας, ενώ με τον τρόπο αυτόν ίσως να αποκλείονται 
και τελικά να μην απομονώνονται ορισμένα ισομερή 
της παθογόνου πρωτεΐνης, παράλληλα˙ καμιά από 
τις γνωστές προετοιμασίες του δείγματος δεν απο-
κλείει τη λοιμογονικότητά του, η μονιμοποίησή του 
με τη χρήση φορμαλδεΰδης μειώνει την ευαισθησία 
της Western blot, οδηγώντας τους ερευνητές σε 
εσφαλμένα αποτελέσματα. Οι παραπάνω δυσκολίες 
υποσκελίζονται με τη μέθοδο που ανέπτυξαν κατά 
τα τέλη του 2005 ο ερευνητής Bastian Frank Owen 
του Πανεπιστημίου της Νέας Ορλεάνης. Σύμφωνα με 
τη νέα αυτή εργαστηριακή μέθοδο, το ιστικό δείγμα 
τοποθετείται σε διάλυμα γουανιδίνης-θειοκινάτης και 

μια εξειδικευμένη επιφανειακή αλληλεπίδραση37,38 
των δύο πρωτεϊνών, παρατήρηση που συγκλίνει 
της υπόθεσης του Prusiner. Παράλληλα, με έκπλη-
ξη διαπιστώθηκε ότι η τροποποιημένη πρωτεΐνη 
μπορούσε να αλλάξει τη στερεοδιαμόρφωση της 
φυσιολογικής, η ίδια όμως δεν μεταβαλλόταν από 
την επαφή της με την παθογόνο PrPSc, γεγονός το 
οποίο στο μέλλον ενδέχεται να έχει θεραπευτικές 
εφαρμογές καθώς σημειώθηκε σαφέστατη αναστολή 
του πολλαπλασιασμού των παθολογικών πρωτεϊνικών 
παραγόντων του δείγματος.

Έχοντας ως βάση τα παραπάνω, οι επιστήμονες 
επικεντρώθηκαν στη μοριακή μελέτη της πρωτεΐνης 
PrPSc, με στόχο να εντοπίσουν αντιγόνα επιφανείας 
τα οποία ο οργανισμός ίσως να αδυνατεί να αναγνω-
ρίσει. Στις 2 Ιουνίου του 2003, στο Πανεπιστήμιο 
του Τορόντο άρχισαν έρευνες, οι οποίες πρόσφατα 
οδήγησαν στην αποκάλυψη των αρχών μιας νέας 
διαγνωστικής και, ταυτόχρονα, ανοσοθεραπευτικής 
προσέγγισης.39−42 Ο επικεφαλής των ερευνών, κα-
θηγητής Neil Cashman και υπεύθυνος του Κέντρου 
Ερευνών Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων υποστήριζε 
πάντοτε την ανάγκη εύρεσης ενός εμβολίου, το οποίο 
θα προερχόταν από ορό ζώων ή θα παραγόταν μέσω 
της γενετικής μηχανικής και θα εξασφάλιζε ανοσο-
λογική μνήμη σε βοοειδή και ανθρώπους, ώστε να 
περιοριστεί τουλάχιστον ο βαθμός εξάπλωσης της 
νόσου. Ο παράγοντας, ο οποίος καθιστούσε αδύνα-
τη τη δημιουργία εμβολίου ήταν η ίδια η φύση της 
παθογόνου πρωτεΐνης: Η PrPSc έχει ακριβώς την 
ίδια πεπτιδική σύνθεση με τη φυσιολογική PrPC 
με τις διαφορές τους να επικεντρώνονται μόνο στη 
στερεοδιάταξη.43 Το ανοσοποιητικό σύστημα ανα-
γνωρίζει τα αντιγόνα επιφανείας της PrPSc ως αυ-
τοαντιγόνα και επομένως δεν επάγει ανοσολογική 
απάντηση εναντίον της. Η ομάδα του Neil Cashman 
επικέντρωσε τις μελέτες της σε καθεμιά από τις τρεις 
πολυπεπτιδικές αλυσίδες του μορίου της πρωτεΐνης 
σε υπομοριακό επίπεδο, ώστε να διαπιστωθεί κατά 
πόσο η παθογενής αλλαγή στερεοδιαμόρφωσης 
επηρεάζει τις αμινοξικές αλληλουχίες που εκτίθενται 
κάθε φορά στο εξωτερικό του συνολικού μορίου.44 
Με βάση την παρατήρησή τους ότι κατά την αλλαγή 
της στερεοδιαμόρφωσης οι πλευρικές πολυπεπτιδι-
κές αλυσίδες του μορίου αποσυντίθενται σε κάποιο 
σημείο ώστε να προκύψει η δομή β-επιπέδου, εξήχθη 
το συμπέρασμα ότι μια συγκεκριμένη αλληλουχία 
τριών αμινοξέων (τυροσίνης-τυροσίνης-αργινίνης) 
αποκαλύπτεται από το εσωτερικό της πρωτεΐνης στην 
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στη συνέχεια γίνεται έκπλυση με φορμαλδεΰδη και 
χλωροφόρμιο. Στη συνέχεια, το δείγμα διαλύεται σε 
SDS και προστίθεται σε γέλη πολυακρυλαμιδίου για 
ηλεκτροφόρηση και μετέπειτα δοκιμασία Western 
blot, με χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων (PrPmAb 
3F4 ή 6H4).47 Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης 
μεθόδου είναι πολλά: Το παρασκεύασμα δεν είναι 
μολυσματικό λόγω της δράσης της γουανιδίνης, 
η οποία εξουδετερώνει τη λοιμογόνο δράση των 
δειγμάτων σταθεροποιώντας πλήρως τη δομή των 
πρωτεϊνών, επιτρέποντας επομένως την επεξεργασία 
του από οποιοδήποτε διαγνωστικό ή ερευνητικό εργα-
στήριο, η ευαισθησία της μεθόδου είναι πολύ υψηλή 
διατηρώντας αναλλοίωτες όλες τις ισομορφές των 
prions πρωτεϊνών −δεν γίνεται χρήση πρωτεϊνάσης 
Κ− ενώ η αποτελεσματικότητά της αγγίζει το 100%. 
Ένα εξίσου σημαντικό πλεονέκτημα είναι η ταχύ-
τητα στα αποτελέσματα, μιας και η όλη διαδικασία 
ολοκληρώνεται μέσα σε 4–5 ώρες από τη στιγμή 
παραλαβής του δείγματος στο εργαστήριο.47

Στον αντίποδα της παραπάνω ιδιαίτερα πρωτο-
ποριακής μεθόδου βρίσκεται η ευρύτατα χρησιμο-
ποιούμενη μέθοδος CDI των Safar και Prusiner,48 η 
οποία, σύμφωνα με δημοσιεύσεις από το Μάρτιο 
του 2005, έχει αυξήσει σε σημαντικό βαθμό την 
αποτελεσματικότητά της. Σύμφωνα με τη μέθοδο 
αυτή, λαμβάνονται λεπτές ιστικές τομές από 24 
διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου, συνολικού 
βάρους 250−350 mg, ομογενοποιούνται με ταχύτητα 
75 κύκλων/sec και αφού προστεθεί PBS και Sarkosyl 
4% w/vol, ώστε να σταθεροποιηθεί το pH στο 7,4 
προστίθεται η πρωτεϊνάση Κ (2,5−10 μg/ml) για 60 
min στους 37 oC. Στη συνέχεια, στο δείγμα προστί-
θεται NaPTA και MgCl2 και μετά από επώαση μίας 
ώρας πραγματοποιείται φυγοκέντρηση. Ακολουθεί 
η ανίχνευση και ο εγκλωβισμός των πρωτεϊνών με 
αντισώματα mAb 3F4 και mAb MAR1. Η ευαισθησία 
της μεθόδου υπερτερεί των παλαιοτέρων τεχνικών, 
ταυτόχρονα, όμως, υπολείπεται σε σχέση με τη 
μέθοδο των Bastian και Frank Owen.48

Μετά από την επιδημία της σπογγοειδούς εγκε-
φαλοπάθειας των βοοειδών στη Μεγάλη Βρετανία το 
1996 και την εκδήλωση της vCJD στους ανθρώπους, 
παρουσιάστηκε επιτακτική η ανάγκη εύρεσης μιας in	
vivo	αξιόπιστης διαγνωστικής δοκιμασίας. Οι μελέτες 
αφορούσαν σε μολυσμένα hamsters, βοοειδή αλλά 
και ανθρώπους.49 Η διαδικασία έχει ως εξής:

Λαμβάνονται δείγματα ούρων –πρώτα πρωινά για •

τους ανθρώπους ή συλλογή οκταώρου εάν υπάρχει 
ουροκαθετήρας στον ασθενή– σε ποσότητες των 
2 ml για hamsters, 10 ml για ανθρώπους και 15 
ml για βοοειδή
Φυγοκεντρούνται για 15 min στις 3.000 στρο-
φές/min, ώστε να διαχωριστούν τα κυτταρικά 
υπολείμματα
Στη συνέχεια, φιλτράρονται μέσω μεμβράνης 
σωληνοειδών πόρων (διάμετρος κάθε πόρου 
6.000−8.000 Dalton) και ακολουθεί έκπλυση με 
5 l αλατούχου διαλύματος στους 4 oC
Ακολουθεί φυγοκέντρηση σε υψηλή ταχύτητα και 
έκθεση των δειγμάτων σε παρουσία και απουσία 
πρωτεϊνάσης Κ συγκέντρωσης 40 μg/ml για 30 
min στους 37 οC
Μετά την πέψη από την πρωτεϊνάση, τα δείγματα 
βράζονται παρουσία SDS και ακολούθως διηθού-
νται μέσω μεμβράνης νιτροκυτταρίνης
Οι μεμβράνες στη συνέχεια εμβαπτίζονται σε 
ανθρώπινο ορό εμπλουτισμένο σε Σ-αλβουμίνη 
και έπειτα εκτίθενται σε ανοσοσφαιρίνη IgG
Ακολουθεί έκπλυση με διάλυμα TBST για 15 
min και έκθεση στα αντισώματα PrPmAb 3F4 
και 6H4.
Τα αποτελέσματα της μεθόδου όσον αφορά κυρί-

ως στα hamsters ήταν εντυπωσιακά καθώς ανίχνευαν 
την παθογόνο πρωτεΐνη 80 μόλις ημέρες μετά από 
τη μόλυνση, τη στιγμή που ο χρόνος επώασης είναι 
270 ημέρες.49 Ως προς τα στατιστικά δεδομένα της 
έρευνας προέκυψαν τα εξής: Χρησιμοποιήθηκαν 8 
άνθρωποι πάσχοντες από CJD, από τους οποίους οι 
6 έφεραν τη μετάλλαξη 200 Ε-Κ –ένας μάλιστα ήταν 
ομοζυγώτης ως προς αυτή– 4 εμφάνιζαν πολυμορ-
φισμό του τύπου 129 Met/Met και ένας παρουσίαζε 
αντικατάσταση Met/Val εξίσου στη θέση 129˙ 
ταυτόχρονα, υπήρχαν 15 άτομα αναφοράς, από τα 
οποία 3 έπασχαν από Alzheimer, 2 από πολλαπλή 
σκλήρυνση, 3 από αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια 
ενώ όλοι οι υπόλοιποι ήταν υγιείς. Η δοκιμασία ού-
ρων έδωσε τα εξής αποτελέσματα: Ήταν αρνητική 
για όλα τα άτομα αναφοράς (συμπεριλαμβανομένων 
ανθρώπων, hamsters και βοοειδών), θετική και για 
τους 8 πάσχοντες ανθρώπους από CJD (βρίσκονταν 
όμως σε τελικά στάδια), θετική για τα 20 από τα 25 
hamsters και για τα 10 από τα 12 βοοειδή, στα οποία 
όμως το δοθέν σήμα ήταν εξαιρετικά ασθενές.49 Η 
δοκιμασία βρίσκεται ακόμη υπό εξέλιξη ώστε να 
βελτιωθεί διαγνωστικά η ευαισθησία της.

•

•

•

•

•

•
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Επίλογος
Συμπερασματικά, παρά τις πτωτικές τάσεις στον 

αριθμό των νέων κρουσμάτων, ο κίνδυνος μιας νέας 
επιζωοτίας, ο οποίος δεν μπορεί να αποκλειστεί, σε 
συνδυασμό με τις ποικίλες μορφές της νόσου, το 
ιδιαίτερο μοριακό υπόβαθρο των λοιμογόνων παρα-

γόντων και τη θεραπευτική δυσπραγία καταδεικνύει 
την ανάγκη τελειοποίησης τόσο των διαγνωστικών 
τεχνικών, με τη δοκιμασία ούρων να πλεονεκτεί σε 
ταχύτητα και ειδικότητα, όσο και των θεραπευτικών 
μεθόδων, με την εύρεση εμβολίου να υπόσχεται 
αύξηση της συλλογικής ανοσίας.

