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Ψώρα: Επανεμφάνιση μιας ξεχασμένης δερματικής νόσου
Κ. Τζανέτου

Η ψώρα είναι παρασιτική, έντονα κνησμώδης δερματική νόσος που προκαλείται από το 
άκαρι Sarcoptes scabiei ποικιλία hominis. Η ψώρα αποτελεί δημόσιο πρόβλημα υγείας 
στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στις ανεπτυγμένες χώρες η παρασίτωση εμφανίζεται υπό 
μορφή επιδημίας σε ινστιτούτα, νοσοκομεία και γηροκομεία. Η σποραδική διάγνωση 
ψώρας σε ασθενείς Νοσοκομείων της Αθήνας κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων 
κάνει επίκαιρη μια ξεχασμένη νόσο, η οποία για πάρα πολλά χρόνια δεν μας είχε απασχο-
λήσει. Στη βραχεία αυτή ανασκόπηση αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του παρασίτου, ο 
κύκλος ζωής, η μετάδοση, οι κλινικές μορφές της νόσου, οι θεραπευτικές προσεγγίσεις, 
τα νέα αντιεκτοπαρασιτικά φάρμακα και τα μέτρα ελέγχου της παρασίτωσης, με σκοπό 
την ακριβή διάγνωση, την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση των κρουσμάτων της 
ψώρας και την πρόληψη της ευρείας διασποράς της νόσου στη χώρα μας.

Δελτιον ελληνικησ Μικροβιολογικησ εταιρειασ 2006, 51 (5): 346-352

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Μικροβιολογικό τμήμα ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

Εισαγωγή
Η ψώρα είναι κνησμώδης παρασίτωση του δέρ-

ματος πολύ μολυσματική, μεταδίδεται από άνθρωπο 
σε άνθρωπο με άμεση επαφή και προκαλείται από 
το άκαρι Sarcoptes scabiei ποικιλία hominis. Το 
είδος αυτό ανήκει στην τάξη Acarina και παρασιτεί 
αποκλειστικά στον άνθρωπο, αφού το θηλικό γεννά 
και αναπαράγεται μόνο σε τούνελ που ανοίγει στην 
επιδερμίδα του ανθρώπου. Συχνά, λόγω του έντονου 
κνησμού που προκαλεί καλείται και κνησμώδες 
άκαρι. Παρόμοια ακάρεα παρασιτούν στο δέρμα 
πολλών ζώων προκαλώντας την ψώρα των ζώων 
(mange). Τα είδη αυτά σποραδικά προσβάλλουν 
άτομα που έρχονται σε επαφή με παρασιτούμενα 
ζώα και προκαλούν ερυθηματώδεις αλλοιώσεις με 
κνησμό, οι οποίες περιορίζονται μόνο στην περιοχή 

της άμεσης επαφής. Επιπλέον, η παρασίτωση δεν 
διαρκεί πολύ, καθώς τα ακάρεα αυτά δεν αναπαρά-
γονται στην ανθρώπινη επιδερμίδα, οι αλλοιώσεις 
αυτοπεριορίζονται και συνήθως υποχωρούν χωρίς 
θεραπεία.1

Η ψώρα είναι δημόσιο πρόβλημα υγείας στις 
αναπτυσσόμενες χώρες. Στις ανεπτυγμένες χώρες η 
παρασίτωση εμφανίζεται υπό μορφή επιδημίας σε 
ινστιτούτα, νοσοκομεία και γηροκομεία. Τα τελευταία 
χρόνια η σποραδική διάγνωση ψώρας σε ασθενείς 
Νοσοκομείων της Αθήνας, αλλά και η πρόσφατη 
διάγνωση δύο περιπτώσεων στο Νοσοκομείο μας, 
κάνει επίκαιρη μια ξεχασμένη νόσο, η οποία για 
πάρα πολλά χρόνια στη χώρα μας δεν μας είχε 
απασχολήσει.

Στη βραχεία αυτή ανασκόπηση αναφέρονται τα 
χαρακτηριστικά του παρασίτου, ο κύκλος ζωής, οι 
τρόποι μετάδοσης, οι κλινικές μορφές της νόσου, η 
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θεραπευτική προσέγγιση, τα νέα αντιεκτοπαρασιτικά 
φάρμακα και τα μέτρα ελέγχου της παρασίτωσης 
με σκοπό την ενημέρωση, ώστε να είναι δυνατή η 
υποψία της νόσου, η ακριβής διάγνωση, η κατάλ-
ληλη θεραπευτική αντιμετώπιση και η πρόληψη της 
διασποράς της παρασίτωσης στη χώρα μας.

Μετάδοση και κύκλος ζωής του 
παρασίτου

Tο άκαρι Sarcoptes scabiei επιζεί και παραμένει 
μολυσματικό μακριά από τον ξενιστή για 24-36 ώρες 
σε θερμοκρασία δωματίου και μέση υγρασία.2 Η 
μετάδοση γίνεται είτε άμεσα από άτομο σε άτομο με 
στενή δερματική επαφή, είτε έμμεσα μέσω κοινών 
μολυσμένων ρούχων, κλινοσκεπασμάτων ή άλλων 
άψυχων αντικειμένων. Η επικρατούσα οδός μετά-
δοσης είναι η άμεση από επιδερμίδα σε επιδερμίδα. 
Η μετάδοση με ενδύματα ή άλλες έμμεσες μεθόδους 
είναι σπάνια στην κλασική μορφή της νόσου, αλλά 
μπορεί να συμβεί στην εφελκιδοποιημένη (crusted) 
ψώρα. Η μετάδοση μεταξύ μελών της ίδιας οικο-
γένειας, σεξουαλικών συντρόφων και ατόμων που 
διαμένουν σε ινστιτούτα είναι συνηθισμένη.

Μετά τη γονιμοποίηση του ώριμου θηλυκού 
από το αρσενικό άκαρι, το αρσενικό πεθαίνει ενώ 
το θηλυκό αρχίζει να γεννά ωάρια στο τούνελ της 
επιδερμίδας με ρυθμό 1-3 ωάρια/ημέρα σε όλη τη 
ζωή του που διαρκεί 4-6 εβδομάδες (Εικ. 1). Μετά 
3-4 ημέρες από τη γέννηση των ωαρίων εκκολά-
πτονται οι προνύμφες, οι οποίες μετά 10-14 ημέρες 
αναπτύσσονται σε ώριμα ενήλικα παράσιτα, τα οποία 
γονιμοποιούνται και ο κύκλος επαναλαμβάνεται 
κάθε 2 εβδομάδες.3 Όλα τα στάδια του κύκλου ζωής 
μπορούν να διαπερνούν την ακέραια επιδερμίδα 
από έκκριση ενζύμων τα οποία διαλύουν το δέρμα. 
Το θηλυκό άκαρι έχει μέγεθος 0,4 x 0,3 mm, ενώ 
το αρσενικό που είναι μικρότερο 0,2 x 0,15 mm. 
Η ραχιαία επιφάνεια φέρει εγκάρσια γράμμωση 
και έναν αριθμό από αρκετά βραχείς άκανθες. Τα 
πρόσθια και οπίσθια ζεύγη ποδών είναι κοντά και 
χονδρά. Τα πρόσθια δύο ζεύγη ποδιών καταλήγουν 
σε λεπτούς, μη τμηματικούς μίσχους με τελικούς 
μυζητήρες (Εικ. 2). Τα οπίσθια δύο ζεύγη ποδών στο 
θηλυκό καταλήγουν σε μακριές σκληρές τρίχες, ενώ 
στο αρσενικό το τρίτο ζεύγος καταλήγει σε μακριές 
σκληρές τρίχες και το τέταρτο σε μίσχους με τελικούς 
μυζητήρες (Εικ. 3).

Εικόνα 1.4 Διαγραμματική απεικόνιση του ώριμου θη-
λυκού Sarcoptes scabiei σε τούνελ της επιδερμίδας του 
ξενιστού. Η ραχιαία επιφάνεια φέρει εγκάρσια γράμμωση 
και έναν αριθμό από αρκετά βραχείς άκανθες. Παρατη-
ρείται εναπόθεση ωαρίων και κοπράνων του παρασίτου 
μέσα στο τούνελ.

Εικόνα 2. Κοιλιακή επιφάνεια Sarcoptes scabiei σε νωπό 
παρασκεύασμα ξεσμάτων από δερματικές αλλοιώσεις 
ασθενούς με κλασική μορφή ψώρας. Διακρίνονται τα 
πρόσθια δύο ζεύγη ποδιών τα οποία καταλήγουν σε 
λεπτούς ευθείς (μη τμηματικούς) μίσχους με τελικούς μυ-
ζητήρες (τόξα). Ο ασθενής νοσηλευόταν στο νοσοκομείο 
μας και είχε ως οικιακή βοηθό γυναίκα από ανατολική 
χώρα στην οποία είχε διαγνωσθεί επίσης ψώρα (φωτεινό 
μικροσκόπιο x 400).

Κλινικές εκδηλώσεις
Τα κύρια συμπτώματα της ψώρας προκαλούνται 

από την ανοσολογική αντίδραση του ξενιστού στα 
διατριτένοντα την επιδερμίδα ακάρεα και στα προ-
ϊόντα τους. Τα συμπτώματα εμφανίζονται 4-6 εβδο-
μάδες μετά την αρχική λοίμωξη, ενώ σε περίπτωση 
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επαναλοίμωξης μέσα σε 48 ώρες.
Η ψώρα χαρακτηρίζεται από έντονο επίμονο 

κνησμό, που επιδεινώνεται το βράδυ και από αλλοι-
ώσεις που εντοπίζονται κυρίως στις μεσοδακτύλιες 
πτυχές, τους καρπούς, τις μασχάλες, την κοιλιά γύρω 
από τον ομφαλό, τα κατώτερα μέρη των γλουτών 
και στα γεννητικά όργανα. Στα βρέφη και τα νεαρά 
παιδιά η ψώρα συχνά προσβάλλει το πρόσωπο, το 
κεφάλι, τον αυχένα, το τριχωτό της κεφαλής, τις 
παλάμες και τα πέλματα. 5 Οι πιο κοινές αλλοιώσεις 
είναι οι βλατίδες, οι φυσαλίδες, οι φλύκταινες και τα 

οζίδια. Το παθογνωμονικό σημείο είναι τα τούνελ, 
τα οποία εμφανίζονται ως βραχείες κυματοειδείς 
γραμμές (μήκους περίπου 5 mm) στην επιφάνεια 
του δέρματος και εντοπίζονται πιο συχνά στα χέρια, 
στα πόδια, στον καρπό και στο πέος. Είναι δύσκο-
λο να γίνουν ορατά, σε περίπτωση που υπάρχει 
δευτεροπαθής λοίμωξη ή έκζεμα. Στις γυναίκες 
ένα χαρακτηριστικό διαγνωστικό εύρημα είναι ο 
κνησμός των θηλών σε συνδυασμό με γενικευμένο 
κνησμώδες εξάνθημα. Στους άνδρες είναι σχεδόν 
παθογνωμονικές οι κνησμώδεις βλατίδες στο όσχεο 
και στο πέος.

Οι βλατίδες και οι φυσαλίδες συχνά εξελίσσο-
νται σε δευτεροπαθείς αλλοιώσεις όπως εκδορές, 
δευτεροπαθείς λοιμώξεις, έκζεμα και δημιουργία 
εσχάρων.6 Πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς αλλοι-
ώσεις συνυπάρχουν συνήθως στον ίδιο ασθενή. Το 
ξύσιμο λόγω κνησμού και η δημιουργία εκδορών 
δημιουργούν πύλες εισόδου για βακτήρια κυρίως 
Staphylococcus aureus και Streptococcus pyogenes, 
με αποτέλεσμα δευτεροπαθή λοίμωξη και κλινική 
εικόνα πυοδέρματος (impetigo). Η ψώρα μπορεί να 
αποτελέσει παράγοντα κινδύνου για οξεία μεταστρε-
πτοκοκκική σπειραματονεφρίτιδα.7

Τα οζίδια αναπτύσσονται σε θέσεις όπως αγκώ-
νες, πρόσθιες μασχαλιαίες πτυχές, όσχεο και πέος 
και μπορούν να επιμένουν για μήνες. Στην ψώρα 
των βρεφών είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική η 
ύπαρξη οζιδίων. Σε αντίθεση με τα τούνελ και τις 
βλατίδες δεν δείχνουν απαραίτητα ενεργό παρα-
σίτωση.

Η ψώρα με σχηματισμό εφελκίδων (crusted) 
γνωστή και ως Νορβηγική, επειδή αναφέρθηκε για 
πρώτη φορά σε ασθενείς της Νορβηγίας με λέπρωση, 
παρατηρείται σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς 
(HIV-λοίμωξη, λέμφωμα κ.λπ.) και χαρακτηρίζεται 
από πάχυνση της επιδερμίδας με μεγάλες υπερκερατι-
νικές ακροχορδονώδεις εσχάρες. Τυπικά, προσβάλλει 
χέρια και πόδια, αλλά μπορεί να συμμετέχουν και 
άλλες περιοχές του σώματος περιλαμβανόμενου του 
κορμού του προσώπου και του τριχωτού της κεφαλής. 
Οι πλάκες αυτές περιέχουν μεγάλο αριθμό ακάρε-
ων, κλινικά μοιάζουν με ψωρίαση και εμφανίζουν 
δευτεροπαθή λοίμωξη με αυξημένη θνητότητα λόγω 
δευτεροπαθούς σήψης.8

Άλλες άτυπες κλινικές μορφές είναι η φυσαλι-
δώδης ψώρα (bullous), η οζώδης (nodular) και η 
κρυφή ψώρα (hidden).9

α

β

Εικόνα 3. (α) Αρσενικό άκαρι Sarcoptes scabiei σε νωπό 
παρασκεύασμα ξεσμάτων από δερματικές αλλοιώσεις 
του ίδιου ασθενούς. Το οπίσθιο τρίτο ζεύγος ποδιών του 
αρσενικού καταλήγει σε μακριές σκληρές τρίχες ενώ 
το τέταρτο σε μίσχους με τελικούς μυζητήρες (φωτεινό 
μικροσκόπιο x100). (β) Το ίδιο παράσιτο σε μεγαλύτερη 
μεγέθυνση (x400). Αντίθετα, και τα δύο οπίσθια ζεύγη πο-
διών του θηλυκού άκαρι, το οποίο είναι λίγο μεγαλύτερο 
από το αρσενικό, καταλήγουν σε μακριές σκληρές τρίχες. 
Το θηλυκό επίσης μπορεί να φέρει 1-2 ωάρια.



Δελτιον ελληνικησ Μικροβιολογικησ εταιρειασ Τόμος 51, Τεύχος 5 (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2006) —————————————349

Διάγνωση και διαφορική διάγνωση
Λόγω του μεγάλου εύρους των κλινικών εκδη-

λώσεων και της ύπαρξης άτυπων μορφών για σωστή 
διάγνωση της ψώρας απαιτείται υψηλός δείκτης 
υποψίας. Το επιδημιολογικό ιστορικό, η ύπαρξη 
κνησμού και η κατανομή των αλλοιώσεων αποτελούν 
τη βάση για τη διάγνωση. Κνησμός σε άλλα μέλη 
της οικογένειας την ίδια περίοδο είναι σχεδόν παθο-
γνωμονικό ψώρας. Απουσία κνησμού δεν αποκλείει 
τη διάγνωση καθόσον υπάρχουν μορφές ψώρας που 
δεν έχουν κνησμό (crusted scabies).

Η οριστική διάγνωση γίνεται με τη μικροσκοπική 
τυποποίηση των ακάρεων, των ωαρίων και των κο-
πράνων (scybala) του εκτοπαρασίτου στα ξέσματα 
των δερματικών αλλοιώσεων. Tο άκαρι μπορεί να 
ληφθεί από το τέλος του τούνελ, αλλά αυτό απαιτεί 
ιδιαίτερη ικανότητα και εμπειρία, γι’ αυτό συνήθως 
λαμβάνονται δερματικά ξέσματα από το τούνελ ή 
τις βλατίδες. Η παρουσία οποιουδήποτε σταδίου 
ανάπτυξης του ακάρεως ή των ωαρίων του είναι 
διαγνωστική. Η μέθοδος της αναζήτησης του παρα-
σίτου είναι πολύ ειδική, αλλά όχι πολύ ευαίσθητη, 
ιδιαίτερα στην κλασική μορφή της ψώρας που ο 
αριθμός των άκαρι είναι μικρός. Προκαταρκτικές 
μελέτες έχουν δείξει ότι η βιντεοδερματοσκοπία10 
υψηλής ανάλυσης και η μικροσκόπηση επιφωτισμού 
(epiluminescence microscopy),11 που είναι τεχνικές 
μη επεμβατικές και επιτρέπουν λεπτομερή επισκό-
πηση της επιδερμίδας, μπορεί να είναι χρήσιμες. 
Για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι της ψώρας 
των ζώων (σκύλων και χοίρων) διατίθεται εμπορικά 
ELISA και φαίνεται ότι πολύ γρήγορα η μέθοδος θα 

διατεθεί και για την ανθρώπινη ψώρα.12

Διαφορική διάγνωση της ψώρας σε ορισμένες 
περιπτώσεις πρέπει να γίνει από τα ακόλουθα νο-
σήματα: Συστηματικό ερυθηματώδη λύκο,13 φυ-
σαλιδώδες πεμφιγοειδές,14 κυτταρική ιστιοκύτωση 
του Langerhans,15 σμηγματορροϊκή δερματίτιδα16 
και ψωρίαση.17

Θεραπεία
Η επιτυχής θεραπεία απαιτεί: (α) Ακριβή διά-

γνωση, (β) σωστή τοπική εφαρμογή των αντιψω-
ρικών φαρμάκων, (γ) θεραπεία των συμπτωμάτων 
και (δ) θεραπεία δευτεροπαθούς λοίμωξης εφόσον 
υπάρχει.

Μια μεγάλη ποικιλία αντιψωρικών φαρμάκων 
όπως permethrin, benzyl benzoate, malathion, lindane 
και crotamiton διατίθενται για τοπική χρήση (Πίν. 
1). Η επιλογή εξαρτάται από την τοπική ανάπτυξη 
αντοχής, την τοξικότητα του φαρμάκου, τη διαθεσι-
μότητα και το κόστος ιδιαίτερα στα αναπτυσσόμενα 
κράτη.

