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Εργαστήριο	μικροβιολογίας,	Ιατρική	Σχολή,	Πανεπιστήμιο	
Αθηνών,	Αθήνα

Εισαγωγή
Η διερεύνηση της αιτιολογίας της περιοδοντικής 

νόσου, που προκαλεί την καταστροφή των στηρι-

κτικών ιστών των δοντιών (περιρριζίου, φατνιακού 
οστού και οστεΐνης της οδοντικής ρίζας) και πιθανόν 
τελικά την απώλεια των δοντιών, έχει αποτελέσει 
αντικείμενο επιστημονικής έρευνας για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Από την αρχαιότητα έως περίπου 
τα μέσα του 20ού αιώνα επικρατούσε η άποψη ότι 

xxxxxxxx
xxxxxxxx

Ο ρόλος της περιοδοντοπαθογόνου οδοντικής πλάκας  
στην αιτιολογία της περιοδοντικής νόσου. 
Ανασκόπηση των σύγχρονων δεδομένων
Σ.	Κωτσοβίλης,	Α.	Τσελένη-Κωτσοβίλη

η	περιοδοντική	νόσος,	με	τις	διάφορες	μορφές	της,	είναι	η	συχνότερη	χρονία	φλεγμονώδης	
νόσος	στον	άνθρωπο.	η	έναρξη	της	περιοδοντικής	νόσου	προκαλείται	από	συγκεκριμέ-
να	βακτήρια,	που	ονομάζονται	περιοδοντοπαθογόνα,	κυρίως	αρνητικά	κατά	Gram	και	
αναερόβια	ή	δυνητικά	αναερόβια,	όταν	αυξηθεί	σημαντικά	η	αναλογία	τους	μέσα	στο	
μικροβιακό	οικοσύστημα	της	ουλοδοντικής	σχισμής	ή	του	περιοδοντικού	θυλάκου	ή	της	
υποουλικής	περιοχής.	Σκοπός	της	παρούσας	εργασίας	ήταν	η	βιβλιογραφική	ανασκό-
πηση	των	κυριότερων	ερευνητικών	δεδομένων	που	έχουν	συγκεντρωθεί	μέχρι	σήμερα,	
αναφορικά	με	το	ρόλο	της	οδοντικής	μικροβιακής	πλάκας,	ιδιαίτερα	της	ερχόμενης	σε	
επαφή	με	την	ουλοδοντική	σχισμή	ή	τον	περιοδοντικό	θύλακο,	στην	αιτιοπαθογένεια	
της	περιοδοντικής	νόσου.	Τα	υποουλικά	βακτηριακά	είδη	έχουν	διαχωριστεί	σε	πέντε	
βακτηριακά	συμπλέγματα,	με	εντονότερα	περιοδοντοπαθογόνα	κυρίως	τα	μέλη	του	
ερυθρού	συμπλέγματος	και	σε	μικρότερο	βαθμό	τα	μέλη	του	πορτοκαλί	συμπλέγματος.	
με	βάση	τα	υπάρχοντα	ερευνητικά	δεδομένα,	έχει	τεκμηριωθεί	η	περιοδοντοπαθογόνος	
δράση	κυρίως	των	βακτηρίων	Actinobacillus	actinomycetemcomitans,	Porphyromonas	
gingivalis	και	Tannerella	forsythia.	Σημαντικός	περιορισμός	παραμένει	όμως	το	γεγονός	
ότι	η	μελέτη	των	λοιμογόνων	παραγόντων	των	περιοδοντοπαθογόνων	βακτηρίων	γίνεται	
μέχρι	σήμερα	κυρίως	in	vitro	και	δεν	υπάρχουν	ακριβή	μοντέλα	αναπαράστασης	των	in	
vivo	παθογενετικών	διαδικασιών.

Δελτιον ελληνικησ Μικροβιολογικησ εταιρειασ 2008, 53 (3): 142-155

Λέξεις κλειδιά: βακτηριακά	συμπλέγματα,	περιοδοντική	νόσος,	περιοδοντοπαθογόνος	μικροβιακή	
χλωρίδα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
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ο βασικότερος τοπικός παράγοντας πρόκλησης της 
περιοδοντικής νόσου είναι η τρυγία.1 Ο μικροβι-
ακός παράγοντας ενοχοποιήθηκε ως γενεσιουργό 
αίτιο της φλεγμονώδους αυτής νόσου στα τέλη 
του 19ου αιώνα, όταν διάφοροι μικροοργανισμοί, 
όπως οι σαπροφυτικές σπειροχαίτες, η αμοιβάδα, τα 
ατρακτόμορφα και οι στρεπτόκοκκοι, προτάθηκαν 
ως δυνητικά παθογόνοι έναντι των περιοδοντικών 
ιστών.2 Από τη δεκαετία του 1920 μέχρι τα τέλη της 
δεκαετίας του 1950 οι κυρίαρχες θεωρίες για τον κύ-
ριο αιτιολογικό παράγοντα της περιοδοντικής νόσου 
τροποποιήθηκαν και θεωρήθηκε ότι πρωτεύοντα ρόλο 
έχουν ανατομικές-δομικές διαταραχές ή και η ύπαρ-
ξη τραύματος από τη σύγκλειση, ενώ τα βακτήρια 
πιστευόταν ότι έχουν δευτερεύοντα επιβαρυντικό 
ρόλο στην περιοδοντική καταστροφή.1