SUMMARY

Prions and spongiform encephalopathies: Current data
K.	KONTOKOSTAS,	I.	KONTOPIdIS,	G.	VRIONI

department	of	Microbiology,	Medical	School,	university	of	Athens,	Athens,	Greece

Prions	are	virulent	agents	of	a	very	small	size,	which	are	composed	exclusively	of	PrP	27−30,	
a	salivary	glycoprotein	of	the	cellular	membrane	of	normal	human	cells.	The	multiplication	
process	of	prions	is	achieved	through	a	unique	procedure	of	interconversion,	which	is	linked	to	
the	tertiary	structure	of	their	molecules.	Prions	are	responsible	for	the	transmission	of	virulent	
spongiform	encephalopathies	in	humans	and	other	mammals.	These	degenerative	neurological	
disorders,	which	include	Creutzfeldt-Jacob	disease	(CJd)	and	the	scrapie	disease	in	sheep,	
cause	damage	by	amyloidosis	in	the	brain	and	the	peripheral	nervous	system.	Epidemiologi-
cal	data	recorded	worldwide	up	to	the	end	of	2008	indicate	the	need	for	improvement	of	the	
relevant	diagnostic	methods	and	treatment.	Within	the	space	of	the	last	two	years,	36	cases	of	
bovine	spongiform	encephalopathy	(bSE)	were	recorded	in	cattle.	There	have	been	a	total	of	
227	confirmed	cases	of	CJd	in	humans	up	to	december	2008.	Furthermore,	the	case	of	a	39	
year-old	patient	with	unusual	mutations	in	her	genome	reinforces	the	conclusions	of	studies	
that	predicate	the	hereditary	form	of	this	disease.	In	the	diagnostic	field,	studies	at	the	univer-
sity	of	New	Orleans	which		started	in	2005	and	were	published	recently	improved	the	use	of	
monoclonic	antibodies	in	the	study	of	tissue	samples	by	processing	the	antibodies	in	a	solution	
of	guanidine	and	theiocinase	which	reduces	the	virulent	infectiousness	of	prions.	The	primary	
method	of	diagnosis	is	the	improved	(efficiency-wise)	CdI	technique.	The	application	of	part	
of	this	technique	in	the	development	of	a	urine	test	shows	high	sensitivity	to	both	hamster	and	
human	samples.	Regarding	treatment,	studies	from	the	university	of	Zurich	in	2007	have	led	
to	the	creation	of	a	vaccine	based	on	a	triad	of	nucleotides	located	on	the	outer	surface	of	the	
prion	protein	that	emerges	only	during	the	procedure	of	interconversion	and	can	therefore	be	
linked	to	targeted	antibodies.	So	far	the	use	of	this	vaccine	has	been	solely		experimental.		

ActA MicrobiologicA HellenicA 2008, 53 (6): 330-339
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Λοίμωξη από τον ανθρώπινο ερπητοϊό 6  
σε παιδιά στη Βόρεια Ελλάδα
Π.	Σιδηρά,1	Σ.	Μήτκα,1	δ.	καραμπαξόγλου,1	κ.	Πολίτη,1	Α.	Παππά,2	Α.	κανσουζίδου1

ο	ανθρώπινος	ερπητοϊός	6	(HHV-6)	αποτελεί	παθογόνο	με	αυξημένο	κλινικό	ενδιαφέρον.	
η	πρωτοπαθής	HHV-6	λοίμωξη	συμβαίνει	κατά	τα	πρώτα	χρόνια	της	ζωής	και	η	νόσος	
εμφανίζεται	με	ευρύ	φάσμα	κλινικών	εκδηλώσεων.	Σκοπός:	Σκοπός	της	μελέτης	ήταν	η	
διάγνωση	της	οξείας	HHV-6	πρωτοπαθούς	λοίμωξης	με	ορολογικές	και	μοριακές	μεθόδους	
καθώς	και	ο	προσδιορισμός	της	συχνότητας	της	νόσου	σε	παιδιά	ηλικίας	<3	ετών	με	εμπύ-
ρετο	εξανθηματικό	νόσημα.	Επίσης,	εκτιμήθηκε	η	εφαρμογή	της	αλυσιδωτής	αντίδρασης	
πολυμεράσης	(PCR)	για	την	ανίχνευση	του	HHV-6	dNA	στο	ολικό	αίμα	και	η	συμβολή	της	
στη	διάγνωση	της	HHV-6	λοίμωξης	κατά	την	οξεία	φάση	της	νόσου.	Υλικό-Μέθοδοι: Το	
υλικό	της	μελέτης	αποτέλεσαν	27	ασθενείς,	ηλικίας	<3	ετών,	με	εμπύρετο	εξανθηματικό	
νόσημα.	Από	τους	ασθενείς	εξετάστηκαν	39	δείγματα	ορού	για	την	ανίχνευση	ειδικών	IgM	
και	IgG	αντισωμάτων	έναντι	του	HHV-6	με	ELISA	και	27	δείγματα	ολικού	αίματος	για	την	
ανίχνευση	HHV-6	dNA	με	PCR.	Στην	PCR,	ως	dNA	στόχος	χρησιμοποιήθηκε	ένα	τμήμα	του	
γονιδίου	u67	μήκους	223	bp.	ως	θετικός	μάρτυρας	χρησιμοποιήθηκε	το	στέλεχος	HHV-6A	
u1102.	Αποτελέσματα:	Σε	10	από	τους	27	ασθενείς	διαπιστώθηκε	πρωτοπαθής	HHV-6	
λοίμωξη	(αναλογία	37%).	οι	ασθενείς	αυτοί	εμφάνισαν	οροαναστροφή	και	στους	8	η	PCR	
βρέθηκε	θετική.	Παλιά	HHV-6	λοίμωξη	διαπιστώθηκε	σε	4	ασθενείς	(αναλογία	14,8%),	οι	
οποίοι	παρουσίαζαν	θετικά	IgG	αντισώματα	έναντι	του	HHV-6,	ενώ	η	PCR	ήταν	αρνητική.	
Σε	11	ασθενείς	διαπιστώθηκε	απουσία	HHV-6	λοίμωξης	και,	τέλος,	σε	2	ασθενείς	δεν	κατέ-
στη	δυνατή	η	εκτίμηση	της	κλινικής	τους	κατάστασης.	Συνολικά,	η	αναλογία	των	ασθενών	
με	οξεία	ή	παλιά	λοίμωξη	ήταν	59%.	Συμπεράσματα:	ο	HHV-6	είναι	σημαντικό	αίτιο	
εμπύρετης	εξανθηματικής	νόσου	σε	παιδιά	ηλικίας	<3	ετών.	η	PCR	στο	ολικό	αίμα	κατά	
την	οξεία	φάση	της	νόσου	συμβάλλει	σημαντικά	στην	έγκαιρη	διάγνωση	της	πρωτοπαθούς	
HHV-6	λοίμωξης.	καλύτερα	αποτελέσματα	για	την	εκτίμηση	της	κλινικής	κατάστασης	της	
HHV-6	λοίμωξης	έχει	ο	συνδυασμός	των	ορολογικών	δοκιμασιών	και	της	PCR.
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Εισαγωγή
Ο Human B Lymphotropic Virus (HBLV) περι-

γράφηκε για πρώτη φορά το 19861 και το 1987 για 
τον ίδιο ιό προτάθηκε η ονομασία human herpes 
virus 6 (HHV-6).2 Ο ιός ανήκει στην υποοικογένεια 
betaherpesvirinae και με βάση τα βιολογικά και 
τα γενετικά χαρακτηριστικά του διακρίνεται σε 
δύο τύπους HHV-6A και HHV-6B (human herpes 
virus 6 variant Α, human herpes virus 6 variant B).3 
Ο HHV-6B είναι ο αιτιολογικός παράγοντας του 
αιφνίδιου εξανθήματος, καθώς επίσης και διαφόρων 
εμπύρετων συνδρομών σε παιδιά μικρής ηλικίας.4−6 
Η πρωτοπαθής λοίμωξη από τον HHV-6B συμβαίνει 
σε πολύ μικρή ηλικία, συνήθως μεταξύ του 6ου και 
18ου μήνα. Ο ιός μετά από την πρωτοπαθή λοίμωξη 
παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση σε διαφό-
ρους ιστούς,5,7,8 μπορεί όμως να παρατηρηθεί και 
επανενεργοποίηση του ιού και εμφάνιση νόσου.9,10 
Αντίθετα, ο HHV-6A δεν έχει σχετιστεί ακόμη 
με συγκεκριμένη νόσο, φαίνεται ότι προσβάλλει 
συχνότερα ανοσοκατασταλμένα άτομα και έχει 
νευροτρόπο δράση.11,12

Η HHV-6 λοίμωξη είναι ευρέως διαδεδομένη 
σε όλον τον κόσμο, με γεωγραφικές διαφορές στον 
επιπολασμό που κυμαίνεται από 70−100%.13,14 Η 
οροθετικότητα στο γενικό ενήλικο πληθυσμό στις 
αναπτυγμένες χώρες εκτιμάται ότι είναι >95% και 
ο τίτλος των αντισωμάτων παρουσιάζει πτώση με 
την πάροδο της ηλικίας.14

H βεβαιωμένη διάγνωση της HHV-6 λοίμωξης, 
εκτός από τη συμβολή της στη διερεύνηση της επι-
δημιολογίας και της φυσικής ιστορίας της νόσου, 
είναι ιδιαίτερα αναγκαία στα παιδιά, στα οποία η 
νόσος είναι συνήθως ήπια και αυτοπεριοριζόμενη, 
συνοδεύεται όμως από κλινικά συμπτώματα που 
δεν είναι χαρακτηριστικά της νόσου.7,15,16 Έτσι, εί-
ναι απαραίτητη η εργαστηριακή επιβεβαίωση της 
HHV-6 λοίμωξης. 

Για τη διάγνωση της νόσου απαιτείται συχνά 
συνδυασμός εργαστηριακών εξετάσεων και σχεδόν 
πάντα είναι απαραίτητη η συσχέτιση των αποτελεσμά-
των τους με την κλινική κατάσταση του ασθενούς. 
Για την εργαστηριακή διάγνωση της νόσου έχουν 
αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι που αφορούν κυρίως 
στην ανίχνευση των αντισωμάτων έναντι του HHV-6, 
και του γενετικού υλικού του ιού.8,10,16 

Σκοπός της μελέτης ήταν η εργαστηριακή διά-
γνωση της οξείας πρωτοπαθούς HHV-6 λοίμωξης με 

εφαρμογή ορολογικών και μοριακών μεθόδων καθώς 
και ο προσδιορισμός της συχνότητας της νόσου σε 
παιδιά ηλικίας <3 ετών με εμπύρετο εξανθηματικό 
νόσημα. Επίσης, εκτιμήθηκε η εφαρμογή της αλυ-
σιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) για την 
ανίχνευση του HHV-6 DNA στο ολικό αίμα και η 
συμβολή της στη διάγνωση της HHV-6 λοίμωξης 
κατά την οξεία φάση της νόσου.

Υλικό και Μέθοδοι
Υλικό

Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 27 παιδιά (14 
αγόρια, 13 κορίτσια), ηλικίας <3 ετών, με εμπύρετο 
εξανθηματικό νόσημα, που προσήλθαν στο τμήμα 
επειγόντων περιστατικών της Παιδιατρικής Κλινικής 
του Νοσοκομείου σε χρονικό διάστημα 8 μηνών, 
από το Δεκέμβριο του 2005 έως και τον Ιούλιο 
του 2006. Η επιλογή των ασθενών της μελέτης 
έγινε με βάση το ιστορικό και την κλινική εικόνα 
εμπύρετου εξανθηματικού νοσήματος (πιθανή πρω-
τοπαθής HHV-6 λοίμωξη), με ή χωρίς άλλα συνοδά 
συμπτώματα (Πίν. 1). Από τους 27 ασθενείς, οι 13 
νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο. Επίσης, οι ασθενείς 
προσήλθαν στο νοσοκομείο 10−15 ημέρες μετά από 
την οξεία φάση της νόσου για κλινική και εργαστη-
ριακή επανεξέταση.

Η ηλικία των ασθενών κυμαινόταν από 4−30 
μήνες, ενώ κανένας από τους ασθενείς δεν ήταν 
ηλικίας <3 μηνών, ηλικία κατά την οποία η παρα-
μονή των μητρικών αντισωμάτων θα μπορούσε να 
αποτελέσει πρόβλημα κατά την εκτίμηση των IgG 
αντισωμάτων. 

Από όλους τους ασθενείς ελήφθησαν δείγματα 
ολικού αίματος με EDTA και ορού κατά την οξεία 
φάση της νόσου (χρονικό διάστημα <10 ημερών), 
καθώς και δείγμα ορού κατά την αποδρομή της νόσου. 
Όλα τα δείγματα διατηρήθηκαν στους -20 οC έως την 
εξέτασή τους. Συνολικά, εξετάστηκαν 39 δείγματα 

Πίνακας 1. Κλινικά χαρακτηριστικά των 27 ασθενών
Συμπτώματα Αριθμός ασθενών (%) 
Εξάνθημα 27 (100%)
Πυρετός 27 (100%)
Οξεία γαστρεντερίτιδα 6 (22%)
Πυρετικοί σπασμοί 1 (4%)
Έμετοι 1 (4%)
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ορού και 27 δείγματα ολικού αίματος. Από τους 12 
ασθενείς ήταν διαθέσιμα δύο δείγματα ορού, ενώ 
από τους υπόλοιπους 15 ασθενείς ήταν διαθέσιμο 
μόνο ένα δείγμα ορού, καθώς οι ασθενείς αυτοί δεν 
προσήλθαν στο νοσοκομείο για επανέλεγχο. 