Η permethrin ως δερματική κρέμα 5% (Lycrear) 
αποτελεί φάρμακο εκλογής για τις ΗΠΑ, την Αγγλία 
και Αυστραλία. Συνιστάται από το Center for Disease 
Control (CDC) ως πρώτης επιλογής φάρμακο για την 
τοπική θεραπεία της ψώρας και αποτελεί φάρμακο 
εκλογής για τις εγκύους, καθότι απορροφάται μικρή 
μόνο ποσότητα από το δέρμα, εξουδετερώνεται ταχέ-
ως και δεν διατηρείται στο σώμα. Χρησιμοποιείται 
επίσης σε θηλάζουσες μητέρες και παιδιά. Εφαρμό-
ζεται δύο φορές με μεσοδιάστημα μιας εβδομάδας. 

Πίνακας 1. Φάρμακα χρησιμοποιούμενα για τη θεραπεία της ψώρας

Όνομα φαρμάκου Δοσολογία, τρόπος εφαρμογής

Τοπική θεραπεία
Permethrin  Κρέμα 5%, πλύσιμο μετά 8-14 ώρες, μία δεύτερη εφαρμογή μία εβδομάδα μετά 

την πρώτη
Lindane Λοσιόν ή κρέμα 1%, πλύσιμο μετά 8 ώρες
Benzyl benzoate 10% ή 25% λοσιόν, πλύσιμο μετά 24 ώρες
Allethrin 0,6% αεροζόλ σπρέι, πλύσιμο μετά 12 ώρες
Crotamiton Κρέμα 10%, εφαρμόζεται στα οζίδια για 24 ώρες, ακολουθεί πλύσιμο και επα-

νεφαρμόζεται για άλλες 24 ώρες
Θεραπεία από του στόματος
Ivermectin  Χορηγούνται από το στόμα 200 μg/kg βάρους σώματος με μεσοδιάστημα δύο 
 εβδομάδων. Δεν χορηγείται σε έγκυες γυναίκες, θηλάζουσες μητέρες και σε  
 παιδιά <5 ετών ή με βάρος <15 kg
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Καλύπτεται ολόκληρο το σώμα εκτός από την κεφαλή 
και τον αυχένα. Στα παιδιά ηλικίας μέχρι 2 ετών, τους 
ενήλικες και τους ανοσοκατασταλμένους η εφαρμογή 
της κρέμας θα πρέπει να επεκτείνεται στο τριχωτό 
της κεφαλής, αυχένα, πρόσωπο και αυτιά.

Το pyrethrin έχει χρησιμοποιηθεί υπό μορφή 
σπρέι (allethrin) για τη θεραπεία της ψώρας, όμως 
προκαλεί βρογχόσπασμο και δεν εφαρμόζεται σε 
άτομα με βρογχικό άσθμα.

Το malathion στις μέρες μας δεν συνιστάται για 
τη θεραπεία της ψώρας και γενικά των παρασιτώσεων 
από εκτοπαράσιτα λόγω σοβαρών παρενεργειών.18

Το Lindan (gamma benzene hexachloride 1%) 
για πολλά χρόνια χρησιμοποιείτο με επιτυχία για τη 
θεραπεία της ψώρας, αλλά λόγω ανάπτυξης αντο-
χής και αυξημένης τοξικότητας (νευροτοξικότητα, 
απλαστική αναιμία) σε πολλές χώρες έχει αποσυρθεί 
από την κυκλοφορία.

Το benzyl benzoate σε διάλυμα 25% (Ascabiol) 
έχει χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για περισσότερα 
από 65 χρόνια. Η κύρια παρενέργεια είναι ο ερεθισμός 
της επιδερμίδας τα πρώτα λεπτά μετά την εφαρμογή 
και το αίσθημα καύσου. Λόγω του χαμηλού κόστους 
χρησιμοποιείται ως φάρμακο πρώτης γραμμής στις 
αναπτυσσόμενες χώρες. Η αποτελεσματικότητα 
του φαρμάκου είναι υψηλή με άριστα θεραπευτικά 
αποτελέσματα. Στη Γαλλία που δεν διατίθεται το 
permethrin, το benzyl benzoate αποτελεί πρώτης 
επιλογής φάρμακο για τοπική χρήση.

Το crotamiton 10% (Eurax) έχει ευρέως χρησι-
μοποιηθεί στα παιδιά λόγω της χαμηλής τοξικότητας. 
Για ικανοποιητικά αποτελέσματα συνήθως απαιτού-
νται πολλαπλές εφαρμογές (δύο φορές την ημέρα 
για 5 ημέρες). Μερικοί συγγραφείς δεν συνιστούν 
crotamiton λόγω έλλειψης αποτελεσματικότητας.19

Η από του στόματος χορήγηση της ivermectin για 
τη θεραπεία της ψώρας έχει ανοίξει νέους ορίζοντες 
στη θεραπεία των εκτοπαρασιτώσεων.20 Η ivermectin 
έχει ένα ευρύ φάσμα δράσης έναντι των νηματωδών 
και των αρθροπόδων. Αποτελεί φάρμακο εκλογής για 
τη θεραπεία της ογχοκερκίασης (τύφλωση των ποτα-
μών), που προκαλείται από τη φιλάρια Onchocerca 
volvulus και της στρογγυλοειδίασης που προκαλείται 
από τον εντερικό νηματώδη σκώληκα Strongyloides 
stercoralis. Έχει επίσης χρησιμοποιηθεί ευρέως για τη 
θεραπεία της λεμφικής φιλαρίασης από Wuchereria 
bancrofti και Brugia malayi (προκαλούν και οι δύο 
ελεφαντίαση). Το φάρμακο απορροφάται ταχύτατα και 
αποβάλλεται με τα κόπρανα. Δύο δόσεις ivermectin 

(200 μg/kg βάρους σώματος με μεσοδιάστημα δύο 
εβδομάδων) φαίνεται να είναι τόσο αποτελεσματική 
όσο μία μόνο εφαρμογή permethrin.21 Είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμο σε ασθενείς με υπερλοίμωξη (αυξημένο φορ-
τίο Sarcoptes scabiei) όπως στην εφελκιδοποιημένη 
ψώρα (crusted scabies).22 Η ivermectin για τη θεραπεία 
της γενικευμένης ψώρας με σχηματισμό υπερκερατι-
νικών πλακών χορηγείται μαζί με τοπική εφαρμογή 
αντιψωρικού (5% permethrin) και κερατολυτικού, 
το οποίο βοηθά στην απορρόφηση του φαρμάκου. 
Λοσιόν ivermectin για τοπική χρήση έχει επίσης 
χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της ψώρας.23 Δεν 
χορηγείται σε έγκυες γυναίκες, θηλάζουσες μητέρες 
και σε παιδιά <5 ετών ή με βάρος <15 kg.

Ο κνησμός και οι δερματικές αλλοιώσεις μετά 
επιτυχή θεραπεία υποχωρούν μέσα σε 6 εβδομάδες 
εκτός εάν έχει συμβεί επαναλοίμωξη. Εκτίμηση των 
αποτελεσμάτων της θεραπείας δεν γίνεται νωρίτερα 
από 6 εβδομάδες. Ο κνησμός μπορεί να αντιμετωπι-
στεί με τοπική χρήση κορτικοστεροειδών, τα οποία 
θα πρέπει να αποφεύγονται προτού ολοκληρωθεί η 
αντιψωρική θεραπεία.

Για την επιτυχία της θεραπείας χρειάζονται μέτρα 
ελέγχου της λοίμωξης στο περιβάλλον, διαφορετικά 
η θεραπεία θα αποτύχει, αφού το παράσιτο ζει στο 
περιβάλλον και επαναμολύνει τον ασθενή. Όλα τα 
ρούχα (ενδύματα, πετσέτες, κλινοσκεπάσματα) που 
έχουν χρησιμοποιηθεί πλένονται, σε θερμοκρασία 
>50 0C. Αντικείμενα που δεν πλένονται, καθαρίζονται 
με ξηρά θερμότητα ή κλείνονται σε σάκο και σφρα-
γίζονται για 5 ημέρες. Όλα τα μέλη της οικογένειας 
και οι σεξουαλικοί σύντροφοι θεραπεύονται τον 
ίδιο χρόνο, ακόμα και εάν δεν έχουν συμπτώματα 
και ακολουθούν την ίδια διαδικασία αποστείρωσης 
των ρούχων και αντικειμένων.

Συμπεράσματα
Η ψώρα φαίνεται να επανεμφανίζεται όλο και 

συχνότερα στη χώρα μας, ίσως λόγω εισόδου πολ-
λών μεταναστών από αναπτυσσόμενες χώρες. Για τη 
διάγνωση και την επιτυχή θεραπευτική αντιμετώπισή 
της απαιτούνται: (α) Υποψία της νόσου ιδιαίτερα σε 
ασθενείς με εκτεταμένο έκζεμα, κνησμό ή με εκτε-
ταμένο πυόδερμα, (β) επιβεβαίωση της διάγνωσης 
με την τυποποίηση του εκτοπαρασίτου στα ξέσματα 
από την περιοχή των τούνελ ή των βλατίδων, (γ) 
επιλογή του κατάλληλου αντιψωρικού φαρμάκου 
και ταυτόχρονη θεραπεία όλων των μελών της οι-
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κογένειας και των σεξουαλικών συντρόφων (ακόμα 
χωρίς συμπτώματα), (δ) λήψη μέτρων ελέγχου της 
παρασίτωσης στο περιβάλλον και μελέτη της βασικής 

επιδημιολογίας και (ε) παρακολούθηση του ασθενούς 
για τυχόν επανεμφάνιση των συμπτωμάτων της πα-
ρασίτωσης 4-6 εβδομάδες μετά τη θεραπεία.

summary

Scabies: Reappearance of a forgotten parasitic disease
K. TzaneTOu

Microbiology Department, General Hospital of athens “G. Gennimatas”, athens, Greece

Scabies is an intensely itchy parasitic skin infection caused by the arthropod mite Sarcoptes 
scabiei variety hominis. The disease is a common public health problem in developing coun-
tries. In the developed world scabies occurs in epidemic form in institutions, including nursing 
homes and hospitals. In Greece the infection had been forgotten for many years, but the sporadic 
diagnosis of scabies in hospitalized patients during recent years has brought back interest in 
this skin disease. In this review the features of the arthropod, its life cycle, the mode of trans-
mission, the clinical forms of infestation, therapeutic approaches and new antiectoparasitic 
drugs and disease control measures are reported, in order to achieve a high suspicion index 
for the infection, accurate diagnosis, appropriate therapeutic management and prevention of 
the resurgence and spread of scabies in Greece.
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Ο ρόλος των αντισωμάτων κατά του κυκλικού  
κιτρουλλιωμένου πεπτιδίου στη διάγνωση  
και στην πρόγνωση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας
Ν.Γ. Γαλανόπουλος,1 Χ.Κ. Τσιγαλού²

Τα αντισώματα κατά του κυκλικού κιτρουλλιωμένου πεπτιδίου (anti-CCPs) φαίνεται ότι 
διαδραματίζουν ρόλο στην παθογένεια της ρευματοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ). Εμφανίζουν 
ικανοποιητική ευαισθησία και ειδικότητα στη διάγνωση της ΡΑ και στην πρόγνωση της 
εξέλιξης. Συσχετίζονται με τη βαρύτητα της αρθρικής βλάβης και με τη μείωση της λει-
τουργικής ικανότητας των ασθενών. Ανιχνεύονται και σε άλλες ρευματικές παθήσεις, σε 
χαμηλά όμως ποσοστά, που δε δημιουργούν διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα με τη ΡΑ. 
Στην παρούσα ανασκόπηση, εκτός των παραπάνω, αναφερόμαστε στη φύση των anti-
CCPs και στις εργαστηριακές μεθόδους ανίχνευσής τους.
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Εισαγωγή
Η ρευματοειδής αρθρίτιδα (ΡΑ) αποτελεί σχετικά 

συχνή φλεγμονώδη νόσο, με σημαντικά υψηλό αριθμό 
εκδηλώσεων από τις αρθρώσεις (διαβρωτικές βλάβες, 
αποδιοργάνωση της αρχιτεκτονικής), τα οστά, τα 
συνδεσμικά ανατομικά μόρια (συνδέσμους, θυλά-
κους, έλυτρα) καθώς και από εξωσκελετικά όργανα 
και συστήματα (δέρμα, οφθαλμοί, καρδιαγγειακό, 
αναπνευστικό κ.ά.). Προσβάλλει από τα πρώτα χρό-
νια της έναρξής της τη λειτουργική ικανότητα των 
ασθενών περιορίζοντας τον κοινωνικό τους ρόλο. Τα 
τελευταία χρόνια στη φαρέτρα των φαρμάκων για 
την αντιμετώπιση της ΡΑ –μη στεροειδή αντιφλεγμο-
νώδη, γλυκοκορτικοειδή, τροποποιητικά της νόσου 

φάρμακα όπως άλατα χρυσού, υδροξυχλωροκίνη, 
πενικιλλαμίνη, μεθοτρεξάτη, λεφλουνομίδη ή κυ-
κλοσπορίνη- έχουν προστεθεί βιολογικοί παράγοντες 
και συγκεκριμένα μονοκλωνικά αντισώματα κατά 
του παράγοντα νέκρωσης των όγκων –α (ΤΝF-a), 
της ΙL-1a και προσεχώς άλλων. Τα φάρμακα αυτά 
μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική υποχώρηση 
της φλεγμονώδους διαδικασίας, προλαβαίνοντας ή 
διακόπτοντας διαδικασίες φθοράς (οστών, χόνδρων, 
αγγείων κ.ά.) με αντίτιμο μια σειρά παρενέργειες, 
ταλαιπωρία για τους ασθενείς και οικονομική επι-
βάρυνση για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. 
Εξακολουθεί να υφίσταται λοιπόν η ανάγκη έγκαι-
ρης διάγνωσης και παρακολούθησης της νόσου για 
την εκτίμηση των βλαβών που προκαλεί και για τη 
θεραπευτική απάντηση.

Οι ρευματοειδείς παράγοντες (rheumatoid fac-
tors-RF) εμφανίζουν, ως προς τη διάγνωση της νόσου 
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ευαισθησία που εκτιμάται περίπου στο 60-70% και 
ειδικότητα 80-90%. Σε υψηλούς όμως τίτλους, που 
διασφαλίζουν ως ένα βαθμό τη διάγνωση της ΡΑ, 
ανιχνεύονται μόνο στο 40-50% των ασθενών ενώ 
πιθανόν να ανιχνευθούν και σε ιδιαίτερα υψηλό 
αριθμό άλλων καταστάσεων όπως σε ρευματοπάθειες, 
σε λοιμώξεις, σε υγιή κυρίως ηλικιωμένα άτομα κ.ά. 
Απαιτείται λοιπόν η χρήση και άλλων διαγνωστικών 
εργαστηριακών δεικτών. Τα τελευταία σχετικά χρόνια 
πλήθος ερευνών έχουν ως αντικείμενο τη χρήση των 
αντισωμάτων κατά του κυκλικού κιτρουλλιωμένου 
πεπτιδίου (cyclic citrullinated peptide, anti-ccp) στη 
διάγνωση και στην παρακολούθηση της ΡΑ.

Στην παρούσα ανασκόπηση θα προσπαθήσουμε 
να απαντήσουμε στα παρακάτω χρήσιμα για τον 
κλινικό και εργαστηριακό ιατρό ερωτήματα:
1. Ποια είναι η συμβολή τους στην έγκαιρη διάγνωση 

της ΡΑ, ιδιαίτερα σε περιστατικά αδιαφοροποίητης 
διαγνωστικά αρθρίτιδας;

2. Σε ποιες άλλες ρευματικές παθήσεις έχει ανα-
φερθεί η παρουσία τους;

3. Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως προγνωστικός 
δείκτης της εξέλιξης της νόσου;

4. Πώς επηρεάζονται τα επίπεδά τους από τη χορή-
γηση αντιρευματικών φαρμάκων;
Πριν ασχοληθούμε με τα παραπάνω ερωτήματα 

πρέπει να αναφερθούμε προηγουμένως στη φύση 
των αντισωμάτων αυτών στις εργαστηριακές μεθό-
δους ανίχνευσής τους και στην εμπλοκή τους στην 
παθογένεια της ΡΑ.

Φύση των αντισωμάτων κατά του  
κυκλικού κιτρουλλιωμένου πεπτιδίου

Τα αντισώματα κατά του κυκλικού κιτρουλλι-
ωμένου πεπτιδίου παράγονται κατά την ανοσιακή 
απάντηση σε αντιγονικούς επιτόπους, στους οποίους 
προηγήθηκε μεταλλαγή με ενζυμική παρέμβαση – του 
αμινοξέος αργινίνη σε κιτρουλλίνη.1 Η μεταλλαγή 
της πεπτιδυλ-αργινίνης σε πεπτιδυλ-κιτρουλλίνη 
καταλύεται από την ομάδα των ενζύμων της πεπτιδυλ-
αργινινο-απαμινάσης (peptidyl-arginine-deaminase : 
PADs) ενώ η μεταλλαγή της ελεύθερης L-αργινίνης 
σε ελεύθερη L-κιτρουλλίνη γίνεται με τη δράση της 
συνθετάσης του νιτρικού οξειδίου.2 Αυτό οδηγεί σε 
αλλαγή της τριτοταγούς δομής των πρωτεϊνών καθότι 
το θετικά φορτισμένο αμινοξύ αργινίνη μετατρέπεται 
στο ουδέτερο αμινοξύ κιτρουλλίνη. Η αλλαγή αυτή 
μπορεί να οδηγήσει στην έκθεση κρυφών έως τότε 

επιτόπων που πιθανόν να αποτελούν τους αντιγο-
νικούς επιτόπους κατά των οποίων στρέφονται τα 
anti-ccps.1 Στο περιφερικό αίμα έχει διαπιστωθεί 
η παρουσία Β λεμφοκυττάρων τα οποία μετά από 
ερεθισμό μπορούν να παράγουν anti-ccps, τόσο σε 
υγιή άτομα όσο και σε ασθενείς με ΡΑ. Αντίθετα ανά-
λογα κύτταρα του μυελού των οστών ή του αρθρικού 
υγρού ασθενών με ΡΑ στους οποίους ανιχνεύονται 
anti-ccps, εκκρίνουν αυτόματα τα αντισώματα 
αυτά.3 Η δεύτερη ομάδα των Τα Β λεμφοκύτταρα 
αυτά έχουν ήδη υποστεί ερεθισμό προς παραγωγή 
anti-ccps π.χ. στον αρθρικό υμένα.