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 και κατά τη 
δεκαετία του 1960 το ενδιαφέρον εστιάστηκε εκ νέου 
στον αιτιοπαθογενετικό ρόλο των μικροβίων, με την 
παραδοχή ότι ο έλεγχος της οδοντικής μικροβιακής 
πλάκας ήταν απαραίτητος για την πρόληψη της πε-
ριοδοντικής νόσου. Την εποχή αυτή διατυπώθηκε η 
θεωρία της μη ειδικής πλάκας (non-specific plaque 
hypothesis). Η βασική θέση αυτής της θεωρίας ήταν 
ότι η μετάβαση από την περιοδοντική υγεία προς τη 
νόσο οφειλόταν σε ποσοτική αύξηση του συνολικού 
αριθμού των μικροβίων, που κλινικά εμφανιζόταν 
ως αυξημένη εναπόθεση οδοντικής πλάκας.1 Η θε-
ωρία αυτή πρέσβευε ότι οι ποιοτικές μεταβολές στη 
σύνθεση της οδοντικής πλάκας δεν εμπλέκονταν 
στον αιτιοπαθογενετικό μηχανισμό της περιοδοντι-
κής νόσου και ότι σχεδόν οποιοδήποτε βακτήριο 
στην παρυφή των ελεύθερων ούλων ή κάτω από 
αυτήν, αν είναι ποσοτικά αυξημένο, είναι δυνατόν 
να προκαλέσει ουλίτιδα και ίσως, σε δεύτερο χρόνο, 
περιοδοντίτιδα.3

Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 με το πείραμα 
των Löe et al4 δόθηκε η πρώτη πειραματική απόδειξη 
σε ανθρώπους ότι τα μικρόβια της οδοντικής πλάκας, 
της ουλοδοντικής σχισμής, του θυλάκου ή ακόμα και 
οι ουσίες που προέρχονται από αυτά αποτελούν το 
πρωταρχικό αίτιο για την εκδήλωση της ουλίτιδας. 
Κατά την ίδια δεκαετία αμφισβητήθηκε η θεωρία 
της μη ειδικής πλάκας, επειδή δεν μπορούσε να 
εξηγήσει γιατί η βαρύτητα της νόσου διαφέρει ανά 
περιοχή του στόματος ή ανά ξενιστή ή ανά χρονικές 
περιόδους ή είναι δυσανάλογη προς την ποσότητα 
της κατακρατηθείσας οδοντικής πλάκας, γιατί η 
ουλίτιδα άλλοτε μεταπίπτει σε περιοδοντίτιδα και 

άλλοτε όχι και, τέλος, για ποιο λόγο η περιοδοντική 
νόσος εμφανίζεται με πολλές διαφορετικές μορφές. 
Ακόμη παρατηρήθηκε ότι η οξεία ελκονεκρωτική 
ουλίτιδα συνδυαζόταν με την παρουσία μιας συ-
γκεκριμένης σπειροχαίτης (σήμερα γνωστής ως 
Borellia	vincentii).3

Έχοντας ως βάση τέτοιες παρατηρήσεις, κατά 
τη δεκαετία του 1970, διατυπώθηκε η θεωρία της 
ειδικής πλάκας (specific plaque hypothesis). Η συ-
γκεκριμένη θεωρία πρέσβευε ότι ορισμένα βακτήρια, 
καλούμενα περιοδοντοπαθογόνα (periodontopatho-
gens), έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή από άλλα στη 
δημιουργία της περιοδοντικής φλεγμονής, δηλαδή 
ότι η μετάπτωση από την περιοδοντική υγεία στη 
φλεγμονή δεν οφείλεται μόνον σε ποσοτική, αλλά 
και σε ποιοτική μεταβολή της οδοντικής πλάκας.1 