Σε όλα τα δείγματα ορού των ασθενών αναζητή-
θηκαν ειδικά IgM και IgG αντισώματα έναντι του 
HHV-6. Σε όλα τα δείγματα ολικού αίματος εφαρ-
μόστηκε PCR για την ανίχνευση του HHV-6 DNA. 
Επίσης, σε όλα τα δείγματα ορού αναζητήθηκαν 
ειδικά IgM και IgG αντισώματα έναντι ορισμένων 
άλλων ιών (EBV, CMV, Parvo B19, Coxsackie, Echo, 
ιλαράς) που προκαλούν κλινικά παρόμοια εμπύρετη 
εξανθηματική συνδρομή.

Μέθοδοι
Για την αναζήτηση των ειδικών IgM και IgG 

αντισωμάτων στα δείγματα ορού έναντι του HHV-6 
χρησιμοποιήθηκε έμμεση ELISA (PanBio, Austra-
lia). Η τεχνική της εξέτασης και η αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων έγιναν σύμφωνα με τις οδηγίες της 
παρασκευάστριας εταιρείας. Για τον περιορισμό των 
μη ειδικών αντιδράσεων κατά την ανίχνευση των 
ειδικών IgM αντισωμάτων, η μέθοδος περιλαμβάνει 
προετοιμασία του ορού με προσρόφηση των IgG 
αντισωμάτων που αποτελούν αιτία ψευδώς αρνητικών 
αποτελεσμάτων. Επιπλέον, εξουδετερώνεται και η 
δράση του ρευματοειδούς παράγοντα που αποτελεί 
αίτιο ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων. Ως θετικό 
θεωρήθηκε το αποτέλεσμα όταν η απορρόφηση του 
εξεταστέου δείγματος/απορρόφηση του βαθμονομητή 
αποκοπής ήταν >1,1 (τιμή-δείκτης), και ως αρνητικό 
θεωρήθηκε το αποτέλεσμα όταν η απορρόφηση του 
εξεταστέου δείγματος/απορρόφηση του βαθμονομητή 
αποκοπής ήταν <0,9. Για την ημιποσοτική εκτίμηση 
του τίτλου των αντισωμάτων έγινε αναγωγή της 
τιμής-δείκτη σε μονάδες ELISA (PanBio units) 
πολλαπλασιάζοντας επί 10. Ο προσδιορισμός των 
αντισωμάτων έγινε ταυτόχρονα στα δείγματα της 
οξείας φάσης και τα δείγματα που ελήφθησαν κατά 
την αποδρομή της νόσου.

Επίσης, έμμεση ανοσοενζυμική μέθοδος (ELISA) 
χρησιμοποιήθηκε για την αναζήτηση των αντισω-
μάτων έναντι των ιών EBV (DiaSorin, Italy), CMV 
(Vidas BioMerieux, France), Parvo B19 (Biotrin, 
Ireland), Coxsackie (Virion/Serion, Germany), Echo 
(Virion/Serion, Germany) και ιλαράς (Genzyme/Vi-
rotech, Germany).

Για την ανίχνευση του HHV-6 DNA στα δείγ-
ματα ολικού αίματος εφαρμόστηκε η PCR, όπως 
αυτή περιγράφεται από τους Ashshi et al,17 μετά 
από προσαρμογή της μεθόδου στις συνθήκες του 
εργαστηρίου. 

Η εκχύλιση του DNA από 400 μl ολικού αίματος 
έγινε με στήλες πυριτίου (QIAamp DNA Blood 
Mini kit, Qiagen, Hilden, Germany) σύμφωνα με 
τις οδηγίες της παρασκευάστριας εταιρείας. Χρησι-
μοποιήθηκαν οι εκκινητές 5΄ AAG CTT GCA CAA 
TGC CAA AAA ACA G 3΄ και 5΄ CTC GAG TAT 
GCC GAG ACC CCT AAT C 3΄.17 Οι εκκινητές 
αυτοί είναι ειδικοί για τον HHV-6 (HHV-6A και 
HHV-6B) και δεν παρουσιάζουν ομολογία με τους 
υπόλοιπους ερπητοϊούς, όπως προέκυψε από τη 
διερεύνηση της αλληλουχίας τους με τη χρήση του 
προγράμματος BLAST. Μεγεθύνουν μια περιοχή 
223 bp του γονιδίου U67 του HHV-6, το οποίο 
ανήκει στην ομάδα των συντηρημένων γονιδίων 
και παρουσιάζει 96,5% ομολογία μεταξύ των δύο 
τύπων -6A και -6B του ιού.18

Ως αρνητικός μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε απο-
σταγμένο νερό και ως θετικός εκχυλισμένο DNA από 
200 μl εναιωρήματος καλλιέργειας λεμφοκυττάρων 
ομφάλιου λώρου μολυσμένων με το στέλεχος U1102 
του HHV-6A19 (το εναιώρημα της κυτταροκαλλι-
έργειας χορηγήθηκε από το τμήμα Βιολογίας του 
ΑΠΘ). 

Η αντίδραση PCR πραγματοποιήθηκε σε θερ-
μοκυκλοποιητή Gene Amp PCR system 2400 Am-
pliend Biosystems (Roche Diagnostics). Τα προϊόντα 
ενίσχυσης της PCR ηλεκτροφορήθηκαν σε πηκτή 
αγαρόζης 1,5% που περιείχε 1 μg/ml βρωμιούχο 
αιθίδιο και η ανάγνωση των αποτελεσμάτων έγινε 
με τη βοήθεια υπεριώδους ακτινοβολίας. Για τον 
έλεγχο του μοριακού βάρους του προϊόντος χρησι-
μοποιήθηκε δείκτης μοριακών βαρών (100 bp DNA 
Molecular Marker). 

Για τον υπολογισμό της αναλυτικής ευαισθησίας 
της μεθόδου αρχικά προσδιορίστηκε η συγκέντρω-
ση του DNA του θετικού μάρτυρα με μέτρηση της 
οπτικής πυκνότητας του εκχυλίσματος του DNA σε 
φωτόμετρο σε μήκος κύματος 260/280 nm, η οποία 
ήταν 10 μg/ml. Στη συνέχεια, έγιναν διαδοχικές 
αραιώσεις του θετικού μάρτυρα (συγκεντρώσεις 
DNA 100 ng, 50 ng, 10 ng, 1ng, 100 pg, 10 pg, 1 
pg, 100 fg, 10 fg, 5 fg, 0,5 fg) και εξετάστηκαν με 
PCR. 
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Εκτίμηση της κλινικής κατάστασης των 
ασθενών με βάση τα αποτελέσματα των 
διαγνωστικών μεθόδων

Ως οξεία πρωτοπαθής HHV-6 λοίμωξη χαρα-
κτηρίστηκαν οι περιπτώσεις στις οποίες βρέθηκε 
οροαναστροφή μεταξύ των δύο δειγμάτων ορού 
−δηλαδή αρνητικά ή θετικά IgM και αρνητικά IgG 
στο πρώτο δείγμα ορού και θετικά IgM και IgG 
στο δεύτερο δείγμα− ή/και θετική PCR (ανίχνευση 
HHV-6 DNA στο ολικό αίμα). 

Ως παλιά HHV-6 λοίμωξη χαρακτηρίστηκαν οι 
περιπτώσεις στις οποίες βρέθηκαν αρνητικά IgM, 
θετικά IgG αντισώματα και αρνητική PCR, ή θετι-
κά IgM και IgG στο πρώτο ή και στα δύο δείγματα 
ορού, χωρίς όμως μεταβολή του τίτλου των αντι-
σωμάτων (παραμονή των IgM αντισωμάτων) και 
αρνητική PCR. 

Ως απουσία HHV-6 λοίμωξης χαρακτηρίστηκαν 
οι περιπτώσεις στις οποίες βρέθηκαν αρνητικά IgM 
και IgG αντισώματα και αρνητική PCR, ή θετικά 
IgM και αρνητικά IgG (και στο δεύτερο δείγμα) 
με αρνητική PCR. Στην περίπτωση αυτή, τα IgM 
αντισώματα θεωρήθηκε ότι οφείλονταν σε μη ειδικές 
αντιδράσεις (διασταυρούμενη αντίδραση).

Αποτελέσματα
Στο σύνολο των 27 ασθενών με εμπύρετο εξαν-

θηματικό νόσημα, πρωτοπαθής HHV-6 λοίμωξη 
διαπιστώθηκε σε 10 ασθενείς (αναλογία 37%) (6 
κορίτσια και 4 αγόρια, ηλικίας 4−30 μηνών). Παλιά 
HHV-6 λοίμωξη διαπιστώθηκε σε 4 ασθενείς (ανα-
λογία 14,8%) και απουσία λοίμωξης σε 11 ασθενείς 
(αναλογία 40,74%). Σε 2 ασθενείς δεν κατέστη 
δυνατή η εκτίμηση της κλινικής τους κατάστασης. 
Συνολικά, η αναλογία των ασθενών που είχαν έρθει 
σε επαφή με τον ιό (οξεία ή παλιά λοίμωξη) ήταν 
59%. Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά τα αποτε-
λέσματα των ασθενών με δύο διαθέσιμα δείγματα 
ορού, καθώς και αυτών στους οποίους ήταν διαθέσιμο 
ένα μόνο δείγμα ορού.
Ασθενείς	με	δύο	δείγματα	ορού:	Από τους 12 

ασθενείς, από τους οποίους εξετάστηκαν δύο δείγ-
ματα ορού, στους 5 (3 κορίτσια και 2 αγόρια, ηλικίας 
8−30 μηνών) διαπιστώθηκε οροαναστροφή έναντι 
του HHV-6 (Πίν. 2). Από αυτούς, στους 3 ασθενείς 
βρέθηκαν IgM αντισώματα θετικά και IgG αρνητικά 
στο πρώτο δείγμα, τα οποία, στη συνέχεια, θετικοποι-

ήθηκαν. Σε έναν ασθενή βρέθηκαν αρνητικά IgM και 
IgG αντισώματα στο πρώτο δείγμα, θετικοποιήθηκαν 
όμως στο δεύτερο δείγμα, και, τέλος, σε έναν άλλο 
ασθενή βρέθηκαν IgM θετικά/IgG αρνητικά στο 
πρώτο δείγμα και IgM αρνητικά/IgG θετικά στο 
δεύτερο δείγμα. Σε 3 από τους 5 παραπάνω ασθενείς 
η PCR ήταν θετική (Εικ. 1), ενώ στους άλλους 2 
ήταν αρνητική.

Σε 2 ασθενείς (από τους 12) βρέθηκαν θετικά 
IgM και IgG αντισώματα και στα δύο δείγματα ορού, 
χωρίς όμως διαφορά του τίτλου μεταξύ των δύο 
δειγμάτων ορού, ενώ δεν ανιχνεύτηκε HHV-6 DNA 
στο ολικό αίμα. Οι ασθενείς αυτοί θεωρήθηκε ότι 
είχαν παλιά HHV-6 λοίμωξη με παραμονή των IgM 
αντισωμάτων, ή παλιά HHV-6 λοίμωξη με θετικά τα 
IgM λόγω διασταυρούμενης αντίδρασης. Σε άλλους 2 
ασθενείς βρέθηκαν θετικά μόνο τα IgM αντισώματα 
και στα δύο δείγματα ορού, χωρίς όμως μεταβολή 
του τίτλου μεταξύ των δύο δειγμάτων, πιθανόν ως 
αποτέλεσμα μη ειδικής αντίδρασης (διασταυρούμενη 
αντίδραση), ενδεικτικό απουσίας HHV-6 λοίμωξης. 
Στους υπόλοιπους 3 ασθενείς βρέθηκαν αρνητικά 
IgM και IgG αντισώματα και στα δύο δείγματα 
ορού και αρνητική PCR, γεγονός που επιβεβαίωσε 
την απουσία HHV-6 λοίμωξης. 
Ασθενείς	με	ένα	δείγμα	ορού:	Στο σύνολο των 

15 ασθενών, η διάγνωση της πρωτοπαθούς HHV-6 
λοίμωξης τέθηκε με τη βοήθεια της PCR, καθώς δεν 
ήταν διαθέσιμο δεύτερο δείγμα ορού και η αξιολόγη-
ση μόνο του ορολογικού ελέγχου σε ένα δείγμα ορού 
έχει σημαντικούς περιορισμούς που θα οδηγούσαν 
σε εσφαλμένη εκτίμηση της HHV-6 λοίμωξης.

Από τους 15 ασθενείς, στους 5 (3 κορίτσια και 
2 αγόρια ηλικίας 4−30 μηνών) διαπιστώθηκε πρω-
τοπαθής HHV-6 λοίμωξη. Οι ασθενείς αυτοί είχαν 
διαφορετικό ορολογικό προφίλ, όπως προέκυψε από 
την εξέταση του δείγματος ορού της οξείας φάσης 
(Πίν. 3). Τρεις ασθενείς είχαν θετικά IgM και αρνη-
τικά IgG αντισώματα, ένας ασθενής είχε αρνητικά 
IgM και IgG κατά την 7η ημέρα νόσου, και, τέλος, 
ένας ασθενής είχε θετικά IgM και IgG αντισώματα. 
Ο τελευταίος ασθενής είναι ο μοναδικός στον οποίο ο 
ορολογικός έλεγχος και η ανίχνευση του ιικού DNA 
πραγματοποιήθηκαν σε δείγματα ορού και αίματος 
που ελήφθησαν κατά την 20ή ημέρα νόσου και όχι 
κατά την οξεία φάση. Στους 5 αυτούς ασθενείς, η 
διάγνωση επιβεβαιώθηκε με τη θετική PCR.