Ο ρόλος των ενζύμων της πεπτιδυλ-αργι-
νινο-απαμιδάσης2,4 (PADs)

Στον άνθρωπο έχει αναφερθεί η παρουσία τεσσά-
ρων ισομορφών των PADs (PAD 1 έως PAD 4). Οι 
μορφές PAD 2 και PAD 4 ενέχονται στην ανάπτυξη 
ρευματικών νοσημάτων.

Η PAD 2 αποτελεί την ισομορφή που εκφράζεται 
περισσότερο διάχυτα. Η παρουσία της έχει αποκα-
λυφθεί στους σκελετικούς μυς, στον εγκέφαλο, στο 
σπλήνα, στους εξωκρινείς αδένες, στα μακροφάγα 
(ως mRNA και ολόκληρο μόριο) και στα μονοπύ-
ρηνα του αίματος (ως mRNA μόνο).2 Για τη δράση 
της απαιτείται τουλάχιστον 100πλάσια αύξηση της 
συγκέντρωσης Ca2+ στο κυτταρόπλασμα. Σε περι-
βάλλον υψηλής συγκέντρωσης Ca2+ ενεργοποιείται, 
προκαλώντας κιτρουλλίωση σε πρωτεΐνες του κυτ-
ταρικού σκελετού, κυρίως στα μόρια της βιμεντίνης, 
που οδηγεί σε σοβαρή βλάβη και απόπτωση του 
κυττάρου.5,6 Σημαντική αύξηση της ενδοκυττάριας 
συγκέντρωσης Ca2+ μπορεί να οδηγήσει την παρα-
πάνω διαδικασία σε κυτταρική καταστροφή.

Η PAD 4 εκφράζεται κύρια στα κοκκιοκύτταρα 
του αίματος και αποτελεί τη μόνη ισομορφή που 
βρίσκεται στον πυρήνα.6-8 Σημαντική αύξηση της 
συγκέντρωσης Ca2+ οδηγεί σε ενεργοποίησή της και 
σε κιτρουλλίωση ορισμένων συστατικών του κυττά-
ρου, όπως οι ιστόνες (ουσίες υψηλής περιεκτικότητας 
σε αργινίνη), με τελικό αποτέλεσμα την απόπτωση 
του κυττάρου.2 Οι Suzuki και συν.4 μελέτησαν σε 7 
Ιάπωνες ασθενείς με ΡΑ τον αρθρικό υμένα χρησι-
μοποιώντας in situ RT-PCR και ανοσοϊστοχημεία και 
διαπίστωσαν την παρουσία PAD4 (mRNA και μορίου) 
και κιτρουλλιωμένων πεπτιδίων στην υποκείμενη των 
καλυπτηρίων κυττάρων περιοχή που ερμήνευσαν ως 
περιοχή ενεργοποίησης του ισοενζύμου αυτού. Στη 
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συνέχεια μελέτησαν την περιοχή ΝΤ-34376.1 του 
χρωμοσώματος 1p36 για την αποκάλυψη γονιδίων 
σχετιζομένων με την ανάπτυξη ΡΑ. Στην περιοχή αυτή 
σύμφωνα με προηγηθείσες έρευνες διαπιστώθηκε 
η παρουσία μονονουκλεοτιδικών πολυμορφισμών 
(single nucleotide polymorphisms-SNPs) που σχε-
τίζονται με τη νόσο. Αποκαλύφθηκε η παρουσία 
4 νέων SNPs στα εξόνια Padi 4-86,-90,-92,–104 
και διαπιστώθηκε η παρουσία συνολικά 8 SNPs, 
που σχετίζονται ισχυρά με τη ΡΑ (όλα στην PAD 
4), ανεξάρτητα φύλου, ηλικίας έναρξης της νόσου, 
ανίχνευσης RF και HLA-DRB1 αλληλίων. Οι ερευ-
νητές διέκριναν δύο απλότυπους: τον απλότυπο 1 
που ήταν συχνότερος στην ομάδα των μαρτύρων 
και τον απλότυπο 2 που ήταν συχνότερος σε αυτήν 
των ασθενών, οι οποίοι ονομάσθηκαν αντίστοιχα 
απλότυπος σχετιζόμενος και μη σχετιζόμενος με 
την ευαισθησία (susceptibility) ανάπτυξης ΡΑ.4 Το 
mRNA του σχετιζόμενου απλότυπου εμφανίζεται 
σταθερότερο, κάτι που οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα 
συγκέντρωσής του και σε αύξηση της συγκέντρωσής 
της PAD4 πρωτεΐνης, η οποία σε κατάλληλο από 
άποψη συγκέντρωσης Ca²+ περιβάλλον, προκαλεί κι-
τρουλλίωση πρωτεϊνών και παραγωγή anti-CCPs.

Πρέπει να αναφερθεί ότι οι Barton και συν.9 σε 
438 Ευρωπαίους ασθενείς με φλεγμονώδη αρθρο-
πάθεια, από τους οποίους οι 197 (45%) κατά την 
έναρξη της μελέτης πληρούσαν τα διαγνωστικά 
κριτήρια του ACR-1987 (American College of Rheu-
matology-1987) για ΡΑ ενώ οι 317 (72%) κατά τη 
διάρκεια της πενταετούς μελέτης, δεν διαπίστωσαν 
συσχέτιση των προαναφερθέντων από τους Suzuki 
και συν., σε Ιάπωνες ασθενείς, SNPs ή απλοτύπων, 
με την ανάπτυξη ΡΑ.

Η παρουσία κιτρουλλιωμένων πρωτεϊνών δεν 
οδηγεί στις περισσότερες περιπτώσεις στην παραγωγή 
anti-CCPs.10,11 Προϋποτίθεται και η ύπαρξη γενετι-
κής προδιάθεσης. Σε DR4 διαγονιδιακά ποντίκια 
η κιτρουλλίωση αυξάνει την ικανότητα σύνδεσης 
των πεπτιδίων με τη θήκη (σχισμή) υποδοχής του 
αντιγόνου στα DR μόρια, που έχει ως επακόλουθο 
αυξημένη ενεργοποίηση των CD4+T λεμφοκυτ-
τάρων.12 Οι Berglin και συν.13 προσδιόρισαν την 
ευαισθησία, την ειδικότητα και το odds ratio του 
μοιραζομένου επιτόπου (shared epitopes-SE) που 
σχετίζεται με την ανάπτυξη ΡΑ στα HLA-DR1B 
αλλήλια των anti-CCPs και των RFs ως προς την 
ανάπτυξη αρθρικής διαβρωτικής βλάβης σε ασθενείς 
με ΡΑ. Η ευαισθησία προσδιορίσθηκε αντίστοιχα 

στο 60%, 37% και 14-42%, η ειδικότητα στο 64%, 
98% και 94% και το odds ratio στο 2,35, 15,9 και 
6,8 επίσης αντίστοιχα. Ο συνδυασμός SE/ anti-CCPs 
ανεβάζει το odds ratio στην τιμή 66,8 που σημαίνει 
ότι υπάρχει μια ισχυρή λειτουργική αλληλεπίδρα-
ση. Ενδιαφέρον έχει επίσης η σύγκριση της τιμής 
αυτής με την τιμή του συνδυασμού SE χωρίς την 
παρουσία anti-CCPs που εκτιμήθηκε στο 1,9 και του 
συνδυασμού της παρουσίας των anti-CCPs χωρίς 
την παρουσία του SE που εκτιμήθηκε στο 25. Σε 
σειρά μελετών έχει διαπιστωθεί η θετική επίδραση 
του SE στην παραγωγή anti-CCPs.14-16 Οι Irigoyen 
και συν.15 διαπίστωσαν θετική συσχέτιση του SE 
με την παραγωγή anti-CCPs αλλά όχι RFs ενώ οι 
Huizinga και συν.16 αναφέρουν ότι η συσχέτιση 
αυτή εξαρτάται από τον αριθμό των αντιγράφων 
των SE αλληλίων εκτιμώντας το odds ratio στο 
11,8 και στο 4,37, στις περιπτώσεις παρουσίας δύο 
και ενός αντιγράφων αντίστοιχα. Οι ερευνητές δεν 
διαπίστωσαν συσχέτιση του SE με την ανάπτυξη 
ΡΑ σε ασθενείς χωρίς την παρουσία anti-CCPs, κάτι 
που τους οδήγησε στην διατύπωση της άποψης ότι 
ο SE δεν σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη ΡΑ, 
αλλά με την ανάπτυξη διαμεσολαβούμενης από την 
παραγωγή anti-CCPs νόσου. Ενδιαφέρον έχει επίσης 
η μελέτη των Linn-Rasker και συν.17 που διαπίστω-
σαν την αύξηση του κινδύνου ανάπτυξης ΡΑ μετά 
από έκθεση στο κάπνισμα σε ασθενείς με αρθρίτιδα 
στους οποίους ο SE συνδυαζόταν με την ανίχνευση 
anti-CCPs (odds ratio 2,49 με μόνο την παρουσία 
SE και 5,27 με συνδυασμό SE/ anti-CCPs).

Πρέπει επίσης να αναφερθεί η διαπίστωση συχνό-
τερης παρουσίας HLA-DR3 αλληλίων σε ασθενείς 
με ΡΑ χωρίς παρουσία anti-CCPs.15,18,19 Η συσχέτι-
ση αυτή αφορά επίσης και στη μη παρουσία anti-
CCPs σε ασθενείς με αδιαφοροποίητη αρθρίτιδα.18 
Το DR3 (DRB1*03) συμμετέχει στον απλότυπο 
Α1Β8DRB1*03 που σχετίζεται με την ανάπτυξη 
ΡΑ. Πιθανόν λοιπόν διαφορετικοί παθογενετικοί 
μηχανισμοί συμμετέχουν στην ανάπτυξη ΡΑ με ή 
χωρίς την παρουσία anti-CCPs.15

Ο ρόλος των anti-CCPs στην ανάπτυξη 
ρευματοειδούς αρθρίτιδας

Σε άτομα γενετικά προδιατεθειμένα για ανάπτυξη 
ΡΑ, μετά από κάποια πυροδοτούντα ερεθίσματα, 
αρχίζει μια φλεγμονώδης διαδικασία στον αρθρικό 
υμένα των αρθρώσεών τους.1 Παρατηρείται δυσ-
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λειτουργία στο μεταβολισμό του οξυγόνου, που 
μπορεί να οδηγήσει σε περιοχές είτε με περίσσεια 
οξυγόνου και παραγωγή ενεργών ριζών οξυγόνου 
(ROS-reactive oxygen species) είτε με υποξία και 
εμφάνιση μικροεμβολών. Αυτό οδηγεί σε καταστροφή 
κυττάρων του αρθρικού υμένα καθώς και κυττάρων 
που συμμετέχουν στη φλεγμονώδη διαδικασία, όπως 
μακροφάγα και μονοπύρηνα που περιέχουν PAD2 
και PAD4. Οι ισομορφές αυτές διαχέονται στον εξω-
κυττάριο χώρο, όπου υπάρχει υψηλή συγκέντρωση 
ασβεστίου και όταν ενεργοποιούνται οδηγούν σε 
κιτρουλλίωση πρωτεϊνών π.χ. ινίνης του αρθρικού 
υμένα και σε δημιουργία αντιγονικών επιτόπων. 
Οι τελευταίοι προκαλούν ανοσιακή απάντηση και 
παραγωγή anti-CCPs.1,2 Τα anti-CCPs συμμετέχουν 
στη δημιουργία ανοσοσυμπλεγμάτων, ενεργοποίηση 
του συμπληρώματος και παραγωγή κυτταροκινών, 
που προάγουν τη φλεγμονή, και την εγκατάσταση 
αρθρίτιδας που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή 
αρθρική βλάβη.1 Η παρουσία κιτρουλλιωμένων 
πρωτεϊνών στον αρθρικό υμένα δεν είναι ειδική της 
ΡΑ, αλλά παρατηρείται και σε άλλες φλεγμονώδεις 
αρθροπάθειες που σημαίνει ότι δεν αρκεί η φλεγμο-
νώδης διαδικασία αλλά απαιτείται η παρουσία και 
άλλων παραγόντων χυμικών ή/ και γενετικών.20 Οι 
Hitchon και συν.21 σε ασθενείς με πρόσφατες χωρίς 
θεραπεία φλεγμονώδεις αρθροπάθειες, αναφέρουν 
συσχέτιση των επιπέδων των anti-CCPs με προά-
γουσες τη φλεγμονή κυτταροκίνες του τύπου TH1, 
που προσομοιάζει στην ανάπτυξη ΡΑ. Αναφέρθηκε η 
παρουσία πεπτιδίων ανθρώπινου κολλαγόνου τύπου 
I, ως υποστρώματα της δράσης των PADs ενζύμων, 
στον ορό ασθενών με ΡΑ,22 καθώς και PAD4 (mRNA 
και πρωτεΐνης), σε συνδυασμό με κιτρουλλιωμένες 
πρωτεΐνες στην περιοχή κάτω από το στοίχο των 
καλυπτηρίων κυττάρων του αρθρικού υμένα που 
παραπέμπει σε παραγωγή anti-CCPs σε αυτήν.23 
Διαπιστώθηκε επίσης σε ασθενείς με ΡΑ, ψωριασική 
αρθρίτιδα ή οστεοαρθρίτιδα θετική συσχέτιση μετα-
ξύ του αριθμού των λευκοκυττάρων του αρθρικού 
υγρού ασθενών με τα επίπεδα RF-IgA του αρθρικού 
υγρού, αλλά όχι με τα anti-CCPs αρθρικού υγρού ή 
του ορού, τα οποία βρέθηκαν αυξημένα. Η παραπάνω 
διαπίστωση οδήγησε τους ερευνητές να διατυπώσουν 
την υπόθεση ότι μετά την ανάπτυξη υμενίτιδας στις 
αρθρώσεις των ασθενών με ΡΑ, η παραγωγή των 
anti-CCPs εξαρτάται μάλλον από την ποσότητα 
των κιτρουλλιωμένων πρωτεϊνών του αρθρικού 
υμένα, παρά από την παρουσία πυροδοτούντων τη 

φλεγμονή ερεθισμάτων.24 Στη φθορά του αρθρικού 
χόνδρου που ακολουθεί την υμενίτιδα φαίνεται ότι 
συμμετέχουν συστατικά της εξωκυττάριας θεμέλιας 
ουσίας του χόνδρου, όπως τα καρβοξυτελικά τελο-
πεπτίδια των α1/α2 και α1 αλυσίδων των τύπου I 
και II κολλαγόνου, αντίστοιχα που σχετίζονται με 
τα επίπεδα των anti-CCPs.25

Εργαστηριακός έλεγχος ανίχνευσης  
των anti-CCPs

Το 1964 οι Nienhans και συν.26, ερευνώντας 
για κυτταρικά και ιστικά υποστρώματα που περι-
έχουν αντιγόνα που θα μπορούσαν να συνδεθούν 
με αυτοαντισώματα ασθενών με ΡΑ, διαπίστωσαν 
ότι κοκκία κερατοϋαλίνης, από διαφοροποιημένα 
κύτταρα του στοματικού βλεννογόνου εκφράζουν 
αυτοαντιγόνα που περιέγραψαν ως «αντιπεριπυρηνικό 
παράγοντα» (antiperinuclear factor –APF), ενώ τα 
αντισώματα που στρέφονται κατά αυτών ως αντιπε-
ριπυρηνικά αντισώματα. Οι Young και συν.27 το 1979 
χρησιμοποιώντας ως υπόστρωμα τομές οισοφάγου 
ποντικού διαπίστωσαν με έμμεσο ανοσοφθορισμό 
την παρουσία των κατά κερατίνης αντισωμάτων 
(antikeratin antibodies-AKA). Oι Schlleken και 
συν.28 και Girbal-Neuhansen και συν.29 το 1998 και 
1999 αντίστοιχα, δημοσίευσαν ότι αμφότερα τα πα-
ραπάνω αυτοαντισώματα ενώνονται με υπολλείματα 
κιτρουλλίνης του μορίου της (προ)φιλαγκρίνης. Στη 
συνέχεια αντιγόνα κιτρουλλιωμένα διαπιστώθηκαν 
σε μόρια όπως η βιμεντίνη και η ινίνη.30 Σημαντικό 
σταθμό στη μελέτη των anti-CCPs αποτελεί η εφαρ-
μογή ανοσοενζυμικής μεθόδου που χρησιμοποίησε 
ως αντιγόνο ένα κυκλικό κιτρουλλιωμένο πεπτί-
διο, από την ακολουθία της χρησιμοποιούμενης ως 
υπόστρωμα ανθρώπινης φιλαγκρίνης.31 Η μέθοδος 
αυτή βελτιώθηκε με την εφαρμογή της δοκιμασίας 
δεύτερης γενιάς για τα anti-CCPs (anti-CCPs2), που 
εξασφαλίζει καλύτερη ευαισθησία και ειδικότητα ως 
προς τη διάγνωση της ΡΑ, που εκτιμήθηκε στο 70-
80% και 98-99%, αντίστοιχα.1,32-35,23 Οι Dubucquoi και 
συν.36 προσδιόρισαν την ειδικότητα της anti-CCPs2 
στο 96% (ενώ οι Lee DM και συν37 στο 90%) και 
την ευαισθησία στο 65% (ή προκειμένου για βεβαία 
ΡΑ στο 77%). Ενδιαφέρον έχει επίσης η ανίχνευση 
anti-CCPs2 στο 40% περίπου των οροαρνητικών για 
RF ασθενών με ΡΑ.38-40 Η δοκιμασία λοιπόν αυτή 
φαίνεται να εμφανίζει παρόμοια ευαισθησία με τον 
RF αλλά πολύ καλύτερη ειδικότητα.1
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Χρησιμότητα των anti-CCPs στην  
έγκαιρη διάγνωση της ρευματοειδούς 
αρθρίτιδας

Μεγάλος αριθμός ερευνών έχουν δείξει ότι η 
ανίχνευση anti-CCPs μπορεί να προσφέρει στην 
έγκαιρη διάγνωση της ΡΑ, σε ασθενείς με εκδηλώσεις 
ύποπτες γι’ αυτήν όπως αρθρίτιδα, πρωινή δυσκαμψία 
άκρων χεριών, υψηλούς εργαστηριακούς δείκτες 
φλεγμονής όπως C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP), 
ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ) κ.ά.