Επίσης, κατά τη δεκαετία αυτή μελετήθηκε ο μηχα-
νισμός μετάπτωσης της ουλίτιδας σε περιοδοντίτιδα. 
Οι Lindhe et al5 απέδειξαν σε πειραματόζωα ότι η 
ουλίτιδα εξελίσσεται σε περιοδοντίτιδα υπό τη συνεχή 
επίδραση της μικροβιακής πλάκας. Επιπρόσθετα, 
απέδωσαν το γεγονός ότι όλες οι περιπτώσεις ου-
λίτιδας δεν εξελίσσονται σε περιοδοντίτιδα στο ότι 
κάθε μικροβιακή πλάκα δεν προκαλεί περιοδοντίτιδα 
ή στο ότι διαφέρει η άμυνα του ξενιστή μεταξύ των 
πειραματοζώων ή και στα δύο.

Με βάση τα παραπάνω, σκοπός της παρούσας 
εργασίας ήταν η βιβλιογραφική ανασκόπηση των 
κυριότερων ερευνητικών δεδομένων που έχουν 
συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα, αναφορικά με το ρόλο 
της οδοντικής μικροβιακής πλάκας, ιδιαίτερα της 
ερχόμενης σε επαφή με την ουλοδοντική σχισμή ή 
τον περιοδοντικό θύλακο, στην αιτιοπαθογένεια της 
περιοδοντικής νόσου.

Μικροβιακή αιτιολογία  
της περιοδοντικής νόσου – 
Προδιαθεσικοί παράγοντες

Τα κύρια δεδομένα που υποστηρίζουν ότι η περι-
οδοντική νόσος έχει ως κύριο αιτιολογικό παράγοντα 
την οδοντική μικροβιακή πλάκα είναι τα εξής:

Το πείραμα των Löe et al4 έδειξε ότι η εφαρμογή 
στοματικής υγιεινής από τους ασθενείς ή χλωρε-
ξιδίνης −αντιμικροβιακού παράγοντα− εξάλειψαν 
τα κλινικά σημεία ουλίτιδας, ενώ η παράλειψή 
τους προκάλεσε την αύξηση της βακτηριακής 
πλάκας και την ανάπτυξη ουλίτιδας. Οι Lindhe 
et al5 έδειξαν ότι ο επαγγελματικός καθαρισμός 

•
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των δοντιών οδήγησε σε μείωση του συνολικού 
μικροβιακού φορτίου και έλεγξε την ανάπτυξη 
ουλίτιδας, αλλά και περιοδοντίτιδας
Είναι τεκμηριωμένο ότι η χρήση αντιμικροβιακών 
παραγόντων κατά τη θεραπευτική αντιμετώπιση 
όλων των μορφών της περιοδοντικής νόσου ενδέ-
χεται να βελτιώσει το θεραπευτικό αποτέλεσμα 
και να συντελέσει στον έλεγχο της νόσου6

Πολυάριθμες μελέτες έδειξαν ότι άτομα με πε-
ριοδοντική νόσο εμφανίζουν αυξημένο επίπεδο 
αντισωμάτων στον ορό του αίματος έναντι συ-
γκεκριμένων μικροβίων της υποουλικής πλάκας.7 
Επιπλέον, εμφανίζεται συσχετισμός ανάμεσα 
στην ανοσιακή αντίδραση του ξενιστή έναντι 
καθορισμένων μικροβίων και στη μορφή της 
περιοδοντικής νόσου2,7

Ένα πλήθος τοξικών παραγόντων μικροβιακής 
προέλευσης βρέθηκε στην οδοντική πλάκα, όπως 
ενδοτοξίνες,8 μουκοπεπτίδια,9 οργανικά οξέα,10 
υδρόθειο,11 αμμωνία,12 ινδόλη,13 αμίνες,10 λευκο-
τοξίνη14 κ.ά. Επιπλέον, εντοπίστηκαν υδρολυτικά 
ένζυμα με λυτική δράση επί των περιοδοντικών 
ιστών15,16

Εκτός από τον παραπάνω μηχανισμό άμεσης 
βλάβης, διαπιστώθηκε ότι τα μικρόβια μπορούν 
να συντελέσουν στην περιοδοντική καταστροφή 
και έμμεσα, κινητοποιώντας ανοσοποιητικούς 
μηχανισμούς του ξενιστή, φυσικής ή επίκτητης 
ανοσίας (είτε χυμικής, είτε κυτταρικής), οι οποίοι, 
ενώ αρχικά επιτελούν προστατευτικό ρόλο, τε-
λικά, υπό τη συνεχή επίδραση των μικροβιακών 
αντιγόνων, στρέφονται προς ρόλο καταστρεπτικό 
επί του περιοδοντίου1