Σε 2 ασθενείς βρέθηκαν θετικά IgM και IgG 
αντισώματα, αλλά η PCR απέβη αρνητική, με απο-
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Πίνακας 2. Αποτελέσματα των ορολογικών εξετάσεων και της PCR των 12 ασθενών με 2 δείγματα ορού

Αρ./φύλο Ηλικία 
(μήνες)

Ημέρα 
νόσου 

Ορολογικό 
προφίλ HHV6

HHV-6
PCR

Εκτίμηση των 
αποτελεσμάτων

1Α 13 7
21

IgM-, IgG-
IgM+, IgG+

+

Πρωτοπαθής λοίμωξη

2Θ 8 6
21

IgM+, IgG-
IgM+, IgG+

+

3Θ 30 6
25

IgM+, IgG-
IgM+, IgG+ 

+

4Α 9,5 9
22

IgM+, IgG-
IgM+, IgG+

–

5Θ 11 6
20

IgM+, IgG-
IgM-, IgG+

–

6Θ 16 10
32

IgM+, IgG+
IgM+, IgG+
Σταθερός τίτλος

–

Παλιά λοίμωξη
7Α 11 8

23
IgM+, IgG+
IgM+, IgG+
Σταθερός τίτλος

–

8Θ 22 5
20

IgM+, IgG-
IgM+, IgG-
Σταθερός τίτλος

–

Απουσία λοίμωξης 
Διασταυρούμενη 
αντίδραση

9Α 7 7
24

IgM+, IgG-
IgM+, IgG-
Σταθερός τίτλος

–

10Θ 6 5
17

IgM-, IgG-
IgM-, IgG-

–

Απουσία λοίμωξης
11Α 9 5

19
IgM-, IgG-
IgM-, IgG-

–

12Α 8,5 4
22

IgM-, IgG-
IgM-, IgG-

–

τέλεσμα να υπάρχει αδυναμία στην εκτίμηση της 
κλινικής κατάστασης των ασθενών (οξεία νόσος με 
αρνητική PCR ή παλιά λοίμωξη με παραμονή των 
IgM αντισωμάτων). Οι ασθενείς αυτοί ήταν ηλικίας 
4,5 και 20 μηνών και τα δείγματα ολικού αίματος 
και ορού ελήφθησαν κατά την 7η και τη 12η ημέρα 
νόσου, αντίστοιχα. Σε άλλους 2 ασθενείς βρέθηκαν 
αρνητικά IgM, θετικά IgG αντισώματα και αρνητική 
PCR, κατάσταση που εκτιμήθηκε ως παλιά HHV-6 
λοίμωξη.

Τέλος, σε 6 ασθενείς τα IgG αντισώματα ήταν 
αρνητικά και δεν ανιχνεύτηκε DNA στο ολικό αίμα, 

αποτελέσματα που συνηγορούσαν υπέρ της απουσίας 
HHV-6 λοίμωξης. Στους 4 από αυτούς τους ασθενείς 
βρέθηκαν θετικά IgM αντισώματα σε χαμηλούς 
τίτλους και εκτιμήθηκαν ως αποτέλεσμα μη ειδικών 
αντιδράσεων.
ορολογικός	έλεγχος	για	άλλους	ιούς:	Ο ορολογικός 

έλεγχος για την ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων 
έναντι άλλων ιών (EBV, CMV, Coxsackie, Echo, 
Parvo B19, ιλαράς) σε 3 από τους 27 ασθενείς που 
εξετάστηκαν έδειξε οξεία λοίμωξη από τους ιούς 
ΕBV, Coxsackie και ιλαράς, αντίστοιχα. Σε κανέναν 
από τους 3 αυτούς ασθενείς δεν διαπιστώθηκε ταυ-
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HHV-6, καθώς και αρνητική PCR, δηλαδή εικόνα 
απουσίας HHV-6 λοίμωξης με ανίχνευση μη ειδικών 
IgM αντισωμάτων. 

Η αναλυτική ευαισθησία της PCR βρέθηκε ότι 
ήταν 5 fg, όπως αυτή προσδιορίστηκε με τις διαδο-
χικές αραιώσεις του θετικού μάρτυρα με γνωστή 
συγκέντρωση DNA.

Συζήτηση
Ο HHV-6 προσβάλλει διάφορα κύτταρα και ιστούς 

και σχετίζεται με ευρύ φάσμα κλινικών εκδηλώσε-
ων.5 Η πρωτοπαθής νόσος εμφανίζεται συχνότερα 
ως εμπύρετη συνδρομή και σε αναλογία 18−31% 
περίπου έχει την κλασική μορφή του αιφνίδιου εξαν-
θήματος.8,20 Το αιφνίδιο εξάνθημα χαρακτηρίζεται 
από υψηλό πυρετό που διαρκεί λίγες ημέρες και ακο-
λουθείται από κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα. Η νόσος 
μπορεί να συνοδεύεται από ελάττωση των λευκών 
αιμοσφαιρίων και ορισμένες φορές από ελάττωση 
των αιμοπεταλίων.5,20 Η πιο σοβαρή επιπλοκή της 
νόσου είναι η προσβολή του ΚΝΣ και η εμφάνιση 
εγκεφαλίτιδας που χαρακτηρίζεται από την ανεύρε-
ση του ιού στο ΕΝΥ με PCR.5,21 Γενικά, η λοίμωξη 
από HHV-6 εμφανίζεται με ήπια συμπτώματα στο 

τόχρονα πρωτοπαθής HHV-6 λοίμωξη. Ο ασθενής 
με οξεία EBV λοίμωξη, είχε ορολογικό προφίλ 
παλιάς HHV-6 λοίμωξης (αρνητικά IgM, θετικά 
IgG αντισώματα). Ο ασθενής με οξεία λοίμωξη από 
εντεροϊούς Coxsackie, δεν είχε ανιχνεύσιμα IgM ή 
IgG αντισώματα έναντι του HHV-6 (απουσία HHV-6 
λοίμωξης). Τέλος, ο ασθενής με ιλαρά είχε θετικά 
IgM αντισώματα (χαμηλός τίτλος) και αρνητικά IgG 
αντισώματα (ένα δείγμα ορού διαθέσιμο) έναντι του 

Εικόνα 1. 1,2,3,4,5,6: Θετικά δείγματα αίματος ασθενών, 
L: δείκτης μοριακών βαρών (100 bp DNA Molecular 
Marker), 7,8: θετικός μάρτυρας (223 bp), 9,10: αρνητικά 
δείγματα αίματος ασθενών, N: αρνητικός μάρτυρας.

Πίνακας 3. Αποτελέσματα των ορολογικών εξετάσεων και της PCR των 15 ασθενών με ένα δείγμα ορού

Νο/φύλο Ηλικία  
(μήνες)

Ημέρα  
νόσου 

Ορολογικό 
προφίλ HHV6

HHV-6
PCR

Εκτίμηση  
των αποτελεσμάτων

1Α 18 5 IgM+, IgG- +

Πρωτοπαθής λοίμωξη

2Θ 4 4 IgM-, IgG- +
3Α 30 5 IgM+, IgG- +
4Θ 9 20 IgM+, IgG+ +
5Θ 19 4 IgM+, IgG- +

6Θ 20 12 IgM+, IgG+ – Αδυναμία εκτίμησης της 
κλινικής κατάστασης7Θ 4,5 7 IgM+, IgG+ –

8Α 24 5 IgM-, IgG+ –
Παλιά λοίμωξη9Α 18 5 IgM-, IgG+ –

9/Α 9 6 IgM+, IgG- –
Απουσία λοίμωξης 
Διασταυρούμενη αντί-
δραση

10Θ 9 5 IgM+, IgG- –
11Α 5,5 7 IgM+, IgG- –
12Α 16 3 IgM+, IgG- –

13Α 4 7 IgM-, IgG- –
Απουσία λοίμωξης14Θ 13 3 IgM-, IgG- –
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94% των παιδιών και σε πολύ μικρή αναλογία είναι 
ασυμπτωματική.8

Η μετάδοση του ιού γίνεται με τα σταγονίδια της 
αναπνοής, συνήθως από τα μεγαλύτερης ηλικίας 
άτομα στα παιδιά. Η παρουσία του ιού στο σίελο 
αρχίζει από την πρώτη εβδομάδα της νόσου και 
διαρκεί για τουλάχιστον 12 εβδομάδες.8

Η νόσος εμφανίζεται συχνότερα σε μικρά παιδιά 
και έως την ηλικία των 4 ετών η πλειονότητα των 
παιδιών (>90%) έχουν προσβληθεί από τη νόσο και 
διαθέτουν ανοσία.4 Παρατηρείται όμως και επανε-
νεργοποίηση του ιού και εμφάνιση της νόσου, η 
οποία συνήθως ακολουθείται από οροαναστροφή 
και σε αναλογία 4−5% από αύξηση των IgM αντι-
σωμάτων.5,14,22 Επανενεργοποίηση του ιού μπορεί 
να παρατηρηθεί στην εγκυμοσύνη, αλλά και κατά 
τη διάρκεια άλλων λοιμώξεων.9,23

Η πρωτοπαθής HHV-6 λοίμωξη σπάνια συμβαίνει 
στους πρώτους μήνες της ζωής, γιατί τα μητρικά 
αντισώματα έναντι του ιού προφυλάσσουν το νεο-
γνό έως την ηλικία των 3 μηνών και στη συνέχεια 
παρατηρείται σταδιακή ελάττωση.5 Μπορεί όμως να 
συμβεί και ενδομήτρια μετάδοση του ιού από επα-
νενεργοποίηση της λοίμωξης στη μητέρα, γεγονός 
που καθορίζεται από την παρουσία του ιού στo αίμα 
του ομφάλιου λώρου.24,25 Έχουν περιγραφεί όμως και 
περιπτώσεις ενσωμάτωσης του ιού στο χρωματοσω-
μικό DNA μετά από ενδομήτρια μετάδοση.26 

Η κλινική διάγνωση της νόσου δεν είναι πάντοτε 
εύκολη, γιατί τα συμπτώματα δεν είναι χαρακτηρι-
στικά και είναι παρόμοια με εκείνα άλλων ιογενών 
λοιμώξεων της παιδικής ηλικίας. Η νόσος αποτελεί 
σημαντικό μέρος του φάσματος των εξανθηματικών 
νόσων της παιδικής ηλικίας και ακόμη και στην πιο 
τυπική της κλινική εμφάνιση μπορεί να οδηγηθεί σε 
λάθος διάγνωση, όπως ερυθρά ή ιλαρά.15 Επομένως, 
για τη διαφορική διάγνωση είναι απαραίτητη η ερ-
γαστηριακή επιβεβαίωση.

Η εργαστηριακή διάγνωση της νόσου γίνεται 
με την απομόνωση του ιού από την καλλιέργεια 
διαφόρων βιολογικών δειγμάτων (μονοπύρηνα λευ-
κά αιμοσφαίρια, σίελος κ.λπ.),8,27 αλλά και με την 
αναζήτηση των ειδικών IgM και IgG αντισωμάτων 
στον ορό.7 

Τα ειδικά IgM αντισώματα εμφανίζονται 5−7 
ημέρες από την έναρξη της νόσου, ενώ τα IgG 
αντισώματα εμφανίζονται την 7η−10η ημέρα της 
νόσου, και παραμένουν ανιχνεύσιμα για πολλά 
χρόνια, ενώ ο τίτλος τους μειώνεται με την πάροδο 

της ηλικίας.6,22,27 Διάφορες ορολογικές μέθοδοι έχουν 
αναπτυχθεί για την ανίχνευση των αντισωμάτων 
έναντι του HHV-6, συνήθως όμως εφαρμόζονται 
ο έμμεσος ανοσοφθορισμός και η ανοσοενζυμική 
μέθοδος (ELISA).7,8,16,22 Επίσης, σημαντική βοήθεια 
στον καθορισμό της φάσης της νόσου προσφέρει ο 
προσδιορισμός της IgG avidity, η οποία όταν είναι 
χαμηλή (<20%) χαρακτηρίζει την οξεία νόσο, ενώ, 
αντίθετα, στην παλιά λοίμωξη είναι υψηλή (>30%) 
και δεν συνοδεύεται από οροαναστροφή.22 Το πλεονέ-
κτημα της IgG avidity είναι ότι μπορεί να βοηθήσει 
στη διάγνωση σε ασθενείς με θετικά IgM και IgG 
αντισώματα ακόμη και όταν είναι διαθέσιμο ένα μόνο 
δείγμα ορού.7 Έτσι, ο ασφαλέστερος τρόπος ορολο-
γικής διάγνωσης της πρωτοπαθούς HHV-6 λοίμωξης 
θεωρείται η επιβεβαίωση της οροαναστροφής και η 
χαμηλή IgG avidity.7

Στις διαγνωστικές δυνατότητες της νόσου προ-
στέθηκε η PCR σε διάφορα βιολογικά δείγματα 
(μονοπύρηνα λευκά αιμοσφαίρια, ορός, πλάσμα, 
σίελος).10,28 Επιπρόσθετα, με την PCR είναι δυνατός 
ο διαχωρισμός της λοίμωξης από τους υποτύπους του 
ιού, ενώ αυτός δεν είναι εφικτός με τις ορολογικές 
μεθόδους.