Οι Gao και συν.41 σε 107 ασθενείς που παραπέμ-
φθησαν σε ρευματολογικά ιατρεία με την υποψία ΡΑ, 
διαπίστωσαν υψηλή πιθανότητα ανάπτυξης της νόσου 
(σε 28 άτομα) σε ασθενείς με anti-CCPs. Η θετική 
προγνωστική αξία της δεύτερης γενιάς μεθόδου ανί-
χνευσης που χρησιμοποιήθηκε εκτιμήθηκε στο 55%. 
Η τιμή αυτή ανήλθε στο 89% όταν συνδυάστηκε με 
την παρουσία πρωινής δυσκαμψίας άκρων χεριών, 
διάρκειας μιας τουλάχιστον ώρας. Ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον έχει η μελέτη των Van Gaalen και συν.42 σε 318 
διαδοχικής προσέλευσης ασθενείς με αδιαφοροποίητη 
αρθρίτιδα που παρακολουθήθηκαν για μια τριετία. 
Σε 127 (40%) ασθενείς αναπτύχθηκε ΡΑ, στο 93% 
(64/69) αυτών με anti-CCPs και στο 25% (63/249) 
αυτών χωρίς την παρουσία anti-CCPs.Το odds ratio 
της μεθόδου εκτιμήθηκε στο 37,8%.Οι ερευνητές 
αναφέρουν ότι η πολυπαραγοντική ανάλυση δια-
πίστωσε τη διαγνωστική αξία της ανίχνευσης των 
anti-CCPs μαζί με την εμφάνιση πολυαρθρίτιδας, 
συμμετρικής αρθρίτιδας και διαβρωτικών βλαβών 
στον ακτινολογικό έλεγχο.

Σε άλλη μελέτη ασθενών με ΡΑ, που ήταν ορο-
αρνητικοί για RF, η παρουσία anti-CCPs εμφάνισε 
ειδικότητα 92% και ευαισθησία 60% ως προς τη 
διάγνωση της νόσου. Οι ερευνητές αναφέρουν επί-
σης ότι τα anti-CCPs εμφάνισαν προγνωστική αξία 
σχετικά με την ανάπτυξη διαβρωτικών αρθρικών 
βλαβών στον ακτινολογικό έλεγχο και μείωση της 
λειτουργικής ικανότητας των ασθενών.16 Στην ίδια 
μελέτη η ευαισθησία και ειδικότητα των anti-CCPs 
στο σύνολο των ασθενών με ΡΑ εκτιμήθηκε στην 
ιδιαίτερα ικανοποιητική τιμή του 81% και του 51%, 
αντίστοιχα. Σε μελέτη ασθενών με ΡΑ, οροθετικών 
ως προς το RF, τα anti-CCPs (με anti-CCP-2) προ-
σφέρουν ασφαλέστερη και πρωιμότερη διάγνωση 
στην ομάδα των ασθενών με ΙgM RF (>20 IU/ml), 
συγκριτικά με αυτήν με IgA RF.43

Οι Rantapaa-Dahlquist και συν.44 τέλος σε 83 

αιμοδότες ασθενείς με ΡΑ προσδιόρισαν τον τίτλο 
των anti-CCPs και RFs (με ELISA) χρόνια πριν την 
εκδήλωση της νόσου (1,1 -4,7 με διάμεση τιμή 2,5 
ετών). Το ποσοστό των θετικών δειγμάτων εκτι-
μήθηκε στο 33,7% για τα anti-CCPs, 16,9% για το 
IgG-RF, 19,3% για τον IgM-RF και 33,7% για τον 
IgA-RF. Η ευαισθησία για χρονικό διάστημα μεγαλύ-
τερο ή μικρότερο των 1,5 ετών πριν την έναρξη της 
ΡΑ, εκτιμήθηκαν αντίστοιχα στο 25% και 52% για 
τα anti-CCPs, 15% και 30% για τον IgM-RF, 12% 
και 27% για τον IgG-RF και 29% και 39% για τον 
IgA-RF. Σε μοντέλα υποθετικής λογιστικής παλιν-
δρόμησης (conditional logistic regression) σημαντι-
κοί προγνωστικοί παράγοντες για την ανάπτυξη ΡΑ 
εκτιμήθηκαν τα anti-CCPs και οι IgA-RF. Οι Nielen 
και συν.45 μελετώντας 79 αιμοδότες ασθενείς με ΡΑ 
διαπίστωσαν την παρουσία anti-CCPs ακόμη και 14 
χρόνια πριν την εμφάνιση της νόσου. Διαπίστωσαν 
επίσης ότι τα επίπεδά τους σχετίζονταν με τους δείκτες 
φλεγμονής στη διάρκεια της παρακολούθησης των 
ασθενών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η μελέτη των 
Greiner και συν.46 σε 87 ασθενείς με βεβαία ΡΑ, σε 
ασθενείς με πιθανή ΡΑ (ιδιαίτερα πρόσφατης έναρξης) 
και σε 233 ασθενείς με άλλα ρευματικά νοσήματα. 
Η ευαισθησία της ανίχνευσης των anti-CCPs όπου 
αυτή έγινε με τρεις τεχνικές ELISA βρέθηκε ανάλογη 
αυτής της ανίχνευσης IgM-RF και υψηλότερη αυτής 
του IgA-RF (80-80,9%, 86% και 63%, αντίστοιχα) 
και η ειδικότητα υψηλότερη αυτών (97,3-98,1%, 82% 
και 94,4%, αντίστοιχα). Ο συνδυασμός anti-CCPs/ 
ΙgM-RF βελτίωσε σημαντικά την ευαισθησία (90%) 
αλλά ελάττωσε την ειδικότητα.

Τα anti-CCPs ως προγνωστικός δείκτης 
της εξέλιξης της ρευματοειδούς  
αρθρίτιδας;

Στη διάρκεια της παρακολούθησης των ασθενών 
με ΡΑ ιδιαίτερη σημασία έχει η εκτίμηση ορισμένων 
κλινικών και εργαστηριακών δεικτών που σχετίζονται 
με παραμέτρους βαρύτητας της νόσου όπως η σοβα-
ρότητα των αρθρικών βλαβών, η ελάττωση της λει-
τουργικής ικανότητας των ασθενών κ.ά. Η ανίχνευση 
των anti-CCPs και ιδιαίτερα η παρακολούθηση της 
μεταβολής του τίτλου σε συνδυασμό με τις κλινικές 
εκδηλώσεις, τους δείκτες φλεγμονής (CRP, TKE) και 
τον τίτλο του RF, βοηθούν σημαντικά.

Έχουν αναφερθεί υψηλότεροι τίτλοι τους στη μα-
κροχρόνια ΡΑ,47 σε συσχέτιση με τις ακτινογραφικά 
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απεικονιζόμενες αρθρικές διαβρωτικές βλάβες και 
την έναρξη και εξέλιξη της νόσου, και σε συνδυασμό 
με δείκτες φλεγμονής π.χ. την ΤΚΕ όπως φάνηκε 
από μια μελέτη των Forslind και συν.48 Από άλλους 
ερευνητές διαπιστώθηκε συσχέτιση του τίτλου των 
anti-CCPs με την εμφάνιση αρθρικών διαβρώσεων 
κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης των ασθε-
νών.49-51 Ενδιαφέρον έχει επίσης η συσχέτισή τους 
με την αποκάλυψη οιδήματος του μυελού των οστών 
στη μαγνητική τομογραφία.52,53

Οι Berglin και συν.54 μελετώντας δείγματα αίματος 
ομάδας αιμοδοτών που εμφάνισαν ΡΑ, αναφέρουν 
πρώιμη ανίχνευση anti-CCPs, χρόνια πριν την έναρξη 
της νόσου καθώς και συσχέτισή τους με τη διαπί-
στωση αρθρικών διαβρώσεων στην ακτινογραφία 
κατά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της διετούς 
παρακολούθησης των ασθενών. Σε μελέτες των 
Verpoort και συν.55 επί 228 ασθενών με ΡΑ και anti-
CCPs και επί 226 ασθενών με ΡΑ χωρίς anti-CCPs, 
δε διαπιστώθηκε συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων 
των anti-CCPs και άλλων κλινικοεργαστηριακών 
δεικτών εξέλιξης της νόσου, όπως οι δείκτες φλεγ-
μονής, ο αριθμός και η εντόπιση των συμπτωμά-
των, ο αριθμός των ευαίσθητων και διογκωμένων 
αρθρώσεων, η πρωινή δυσκαμψία των χειρών, κ.ά. 
Παρατηρήθηκε όμως συσχέτισή τους με τον αριθμό 
των διογκωμένων αρθρώσεων και της ακτινογραφικά 
απεικονιζόμενης αρθρικής διάβρωσης στη διάρκεια 
της τεταρτοετούς διάρκειας της παρακολούθησης των 
ασθενών. Οι συνδυασμοί των anti-CCPs με τον RF38 

καθώς και των anti-CCPs, με τον RF και με τα anti-
Sa (αντισώματα κατά κιτρoυλλιωμένης βιμεντίνης) 
βελτίωσαν την προγνωστική τους αξία, τη σχετική 
με την εμφάνιση αρθρικών διαβρώσεων στην ακτι-
νογραφία, τη μείωση της λειτουργικής ικανότητας 
των ασθενών και την επιδείνωση της ΡΑ.38,56

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανίχνευση anti-CCPs 
σε ασθενείς με ΡΑ όψιμης έναρξης (ΟΕΡΑ). Οι Lopez-
Hoyos και συν.57μελετώντας 57 ασθενείς με ΟΕΡΑ 
και 41 ασθενείς με ΡΑ, ηλικίας μικρότερης των 60 
ετών, εκτίμησαν την ευαισθησία, την ειδικότητα, 
τη θετική και αρνητική διαγνωστική αξία των anti-
CCPs στο 61,4%, 100%, 69% και 100%, αντίστοιχα 
στους πρώτους και στο 54,4%, 83,5%, 61,2% και 
79,5%, αντίστοιχα στους δεύτερους. Αναφέρουν 
επίσης θετική συσχέτιση, μεταξύ των επιπέδων των 
anti-CCPs και αυτών των RF, στους ασθενείς με 
ΟΕΡΑ, αλλά όχι στους νεότερης ηλικίας. Οι Kamali 
και συν.58 σε 46 ασθενείς με ΟΕΡΑ, εκτίμησαν την 

ευαισθησία και την ειδικότητα των RF στο 43% 
και 44%, αντίστοιχα και των anti-CCPs στο 65% 
και 98%, αντίστοιχα. Στο 80% των ασθενών με την 
ανίχνευση RF ανιχνεύτηκαν και anti-CCPs ενώ το 
ποσοστό αυτό στην ομάδα των ασθενών χωρίς την 
ανίχνευση RF εκτιμήθηκε στο 38%.

Οι Kasaphopur και συν.59 σε 122 παιδιά με νεα-
νική ιδιοπαθή χρόνια αρθρίτιδα (NIXA) ανίχνευσαν 
με ELISA anti-CCPs στο 2,45%, συγκεκριμένα σε 
τρία κορίτσια με RF οροθετική πολυαρθρίτιδα, ενώ 
αντίστοιχα οι Avčin και συν.60 σε 109 παιδιά ανίχνευ-
σαν anti-CCPs στο 2%, χωρίς να συσχετίσουν την 
παρουσία τους με τα αντιπυρηνικά αντισώματα, την 
ΤΚΕ ή την αρθρική διάβρωση. Οι Kwok και συν.61 
σε 59 παιδιά, ανίχνευσαν anti-CCPs στο 10,2% 
και προσδιόρισαν την ειδικότητα, την ευαισθησία, 
τη θετική και αρνητική προγνωστική τους αξία 
στο 99,1%, στο 10,2%, στο 85,7% και στο 97,3%, 
αντίστοιχα.

Σε 66 παιδιά με ΝΙΧΑ, χρησιμοποιώντας συν-
θετικά γραμμικά και κυκλικά πεπτίδια με μέθοδο 
βασισμένη στην ΕLISA ανιχνεύθηκαν anti-CCPs 
σε ποσοστό 75%, ενώ με δύο εμπορικά kit (Inova 
και Axis Shield) 75% και 90%, αντίστοιχα.62 Στα 
παιδιά με ολιγοαρθρίτιδα το ποσοστό υπολογίστηκε 
66%, με RF οροαρνητική πολυαρθρίτιδα 93%, με 
RF οροθετική 88%, ενώ στα παιδιά με συστηματική 
μορφή 43%. Τέλος, οι Ferucci και συν.63 σε 230 παιδιά 
με ΝΙΧΑ, ανίχνευσαν anti-CCPs σε ποσοστό 5,6% 
-13% στην πολυαρθριτιδική μορφή και 2% στην 
ολιγοαρθρική και συστηματική, ενώ σε παιδιά με 
πολυαρθρίτιδα κατά την έναρξη και RF σε ποσοστό 
5,7%. Σε παιδιά με πολυαρθριτιδική μορφή κατά 
την έναρξη διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ 
των επιπέδων anti-CCPs και της πορείας της νόσου, 
των αρθρικών διαβρώσεων και ορισμένων αλληλίων 
του HLA-DR4.

Ρευματικές παθήσεις στις οποίες έχει 
αναφερθεί η παρουσία anti-CCPs

Οστεοαρθρίτιδα
Οι Du και συν.64 μετά από μελέτη με ELISA 136 

γυναικών με οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) διαπίστωσαν 
anti-CCPs σε ποσοστό 5,1%. Όλες οι ασθενείς με 
anti-CCPs εμφάνιζαν, σε σχετικά πρώιμα στάδια, 
σημεία φθοράς αρθρικού χόνδρου (βαθμού ΙΙ κατά 
Kellgrey και Lawrence). Πιθανόν τα αντισώματα 
αυτά να εμφανίζονται κατά τα πρώιμα στάδια και 
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αργότερα να εξαφανίζονται. Οι Morozzi και συν.65 

σε 32 ασθενείς με ΟΑ, δεν αναφέρουν την ανίχνευση 
anti-CCPs.

Ψωριασική αρθρίτιδα
Στην ψωριασική αρθρίτιδα (ΨΑ) το ποσοστό 

ανίχνευσης anti-CCPs εκτιμάται, σε μια σειρά μελε-
τών, από 5,6% έως 15,7%.66-69 Οι Korendowych και 
συν.66 σε 126 ασθενείς με ΨΑ αναφέρουν ποσοστό 
ανίχνευσης anti-CCPs 5,6% ενώ οι Vander Cruyssen 
και συν.69 7,8%. Οι πρώτοι ερευνητές66 διαπιστώνουν 
ισχυρή θετική συσχέτιση των αντισωμάτων αυτών 
με την παρουσία SE (shared epitope-μοιραζομένου 
επιτόπου που σχετίζεται με την ανάπτυξη ΡΑ), με 
τις διαβρωτικές αρθρικές βλάβες, με τον αριθμό των 
διογκωμένων αρθρώσεων και με τη χρήση τροπο-
ποιητικών της νόσου φαρμάκων. Οι διαβρωτικές 
όμως αρθρικές βλάβες- ως προς την μορφολογία 
και την εντόπιση –είναι χαρακτηριστικές της ΨΑ 
και όχι της ΡΑ.

Οι δεύτεροι69 ερευνητές πιθανολογούν, σε ένα 
ποσοστό των ασθενών με anti-CCPs, συνύπαρξη 
ψωριασικού εξανθήματος με αρθρική βλάβη οφει-
λόμενη σε συνυπάρχουσα ΡΑ.

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος
Αnti-CCPs έχουν ανιχνευτεί σε χαμηλό ποσοστό 

ασθενών με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (ΣΕΛ). 
Οι Hoffman και συν.70 μελετώντας 235 ασθενείς 
με ΣΕΛ διαπίστωσαν, με δεύτερης γενιάς ELISA, 
την παρουσία anti-CCPs, σε ποσοστό 5,5% των 
ασθενών ενώ οι Kwok και συν.61 σε κανέναν από 
τους 26 ασθενείς που μελέτησαν με παρόμοια τε-
χνική. Σε κανένα επίσης από τα 19 παιδιά με ΣΕΛ 
δεν αναφέρθηκε η παρουσία anti-CCPs από τους 
Kasaphopur και συν.59

Πρωτοπαθές σύνδρομο Sjögren
Ανίχνευση anti-CCPs αναφέρεται σε ποσοστό 

από 2 έως 7,5% των μελετηθέντων ασθενών με 
σύνδρομο Sjögren.71,31,72-74 Οι Gottenberg και συν. 71 
σε 134 ασθενείς από τους οποίους ουδείς πληρούσε 
τα διαγνωστικά κριτήρια για ΡΑ (ACR-1987), ανα-
φέρουν ανίχνευση anti-CCPs και ΑΚΑ σε ποσοστά 
7,5% και 5,2%, αντίστοιχα. Δεν παρατηρείται συ-
σχέτιση των anti-CCPs με την ηλικία των ασθενών, 
τη διάρκεια της νόσου, την παρουσία αρθρικών ή 
εξωαδενικών εκδηλώσεων, με τους εργαστηριακούς 
δείκτες φλεγμονής, ούτε με την ανίχνευση των anti-
SSA, των anti-SSB και των RFs.