Από τα αποτελέσματα της μελέτης προέκυψε 
ότι το 37% των παιδιών ηλικίας <3 ετών με εμπύ-
ρετο εξανθηματικό νόσημα που προσήλθαν στο 
νοσοκομείο κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου είχαν 
οξεία πρωτοπαθή HHV-6 λοίμωξη. Σε παρόμοια 
μελέτη που έγινε σε παιδιά ηλικίας <4 ετών με 
εξανθηματική νόσο, πρωτοπαθής HHV-6 λοίμωξη 
διαπιστώθηκε σε αναλογία 43,5%.16 Η αναλογία 
εμφάνισης της νόσου που αναφέρεται στις διάφο-
ρες μελέτες επηρεάζεται από την εκάστοτε επιλογή 
των ασθενών, ανάλογα αν εξετάζονται ασθενείς με 
εμπύρετη συνδρομή ή με εξάνθημα. Οι Hukin et al28 
αναφέρουν πρωτοπαθή HHV-6 λοίμωξη σε παιδιά 
ηλικίας <2 ετών με εμπύρετο νόσημα σε αναλογία 
42,8%. Οι Pruksananonda et al20 αναφέρουν ότι η 
αναλογία της οξείας πρωτοπαθούς HHV-6 λοίμωξης 
σε παιδιά <2 ετών που προσέρχονται στο νοσοκομείο 
με εμπύρετο νόσημα είναι 14% και ότι το 25% των 
εμπύρετων εξανθηματικών νοσημάτων αυτής της 
ηλικίας οφείλεται σε HHV-6 λοίμωξη. 

Μια σημαντική αναλογία παιδιών με απροσδιό-
ριστο εξάνθημα αποδίδεται στην πρωτοπαθή HHV-6 
λοίμωξη. Σημασία βέβαια σε αυτό έχει και η αναλογία 
εμβολιαστικής κάλυψης των εξεταζόμενων παιδιών 
έναντι της ιλαράς και της ερυθράς, με τις οποίες η 
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HHV-6 λοίμωξη έχει παρόμοια κλινική εικόνα.15 
Τα 5 από τα παιδιά της μελέτης στα οποία δια-

πιστώθηκε πρωτοπαθής λοίμωξη ήταν ηλικίας <11 
μηνών, ενώ τα υπόλοιπα 5 παιδιά ήταν ηλικίας >18 
μηνών. Η μεγαλύτερη συχνότητα της νόσου σε 
άλλες μελέτες αναφέρεται στην ηλικία των 6−21 
μηνών.5,8,16 

Παλιά λοίμωξη διαπιστώθηκε σε 4 παιδιά (ανα-
λογία 14,8%), τα οποία ήταν ηλικίας >11 μηνών, 
ενώ, συνολικά, η αναλογία των παιδιών με οξεία ή 
παλιά HHV-6 λοίμωξη ήταν 59%. Η σχετικά χαμηλή 
συνολική αναλογία εμφάνισης της λοίμωξης στα 
παιδιά της μελέτης πιθανόν να οφείλεται στην επι-
λογή ασθενών με εμπύρετο εξανθηματικό νόσημα, η 
οποία περιόρισε την εκτίμηση εμφάνισης της νόσου 
συνολικά στα παιδιά της ηλικίας αυτής. 

Για τη διάγνωση της νόσου στους ασθενείς της 
μελέτης έγινε ανίχνευση των IgM αντισωμάτων με 
ανοσοενζυμική μέθοδο και βρέθηκαν θετικά σε όλα τα 
παιδιά με πρωτοπαθή λοίμωξη. Η εμφάνιση των IgM 
αντισωμάτων καταγράφηκε περίπου την 6η ημέρα 
της νόσου. Σε μελέτη στην οποία χρησιμοποιήθηκε 
η ίδια ανοσοενζυμική μέθοδος αναφέρεται αναλο-
γία ανεύρεσης IgM αντισωμάτων 77%.22 Βέβαια, 
αναφέρονται μελέτες στις οποίες αμφισβητείται 
η χρησιμότητα των IgM αντισωμάτων, με αποτέ-
λεσμα να στηρίζουν τη διάγνωση της νόσου μόνο 
στην οροαναστροφή των IgG αντισωμάτων.9,20 Οι 
Vianna et al29 αναφέρουν αναλογία ανεύρεσης IgM 
αντισωμάτων σε παιδιά με πρωτοπαθή λοίμωξη σε 
αναλογία 76,1% και συχνότερα στα παιδιά ηλικίας 
<1 έτους. Αποδίδουν τη χαμηλή ευαισθησία των IgM 
αντισωμάτων στο γεγονός ότι στα παιδιά με HHV-6 
λοίμωξη δεν εμφανίζονται πάντα ειδικά IgM αντι-
σώματα, στο 5% περίπου του γενικού πληθυσμού σε 
οποιαδήποτε στιγμή ανευρίσκονται IgM αντισώματα 
που οφείλονται σε αναλοίμωξη ή επανενεργοποίηση 
του ιού και, τέλος, στις διασταυρούμενες αντιδράσεις 
που παρατηρούνται. Παρόλα αυτά θεωρείται ότι 
ο προσδιορισμός των IgM αντισωμάτων είναι μια 
εξέταση απαραίτητη και βοηθάει πολύ στη διάγνωση 
της λοίμωξης. 

Σε έναν αριθμό των παιδιών της μελέτης βρέθηκαν 
θετικά IgM αντισώματα ως αποτέλεσμα παραμονής 
τους μετά από την οξεία λοίμωξη ή διασταυρούμε-
νης αντίδρασης. Σε 6 ασθενείς (2 ασθενείς με δύο 
δείγματα ορού και 4 ασθενείς με ένα δείγμα ορού) 
βρέθηκαν θετικά IgM αντισώματα σε χαμηλούς τίτ-

λους και εκτιμήθηκαν ως διασταυρούμενη αντίδραση. 
Η παραμονή των IgM αντισωμάτων σε σταθερούς 
τίτλους και η μη παρουσία των IgG αντισωμάτων 
στα δύο δείγματα ορού στους δύο ασθενείς, επιβε-
βαίωσε την απουσία της HHV-6 λοίμωξης και την 
πιθανότητα διασταυρούμενων αντιδράσεων, εκτίμηση 
που επιβεβαιώθηκε και από το αρνητικό αποτέλεσμα 
της PCR. Με το ίδιο σκεπτικό, στους 4 ασθενείς με 
ένα δείγμα ορού και ανεύρεση IgM αντισωμάτων, 
η απουσία της HHV-6 λοίμωξης και η πιθανότητα 
διασταυρούμενων αντιδράσεων βασίστηκε στο αρ-
νητικό αποτέλεσμα της PCR, χωρίς όμως να μπορεί 
να γίνει περαιτέρω επιβεβαίωση. 

Ιδιαίτερο είναι το πρόβλημα της παραμονής των 
IgM αντισωμάτων όταν εξετάζεται ένα δείγμα ορού 
και ανευρίσκονται θετικά τα IgM και τα IgG αντισώ-
ματα. Έτσι, στους δύο ασθενείς με ένα δείγμα ορού 
στο οποίο βρέθηκαν θετικά IgM και IgG αντισώματα 
και αρνητική PCR, υπήρχε αδυναμία εκτίμησης της 
κλινικής φάσης της νόσου (οξεία νόσος με αρνητική 
PCR ή παλιά λοίμωξη με παραμονή των IgM αντισω-
μάτων). Στις περιπτώσεις αυτές, σημαντική βοήθεια 
θα προσέφερε ο προσδιορισμός της IgG avidity.30 
Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν τη δυσχέρεια στην 
εκτίμηση της κλινικής φάσης της νόσου με βάση τον 
προσδιορισμό μόνο των IgM αντισωμάτων.

Η εμφάνιση των IgG αντισωμάτων στους ασθε-
νείς της μελέτης καταγράφηκε περίπου τη 10η 
ημέρα της νόσου, γεγονός που καθιστά εμφανή την 
οροαναστροφή και, επομένως, την επιβεβαίωση 
της διάγνωσης της πρωτοπαθούς λοίμωξης. Για τη 
διαπίστωση της οροαναστροφής είναι απαραίτητη 
η εξέταση δύο δειγμάτων ορού με μεσοδιάστημα 
15 ημερών. Για την καλύτερη εκτίμηση των απο-
τελεσμάτων προτείνεται ο προσδιορισμός των 
IgM και των IgG αντισωμάτων στα δύο δείγματα 
ορού να γίνεται παράλληλα. Αντίθετα, η εξέταση 
ενός μόνο δείγματος ορού, και μάλιστα μόνο για 
IgG αντισώματα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής 
τρόπος διάγνωσης της πρωτοπαθούς λοίμωξης. 
Άλλωστε, η παραμονή των IgG αντισωμάτων μετά 
από την αποδρομή της νόσου χαρακτηρίζει την 
παλιά λοίμωξη.

Η ποιοτική PCR που εφαρμόστηκε στη μελέτη 
για τη διάγνωση της πρωτοπαθούς HHV-6 λοίμω-
ξης παρουσίασε υψηλή αναλυτική ευαισθησία, με 
αποτέλεσμα από τις δέκα περιπτώσεις, οι οποίες 
χαρακτηρίστηκαν ως πρωτοπαθής λοίμωξη, στις 8 
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η PCR να αποβεί θετική. Επίσης, χαρακτηριστικό 
είναι ότι στους περισσότερους ασθενείς στους οποί-
ους διαπιστώθηκε θετική PCR, ανιχνεύτηκαν IgM 
αντισώματα στο πρώτο δείγμα ορού, και στη συνέχεια 
IgG αντισώματα στο δεύτερο. Έγκαιρη διάγνωση 
της πρωτοπαθούς HHV-6 λοίμωξης με τη βοήθεια 
της PCR έγινε σε δύο ασθενείς που παρουσίαζαν 
αρνητικό ορολογικό προφίλ έναντι του HHV-6 κατά 
την οξεία φάση της νόσου. Ο ένας ασθενής παρουσί-
ασε οροαναστροφή για τα IgM και IgG αντισώματα 
κατά την εξέταση του δείγματος ορού που ελήφθη 
την 21η ημέρα νόσου, ενώ για τον άλλο ασθενή δεν 
ήταν διαθέσιμο δεύτερο δείγμα ορού. 

Υποστηρίζεται, ότι η PCR κατά την οξεία φάση 
της νόσου συμβάλλει στη διάγνωση της πρωτοπα-
θούς HHV-6 λοίμωξης, πριν από την εμφάνιση των 
ειδικών αντισωμάτων.7 Υπάρχουν όμως και αντίθετες 
απόψεις για το θέμα αυτό.31 Επίσης, ως κριτήριο 
της πρωτοπαθούς HHV-6 λοίμωξης αναφέρεται η 
θετική PCR στο ολικό αίμα κατά την οξεία φάση 
της νόσου, σε συνδυασμό με την απουσία ειδικών 
IgG αντισωμάτων στον ορό.7 Αντίθετα, η παρουσία 
IgG αντισωμάτων κατά την οξεία φάση της νόσου 
συνηγορεί συνήθως υπέρ της επανενεργοποίησης του 
ιού. Οι ασθενείς της μελέτης με οξεία πρωτοπαθή 
HHV-6 λοίμωξη παρουσίαζαν θετική PCR, θετικά 
IgM και αρνητικά IgG αντισώματα έναντι του HHV-
6. Μόνο ένας ασθενής, ηλικίας 9 μηνών είχε θετική 
PCR και θετικά IgM και IgG αντισώματα, αποτε-
λέσματα που δικαιολογούνται λόγω του γεγονότος 
ότι ο εργαστηριακός έλεγχος πραγματοποιήθηκε 
την 20ή ημέρα νόσου, οπότε πιθανόν ο ασθενής 
εμφάνισε ήδη οροαναστροφή, δεν ήταν δυνατόν 
όμως να επιβεβαιωθεί επειδή δεν υπήρχε δεύτερο 
δείγμα ορού. 

Σε δύο ασθενείς της μελέτης, παρόλο που παρα-
τηρήθηκε οροαναστροφή, η PCR έδωσε αρνητικό 
αποτέλεσμα, γεγονός που πιθανόν να οφείλεται σε 
περιορισμένου χρόνου και χαμηλού βαθμού ιαιμία. 
Αναφέρεται ότι η PCR είναι συνήθως θετική σε 
δείγματα που λαμβάνονται τις 5 πρώτες ημέρες της 
νόσου.7 Πιστεύεται ότι ο αριθμός των ιών στο αίμα 
ελαττώνεται σημαντικά μετά από τις πρώτες ημέρες 
της νόσου, λόγω της έναρξης της ειδικής ανοσίας. 
Παρόλα αυτά, σε 3 ασθενείς η PCR βρέθηκε θετική σε 
δείγματα που ελήφθησαν την 9η, τη 10η και την 20ή 
ημέρα νόσου. Αναφέρονται βέβαια θετικά αποτελέ-
σματα της PCR στο πλάσμα παιδιών με πρωτοπαθή 

HHV-6 λοίμωξη και μετά από 186 ημέρες από την 
εμφάνιση της νόσου.32

Παρόλο που ως δείγμα για την PCR στη συγκε-
κριμένη μελέτη χρησιμοποιήθηκε ολικό αίμα, σε 
όλους τους ασθενείς με παλιά HHV-6 λοίμωξη η 
PCR βρέθηκε αρνητική, ενώ βρέθηκε θετική μόνο 
στη φάση της ιαιμίας. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει 
ότι το αποτέλεσμα της PCR στη διάγνωση της νόσου 
χρειάζεται προσεκτική ερμηνεία, ανάλογα με το είδος 
του δείγματος που εξετάζεται, επειδή παρατηρείται 
παραμονή του DNA στα μονοπύρηνα λευκά αιμοσφαί-
ρια για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά από την απο-
δρομή της νόσου,11,31 ενώ, αντίθετα, δεν ανευρίσκεται 
το DNA του ιού σε δείγματα πλάσματος ή ορού.10,33 
Η ανίχνευση του ΗΗV-6 DNA δείχνει συστηματικό 
πολλαπλασιασμό του ιού και ενεργό λοίμωξη, όταν 
όμως ως δείγμα χρησιμοποιούνται τα μονοπύρηνα 
λευκά αιμοσφαίρια, η PCR παραμένει θετική για 
μεγάλο χρονικό διάστημα μετά από την πρωτοπαθή 
λοίμωξη.22 H παραμονή του ιού στα κύτταρα σε 
λανθάνουσα κατάσταση περιορίζει τη χρησιμότητα 
της PCR στη διάγνωση της οξείας νόσου, όταν αυτή 
γίνεται σε μονοπύρηνα λευκά αιμοσφαίρια. 

Διαπιστώνεται ότι ο συνδυασμός προσδιορισμού 
των IgM αντισωμάτων και της PCR σε ένα δείγμα 
ορού μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικότερα στη 
διάγνωση της νόσου στα παιδιά, πριν ακόμη εμφα-
νιστούν τα IgG αντισώματα.9 

Η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της PCR 
με την πάροδο του χρόνου μετά από την πρωτοπαθή 
λοίμωξη στους ασθενείς της μελέτης δεν κατέστη 
δυνατή λόγω αδυναμίας εξασφάλισης σειριακών 
δειγμάτων ολικού αίματος.

Τα αποτελέσματα της μελέτης επιβεβαιώνουν το 
ρόλο του HHV-6 ως αίτιο εξανθηματικής νόσου στα 
παιδιά ηλικίας <3 ετών. Αυτό διαπιστώνεται και από 
άλλες μελέτες16 και δείχνει τη μεγάλη σημασία της 
ενσωμάτωσης των εργαστηριακών εξετάσεων που 
αφορούν στον HHV-6 στο σύνολο των μεθόδων που 
χρησιμοποιούνται για τη διαγνωστική προσέγγιση 
των εξανθηματικών νοσημάτων στα μικρά παιδιά. Η 
PCR αποδείχθηκε πολύτιμη μέθοδος για τη διάγνωση 
της πρωτοπαθούς HHV-6 λοίμωξης, ιδιαίτερα κατά 
την οξεία φάση της νόσου πριν από την εμφάνιση 
των ειδικών αντισωμάτων. Καλύτερα αποτελέσμα-
τα για την εκτίμηση της κλινικής κατάστασης της 
HHV-6 λοίμωξης έχει ο συνδυασμός των ορολογικών 
δοκιμασιών και της PCR.
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Human herpes virus-6 infection in children in Northern Greece
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Human	herpes	virus-6	(HHV-6)	 is	a	human	pathogen	of	emerging	clinical	significance.	
HHV-6	infection	is	common	in	the	first	4	years	of	life	and	the	disease	has	a	variety	of	clini-
cal	presentations.	Objective:	The	aim	of	this	study	was	the	estimation	of	the	incidence	of	the	
HHV-6	infection	in	children	in	Northern	Greece	and	the	evaluation	of	the	contribution	of	the	
polymerase	chain	reaction	(PCR)	to	the	early,	specific	diagnosis	of	the	disease.	Methods:	A	
total	of	27	children	with	a	febrile	rash,	all	aged	less	than	3	years,	were	studied.	A	total	of	39	
sera	from	the	patients	were	examined	for	the	presence	of	anti-HHV-6	IgM	and	IgG	antibodies	
using	ELISA.	In	addition,	27	blood	specimens	were	tested	for	the	presence	of	HHV-6	dNA	by	
PCR	which	amplifies	a.223-bp	fragment	of	the	u67	gene	of	the	viral	genome.	HHV-6A	u1102	
strain	was	used	as	a	positive	control.	Results:	Primary	HHV-6	infection	was	diagnosed	in	10	
of	the	27	patients	(37%),	who	presented	seroconversion,	while	in	8	of	them	HHV-6	dNA	was	
detected.	Past	HHV-6	infection	was	diagnosed	in	6	patients	(14.8%),	who	had	IgG	antibod-
ies	against	HHV-6	and	PCR	was	negative	in	these	patients.	Absence	of	HHV-6	infection	was	
established	in	11	patients,	while	in	the	other	2	patients	it	was	not	possible	to	determine	the	
clinical	phase	of	the	disease.	In	total,	acute	or	past	HHV-6	infection	was	detected	in	59%	of	
the	patients	examined.	Conclusions:	HHV-6	is	an	important	causative	agent	of	febrile	rash	
disease	in	young	children.	PCR	contributes	significantly	to	the	early	diagnosis	of	primary	
HHV-6	infection,	while	combination	of	serology	and	PCR	is	necessary	for	the	accurate	clas-
sification	of	the	clinical	phase	of	the	disease.	
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σχεδιασμός και αξιολόγηση ολιγονουκλεοτιδίων  
ανιχνευτών συζεύξιμων με νανοσωματίδια χρυσού,  
για την ανίχνευση μυκοβακτηρίων
ι.	οικονομόπουλος,1	Ε.	λιανδρής,1	Μ.	Γαζούλη2	

Σκοπός: Τα	νανοσωματίδια	είναι	κρυσταλλικοί	ημιαγωγοί	των	οποίων	η	φωτο-φωταύ-
γεια	εμφανίζει	μήκος	κύματος	ανάλογο	του	μεγέθους	του	κρυστάλλου.	Το	εύρος	εκπομπής	
τους	είναι	ιδιαίτερα	στενό,	επιτρέποντας	ταυτόχρονη	πολλαπλή	σήμανση	με	ελάχιστη	
επικάλυψη.	η	ικανότητα	εντοπισμού	μικροποσοτήτων	των	νανοσωματιδίων	μπορεί	να	
μειώσει	σημαντικά	το	ελάχιστο	όριο	ανίχνευσης	των	διαγνωστικών	μεθόδων	στις	οποίες	
ενσωματώνονται	και	να	επιτρέψει	την	άμεση	ανίχνευση	μικροβιακών	νουκλεοτιδικών	
αλληλουχιών,	ακόμη	και	για	εφαρμογές	επιτόπου	διάγνωσης.	Σε	αυτή	τη	μελέτη	σχεδι-
άστηκε	μια	ομάδα	ολιγονουκλεοτιδικών	ανιχνευτών,	οι	οποίοι	συνδέονται	με	νανοσω-
ματίδια	χρυσού	και	ανιχνεύουν	συγκεκριμένους	γενωμικούς	στόχους	μυκοβακτηρίων	
χωρίς	μοριακή	ενίσχυση.	Υλικό-Μέθοδοι:	Τα	ολιγονουκλεοτίδια	που	προορίζονται	για	
σύνδεση	με	νανοσωματίδια	χρυσού	σχεδιάστηκαν	έτσι	ώστε	να	επικολλώνται	σε	ειδικές	
για	τα	μυκοβακτήρια	περιοχές-στόχους,	οι	οποίες	αναδείχθηκαν	με	τη	χρήση	του	λογι-
σμικού	Primer	Premier	από	τα	ακόλουθα	μυκοβακτηριακά	γονίδια:	16s-rRNA,	16s-23s	
ITS	και	gyraseb.	η	επιβεβαίωση	ότι	κανένα	από	τα	επιλεγμένα	ολιγονουκλεοτίδια	δεν	
ήταν	συμπληρωματικό	με	οποιαδήποτε	από	τις	καταχωρημένες	αλληλουχίες	εκτός	των	
περιοχών-στόχων,	έγινε	με	τη	χρήση	της	δικτυακής	μηχανής	αναζήτησης	blASt-n	v.	
2.2.6	(National	Center	for	biotechnology	Information,	www.ncbi.nlm.nih.gov).	η	ειδι-
κότητα	αυτών	των	ανιχνευτών	διερευνήθηκε	περαιτέρω	μέσω	υβριδισμού	με	έναν	αριθμό	
δειγμάτων	dNA,	που	είχαν	απομονωθεί	από	διάφορα	είδη	μυκοβακτηρίων	και	άλλων	
βακτηρίων,	που	βρίσκονται	συχνά	σε	κλινικά	δείγματα.	Αποτελέσματα:	Τα	σύμπλοκα	
νανοσωματιδίου-ολιγονουκλεοτιδίου	ανιχνεύουν	ειδικά	μόνο	τα	παθογόνα	του	γένους	My-
cobacterium	για	τα	οποία	σχεδιάστηκαν.	η	αντίδραση	αναδεικνύεται	με	αλλαγή	χρώματος	
και	μπορεί	να	επαληθευτεί	με	φασματοφωτομέτρηση.	Συμπεράσματα:	η	διαγνωστική	
μέθοδος	που	παρουσιάζεται	εδώ,	αποτελεί	αξιόπιστη	και	απλή	εναλλακτική	λύση	για	την	
άμεση	ανίχνευση	μυκοβακτηριακών	παθογόνων	χωρίς	την	ανάγκη	μοριακής	ενίσχυσης	
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Εισαγωγή
Η φυματίωση αποτελεί σήμερα, περισσότερο από 

100 χρόνια μετά από την περιγραφή για πρώτη φορά 
από τον Koch του υπεύθυνου βακτηρίου, μια από τις 
σημαντικότερες αιτίες θανάτου, παγκοσμίως. Σε αυτό 
έχει συμβάλλει σημαντικά και η πανδημία του AIDS, 
εξαιτίας της οποίας οι απώλειες που καταγράφονται 
ετησίως, τόσο στον αναπτυσσόμενο όσο και στον 
αναπτυγμένο κόσμο, είναι βαρύτατες. 

Η διάγνωση του νοσήματος στα ζώα όσο και στον 
άνθρωπο δυσχεραίνεται από την απαιτητική φύση 
του μυκοβακτηρίου της φυματίωσης, του οποίου 
η απομόνωση σε καλλιέργεια είναι μια εξαιρετικά 
χρονοβόρα διαδικασία.1 Το πρόβλημα αυτό φαίνεται 
να αντιμετωπίζεται τουλάχιστον εν μέρει, από τις 
μοριακές τεχνικές ανίχνευσης γενετικού υλικού των 
μυκοβακτηρίων. Αυτές οι τεχνικές εφαρμόζονται και 
απευθείας σε κλινικά δείγματα, ενώ επιτρέπουν την 
ταχεία ανίχνευση και ταυτοποίηση των συγκεκρι-
μένων παθογόνων, χωρίς την ανάγκη χρονοβόρων 
και βιολογικά επικίνδυνων τεχνικών.2–5 Η ενδελεχής 
μοριακή ανάλυση του μυκοβακτηριακού γενώματος 
έχει επιτρέψει σήμερα την πλήρη χαρτογράφησή του,6 
και την ανάδειξη γενετικών περιοχών που επιτρέπουν 
τη διάκριση των διαφόρων ειδών του γένους, σε 
επίπεδο είδους ή ακόμη και στελέχους. 

Πρόσφατα, ένας άλλος πολύ ενδιαφέρων τομέας 
έρευνας, αυτός της νανοτεχνολογίας, σημείωσε σημα-
ντικότατες προόδους, ειδικά στη σύνθεση νανοσωματι-
δίων. Αυτά είναι κρυσταλλικοί ημιαγωγοί των οποίων 
η φωτο-φωταύγεια εμφανίζει μήκος κύματος ανάλογο 
του μεγέθους του κρυστάλλου. Το εύρος εκπομπής 
των νανοσωματιδίων είναι ιδιαίτερα στενό, γεγονός 
που επιτρέπει πολλαπλή σήμανσή τους, με ελάχιστη 
επικάλυψη, χρησιμοποιώντας κοκκία διαφορετικού 
μεγέθους. Η εξωτερική τους επιφάνεια συνδέεται άμε-
σα με οργανικά μόρια, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
ενός φάσματος βιολογικά συμβατών σηματοδοτών.7,8 
Η ικανότητα εντοπισμού μικροποσοτήτων των νανο-

σωματιδίων μπορεί να μειώσει σημαντικά το ελάχιστο 
όριο ανίχνευσης των διαγνωστικών μεθόδων στις 
οποίες ενσωματώνονται και να επιτρέψει την άμεση 
ανίχνευση μικροβιακών νουκλεοτιδικών αλληλουχιών 
ακόμα και για εφαρμογές επιτόπου διάγνωσης.