Ρευματική πολυμυαλγία
Οι Lopez-Hoyos και συν.57 από τη μελέτη 57 

ασθενών με όψιμης έναρξης ΡΑ (ΟΕΡΑ), 49 με ρευμα-
τική πολυμυαλγία (ΡΠΜ) και 24 υγιών ηλικιωμένων 
μαρτύρων, διαπιστώνουν την παρουσία anti-CCPs 
σε ποσοστό 65% στους ΟΕΡΑ και σε κανέναν από 
τις δύο υπόλοιπες ομάδες. Τα anti-CCPs λοιπόν 
προσφέρουν σημαντικά στη διαφοροδιάγνωση της 
ΡΑ από τη ΡΠΜ στα ηλικιωμένα άτομα.

Άλλες ρευματικές παθήσεις
Σε άλλες ρευματικές παθήσεις όπως η κοκκιω-

μάτωση Wegener και η προοδευτική συστηματική 
σκλήρυνση, δεν αναφέρεται ανίχνευση anti-CCPs. 
58,61 Από τους Kwok και συν.61 αναφέρεται ανίχνευση 
anti-CCPs σε έναν από τους τρεις ασθενείς με σύν-
δρομο Αδαμαντιάδη –Beçhet που μελετήθηκαν.

Χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας –C

Η χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας 
C σε σημαντικό ποσοστό εκδηλώνεται και με 
αρθρικές εκδηλώσεις και ανίχνευση RFs, που 
δημιουργούν σοβαρά διαφοροδιαγνωστικά προ-
βλήματα με τη ΡΑ. Οι Bombardieri και συν.75 μετά 
από μελέτη 30 ασθενών με ΡΑ, 39 ασθενών με 
χρόνια HCV λοίμωξη, 8 χωρίς και 31 με αρθρική 
προσβολή, καθώς και 10 ασθενών με HCV λοίμωξη 
που εξελίχθηκε σε ΡΑ,διαπιστώνουν την παρουσία 
anti-CCPs (με δεύτερης γενιάς ELISA) σε ποσοστό 
76,6% στους ασθενείς με ΡΑ, σε κανέναν ασθενή 
με HCV λοίμωξη με ή χωρίς αρθρική προσβολή 
και στο 60% των ασθενών με HCV λοίμωξη που 
εξελίχθηκε σε ΡΑ. Οι Weyer και συν.,76 σε 50 
ασθενείς με HCV λοίμωξη χωρίς κρυοσφαιριναιμία 
και σε 29 ασθενείς με μικτή κρυοσφαιριναιμία, 
αναφέρουν ανίχνευση anti-CCPs, σε οριακά επί-
πεδα, σε 2 μόνο ασθενείς (6,9%). Οι ερευνητές 
ερμηνεύουν το αποτέλεσμα αυτό ως ψευδώς θετική 
αντίδραση, λόγω της μη ειδικής σύνδεσης των 
ανοσοσφαιρινών στις πλαστικές πλάκες μικρο-
τιτλοποίησης (plastic microtiter plates). Αυτή η 
μη ειδική σύνδεση προάγεται από την παρουσία 
συσσωρεύσεων (aggregates) ανοσοσφαιρινών ή 
ανοσοσυμπλεγμάτων όπως οι κρυοσφαιρίνες. Να 
σημειωθεί ότι διαπιστώθηκε παρουσία RFs στο 
44% των ασθενών συνολικά και στο 76% αυτών 
με κρυοσφαιριναιμία.76
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Ανίχνευση anti-CCPs και κάπνισμα

Οι Klareskog και συν.77 μελετώντας την επίδραση 
του καπνίσματος στην ανίχνευση anti-CCPs σε υγιείς 
μάρτυρες και σε ασθενείς με ΡΑ, διεπίστωσαν μη 
στατιστικά σημαντική διαφορά στους μάρτυρες (2,8% 
vs 1,4% μεταξύ καπνιστών και μη) αλλά υψηλότερο 
ποσοστό στους καπνιστές ασθενείς με εξάρτηση 
του ποσοστού από την παρουσία του μοιραζομένου 
επιτόπου (SE). Eνδιαφέρον εμφανίζει επίσης η με-
λέτη του βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος (ΒΑL) σε 
υγιείς και σε πάσχοντες από φλεγμονώδεις νόσους 
με πνευμονική προσβολή. Διαπιστώθηκε υψηλότερο 
ποσοστό θετικών για anti-CCPs κυττάρων στους 
πάσχοντες από φλεγμονώδη νόσο (28,5% vs 13,7%).
Φαίνεται λοιπόν ότι το κάπνισμα δρα συνεργικά με 
το γενετικό υπόβαθρο των ασθενών (προδιάθεση 
στην ανάπτυξη ΡΑ λόγω της παρουσίας SE) στην 
παραγωγή anti-CCPs.

Ανίχνευση anti-CCPs και αντιρευματικά 
φάρμακα

Σε σειρά αξιόλογων μελετών ερευνάται η μετα-
βολή των τίτλων των anti-CCPs κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας με αντιρευματικά φάρμακα.

Α. Θεραπεία βάσεως (τροποποιητικά  
της νόσου φάρμακα)

Οι de Rycke και συν.78 αναφέρουν σημαντική 
ελάττωση των τίτλων των anti-CCPs, στους 23 από 
τους 38 ασθενείς που μελέτησαν, ενώ οι Bobbio- 
Pallavicini και συν.79, μαζί με την ελάττωση αυτή, 
αναφέρουν και πτώση των επιπέδων του RF καθώς 
και επιστροφή στο φυσιολογικό των επιπέδων των 
anti-CCPs, στο 7% των ασθενών. Οι Mikuls και συν.80 
σε 64 ασθενείς με ΡΑ, αναφέρουν σε ποσοστό 52% 
πτώση των επιπέδων των anti-CCPs και του RF (≥ 
25% των αρχικών επιπέδων). Αξίζει να σημειωθεί 
ότι οι τελευταίοι ερευνητές δεν διαπιστώνουν συ-
σχέτιση μεταξύ των επιπέδων των anti-CCPs και 
της θεραπευτικής ανταπόκρισης. Μη μεταβολή των 
επιπέδων των anti-CCPs και του RF αναφέρεται 
από τους Atzeni και συν.81 σε ασθενείς με ΡΑ, που 
έπαιρναν μόνο μεθoτρεξάτη. Πτώση των επιπέδων 
των anti-CCPs αναφέρεται επίσης από τους Bergly 
και συν.54 σε ασθενείς με ΡΑ, που ανταποκρίθηκαν 
ευνοϊκά στη θεραπεία βάσεως.

B. Βιολογική θεραπεία

Οι Chen και συν.82 σε 52 ασθενείς με ΡΑ, στους 
οποίους λόγω μη ανταπόκρισης στη θεραπεία βάσεως 
δόθηκε επιπρόσθετα Etanercept (διαλυτή πρωτεΐνη 
που δεσμεύει τον υποδοχέα του TNFα με τρόπο ώστε 
να συνδέεται και να εξουδετερώνει τα εξωκυττάρια 
μόρια του TNFα) διαπιστώνουν σημαντική πτώση 
των επιπέδων των anti-CCPs, μετά τρίμηνη θεραπεία. 
Η διακύμανση των επιπέδων αυτών σχετίζεται με τη 
διακύμανση της δραστηριότητας της ΡΑ, τον αριθμό 
των διογκωμένων και ευαίσθητων αρθρώσεων, τον 
τίτλο του RF, και τα επίπεδα της CRP. Παρόμοια 
διακύμανση των επιπέδων των anti-CCPs εμφανίζεται 
και μεταξύ των ασθενών με διάρκεια ΡΑ (πριν την 
έναρξη της μελέτης) μικρότερη ή μεγαλύτερη αυτής 
του ενός έτους. Η μείωση των τιμών των anti-CCPs 
πιθανώς να οφείλεται στην ελάττωση των μονοπυ-
ρήνων του περιφερικού αίματος και στην ευόδωση 
της απόπτωσης του πληθυσμού των μακροφάγων/ 
μονοπυρήνων του αρθρικού υμένα που προκαλείται 
από τα αντισώματα αυτά.83

Το Infliximab, ένα χιμαιρικό anti-TNFα μονο-
κλωνικό αντίσωμα, αναφέρεται ότι χαμήλωσε τα 
επίπεδα των anti-CCPs σε ασθενείς με ΡΑ και ευ-
νοϊκή κλινική ανταπόκριση μετά εξάμηνη με αυτό 
θεραπεία.84 Άλλοι όμως ερευνητές δεν κατέληξαν 
στην ίδια διαπίστωση μετά χορήγησή του για 22 
και 30 εβδομάδες.78,85 Διαπιστώνεται ότι σε ασθενείς 
που την 30η εβδομάδα της θεραπείας παρατηρήθηκε 
πτώση των επιπέδων των anti-CCPs, την 54η και την 
78η εβδομάδα τα επίπεδα μπορούσαν να ανέβουν 
στα αντίστοιχα της έναρξης της θεραπείας.79

Οι Alessandri και συν. 84 σε 43 μη ανταποκριθέντες 
σε θεραπεία βάσεως ασθενείς με ΡΑ, στους οποί-
ους χορήγησαν Infliximab, μετά εξάμηνη θεραπεία 
αναφέρουν σημαντική πτώση των επιπέδων των 
anti-CCPs και του RF, στην ομάδα των ασθενών με 
κλινική ανταπόκριση. Να σημειωθεί ότι σε κανέναν 
ασθενή η παρουσία των anti-CCPs δεν υποχώρησε 
πλήρως. Η μείωση αυτή πιθανόν να οφείλεται σε 
απόπτωση των μακροφάγων/ μονοπυρήνων του 
φλεγμαίνοντος αρθρικού υμένα, που προκαλείται 
από τα anti-CCPs.

Οι de Rycke και συν.,78 σε 52 ασθενείς, που χο-
ρήγησαν Infliximab, σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη, 
αναφέρουν μη μεταβολή των επιπέδων των anti-
CCPs, σημαντική όμως πτώση των επιπέδων του 
RF – IgM που σχετίζεται με τη μείωση των τιμών 
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της ΤΚΕ και της CRP.
Οι Caramaschi και συν.,85 σε 27 ασθενείς σε Inflix-

imab, από τους οποίους σε 23 (85,1%) ανιχνεύτηκαν 
anti-CCPs, δεν παρατήρησαν κάποια μεταβολή των 
επιπέδων τους παρά μόνο σε έναν ασθενή, χωρίς 
anti-CCPs, παρατηρήθηκε ήπια θετικοποίηση.

Τέλος, οι Atzeni και συν.81 σε ομάδα 57 ασθενών 
με ΡΑ, σε θεραπεία με Adalimumab (ανθρωποποιημέ-
νο αντί- TNFα μονοκλωνικό αντίσωμα) διαπιστώνουν 
σημαντική πτώση των επιπέδων των anti-CCPs και 
του RF, που σχετίζονται με την κλινική ανταπόκριση 
στη θεραπεία.

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
τα anti-CCPs:
 • Διαδραματίζουν ρόλο στην παθογένεια της ΡΑ, 

καθότι παράγονται κατά τη διαδικασία της φλεγ-
μονής του αρθρικού υμένα και συμβάλλουν στη 
χρονιότητά της.

 • Βοηθούν σημαντικά στην πρώιμη διάγνωση της 
ΡΑ, ιδιαίτερα σε δυσδιάγνωστες περιπτώσεις, 

σε πολύ πρώιμα στάδια της νόσου καθώς και σε 
περιπτώσεις που δεν ανιχνεύονται RFs.

 • Προσφέρουν στην πρόγνωση της ΡΑ καθότι συ-
σχετίζονται θετικά με τη σοβαρή αρθρική βλάβη 
και με την ελάττωση της λειτουργικής ικανότητας 
των ασθενών.

 • Έχουν ικανοποιητικότερη ειδικότητα και παρόμοια 
ευαισθησία συγκριτικά με τους RFs.

 • Σε χαμηλά ποσοστά ανιχνεύονται και σε άλλες 
πλην της ΡΑ παθήσεις όπως στην ψωριασική 
αρθρίτιδα, στην οστεοαρθρίτιδα, στο συστημα-
τικό ερυθηματώδη λύκο, στο σύνδρομο Sjögren 
κ.ά. χωρίς να δημιουργούν διαφοροδιαγνωστικά 
προβλήματα με τη ΡΑ.

 • Εμφανίζουν διαγνωστική και προγνωστική αξία 
από τη ΡΑ των ενηλίκων, και στη νεανική ιδιοπαθή 
χρόνια αρθρίτιδα.

 • Η χορήγηση αντιρευματικών φαρμάκων πιθανόν 
να συνοδεύεται από μεταβολή του τίτλου τους.

SUMMARY

The role of anti-cyclic citrullinated peptide antibodies in the diagnosis and prognosis  
of rheumatoid arthritis

N.G. GALANOPOULOS1, H.K. TSIGALOU²
Rheumatological Outpatient Clinic, PGH Alexandroupolis,1 Immunology Section, NHS Biopathology 

Laboratory, PGH Alexandroupolis, Alexandroupolis, Greece²

Rheumatoid arthritis (RA) is a systemic autoimmune disease characterized by chronic inflam-
mation of the joints. The diagnosis of RA is based primarily on clinical manifestations sup-
ported by serological findings, such as rheumatoid factor. The anti-cyclic citrullinated peptide 
antibodies (anti-CCPs) appear to have an important role in the pathophysiology of RA. Recent 
studies support the use of anti-CCPs as a valuable supplement in the diagnosis of RA and its 
prognosis, especially in relation to the severity of joint erosion. Anti-CCPs have also been de-
tected in other rheumatic diseases but at a low rate. In this paper the nature of the antibodies 
and the laboratory methods for their detection are described.
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Το κοινωνικοοικονομικό κόστος των τροφιμογενών  
νοσημάτων
Ν.Β. Δανιηλίδου,1 Ν. Εξαδάκτυλος2

Οι επιδημίες τροφιμογενών νοσημάτων συμβαίνουν σε όλον τον κόσμο, και συνοδεύονται 
από τεράστιο, και συχνά απροσδιόριστο, κοινωνικό και οικονομικό κόστος. Καθώς οι 
διαθέσιμοι πόροι σε επίπεδο κοινωνίας είναι περιορισμένοι, είναι απαραίτητη η οικο-
νομική αξιολόγηση της εφαρμογής προληπτικών μέτρων για την αποφυγή των τροφιμο-
γενών νοσημάτων. Για το σκοπό αυτό, είναι αναγκαία η γνώση του συνολικού κόστους 
(άμεσου, έμμεσου και αόρατου) και των επιπτώσεων στην υγεία όσων νοσούν από τα 
νοσήματα αυτά.
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Εισαγωγή
Η τεράστια πρόοδος η οποία έχει σημειωθεί, 

αφενός όσον αφορά στις συνθήκες διαβίωσης του 
ανθρώπου και αφετέρου τις προσπάθειες οι οποίες 
καταβάλλονται προς την κατεύθυνση της διασφά-
λισης της ποιότητας των τροφίμων [GAP (Good 
Agricultural Practices), GMP (Good Manufacturing 
Practices), HACCP (Hazard Analysis and Critical 
Control Points)], θα έπρεπε να είχε οδηγήσει στην 
εξάλειψη, ή έστω στη μείωση, των περιπτώσεων των 
τροφιμογενών νοσημάτων. Αντίθετα, οι περιπτώσεις 
αυτές όχι μόνο δεν έχουν εξαλειφθεί, αλλά σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις αυξάνονται, προκαλώντας ανησυχία 
στις κυβερνήσεις και στη βιομηχανία τροφίμων.

Οι λόγοι και οι συνθήκες οι οποίοι συμβάλλουν 
στο φαινόμενο, περιλαμβάνουν: α) την ταυτοποίηση 
νέων μικροβιακών ή τοξικών παραγόντων οι οποίοι 

προκαλούν απειλητικές για τη ζωή ασθένειες, β) την 
επιβεβαίωση ότι ήδη γνωστοί παράγοντες, που δεν 
αποτελούσαν λόγο ανησυχίας, σχετίζονται με την 
κατανάλωση τροφίμων, γ) την αύξηση της δήλωσης 
και καταγραφής των περιπτώσεων των τροφιμογενών 
νοσημάτων, δ) την επίδραση των τροφιμογενών 
νοσημάτων στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού 
(παιδιά, ηλικιωμένοι, ανοσοκατασταλμένοι), ε) την 
ευκολία του διεθνούς εμπορίου φρέσκων και κατε-
ψυγμένων τροφίμων, στ) την ανάπτυξη νέων μορφών 
εκτροφών, όπως π.χ. οι ιχθυοκαλλιέργειες.1

Το οικονομικό αλλά και το κοινωνικό κόστος το 
οποίο συνοδεύει τα τροφιμογενή νοσήματα είναι 
τεράστιο, αν και είναι αδύνατον να αποτιμηθεί με 
ακρίβεια και στο σύνολό του. Το βασικό οικονομι-
κό πρόβλημα κάθε ανθρώπινης κοινωνίας είναι οι 
περιορισμένοι πόροι που είναι διαθέσιμοι, σε αντί-
θεση με τις απεριόριστες ανάγκες και τις επιθυμίες 
των ατόμων. Η έννοια των πόρων περιλαμβάνει το 
προσωπικό, το κεφάλαιο, το χρόνο, τα κτίρια, τον 
εξοπλισμό, τα υλικά, τη διάθεση για δουλειά κ.λπ. 
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Εφόσον οι ανθρώπινες ανάγκες είναι απεριόριστες, 
αλλά τα διαθέσιμα μέσα ικανοποίησης αυτών πε-
ριορισμένα, συνεπάγεται ότι θα πρέπει να γίνουν 
επιλογές, και επομένως θυσίες, λόγω της δυνατότητας 
κάλυψης ορισμένων μόνο αναγκών.

Οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων ως προς 
την κατανομή των περιορισμένων πόρων, χρειάζονται 
αξιόπιστα δεδομένα, ώστε να είναι εφικτή η οικο-
νομική αξιολόγηση της εφαρμογής ολοκληρωμένων 
προγραμμάτων και μέτρων ελέγχου της ασφάλειας 
των τροφίμων. Ειδικότερα, είναι απαραίτητη η γνώση 
του συνολικού κόστους, αλλά και των επιπτώσεων 
στην υγεία όσων νοσούν εξαιτίας τροφιμογενών 
νοσημάτων, ώστε να αποδειχθεί εάν η εφαρμογή 
μέτρων ελέγχου θεωρείται αποτελεσματική χρήση 
των διαθέσιμων πόρων.