Τα βιομόρια που προορίζονται γι’ αυτή τη χρή-
ση απαιτείται να σχεδιαστούν με τρόπο που να 
εξασφαλίζει την ειδικότητά τους για τα μικρόβια 
που θα ανιχνεύουν, ενώ ταυτόχρονα να τα καθιστά 
κατάλληλα και για σύνδεση με τα νανοσωματίδια. 
Για το λόγο αυτόν, σκοπός της παρούσας εργασίας 
ήταν η ανάδειξη μιας ομάδας ολιγονουκλεοτιδίων 
ανιχνευτών που θα συνδέονται με νανοσωματίδια 
χρυσού και θα επιτρέπουν την ανίχνευση και τη 
διάκριση σημαντικών ειδών μυκοβακτηρίων με 
υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα, χωρίς την ανάγκη 
μοριακής ενίσχυσης της περιοχής-στόχου. 

Υλικό και Μέθοδοι
Επιλογή περιοχών-στόχων  
για την ανίχνευση βακτηρίων  
του γένους Mycobacterium

Προκειμένου να επιτευχθεί η ειδική ανίχνευση 
βακτηρίων του γένους Mycobacterium, επιλέχθηκαν 
περιοχές του βακτηριακού γενώματος που παρουσι-
άζουν ευρεία ομολογία μεταξύ των διαφόρων ειδών 
του γένους. Συγκεκριμένα, οι περιοχές που επιλέ-
χθηκαν ήταν οι ακόλουθες: (α) Τμήμα του γονιδίου 
16s-rRNA, (β) τμήμα της διαγονιδιακής περιοχής 
μεταξύ των γονιδίων 16s-rRNA και 23s-rRNA (ITS 
16s-rRNA-23s-rRNA) και (γ) τμήμα του γονιδίου 
που κωδικοποιεί τη γυράση Β (gyrase B). 

Σχεδιασμός ολιγονουκλεοτιδικών 
ανιχνευτών για σύνδεση  
με νανοσωματίδια χρυσού 

Στη βάση δεδομένων Entrez Nuceotide Database 
αναζητήθηκαν οι κατατεθειμένες αλληλουχίες των 

της	περιοχής-στόχου	ή	μηχανημάτων	υψηλού	κόστους.	η	προτεινόμενη	προσέγγιση	μπο-
ρεί	να	εφαρμοστεί	με	διαφορετικά	ολιγονουκλεοτίδια,	στην	ανίχνευση	μεγάλης	ποικιλίας	
μικροβιακών	παθογόνων.

Δελτιον ελληνικησ Μικροβιολογικησ εταιρειασ 2008, 53 (6): 352-359

Λέξεις κλειδιά: διάγνωση,	μυκοβακτήρια,	νανοσωματίδια	



354 ————————————————————  Δελτιον ελληνικησ Μικροβιολογικησ εταιρειασ Τόμος 53, Τεύχος 6, 2008

γονιδίων, μερικών από τα σημαντικότερα παθογό-
να μυκοβακτήρια (accession numbers DQ445257, 
NC008769, NC008595, NC002944, CP000325) 
και συγκρίθηκαν μεταξύ τους, με τη βοήθεια του 
λογισμικού ClustalW. Ο σχεδιασμός των ανιχνευτών 
πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό Primer Premier. 
Η επιβεβαίωση ότι κανένα από τα ολιγονουκλεοτί-
δια που επιλέχθηκαν δεν ήταν συμπληρωματικό με 
οποιαδήποτε από τις καταχωρημένες αλληλουχίες 
εκτός των περιοχών-στόχων, έγινε με τη χρήση της 
δικτυακής μηχανής αναζήτησης BLAST-N v. 2.2.6 
(National Center for Biotechnology Information, 
www.ncbi.nlm.nih.gov). 

Υβριδισμός για τον προσδιορισμό 
της ειδικότητας και των συνθηκών 
επικόλλησης των ανιχνευτών

Οι ανιχνευτές σημάνθηκαν με την τυποποιημένη 
μέθοδο DIG labeling kit 2 (Roche, Γερμανία) σύμ-
φωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και χρησι-
μοποιήθηκαν σε δοκιμές υβριδισμού. Συνοπτικά, η 
διαδικασία που ακολουθήθηκε για κάθε ανιχνευτή 
ήταν η ακόλουθη: 10 ng DNA που απομονώθηκε 
από διάφορα είδη βακτηρίων (αρνητικοί μάρτυρες) 
και μυκοβακτηρίων (θετικοί μάρτυρες) (Πίν. 1), 
αποδιατάχθηκαν στους 95 οC για 5 min και μονιμο-
ποιήθηκαν σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης στους 80 
οC για 2 ώρες. H μεμβράνη τοποθετήθηκε σε διάλυμα 
υβριδισμού για 30 min σε θερμοκρασία 55 οC και 
στη συνέχεια προστέθηκε ο σημασμένος ανιχνευτής. 
Η μεμβράνη επωάστηκε στη θερμοκρασία Τm του 
κάθε ανιχνευτή, όπως αυτή προσδιορίστηκε με το 
λογισμικό Primer Premier. Στη συνέχεια, η μεμβράνη 
πλύθηκε 2 φορές σε 100 ml διαλύματος 0,1% SDS 
2xSSC, και 2 φορές σε 100 ml διαλύματος 0,1% 
SDS 0,5xSSC.

Για την ανάδειξη του υβριδισμού χρησιμοποι-
ήθηκε η τυποποιημένη μέθοδος DIG Luminescent 
Detection Kit (Roche, Γερμανία) σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. 

Σύζευξη ολιγονουκλεοτιδίων  
με νανοσωματίδια χρυσού  
για τη δημιουργία νανο-ανιχνευτών

Τα νανοσωματίδια χρυσού (σύμπλοκα χρυσού 
νανοσωματιδίου και ολιγονουκλεοτιδίου ανιχνευτή) 
κατασκευάστηκαν με τη μέθοδο της κιτρικής αναγω-

γής. Συνοπτικά, 250 ml HAuCl4 1 mM θερμάνθηκαν 
σε σημείο βρασμού σε δοχείο ζέσης. Εικοσιπέντε (25) 
μικρόλιτρα κιτρικού νατρίου 38,8 mM προστέθηκαν 
άμεσα στο μίγμα υπό ανάδευση, που συνεχίστηκε για 
15 min. Ακολούθως, το δοχείο αφέθηκε να κρυώσει 
σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και αποθηκεύτηκε 
σε σκοτεινό μέρος μέχρι να χρησιμοποιηθεί. Τα 
νανοσωματίδια χρυσού που κατασκευάστηκαν είχαν 
μέση διάμετρο 15–20 nm, όπως προσδιορίστηκε με 
μικροσκόπιο μετάδοσης ηλεκτρονίων (TEM).

Οι ανιχνευτές χρυσού κατασκευάστηκαν με την 
προσθήκη 1 ml υγρού διαλύματος κοκκίων χρυσού 
σε 4 nmol ολιγονουκλεοτιδίου, το οποίο είχε τρο-
ποποιηθεί κατάλληλα με την προσθήκη θείου στο 5΄ 
άκρο του. Συνοπτικά, η διαδικασία σύνδεσης ήταν η 
ακόλουθη: Αρχικά, τα τροποποιημένα με θείο ολι-
γονουκλεοτίδια επωάστηκαν με τα κβαντικά κοκκία 
χρυσού για μια νύχτα σε θερμοκρασία δωματίου, υπό 
ανάδευση. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν σε διάλυμα 
9 mM PBS (pH 7) και προστέθηκε διάλυμα SDS 
0,1% (w/v) προκειμένου να αποφευχθεί η συγκόλ-
λησή τους. Το μίγμα επωάστηκε σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος για 2 ημέρες προσθέτοντας ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα διάλυμα άλατος (2 M NaCl σε 
10 mM PBS), ώστε η τελική συγκέντωση άλατος να 
φθάσει τα 0,3 M NaCl. Ακολούθησαν δύο διαδοχικές 
φυγοκεντρήσεις και εκπλύσεις σε PBS. Τελικά, το 
ίζημα διαλύθηκε σε 500 μl, 10 mM PBS (pH 7,4), 
150 mM NaCl, 0,1% SDS και αποθηκεύτηκε σε 
σκοτεινό περιβάλλον έως τη χρήση του.

Υβριδισμός  
με τους νανο-ανιχνευτές χρυσού

Για τον προσδιορισμό των συνθηκών υβριδισμού 
των νανοανιχνευτών, χρησιμοποιήθηκαν συνθετικά 
ολιγονουκλεοτίδια, συμπληρωματικά αυτών που 
ήταν προσδεδεμένα στους ανιχνευτές. Συγκεκριμένα, 
σε 0,5 nmols συνθετικών ολιγονουκλεοτιδίων που 
διαλύθηκαν σε 70 μl 10 mM PBS (pH 5,0), προστέ-
θηκαν 6 μl του αντίστοιχου νανο-ανιχνευτή. Μετά 
από επώαση 5 min σε θερμοκρασία δωματίου, προ-
στέθηκαν 2 μl διαλύματος 0,01N HCl. Ως μάρτυρας 
χρησιμοποιήθηκε διάλυμα που περιείχε, αντί για το 
συνθετικό ολιγονουκλεοτίδιο, 10 mM PBS. Ύστερα 
από 15 min σε θερμοκρασία δωματίου αναπτύχθηκε 
το χρώμα και φωτογραφήθηκε το δείγμα. Το χρώμα 
μπορεί να ανιχνευτεί οπτικά, ενώ η επιβεβαίωση 
γίνεται φασματοφωτομετρικά (Infinite M200, Tecan, 
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Switzerland). Η ειδικότητα των ανιχνευτών αξιο-
λογήθηκε στη συνέχεια και σε δείγματα DNA που 
απομονώθηκαν από καλλιέργειες μυκοβακτηρίων και 
διαφόρων άλλων ειδών βακτηρίων (Πίν. 1) με την 
τυποποιημένη εμπορική μέθοδο Nucleospin, βάσει 
των οδηγιών του κατασκευαστή (Macherey-Nagel 
GmbH & Co. KG, Dόren, Germany). Πριν από την 
προσθήκη των νανοανιχνευτών τα δείγματα DNA 
θερμαίνονταν στους 95 οC για 5 min προκειμέ-
νου να γίνει αποδιάταξή του, ενώ η προσθήκη των 
νανο-ανιχνευτών γινόταν όταν η θερμοκρασία του 
διαλύματος είχε μειωθεί στους 65 οC. 

Αποτελέσματα 
Η αλληλουχία και η περιοχή-στόχος των ολιγονου-

κλεοτιδίων που επιλέχθηκαν με βάση την ειδικότητά 
τους, αναφέρονται στον πίνακα 2. Οι ανιχνευτές 
αυτοί αποδείχθκε ότι μπορούν να αναδείξουν την 
παρουσία αντιπροσωπευτικών ειδών του γένους 

Mycobacterium, χωρίς να αντιδρούν με κάποιο από 
τα λοιπά βακτήρια που εξετάστηκαν (Εικ. 1, Πίν. 1). 
Το διάλυμα των νανο-ανιχνευτών εμφανίζει κόκκινο 
χρώμα με μήκος απορρόφησης ~525 nm. Το όξινο 
περιβάλλον μετά από την προσθήκη HCl αυξάνει 
την κατακρήμνηση των νανο-ανιχνευτών απουσία 
DNA-στόχου (συμπληρωματικής αλληλουχίας), 
προκαλώντας αλλαγή στο χρώμα του διαλύματος 
από κόκκινο σε μωβ, γεγονός που υποδηλώνει μετα-
τόπιση του μέγιστου απορρόφησης προς μεγαλύτερα 
μήκη κύματος. Σε παρουσία αλληλουχίας στόχου 
(αλληλουχία συμπληρωματική του νανο-ανιχνευτή 
ή παρουσία μυκοβακτηριακού DNA) δεν παρατη-
ρείται αλλαγή στο χρώμα ενώ το διάλυμα παραμένει 
κόκκινο (Εικ. 2). 