Ορισμός και επίπτωση των τροφιμογενών 
νοσημάτων

Τα τροφιμογενή νοσήματα είναι όσα νοσήματα 
σχετίζονται με την κατανάλωση τροφίμων ή/και πο-
τών, συμπεριλαμβανομένου και του πόσιμου νερού. 
Ως επιδημία τροφιμογενών νοσημάτων ορίζεται ή 
ύπαρξη δύο ή περισσότερων περιπτώσεων ασθένειας, 
οι οποίες συνδέονται μέσω της κατανάλωσης κοινού 
γεύματος. Τα περιστατικά μπορεί είτε να επιβεβαιω-
θούν εργαστηριακά, είτε να παραμείνουν «πιθανά» 
ή «ύποπτα» με βάση επιδημιολογικά δεδομένα.2

Από τα Mέσα Mαζικής Ενημέρωσης είναι γνωστές 
οι διατροφικές κρίσεις οι οποίες συμβαίνουν σε όλα τα 
κράτη του κόσμου, ακόμα και στα πιο αναπτυγμένα, 
ακόμα και σε εκείνα τα οποία θεωρούνται ότι διαθέ-
τουν άρτια οργανωμένα συστήματα υγείας. Μερικά 
τέτοια παραδείγματα είναι τα επόμενα: σαλμονέλλες 
σε αυγά και σε κοτόπουλα, λιστέριες σε μαλακά 
τυριά, ορμόνες, αντιβιοτικά, ηρεμιστικά σε κρέατα, 
μυκοτοξίνες σε ξηρούς καρπούς (φυστίκια κ.λπ.), 
φυτοφάρμακα και νιτρικά σε λαχανικά, χρωστική 
Sudan I και Sudan III σε σάλτσες με chilli σε πολλά 
κράτη, μέλι με p-dichlorobenzene στην Ελλάδα, 
μουχλιασμένα γιαούρτια στην Ελλάδα.

Οι διαστάσεις του προβλήματος των τροφιμο-
γενών νοσημάτων είναι σοβαρές, καθώς μόνο στις 
Η.Π.Α., οι οποίες θεωρούνται ότι έχουν πολύ καλό 
σύστημα υγείας, υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο συμ-
βαίνουν 76.000.000 περιπτώσεις τροφιμογενών νο-
σημάτων, 325.000 άτομα εισάγονται σε νοσοκομεία 
για νοσηλεία, και 5.000 άτομα πεθαίνουν από τη 

νόσο, κυρίως βρέφη, ηλικιωμένοι, ουδετεροπενικοί 
και ανοσοκατασταλμένοι.3

Όπως είναι αναμενόμενο, το πρόβλημα είναι ακόμα 
μεγαλύτερο στον υπόλοιπο κόσμο και ιδιαίτερα σε παι-
διά κάτω των πέντε ετών. Έτσι, 1.500.000.000 παιδιά 
κάθε χρόνο παθαίνουν γαστρεντερίτιδα, κυρίως στις 
αναπτυσσόμενες χώρες της Αφρικής και της Ασίας, 
και 3.000.000 από αυτά πεθαίνουν κάθε χρόνο.

Και ενώ στις αναπτυσσόμενες χώρες 40.000 
άνθρωποι πεθαίνουν από πείνα κάθε μέρα, στις 
αναπτυγμένες χώρες ακαθόριστος αριθμός ατόμων 
νοσεί, και ορισμένοι από αυτούς πεθαίνουν, από 
το πολύ ή το ακατάλληλο φαγητό, από έλλειψη 
θρεπτικών στοιχείων στο φαγητό τους (σιδήρου, 
ασβεστίου, βιταμινών Α, C και ριβοφλαβίνης), από 
παχυσαρκία, από ασθένειες του κυκλοφορικού, από 
διαβήτη, από σοβαρές περιοδοντικές ασθένειες και 
από διάφορες μορφές καρκίνου.

Αιτίες αύξησης των τροφιμογενών 
νοσημάτων

Ορισμένες από τις αιτίες αυτής της αύξησης των 
τροφιμογενών νοσημάτων είναι οι επόμενες:

Αλλαγές στον τρόπο παραγωγής των τρο-
φίμων και στην οικονομία

Συγκεκριμένα, η δημιουργία πολύ μεγάλων κτη-
νοτροφικών μονάδων, η μαζική εκτροφή πτηνών και 
ζώων, η δημιουργία τεράστιων γεωργικών μονάδων 
και μονάδων παραγωγής τροφίμων, η παγκοσμιοποί-
ηση της παραγωγής και του εμπορίου των τροφίμων, 
η εντατικοποίηση εκτροφών και καλλιεργειών, η 
κατάχρηση αντιβιοτικών, ορμονών, λιπασμάτων, 
εντομοκτόνων κ.λπ. στις εκτροφές και στις καλ-
λιέργειες, οδηγούν στην ελλιπή ορισμένες φορές 
τήρηση κανόνων ασφαλείας και υγιεινής, αλλά και 
στην αδυναμία πραγματοποίησης όλων των απαι-
τούμενων ελέγχων ως προς τις συνθήκες υγιεινής 
και ασφάλειας.

Αλλαγές διατροφικών συνηθειών

Οι καταναλωτές στρέφονται σήμερα προς τρο-
φές με λιγότερα ή χωρίς καθόλου συντηρητικά, με 
λιγότερο αλάτι, με λιγότερη ζάχαρη, με λιγότερα 
λιπαρά, ενώ υπάρχει τάση προτίμησης τροφίμων, 
όπως κοτόπουλο, ψάρια, γαλοπούλα, φρούτα και 
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λαχανικά, τρόφιμα δηλαδή τα οποία θεωρούνται 
πιο υγιεινά. Εντούτοις, ιδιαίτερα δημοφιλή αποδει-
κνύονται και τα προμαγειρευμένα γεύματα, καθώς 
και τα Fast foods, τα Salad bars, και τα Sushi bars, 
καθώς ειδικά κατά τα τελευταία 60 χρόνια σημει-
ώθηκαν δραστικές αλλαγές στον τρόπο ζωής των 
ατόμων. Έτσι, περισσότερος χρόνος δαπανάται για 
δραστηριότητες έξω από το σπίτι, το πρότυπο της 
παραδοσιακής μεσογειακής διατροφής τείνει να 
εγκαταλειφθεί και τη θέση της να λάβει ο δυτικός 
τρόπος ζωής και διατροφής.

Δημογραφικοί και κοινωνικοί παράγοντες

Η αύξηση του συνολικού πληθυσμού της γης, ο 
οποίος έχει ξεπεράσει σήμερα τα 6 δισεκατομμύρια 
άτομα και προβλέπεται να φθάσει τα 8,2 δισεκατομμύ-
ρια το έτος 2050 και η συγκέντρωση του πληθυσμού 
σε «Μεγα-πόλεις» με πληθυσμό άνω των 15.000.000 
κατοίκων, δημιουργούν νέα δεδομένα διαβίωσης και 
απαιτούν ιδιαίτερο σχεδιασμό και προγραμματισμό. 
Επιπλέον, η δραματική αύξηση του αριθμού των 
ηλικιωμένων άνω των 65 ετών, του αριθμού των 
ανοσοκατασταλμένων (AIDS, χημειοθεραπείες, με-
ταμοσχεύσεις κ.λπ.) και γενικά των ατόμων τα οποία 
ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, κα-
θιστούν διαρκώς μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού 
ευπαθή στα τροφιμογενή νοσήματα. Παράλληλα, η 
διευκόλυνση των μετακινήσεων του πληθυσμού, είτε 
λόγω τουρισμού, είτε λόγω προσφυγικών μετακινή-
σεων, εδραιώνουν συνθήκες εύκολης και ταχείας 
εξάπλωσης των τροφιμογενών νοσημάτων, στην 
περίπτωση κατά την οποία αυτά εκδηλωθούν.

Υπό την έννοια αυτή, σημαντικός αριθμός ασθε-
νειών θεωρούνται «διεθνείς», καθώς η μόλυνση 
μπορεί να συμβεί σε ένα προϊόν σε μια χώρα και να 
επηρεάσει άτομα σε αρκετές άλλες απομακρυσμένες 
χώρες. Κάτι ανάλογο μπορεί να συμβεί εάν ένας 
τουρίστας ο οποίος μολύνθηκε στις διακοπές του σε 
μια ξένη χώρα, μεταδώσει τον παθογόνο οργανισμό 
σε άτομα της χώρας του κατά την επιστροφή του.

Εμφάνιση νέων παθογόνων μικροοργανι-
σμών

Τα τελευταία 25 χρόνια πολλοί νέοι μικροοργανι-
σμοί εμφανίστηκαν ή άλλοι, ήδη γνωστοί, απέκτησαν 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία τους καθιστούν 
περισσότερο επικίνδυνους (π.χ. μεγάλη αντοχή στα 

αντιβιοτικά). Ορισμένα τέτοια παραδείγματα είναι: 
ανθεκτικές στα αντιβιοτικά σαλμονέλλες, καμπυ-
λοβακτηρίδια, Escherichia coli O157:H7 και άλλοι 
VTEC ορότυποι, λιστέριες, Norovirus, υερσίνιες, 
Vibrio vulnificus, Vibrio parahaemolyticus, κρυπτο-
σπορίδια και κυκλόσπορα.

Υποδήλωση περιπτώσεων
Για να υπολογίσει κάποιος το ετήσιο κόστος των 

τροφιμογενών νοσημάτων σε μια χώρα, θα πρέπει να 
γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των περιπτώσεων και 
τους αιτιολογικούς παράγοντες που τις προκάλεσαν. 
Αυτό όμως είναι αρκετά δύσκολο, ακόμα και για 
χώρες οι οποίες διαθέτουν πολύ καλό σύστημα επι-
δημιολογικής παρακολούθησης και καταγραφής, με 
συνέπεια τη μεγάλη υποδήλωση των τροφιμογενών 
νοσημάτων. Έτσι, υπολογίζεται ότι στις ΗΠΑ το 2004 
η υποδήλωση των περιπτώσεων των τροφιμογενών 
νοσημάτων ήταν η ακόλουθη3: για τις σαλμονέλλες 
ήταν 28 φορές, για τα καμπυλοβακτηρίδια 28 φορές, 
για την E.coli Ο157:Η7 20 φορές, για τις σιγκέλλες 
20 φορές, για τις βρουκέλλες 14 φορές και για τις 
λιστέριες 4 φορές. Διαπιστώνεται ότι όσο πιο βαριά 
είναι η νόσος (π.χ. η λιστερίωση), τόσο πιο μικρή 
είναι η υποδήλωση. Επιπλέον, μεμονωμένα περι-
στατικά τροφιμογενών νοσημάτων συνήθως δεν 
καταγράφονται.

Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακρι-
βή και αξιόπιστα επιδημιολογικά στοιχεία για τα 
τροφιμογενή νοσήματα και επομένως είναι δυνατή 
μόνο η εκτίμηση του αριθμού των περιπτώσεων με 
βάση τα δεδομένα άλλων χωρών. Έτσι, στη Σουηδία 
υπολογίζεται ότι συμβαίνουν 38 περιπτώσεις τροφι-
μογενών νοσημάτων ανά 1.000 κατοίκους το χρόνο 
με ετήσιο κόστος 123 εκατομμύρια δολάρια.4 Στην 
Ελλάδα αναλογικά με τον πληθυσμό θα συνέβαιναν 
4.200 περιπτώσεις το χρόνο με ετήσιο κόστος 136 
εκατομμύρια δολάρια.

Οι κοινωνικοοικονομικές συνέπειες των 
τροφιμογενών νοσημάτων

Οι λόγοι για τους οποίους χρειάζεται η εκτίμηση 
του κόστους, εφόσον δεν είναι δυνατή η ακριβής 
αποτίμησή του, είναι ότι από τα δεδομένα χωρών οι 
οποίες διαθέτουν σωστά συστήματα επιδημιολογικής 
καταγραφής, εξάγονται πολύτιμα συμπεράσματα. 
Συγκεκριμένα, φαίνεται σαφώς ότι υπάρχει αύξηση 
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περιπτώσεων, καθώς και ότι το κόστος ορισμένων 
τροφιμογενών νοσημάτων είναι πολύ υψηλό. Έτσι, 
η σαλμονέλλωση στις ΗΠΑ στοιχίζει από 700 έως 
10.000 δολάρια ανά περίπτωση.5-7 Είναι επομένως 
προφανής η ανάγκη εξοικονόμησης πόρων και αύξη-
σης αποδοτικότητας των μέτρων δημόσιας υγείας.

Σε επίπεδο κοινωνίας, το ερώτημα τα οποίο τίθε-
ται είναι εάν είναι προτιμότερη η δέσμευση πόρων 
για την πρόληψη των τροφιμογενών νοσημάτων ή 
για τη θεραπεία όσων νοσήσουν. Επειδή ακριβώς 
η μερική τουλάχιστον αποφυγή των τροφιμογενών 
νοσημάτων είναι εφικτή, το οικονομικό όφελος το 
οποίο θα αποκομίσει η κοινωνία από την εφαρμογή 
προληπτικών μέτρων, είναι αφενός το άμεσο κόστος, 
δηλαδή το κόστος θεραπείας του ασθενούς, αφετέρου 
το έμμεσο και το «αόρατο» ή «κρυφό» κόστος.

Το άμεσο κόστος

Πιο αναλυτικά, το άμεσο κόστος αφορά στις υπη-
ρεσίες υγείας, την κτηνοτροφία, τη βιομηχανία και το 
λιανεμπόριο τροφίμων – ποτών, τον ασθενή και την 
οικογένειά του, αλλά και την κοινωνία συνολικά.

Συγκεκριμένα, το άμεσο κόστος περιλαμβάνει 
την ιατρική περίθαλψη (δηλαδή δαπάνες για ια-
τρικές επισκέψεις, νοσηλεία και επανεισαγωγές, 
χειρουργικές επεμβάσεις, φάρμακα, επιδημιολογική 
και εργαστηριακή διερεύνηση κ.λπ.), δημόσιες και 
ιδιωτικές δαπάνες υγείας του ασθενούς και της οι-
κογένειάς του (συμμετοχή στο κόστος για φάρμακα, 
διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις), δαπάνες 
μεταφοράς ασθενούς και συγγενών στο νοσοκομείο 
και άλλα μικροέξοδα κατά τη νοσηλεία.

Επιπλέον, στο άμεσο κόστος περιλαμβάνεται και 
το κόστος της επιχείρησης παραγωγής του τροφίμου 
που ενοχοποιήθηκε, δηλαδή οι δαπάνες για ανάκληση 
και καταστροφή προϊόντων, για πρόσθετους ελέγχους 
δειγμάτων προϊόντων, για απώλεια μεριδίου αγοράς, 
για απώλεια φήμης και αξιοπιστίας της επιχείρησης, 
για πρόστιμα, για δικαστικά έξοδα, για αποζημιώσεις 
των ασθενών κ.λπ. Όπως είναι γνωστό, το κόστος 
της επιχείρησης αποτελεί σημαντικό τμήμα του 
συνολικού κόστους.

Έτσι, κάθε χρόνο στις ΗΠΑ δαπανούνται περί-
που 37 δισεκατομμύρια δολάρια για αποζημιώσεις 
ασθενών και αποσύρσεις τροφίμων. Ως προς τις 
αποσύρσεις, οι μεγάλες και σοβαρές εταιρείες προ-
βαίνουν σε απόσυρση τεράστιων ποσοτήτων τροφί-
μων μόνο με την υποψία ύπαρξης σε αυτά κάποιου 

μικροοργανισμού ή με την υποψία ενοχοποίησης 
τροφίμου τους σε κάποια τροφιμογενή επιδημία ή 
με την υποψία παρουσίας σε κάποιο τρόφιμο ξένου 
σώματος ή αλλεργιογόνου παράγοντα. Ενδεικτικά 
αναφέρεται η απόσυρση τεράστιας ποσότητας μπι-
φτεκιών από την αλυσίδα Hudson Foods of Rogers, 
όταν το καλοκαίρι του 1997 προκλήθηκε μεγάλη 
επιδημία γαστρεντερίτιδας στο Colorado των ΗΠΑ 
από ατελώς ψημένα μπιφτέκια και βρέθηκε E.coli 
Ο157 σε ωμά μπιφτέκια της αλυσίδας. Η αλυσίδα 
αναγκάστηκε να αποσύρει από τις αποθήκες της, από 
μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων γρήγορης εστία-
σης (Fast Foods) στις οποίες προμήθευε μπιφτέκια 
της (Wal-Mart, Safeway, Burger King) και από την 
αγορά, συνολικά 11 εκατομμύρια χιλιόγραμμα μπι-
φτεκιών, δηλαδή περίπου 73 εκατομμύρια τεμάχια 
μπιφτέκια.8

Παρόμοια ήταν η κατάσταση όταν το Φεβρουάριο 
του 2005 εντοπίστηκαν οι χρωστικές Sudan I και III 
σε μεγάλη ποικιλία τροφίμων (κυρίως σε καυτερές 
σάλτσες) που παρήχθησαν στη Βρετανία και οι 
οποίες περιείχαν chili ή curry που προερχόταν από 
την Ινδία. Οι χρωστικές αυτές χρησιμοποιούνται 
στα βερνίκια των παπουτσιών και των πατωμάτων. 
Μόνο στη Βρετανία αποσύρθηκαν από την αγορά 
εκατοντάδες χιλιάδες συσκευασίες από περισσότερα 
από 580 είδη τροφίμων.9 Αυτή ήταν η μεγαλύτε-
ρη απόσυρση προϊόντων στη Βρετανία. Ανάλογες 
αποσύρσεις τροφίμων έγιναν σε όλες σχεδόν της 
ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της 
Ελλάδας.

Το Μάιο του 2006 η εταιρεία Coca-Cola ανα-
γκάστηκε να αποσύρει από την αγορά της Ιαπωνίας 
2,37 εκατομμύρια φιάλες 27 διαφορετικών ειδών 
αναψυκτικών της, επειδή διαπιστώθηκε ότι ορισμένες 
φιάλες είχαν προσμίξεις σκόνης σιδήρου,10 ενώ όταν 
σε βαζάκια με παιδικές τροφές της εταιρείας Mead-
Johnson των ΗΠΑ βρέθηκαν κομματάκια γυαλιού, 
η εταιρεία αναγκάστηκε να αποσύρει περισσότερα 
από 120.000 βαζάκια.11

Τα έξοδα αποζημιώσεων ασθενών είναι επίσης 
πολύ υψηλά. Συχνά, οι απώλειες των εταιρειών και 
οι δαπάνες για δικαστικές ή εξωδικαστικές αποζη-
μιώσεις είναι πολύ μεγαλύτερες από τις ιατρικές 
και τις νοσοκομειακές δαπάνες, την απώλεια του 
εισοδήματος και τις δαπάνες για τη διερεύνηση 
του συμβάντος. Στις ΗΠΑ υπάρχουν μεγάλες δικη-
γορικές εταιρείες, όπως η Marler Clark, οι οποίες 
ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά με αποζημιώσεις 
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ασθενών και οικογενειών πασχόντων ή και θανόντων 
από τροφιμογενή νοσήματα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
σε εκτεταμένες επιδημίες με πολλά θύματα. Τα ποσά 
τα οποία έχουν επιδικαστεί στους πελάτες τους είναι 
πολλές φορές τεράστια.

Έτσι, για ένα θύμα που επέζησε μετά από βαριά 
νόσηση, κατά την επιδημία της αλυσίδας καταστη-
μάτων Jack in the Box από E.coli O157, αυτή η 
δικηγορική εταιρεία πέτυχε αποζημίωση 15,6 εκατομ-
μύρια δολάρια. Στην επιδημία αυτή το σύνολο των 
αποζημιώσεων που κατέβαλε η εταιρεία ξεπέρασε 
τα 50 εκατομμύρια δολάρια.

Σε άλλη περίπτωση, σε μαθήτρια η οποία υπέστη 
αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο μετά από μόλυνση 
με E.coli O157 στο Finley School District των ΗΠΑ, 
επιδικάστηκαν από το δικαστήριο συνολικά 3,6 
εκατομμύρια δολάρια. Από αυτό το ποσό, το 1 εκα-
τομμύριο δολάρια αφορούσε σε μελλοντικές ιατρικές 
δαπάνες, τα 2 εκατομμύρια δολάρια μελλοντικές 
απώλειες μισθών, αλλά και μελλοντικό ψυχολογικό 
stress, θλίψη και πόνο, και 0,6 εκατομμύρια δολάρια 
ως αποζημίωση για τον πόνο που ήδη βίωσε.

Σε περίπτωση επιδημίας ηπατίτιδας Α από πράσινα 
κρεμμυδάκια αλυσίδας εστιατορίων, 650 θύματα 
μοιράστηκαν αποζημίωση ύψους 6,5 εκατομμυρίων 
δολαρίων.12

Το έμμεσο κόστος

Στο έμμεσο κόστος εμπίπτουν η απώλεια παραγω-
γής λόγω ασθένειας, ανικανότητας (ίσως μακροχρόνι-
ας) και πρόωρου θανάτου, δηλαδή η αξία των αγαθών 
και υπηρεσιών που θα μπορούσαν να παραχθούν από 
το άτομο, εάν δεν είχε νοσήσει ή δεν είχε πεθάνει 
πρόωρα. Το έτος 2000 η αξία της ανθρώπινης ζωής 
που χάνεται υπολογίστηκε στα 4.232.000 δολάρια.13 
Επίσης, εδώ εμπίπτει η απώλεια ελεύθερου χρόνου 
και εισοδήματος συγγενών και φίλων του ασθενούς, 
οι οποίοι αναγκάζονται να τον περιθάλψουν ή να τον 
φροντίσουν, και η απώλεια εσόδων και ικανοποίησης 
λόγω ματαίωσης δραστηριοτήτων (π.χ. ταξίδια).

Το κοινωνικό κόστος

Το κόστος αυτό επιβαρύνει συνολικά την κοινωνία 
και προκύπτει από την ανάγκη λήψης μέτρων μετά 
την εκδήλωση κάποιας επιδημίας (π.χ. υποχρεωτι-
κή χρήση εμφιαλωμένου νερού), από την πτώση 
της παραγωγικότητας, από απολύσεις στον κλάδο 

εστίασης, από τις επιπτώσεις στο διεθνές εμπόριο 
λόγω απαγόρευσης εισαγωγών, από τη μείωση της 
τουριστικής κίνησης κ.λπ. Το είδος αυτού του κόστους 
είναι αρκετά δύσκολο να αποτιμηθεί και πολλές 
φορές παραλείπεται.

Τέλος, και η κοινωνία συνολικά υφίσταται τις 
δαπάνες διερεύνησης της επιδημίας, ενώ συνήθως 
βιώνει και κοινωνική αναστάτωση, όπως συνέβη στο 
Μαραθώνα το καλοκαίρι του 2003, κατά τη διάρκεια 
των δοκιμαστικών Ολυμπιακών Αγώνων, όπου η 
είδηση της επιδημίας σαλμονέλλας στο ξενοδοχείο 
όπου διέμενε η γερμανική ομάδα κωπηλασίας, η 
νόσηση των μελών της, και η οριστική απόσυρσή 
της από τους αγώνες έκανε το γύρο του κόσμου 
στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, εκθέτοντας διεθνώς 
τη χώρα μας.14

Προβλήματα κοινωνικής αναστάτωσης γνώρισε 
το Μάιο του 2006 η Βρετανία, όταν οι παίκτες της 
ποδοσφαιρικής ομάδας του Λονδίνου Tottenham 
προσβλήθηκαν από επιδημία γαστρεντερίτιδας την 
ημέρα του αγώνα με την αιώνια αντίπαλό τους, την 
Arsenal. Οι ασθενείς παίκτες δεν απέδωσαν όπως 
έπρεπε, έχασαν τον αγώνα και μαζί το έπαθλο των 
43 εκατομμυρίων ευρώ15 και οι οπαδοί εξαγριώθηκαν 
με το συμβάν και με τα αποτελέσματα.

Ανάλογα, όταν επιδημίες τροφιμογενών νοσημά-
των συμβαίνουν σε κρουαζιερόπλοια, οι προγραμ-
ματισμένες κρουαζιέρες αναστέλλονται, ώστε να 
πραγματοποιηθεί σχολαστική σε βάθος καθαριότητα 
και απολύμανση ολόκληρου του πλοίου. Στην πε-
ρίπτωση αυτή, εκτός από τα ήδη αναφερθέντα είδη 
δαπανών, δημιουργείται και κοινωνική αναστάτωση 
λόγω ματαίωσης προγραμματισμένων διακοπών 
χιλιάδων τουριστών.

Το αόρατο ή κρυφό κόστος

Το αόρατο κόστος είναι επίσης πολύ δύσκολο να 
αποτιμηθεί, και μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι η 
ο πόνος και η δυσανεξία, η υποβάθμιση της ποιό-
τητας ζωής, οι κοινωνικές, ψυχολογικές και ηθικές 
επιπτώσεις της αρρώστιας στους ασθενείς και στον 
οικογενειακό και κοινωνικό τους περίγυρο, η πιθανή 
ανισορροπία στις οικογενειακές σχέσεις (π.χ. διάλυση 
οικογένειας, χηρεία κ.λπ.), έχουν πολλές φορές πολύ 
μεγαλύτερο κόστος από το κόστος θεραπείας από 
την ασθένεια. Εφόσον πρακτικά δεν είναι εφικτό να 
περιληφθεί το αόρατο κόστος στο συνολικό κόστος, 
είναι σαφές ότι το συνολικό κόστος είναι υποτιμημέ-
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νο. Έτσι, όταν γίνεται η σύγκριση μεταξύ κόστους 
πρόληψης και κόστους θεραπείας, είναι απαραίτητο 
να θυμόμαστε ότι συνήθως το πραγματικό κόστος 
θεραπείας δεν είναι πλήρες, καθώς δεν περιέχει το 
κοινωνικό και το αόρατο κόστος.

Είναι προφανές ότι η βελτιωμένη ποιότητα ζωής 
και η υγεία, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε χρηματο-
οικονομική συνεισφορά, έχουν αξία όσον αφορά στη 
χρησιμότητα στο άτομο και στην κοινωνία.

Το συνολικό ετήσιο κόστος ορισμένων 
τροφιμογενών νοσημάτων

Κατά την εκτίμηση του κόστους μιας επιδημίας, 
πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το κόστος εξαρτάται 
και από:

Τη σοβαρότητα της ασθένειας και τον έμμεσο 
κίνδυνο του λοιπού πληθυσμού. Για παράδειγμα, 
η επιδημία αλλαντίασης, ακόμα και εάν αφορά σε 
ελάχιστες περιπτώσεις ατόμων, συνεπάγεται τη λήψη 
άμεσων και δραστικών μέτρων, καθώς είναι πολύ 
σοβαρότερη από την επιδημία λόγω σταφυλοκοκκι-
κής τοξίνης, παρά το γεγονός ότι εδώ ο αριθμός των 
περιπτώσεων συνήθως είναι μεγαλύτερος.

Την εγκατάσταση όπου εκδηλώνεται το πρόβλημα. 
Έτσι, εάν οι περιπτώσεις εκδηλωθούν σε φυλακές, 
ιδρύματα ή στρατόπεδα, αφορούν κυρίως στα άτομα 
τα οποία ζουν στις εγκαταστάσεις αυτές, σε αντί-
θεση με την περίπτωση εκδήλωσης περιπτώσεων 
σε ένα εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων, καθώς ο 
εκτεθειμένος πληθυσμός μπορεί δυνητικά να είναι 
τεράστιος.16

Το 2000 μόνο στις ΗΠΑ το κόστος των τρο-
φιμογενών νοσημάτων από τα πέντε συχνότερα 
βακτηριακά τροφιμογενή παθογόνα αίτια ανήλθε 
στα 6,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Στο ποσό αυτό 
περιλαμβάνεται το κόστος περίθαλψης, η απώλεια 
παραγωγικότητας, καθώς και εκτίμηση του κόστους 
λόγω πρόωρου θανάτου, σύμφωνα με την ηλικιακή 
κατανομή όσων νοσούν.17

Το κόστος της νόσου των τρελών αγελάδων υπήρξε 
τεράστιο σε θανάτους και θανατώσεις ζώων, σε θανά-
τους ανθρώπων, σε μείωση κατανάλωσης μοσχαρίσιου 
κρέατος. Στη Βρετανία υπήρξαν περισσότερα από 
185.000 ασθενή βοοειδή, περισσότερα από 2.000.000 
ύποπτα ζώα θανατώθηκαν προληπτικά, και 155 άν-
θρωποι πέθαναν από τη νόσο variant Creutzfeldt-Jacob 
(varCJD) έως το Μάιο του 2006.18

Το CDC υπολογίζει ότι κάθε χρόνο στις ΗΠΑ 
τα εντεροαιμορραγικά κολοβακτηρίδια (VTEC) 
προκαλούν 73.000 νοσήσεις, περισσότερες από 
2.000 περιπτώσεις νοσηλεύονται σε νοσοκομείο και 
60 θανάτους. Το κόστος από αυτές τις περιπτώσεις 
υπολογίζεται σε 405 εκατομμύρια δολάρια (τιμές 
του 2003), από τα οποία 370 εκατομμύρια δολάρια 
λόγω πρόωρου θανάτου, 30 εκατομμύρια δολάρια 
για ιατρική περίθαλψη και 5 εκατομμύρια δολάρια 
για απώλεια παραγωγικότητας. Το μέσο κόστος ανά 
περίπτωση κυμάνθηκε από 26 δολάρια (για κάποιον 
ο οποίος δεν έλαβε ιατρική φροντίδα) έως 6,2 εκα-
τομμύρια δολάρια για έναν ασθενή, ο οποίος πέθανε 
από αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο.19

Συμπεράσματα
Τα τροφιμογενή νοσήματα αποτελούν παγκόσμιο 

υπαρκτό πρόβλημα. Αν και η κλινική τους εικόνα είναι 
γενικά ήπια, το κοινωνικοοικονομικό κόστος τους 
είναι σημαντικό, σε διεθνές επίπεδο, καθώς συνεπά-
γονται κόστη για το δημόσιο τομέα, τη βιομηχανία, 
αλλά κυρίως για τον ασθενή και την οικογένειά του. 
Ο συνολικός, κατά το δυνατόν, προσδιορισμός του 
άμεσου και του έμμεσου κόστους των τροφιμογενών 
νοσημάτων για ορισμένο πληθυσμό και ορισμένο 
χρόνο, διευκολύνει την αποτίμηση της αξίας των 
προληπτικών μέτρων, δηλαδή την απόφαση για 
δέσμευση πόρων.

Ο υψηλός βαθμός υποδήλωσης ο οποίος παρατη-
ρείται, δυσχεραίνει την προσπάθεια αποτίμησης του 
κόστους, και η χρήση υπολογισμών και εκτιμήσεων ως 
προς την πραγματική επίπτωση των νοσημάτων αυτών, 
είναι απαραίτητη. Το όφελος από την εισαγωγή μέτρων 
πρόληψης ή και αποφυγής των νοσημάτων αυτών, 
συνήθως ξεπερνά κατά πολύ το κόστος των νοσημά-
των.20 Παράλληλα, η επένδυση σε μεθόδους έγκαιρης 
διερεύνησης των περιπτώσεων, θεωρείται εδώ και πολλά 
χρόνια συμφέρουσα και αποτελεσματική.21

Είναι, λοιπόν, χρήσιμη η διεξαγωγή και στην Ελ-
λάδα μελετών αποτίμησης του κοινωνικοοικονομικού 
κόστους των νοσημάτων αυτών, ώστε να διερευνηθεί 
εάν είναι συμφέρουσα η δέσμευση πόρων προς την 
κατεύθυνση της πρόληψης. Για το σκοπό αυτόν, και 
καθώς δεν υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα στη χώρα 
μας, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν εκτιμήσεις, με 
βάση στοιχεία άλλων χωρών, τα δεδομένα των οποίων 
προσομοιάζουν με τα αντίστοιχα ελληνικά.
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Summary

The socioeconomic cost of foodborne diseases
N.D. DaNiiliDoU,1 N. ExaDaktyloS2

Health Economist, MSc, Research associate, National School of Public Health, adjunct Professor, technologi-
cal institute of thessaloniki,1 assoc. Professor, technological institute of thessaloniki,2, thessaloniki, Greece

Foodborne diseases occur worldwide and are associated with huge, and often non-definable, 
economic and social costs. as the resources available to society are limited, the economic evalu-
ation of preventive measures for avoiding foodborne diseases is indicated. in this context, it is 
necessary to identify the total costs (direct, indirect and intangible) and the health consequences 
of foodborne diseases.
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Τα rapid tests στην εντόπιση περιστατικών γρίπης
Γ. Γκιούλα, Μ. Εξηντάρη, Δ. Χατζηδημητρίου, Α. Μελίδου, Β. Κυριαζοπούλου

Σκοπός. Στην εργασία αυτή ελέγχθηκαν η ευαισθησία και η ειδικότητα των κυκλοφορού-
ντων εμπορικών kits με την ονομασία Rapid tests στην εντόπιση περιστατικών γρίπης σε 
σύγκριση με μοριακές τεχνικές. Υλικό - Μέθοδος. Εξετάστηκαν με RT-PCR (μέθοδος 
αναφοράς) και Rapid tests 94 ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα ή εκπλύματα ασθενών με 
γριπώδη συνδρομή από τη Β. Ελλάδα. Αποτελέσματα. Ανιχνεύθηκαν με RT-PCR 28 ιοί 
γρίπης (29,8%) ενώ με Rapid tests μόνον 8 (8,5%). Η διαφορά στην εντόπιση περιστα-
τικών γρίπης μεταξύ των δύο δοκιμασιών είναι στατιστικά σημαντική (p = 0,000). Από 
τα θετικά με RT-PCR δείγματα, 23 ήταν γρίπη Β (82,1%) και 5 γρίπη Α(Η3) (17,8%). 
Από τα θετικά με Rapid tests δείγματα αντίστοιχα, 7 ήταν γρίπη Β (87,5%) και 1 γρίπη 
Α (12,5%). Γενικά, η ευαισθησία των Rapid tests ήταν 25% (95% CI 0,055-0,207), ενώ 
η ειδικότητά τους 98,4% (95% CI 0,937-0,999) με θετική προγνωστική αξία ΡΡΟ = 
0,75. Ειδικότερα, η ευαισθησία των Rapid tests για τους ιούς Β ήταν 26% και για τους Α 
20%, ενώ η ειδικότητά τους για τους Β και Α ήταν 98,5% και 100%, αντίστοιχα. Συμπε-
ράσματα. Θεωρώντας την RT-PCR ως μέθοδο αναφοράς, τα Rapid tests ανίχνευσαν το 
28,6% των περιστατικών γρίπης (30,4% των Β, 20% των Α). Παρατηρήθηκε επίσης ότι 
η συχνότητα των θετικών με Rapid tests δειγμάτων αυξήθηκε κατά την κορύφωση της 
επιδημίας γρίπης, γεγονός που συμφωνεί με σχετικά βιβλιογραφικά δεδομένα.

Δελτιον ελληνικησ Μικροβιολογικησ εταιρειασ 2006, 51 (5): 374-378

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Β΄ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό Κέντρο Γρίπης Β. Ελ-
λάδος, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή
Η διάγνωση της γρίπης, η εξάπλωση της οποίας 

επισυμβαίνει συχνά σε επιδημική μορφή σε όλο τον 
κόσμο,1 απαιτεί ταχύτητα και είναι προς όφελος όχι 
μόνο του ασθενούς αλλά της κοινότητας γενικότερα. 
Τα τελευταία χρόνια, που ο κίνδυνος πανδημίας 
γρίπης γίνεται όλο και πιο ορατός, αυξάνονται και 

οι ανάγκες για ταχύτερες μεθόδους εργαστηριακής 
διάγνωσης.2

Στις μεθόδους ταχείας διάγνωσης συγκαταλέ-
γονται:

α) Ανίχνευση του νουκλεϊκού οξέος του ιού. 
Μοριακές μέθοδοι (PCR, nested PCR, real time 
PCR) με μεγάλη ευαισθησία και ειδικότητα, που 
όμως απαιτούν ιδιαίτερη υλικοτεχνική υποδομή, 
εξειδικευμένο εργαστηριακό προσωπικό και χρονικό 
περιθώριο αρκετών ωρών.