Συζήτηση
Τα νανοσωματίδια έχουν ήδη ενσωματωθεί στην 

έρευνα και σε ορισμένες περιπτώσεις στην καθη-

Πίνακας 1. Βακτηριακά είδη που χρησιμοποιήθηκαν ως θετικοί και αρνητικοί μάρτυρες στην αξιολόγηση της ειδικό-
τητας των ολιγονουκλεοτιδίων ανιχνευτών
Είδος βακτηρίου Προέλευση
M.	tuberculosis Πανεπιστήμιο του Sassari, Τμήμα Μικροβιολογίας, Ιταλία
M.	tuberculosis Πανεπιστήμιο του Sassari, Τμήμα Μικροβιολογίας, Ιταλία
M.	tuberculosis Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, Brno, Δημ. της Τσεχίας 
M.	tuberculosis Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
M.	avium	subsp	paratuberculosis Πανεπιστήμιο του Sassari, Τμήμα Μικροβιολογίας, Ιταλία
M.	avium	subsp	paratuberculosis Πανεπιστήμιο του Sassari, Τμήμα Μικροβιολογίας, Ιταλία
M.	avium	subsp	paratuberculosis Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, Brno, Δημ. της Τσεχίας
M.	avium	subsp	paratuberculosis Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
M.	avium	subsp	avium Πανεπιστήμιο του Sassari, Τμήμα Μικροβιολογίας, Ιταλία
M.	avium	subsp	avium Πανεπιστήμιο του Sassari, Τμήμα Μικροβιολογίας, Ιταλία
M.	avium	subsp	avium Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, Brno, Δημ. της Τσεχίας
M.	gordonae Πανεπιστήμιο του Sassari, Τμήμα Μικροβιολογίας, Ιταλία
M.	gordonae Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, Brno, Δημ. της Τσεχίας
M.	intracellulare Πανεπιστήμιο του Sassari, Τμήμα Μικροβιολογίας, Ιταλία
M.	intracellulare Πανεπιστήμιο του Sassari, Τμήμα Μικροβιολογίας, Ιταλία
M.	smegmatis Πανεπιστήμιο του Sassari, Τμήμα Μικροβιολογίας, Ιταλία
M.	smegmatis Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, Brno, Δημ. της Τσεχίας
Escherichia	coli Πανεπιστήμιο του Sassari, Τμήμα Μικροβιολογίας, Ιταλία
Escherichia	coli Πανεπιστήμιο του Sassari, Τμήμα Μικροβιολογίας, Ιταλία
Enterococcus	faecalis Πανεπιστήμιο του Sassari, Τμήμα Μικροβιολογίας, Ιταλία
Enterococcus	faecalis Πανεπιστήμιο του Sassari, Τμήμα Μικροβιολογίας, Ιταλία
brucella	spp. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Salmonella	spp. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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μερινή κλινική πράξη, ως βιοαισθητήρες υψηλής 
ακρίβειας.9 Η χρήση τους στη σήμανση και στην 

απεικόνιση καρκινικών κυττάρων έχει αναφερθεί 
από ερευνητικές ομάδες για in	vivo10,11 αλλά και in	
vitro εφαρμογές.12 Η επιλεκτική καταστροφή αυτών 
των κυττάρων διερευνάται ήδη και προσφέρει μια 
ιδιαίτερα ευοίωνη προοπτική για τη θεραπεία του 
καρκίνου.13 Τα νανοσωματίδια έχουν χρησιμοποιηθεί 
για την ανίχνευση και την ταυτοποίηση διαφόρων 
βακτηριακών ειδών σε βιολογικά υλικά, με τρόπο 
που επιτρέπει ακόμη και τη διερεύνηση της βιοση-
μότητάς τους.14–16 

Η χρήση των νανοσωματιδίων είναι πολλά υπο-
σχόμενη, δεδομένου ότι με βάση τις εφαρμογές που 
έχουν ήδη αναπτυχθεί, είναι πολύ πιθανό ότι θα επι-
τρέπουν την ποιοτική και την ποσοτική ανίχνευση, 
καθώς και τη διάκριση διαφόρων αντιγόνων και 
των αντίστοιχων αντισωμάτων. Η ανίχνευσή τους 
είναι εφικτή και για ταυτόχρονη εξέταση μεγάλου 
αριθμού δειγμάτων, ενώ φαίνεται ότι σε συνδυασμό 
με φορητές συσκευές φωτομέτρησης θα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και για επιτόπου εξέταση κλινικών 
υλικών. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, στην παρούσα με-
λέτη, αναπτύχθηκε μια ομάδα ολιγονουκλεοτιδίων 
ανιχνευτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
ειδική αναγνώριση σημαντικών και αντιπροσωπευ-
τικών μυκοβακτηρίων μετά από τη σύζευξή τους με 

Πίνακας 2. Νουκλεοτιδική αλληλουχία και περιγραφή της θέσης και της ειδικότητας των ολιγονουκλεοτιδίων ανι-
χνευτών
α/α Ολιγονουκλεοτιδική

αλληλουχία
(5΄–3΄)

Περιοχή-στόχος Τροποποίηση* Ειδικότητα

3 TGGATAGTGGTTGCGAGCAT 16s rRNA 5΄ thiolated (A)10 Mycobacterium spp

4 CCATCTTGGTGGTGGGGT 16s-23s ITS 5΄ thiolated (A)10 Mycobacterium spp

7 TGAAAAGTACCCCGGGAGGG 16s-23s ITS 5΄ thiolated (A)10 Mycobacterium	tuberculosis	
complex	

8 TCGGTGAAGGTCAGCGAAC Gyrase B 5΄ thiolated (A)10 Mycobacterium	tuberculosis	
complex	

1 GCAACACCGAAGTGAAGTCG Gyrase B 5΄ thiolated (A)10 Mycobacterium tuberculosis 
και avium complex

2 TTCGTGCAGAAGGTCTGCAA Gyrase B 5΄ thiolated (A)10 Mycobacterium tuberculosis 
και avium complex

5 CCAGTCCGTGTGGTGTCCCT 16s-23s ITS 5΄ thiolated (A)10 Mycobacterium	avium	
complex

6 CCAGTCCGTGTGGTGTCCCT 16s-23s ITS 5΄ thiolated (A)10 Mycobacterium	avium	
complex

*	Χημική	τροποποίηση	των	ολιγονουκλεοτιδίων	εκκινητών,	ώστε	να	καθίστανται	συζεύξιμοι	με	τα	κβαντικά	κοκκία	

Εικόνα 1. Αποτελέσματα υβριδισμού για τον έλεγχο 
της ειδικότητας των ολιγονουκλεοτιδίων εκκινητών. 1: 
Αρνητικός μάρτυρας, 2,3: E.	coli, 4: brucella	spp., 5,6: 
M.	avium subsp. paratuberculosis, 7,8: E.	fecalis, 9: Sal-
monella	spp., 10: M.	intracellulare, 11,12: M.	gordonae, 
13–15: M.	tuberculosis, 16,17: M.	smegmatis, 18–20: M.	
avium subsp. avium.
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Συμπερασματικά, στη συγκεκριμένη μελέτη πα-
ρουσιάζεται μια μέθοδος βασισμένη στη χρήση 
νανο-ανιχνευτών χρυσού για την άμεση και ειδική 
ανίχνευση παθογόνων μυκοβακτηρίων. Τέλος, η 
μέθοδος αυτή μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την 
ανάπτυξη νανο-ανιχνευτών για διάφορα μικροβιακά 
παθογόνα. 

Ευχαριστίες
Η μελέτη αυτή διεξήχθη στο πλαίσιο του ερευνη-

τικού προγράμματος NANOMYC: Πολυπαραμετρική 
ανίχνευση βιομορίων συνδεδεμένων με νανοσωματί-
δια για τη διαγνωστική διερεύνηση μυκοβακτηριακών 
λοιμώξεων ανθρώπων και ζώων. 

νανοσωματίδια χρυσού, με τρόπο που να επιτρέπει 
άμεση ανίχνευση της περιοχής-στόχου χωρίς την ανά-
γκη ενίσχυσής της. Οι ανιχνευτές που σχεδιάστηκαν 
αξιολογήθηκαν αναφορικά με την ειδικότητά τους σε 
διάφορες συνθήκες ώστε να προσφέρουν το ιδανικό 
υπόβαθρο ανάπτυξης βιο-αισθητήρων συζευγμένων 
με τα συγκεκριμένα κβαντικά κοκκία και να καλύ-
πτουν τις ανάγκες της διαγνωστικής διερεύνησης 
των μυκοβακτηριακών λοιμώξεων του ανθρώπου και 
των ζώων. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης 
υποστηρίζουν ότι η τεχνολογία των νανο-ανιχνευτών 
προσφέρει μια γρήγορη και αξιόπιστη εναλλακτική 
λύση ανίχνευσης μικροβιακού DNA με τρόπο που 
τυποποιείται εύκολα και δεν προϋποθέτει ειδικό 
εξοπλισμό ή τεχνογνωσία.

SUMMARY

The design and evaluation of gold nanoparticle-oligonucleotide conjugate probes  
for the detection of Μycobacteria

J.	IKONOMOPOuLOS,1	E.	LIANdRIS,1	M.	GAZOuLI2
1Agricultural	university	of	Athens,	Faculty	of	Animal	Science,	Laboratory	of	Anatomy	and	Physiology,	Athens,	

2department	of	biology,	School	of	Medicine,	university	of	Athens,	Athens,	Greece

Objective:	Nanoparticles	are	semiconductor	crystals	whose	photoluminescence	emission	

Εικόνα 2. Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα ανίχνευσης μυκοβακτηριακού DNA με τη χρήση νανο-ανιχνευτών 
χρυσού: (α) “blank” – φιαλίδιο που περιέχει μόνο τον ανιχνευτή, (β) αρνητικό δείγμα (DNA E.	coli) και (γ) θετικό 
δείγμα (DNA απομονωμένο από καλλιέργεια μυκοβακτηρίων). Μετά από την προσθήκη HCl, μόνο ο μάρτυρας και το 
αρνητικό δείγμα έγιναν μωβ, ενώ το θετικό δείγμα παρέμεινε κόκκινο (παρουσιάζονται και οι αντίστοιχες καμπύλες 
οπτικής απορρόφησης). 

positive

blank

negative

Mωβ
Mωβ Kόκκινο
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wavelength	is	proportional	to	the	size	of	the	crystal.	Their	emission	spectra	are	narrow,	which	
allows	multi-wavelength	labelling	of	different	sizes	of	crystals,	with	little	overlap.	Within	this	
context,	nanoparticles	have	proved	to	be	very	promising	for	the	construction	of	highly	sensitive	
biosensors	that	can	be	incorporated	in	novel	diagnostic	assays	for	the	rapid,	specific,	and	mul-
tifactorial	detection	of	pathogens.	However	this	requires	their	combination	with	biomolecules	
specifically	designed	for	microbial	detection	and	conjugation.	With	this	goal	a	set	of	gold	na-
noparticle-oligonucleotide	conjugates	was	constructed	that	allow	detection	of	mycobacterial	
dNA	targets	without	the	need	for	amplification.	Methods: The	targets	selected	for	the	detection	
of	Mycobacteria	were	the	16s	rRNA,	16s-23s	ITS	and	gyraseb	genes	that	contain	regions	highly	
specific	to	the	mycobacterial	species.	Oligonucleotide	probes	were	designed	using	the	Primer	
Premier	Software	and	their	specificity	was	assessed	by	bLAST	Search.	The	final	selection	in-
volved	a	dot	blot	Hybridization	assay	in	order	to	evaluate	the	functionality	and	the	specificity	
of	the	probes	that	were	hybridized	with	a	panel	of	dNA	isolated	from	various	mycobacterial	
species	and	other	bacteria	that	can	be	found	in	clinical	samples.	Results:	The	conjugates	al-
lowed	specific	detection	of	the	targeted	Mycobacteria	only.	The	reaction	was	demonstrated	
by	a	change	of	colour	and	was	confirmed	by	spectrophotometry.	Conclusions:	The	diagnostic	
assay	presented	here	comprises	a	very	simple	and	reliable	alternative	for	the	direct	detection	
of	mycobacterial	pathogens	without	the	need	for	amplification	or	special	high-cost	equipment.	
The	approach	described	constitutes	a	technology	platform	that	could	also	accommodate	the	
detection	of	several	other	microbial	pathogens.

ActA MicrobiologicA HellenicA 2008, 53 (6): 352-359
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EΚΛΟΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στις 17 Φεβρουαρίου 2009 έγιναν οι εκλογές της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας για την 
ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, για τη διετία 2009 - 2011. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου είναι η παρακάτω:

 Πρόεδρος: Α. ΤΣΑΚΡΗΣ
 Αντιπρόεδρος: Ε. ΚΟΥΣΚΟΥΝΗ
 Γεν. Γραμματέας: Ε. ΤΡΙΚΚΑ-ΓΡΑΦΑΚΟΥ
 Ειδ. Γραμματέας: Κ. ΤΖΑΝΕΤΟΥ
 Ταμίας: Γ. ΒΡΥΩΝΗ
 Σύμβουλοι: Γ. ΚΑΤΣΑΝΗΣ, 
  Δ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Το νέο Δ.Σ. ευχαριστεί όλα τα μέλη της Εταιρείας για την τιμή που του έκαναν με την ψήφο τους 
και υπόσχεται να εργαστεί κατά τη θητεία του με σκοπό το όφελος και την περαιτέρω πρόοδο της 
Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας.
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Åôáéñåßáò åõ÷áñéóôïýí èåñìÜ üëïõò ôïõò êñéôÝò ôùí åñãáóéþí ðïõ õðïâëÞèçêáí óôï ðåñéïäéêü ìáò 
êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò 2008 . Ç ëåðôïìåñÞò êáé ôåêìçñéùìÝíç, âáóéóìÝíç óôéò åéäéêÝò ãíþóåéò êáé 
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åñåõíçôéêþí åñãáóéþí êáé åíäéáöåñïõóþí ðåñéðôþóåùí ðïõ äçìïóéåýôçêáí óôï Äåëôßï ôçò ÅëëçíéêÞò 
ÌéêñïâéïëïãéêÞò Åôáéñåßáò.
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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.