β) Ανίχνευση των αντιγόνων του ιού (IFA, EIA). 
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Κλασικές μέθοδοι, σχετικά απλές στην εφαρμογή 
και ταχείες.3 Στις τελευταίες συγκαταλέγονται και 
οι ανοσοχρωματογραφικές μέθοδοι με την επωνυμία 
Rapid tests.

Αυτές είναι πολύ εύχρηστες και κατάλληλες για 
εφαρμογή παρά την κλίνη του ασθενούς (screening 
tests). Είναι ταχύτερες όλων των προηγουμένων και 
βοηθούν τους κλινικούς γιατρούς να εντοπίζουν τα 
πραγματικά περιστατικά γρίπης.3

Το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Γρίπης Β. Ελλάδος 
εξετάζει πλήθος δειγμάτων στη διάρκεια κάθε ετήσιας 
περιόδου γρίπης και εφαρμόζει όλες τις σύγχρονες 
μεθόδους εργαστηριακής επιβεβαίωσης της νόσου 
και μελέτης των τύπων και υποτύπων των ιών που 
κάθε χρόνο διακινούνται στην περιοχή. Στην εργασία 
αυτή γίνεται σύγκριση των Rapid tests με την RT-PCR 
ως μέθοδο αναφοράς, σε μια προσπάθεια ελέγχου 
της χρησιμότητας των Rapid tests στην καθημερινή 
πρακτική κατά τη διάρκεια εξάρσεων της νόσου.

Υλικό και μέθοδοι
Εξετάστηκαν 94 ρινοφαρυγγικά εκπλύματα ή 

επιχρίσματα ασθενών με γριπώδη συνδρομή που 
προσήλθαν στα εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων 
καθώς και ιατρεία ΙΚΑ του δικτύου Sentinell του 
ΚΕΕΛΠΝΟ στη Β. Ελλάδα.

Οι μέθοδοι που εφαρμόσθηκαν ήταν α) μοριακές 
τεχνικές (RT-PCR και Nested PCR) ως μέθοδοι ανα-
φοράς και μέθοδοι ανοσοχρωματογραφίας (Rapid 
tests) διαφόρων προελεύσεων και κατασκευαστριών 
εταιρειών, που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Για την 
εκχύλιση του RNA του ιού χρησιμοποιήθηκε το “Viral 
RNA mini kit” (Qiagen, Hilden, Germany) και για 
την RT-PCR και τη Nested PCR που ακολούθησε 
χρησιμοποιήθηκε το “Influ-check amplification kit” 
(Euroclone, Pero, Italy) σύμφωνα με τις οδηγίες της 
κατασκευάστριας εταιρείας.

Οι μοριακές τεχνικές εφαρμόσθηκαν στο Εθνικό 
Κέντρο Αναφοράς Γρίπης Β. Ελλάδος ενώ τα Rapid 
tests στα νοσοκομεία προέλευσης των δειγμάτων 
αρχικά και επαναλήφθηκαν στο Κέντρο μας για τις 
ανάγκες αυτής της εργασίας.

Η εξέταση των δειγμάτων και με τις δύο τεχνικές 
ήταν άμεση, με την παραλαβή των δειγμάτων στο 
Εργαστήριο. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελε-
σμάτων πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό πρόγραμ-
μα SPSS (version 11.5). Ειδικότερα, οι αναλογίες των 
θετικών αποτελεσμάτων, τόσο με την RT-PCR, όσο 
και με τα Rapid tests, υπολογίστηκαν με τη βοήθεια 
περιγραφικών μεθόδων (descriptive statistics), ενώ η 
δοκιμασία x2 (chi-square test) χρησιμοποιήθηκε για 
τη σύγκριση των παραπάνω αναλογιών μεταξύ των 
δύο μεθόδων. Ο υπολογισμός της ευαισθησίας και 
ειδικότητας των Rapid tests έγινε με την εφαρμογή 
των προτεινόμενων ειδικών τύπων.4

Αποτελέσματα
Από τα 94 δείγματα που εξετάσθηκαν βρέθηκαν 

με την RT-PCR θετικά τα 28 (29,8%) ενώ τα Rapid 
tests βρέθηκαν μόνο 8 θετικά δείγματα (8,5%) (Πίν. 
1). Η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων των δύο 
μεθόδων είναι στατιστικά σημαντική (p = 0,000).

Σε σχέση με τους τύπους των ιών που ανιχνεύ-
θηκαν θετικά για γρίπη Β με RT-PCR βρέθηκαν 23 
δείγματα, 82,1% του συνόλου των θετικών και για 
γρίπη Α(Η3) 5, δηλαδή 17,8% του συνόλου των θε-
τικών. Με Rapid tests θετικά για γρίπη Β βρέθηκαν 7 
δείγματα και για γρίπη Α 1, δηλαδή 87,5% και 12,5% 
των θετικών Rapid tests, αντίστοιχα (Πίν. 1).

Θεωρώντας τις μοριακές τεχνικές ως τις πλέον 
ευαίσθητες (WHO) τα 28 δείγματα που ανιχνεύθη-
καν θετικά με αυτές θεωρούνται και τα πραγματι-
κά περιστατικά γρίπης. Επομένως, τα Rapid tests 
ανίχνευσαν μόνον 8 από τα 28, αναλογία 28,6%. 

Πίνακας 1. Αποτελέσματα ανίχνευσης ιών γρίπης και Β με RT-PCR και Rapid tests σε 94 δείγματα ασθενών με γρι-
πώδη συνδρομή το 2005-2006
Σύνολο RT-PCR Rapid tests 
 Αρ. %συνόλου Αρ. % θετικών Αρ. % συνόλου Αρ. % θετικών

Θετικών  28 (29, 8%) Α 5 (17,8%)  Α 1 (12,5%)
για γρίπη  Β 23 (82,1%) 8 (8,5%) Β 7 (87,5%)
Αρνητικών  66 (70,2%)  86 (91,6%)
για γρίπη 
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Ειδικότερα, 7 από τα 23 θετικά για γρίπη Β (30,4%) 
και 1 από τα 5 θετικά για γρίπη Α (20%). Επιπλέον 
βρέθηκε ένα ψευδώς θετικό αποτέλεσμα με τα Rapid 
tests. Η ευαισθησία των Rapid tests, στην εντόπιση 
περιστατικών γρίπης υπολογίσθηκε συνολικά στο 
25% (20% για γρίπη Α και 26% για γρίπη Β) με 95% 
CI 0,055-0,207. Η ειδικότητα αντίθετα έφθασε στα 
98,4% συνολικά (100% για γρίπη Α και 98,5% για 
γρίπη Β) με 95% CI 0,937-0,999 (Πίν. 2). Η θετική 
προγνωστική τους αξία υπολογίστηκε ΡΡΟ = 0,75.

Τα 7 από τα 8 θετικά με Rapid tests δείγματα 
εντοπίστηκαν μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου, 
δηλαδή κατά την κορύφωση της έξαρσης της γρίπης 
στην περιοχή την περίοδο 2005-2006 (Εικ. 1). Επίσης, 
την ίδια περίοδο, διαπιστώθηκε μικρή αύξηση της 
ευαισθησίας της μεθόδου (27% έναντι 25%).

να λαμβάνονται μέτρα περιορισμού της εξάπλωσής 
της.

Συγκριτική μελέτη των αποτελεσμάτων του Εθνι-
κού Κέντρου Αναφοράς Γρίπης Β. Ελλάδος δείχνει ότι 
τα Rapid tests, που χρησιμοποιήθηκαν ταυτόχρονα 
με την RT-PCR, εντόπισαν λίγα μόνον από τα περι-
στατικά γρίπης της περιόδου 2005-06. Συγκεκριμένα, 
σε σύνολο 94 δειγμάτων ανίχνευσαν μόνον 8 περι-
στατικά ενώ με την RT-PCR ανιχνεύθηκαν 28. Με τα 
Rapid tests επομένως διαγνώστηκε η γρίπη στο 8,5% 
των ασθενών ενώ με την RT-PCR στο 29,8%. Θεω-
ρώντας την RT-PCR ως την πλέον ευαίσθητη μέθοδο 
φαίνεται ότι με τα Rapid tests διαγνώσθηκε μόνο το 
28,6% των θετικών με RT-PCR περιστατικών. Γενικά, 
η ευαισθησία της μεθόδου βρέθηκε της τάξεως του 
25% (26% για γρίπη Β και 20% για γρίπη Α(Η3). Η 
ευαισθησία των Rapid tests στη διεθνή βιβλιογραφία 
εμφανίζεται ως >60% ή 70-75% σε σύγκριση όμως 
με τις μεθόδους καλλιέργειας.2,3,5 Άλλοι ερευνητές6 
βρήκαν ευαισθησία 29,3% για γρίπη Α και 10% 
για γρίπη Β σε σύγκριση με multiplex RT-PCR. Αν 
ληφθεί υπόψη ότι οι μοριακές τεχνικές προσθέτουν 
2-13% περισσότερες θετικές διαγνώσεις απ’ ό,τι η 
καλλιέργεια του ιού4,6 τα ευρήματά μας συμφωνούν 
με αυτά των Grondhl και συν. που συνέκριναν και 
αυτοί τα Rapid tests με RT-PCR.

Ως προς τους τύπους των ιών που ανιχνεύθηκαν 
τα Rapid tests ανίχνευσαν περισσότερα περιστατικά 
γρίπης Β (30,4%) και λιγότερα γρίπης Α (20%). Το 
αποτέλεσμα όμως αυτό φαίνεται να επηρεάζεται και 
από την υψηλή διακίνηση ιών γρίπης Β στην περιοχή 
την περίοδο 2005-06.

Αντίθετα, η ειδικότητα των Rapid tests βρέθηκε 
πολύ ικανοποιητική (98,4-100%), όπως έχει ήδη 
βρεθεί και σε άλλες συγκριτικές μελέτες ανά τον 
κόσμο.6,7 Όπως καταγράφεται επίσης διεθνώς3 οι 
περισσότερες επιτυχείς διαγνώσεις με Rapid tests 
σημειώθηκαν κατά τη φάση κορύφωσης της έξαρσης 
της γρίπης στην περιοχή.

Στην εργασία αυτή δεν εξετάσθηκε η ευαισθη-
σία και ειδικότητα των Rapid tests στην εντόπιση 
περιστατικών γρίπης πτηνών [Α(Η5Ν1)] επειδή δεν 
υπήρξαν τέτοια θετικά περιστατικά στη Β. Ελλάδα 
αλλά και διεθνώς δεν υπάρχουν πολλές σχετικές 
εργασίες για τον ίδιο λόγο. Σε 2 εργασίες από το 
Vietnam και την Ταϋλάνδη τα αποτελέσματα εί-
ναι αντικρουόμενα καθώς στη μία, με Rapid tests 
ανιχνεύθηκαν 9 από τα 11 θετικά με καλλιέργεια 
δείγματα ενώ στην άλλη 4 από τα 11.8,9 Η ευρεία 

Πίνακας 2. Ευαισθησία και ειδικότητα των Rapid tests 
στην ανίχνευση ιών γρίπης Α και Β

 Συνολικά Γρίπη Α Γρίπη Β

Ευαισθησία 25% 20% 26%
Ειδικότητα 98,4% 100% 98,5%

0

2

4

6

8
10

12

14

16

18

Δεκ. Ιαν. Φεβρ. Μάρτ. Απρ.

Θ
ετ

ικ
ά 

δε
ίγ

μα
τα

 γ
ρί

π
ης

RT-PCR

Rapid

Εικόνα 1. Μηνιαία κατανομή θετικών κρουσμάτων γρίπης 
με RT-PCR και Rapid tests.

Συζήτηση
Η γρίπη κατά τις εξάρσεις ή τις επιδημίες της 

προσβάλει κάθε χρόνο ανά την υφήλιο εκατομμύρια 
ανθρώπους κάθε ηλικίας, συχνά με σοβαρή εξέλιξη 
και επιπλοκές. Επιπλέον οι πανδημίες γρίπης αν 
και σπάνιες, έχουν μέχρι τώρα προκαλέσει δεκάδες 
εκατομμύρια θανάτων παγκοσμίως.1 Είναι συνεπώς 
φυσικό να γίνονται προσπάθειες εξεύρεσης μεθόδων 
ταχέων, εύχρηστων και ασφαλών, προκειμένου να 
εντοπίζονται γρήγορα τα κρούσματα της νόσου ώστε 
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χρήση των Rapid tests παρά την κλίνη του ασθενούς 
θα εξυπηρετούσε και τη λειτουργία των κλινικών 
για την ταχεία αντιμετώπιση της νόσου αλλά και τη 
λειτουργία των Κέντρων Αναφοράς Γρίπης επειδή 
θα αποστέλλονταν εκεί επιλεγμένα μόνο δείγματα 
ασθενών για απομόνωση του ιού, τυποποίησή του 
και περαιτέρω διερεύνηση. Αυτός είναι και ο λόγος 
που ο ΠΟΥ συστήνει μεν τη χρήση τους, με ιδιαίτερη 
όμως προσοχή και εν γνώσει των περιορισμών που 
υπάρχουν (μικρή ευαισθησία που εξαρτάται από το 

υλικό που εξετάζεται, την ηλικία του ασθενούς, τη 
φάση της επιδημίας κ.λπ.).

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η χαμηλή ευαισθη-
σία των Rapid tests σε σχέση με το υψηλό κόστος 
τους αποτελούν σημαντικό φραγμό στην ευρεία χρή-
ση τους. Θα πρέπει τα δεδομένα αυτά να ληφθούν 
σοβαρά υπόψη από την πολιτεία κατά το σχεδιασμό 
αντιμετώπισης των ετήσιων εξάρσεων αλλά ακόμη 
περισσότερο της ενδεχόμενης πανδημίας γρίπης.

SUMMARY

Rapid tests in the identification of influenza A and B in clinical cases
G. GIoula, M. ExIndaRI, d. ChaTzIdIMITRIou, a. MElIdou, V. KyRIazoPoulou
B’ laboratory of Microbiology, School of Medicine, aristotelian university of Thessaloniki

national Influenza Centre for northern Greece, Thessaloniki, Greece

Objectives. The purpose of this study was to check the sensitivity and specificity of the current 
commercially available Rapid tests in the detection of influenza cases, in comparison with mo-
lecular techniques. Methods. Examination of 94 rhinopharyngeal washes or swabs from patients 
with influenza-like illness, residents of northern Greece, was made using RT-PCR and Rapid 
tests. Results. In the samples, 28 influenza viruses were detected by RT-PCR (29.8%) while only 
8 (8.5%) were found positive by Rapid tests. The difference in the detection of influenza cases 
between the two methods was statistically significant. of the RT-PCR positive samples, 23 were 
influenza B (82.1%) and 5 were influenza a(h3) (17.8%). From the samples found positive by 
Rapid tests, 7 were influenza B (87.5%) and one was influenza a (12.5%). The sensitivity of 
the Rapid tests was 25% while their specificity was 98.4%. according to viral types, the sen-
sitivity of the Rapid tests was 26% for B, viruses and 20% for a viruses while their specificity 
was 98.5% and 100% for B and a viruses respectively. Conclusions. Considering RT-PCR as 
a reference method, Rapid tests detected 28.6% of the laboratory confirmed influenza cases 
(30.4% B and 20% a). The frequency of positive Rapid tests increased during the peak of the 
influenza season, as reported in other studies.

ActA MicrobiologicA HellenicA 2006, 51 (5): 374-378

Βιβλιογραφία
 1. Wright P, Webster R. Orthomyxoviruses. In: Knipe 

DM. Howley PM (eds) Fields Virology. Lippincott 
Williams and Wilkins, Philadelphia, 2001: 1533

 2. Adam Meijer. Importance of rapid testing to com-
bat threat of bird flu. Expert Rev Mol diagn 2006, 
6(1):1-4

 3. WHO. Recommendations on the use of rapid testing 
for influenza diagnosis, July 2005. http://www.who.

int/csr/disease/avian-influenza/guidelines/ Rapid-
TestInfluenza-web.pdf

 4. Sensitivity and Specificity (SnNouts and SpPins). 
Centre for Evidence-Based Medicine, University 
Health Network, 2006. http://www.cebm.utoronto.
ca/glossary/spsn.htm 

 5. Gert Van Zyl. Laboratory diagnosis of human influ-
enza. Influenza. Influenza Report 2006. http://www.
influenzareport.com/ir/lab.htm 



378 ———————————————————ActA MicrobiologicA HellenicA Volume 51 , Number 5 (September - October 2006)

 6. Grondahl B, Puppe W, Weigl J, Schmitt HJ. Com-
parison of the BD Directigen Flu A+B Kit and the 
Abbott TestPack RSV with a multiplex RT-PCR 
ELISA for rapid detection of influenza viruses and 
respiratory syncytial virus. Clin Microbiol Infect 2005 
Oct, 11(10):848-50

 7. FDA: Cautions in using rapid tests for detecting influenza 
A viruses. US Food  and Drug Administration: Office of 
in vitro diagnostic device evaluation and  safety, 2005. 

http://www.fda.gov/cdrh/oivd/tips/rapidflu.html 
 8. Yuen KY, Chan PK, Peiris M, et al. Clinical features 

and rapid viral diagnosis of human disease associated 
with avian influenza A H5N1 virus. lancet 1998, 
351, 467-471

 9. Sung Hwan Woo YJL, Choi JG, LEE EK, Kwon YK, 
Kim JH. Evaluation of antigen H5 Avian influenza 
virus antigen rapid test kit. http://www.cultek.com/
inf/avian/validaciones