Μελέτες σε πειραματόζωα έχουν υποστηρίξει 
σημαντικά την υπόθεση του πρωταρχικού ρόλου 
του μικροβιακού παράγοντα στην αιτιοπαθογένεια 
της περιοδοντικής νόσου. Η χρήση αντιβιοτικών 
ή αντισηπτικών έλεγξε σε σημαντικό βαθμό την 
καταστροφή των μαλακών και σκληρών ιστών 
του περιοδοντίου.17 Ο ενοφθαλμισμός συγκε-
κριμένων μικροβίων από την υποουλική πλάκα 
πειραματοζώων με περιοδοντική νόσο σε υγιή 
ζώα προκάλεσε τη νόσο στους υγιείς πληθυσμούς 
και έδειξε ότι τα εν λόγω μικρόβια είναι περι-
οδοντοπαθογόνα.18 Τέλος, μικρόβια που είχαν 
συνδεθεί με την πρόκληση περιοδοντικής νόσου 
στον άνθρωπο, όταν μεταφέρθηκαν σε υγιή ζώα, 
προκάλεσαν και σε αυτά τη νόσο, με κλινική 
εικόνα παρόμοια με εκείνη του ανθρώπου19

•

•

•

•

•

Παθητική ανοσοποίηση με ορούς ή ενεργητική 
με εμβόλια τροποποίησε το επίπεδο της περιοδο-
ντικής καταστροφής σε πειραματόζωα και σε αν-
θρώπους. Σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές,20,21 
η βαρύτητα της νόσου μειώθηκε και κατ’ άλλους22 
αυξήθηκε. Αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι αντι-
φατικά μεταξύ τους, επειδή το αν θα επέλθει 
προστασία ή βλάβη των περιοδοντικών ιστών 
εξαρτάται από το αν οι μηχανισμοί ανοσίας του 
ξενιστή θα στραφούν προς ρόλο προστατευτικό 
ή καταστρεπτικό, ενδεχόμενα εξίσου πιθανά. Σε 
κάθε περίπτωση, οι έρευνες αυτές καταδεικνύουν 
τον αιτιοπαθογενετικό ρόλο του μικροβιακού 
παράγοντα στην περιοδοντική νόσο7

Τοπικοί παράγοντες, όπως το τραύμα από τη 
σύγκλειση, ή συστηματικοί παράγοντες, όπως η 
διαταραχή της ισορροπίας ορμονών, πρωτεϊνών, 
βιταμινών κ.ά. απέτυχαν να προκαλέσουν ουλίτιδα 
ή περιοδοντίτιδα, χωρίς την ταυτόχρονη ύπαρξη 
οδοντικής πλάκας.1

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία αρχικά υπο-
στηρίχθηκε ότι οι μικροοργανισμοί της οδοντικής 
πλάκας είναι οι κύριοι και πρωταρχικοί αιτιολογικοί 
παράγοντες για όλες τις μορφές της περιοδοντικής 
νόσου στα πειραματόζωα και στον άνθρωπο. Η 
επόμενη προσπάθεια στη σύγχρονη έρευνα ήταν 
να συσχετιστούν συγκεκριμένοι μικροοργανισμοί 
με την αιτιοπαθογένεια ορισμένων μορφών της πε-
ριοδοντικής νόσου.3 Αυτό έχει επιτευχθεί με πλήρη 
σαφήνεια στην περίπτωση της νεκρωτικής ελκώδους 
ουλίτιδας (με υπαίτια μικρόβια, για παράδειγμα, την 
Borrelia	vincentii, τη Leptotrichia	buccalis κ.ά.) και 
της εντοπισμένης περιοδοντίτιδας ταχείας εξέλιξης 
(με κύριο παθογόνο αίτιο τον	Actinobacillus	acti-
nomycetemcomitans).1

Σήμερα, έχει επικρατήσει η θεωρία της ειδικής-μη 
ειδικής πλάκας, σύμφωνα με την οποία η περιοδο-
ντική νόσος προκαλείται από σειρά φαινομένων, 
αρχόμενων από την υποουλική αποίκιση βακτηρίων, 
που είναι κυρίως μέλη της φυσιολογικής στοματικής 
χλωρίδας. Από τα ενδογενή αυτά βακτήρια, ορισμένα, 
κυρίως αρνητικά κατά Gram αναερόβια ή δυνητικά 
αναερόβια, είναι περισσότερο παθογόνα για τους 
περιοδοντικούς ιστούς. Αυτό συμβαίνει, επειδή 
διαθέτουν λοιμογόνους παράγοντες που προκαλούν 
άμεση βλάβη στους περιοδοντικούς ιστούς ή παρε-
μποδίζουν την άμυνα του ξενιστή ή και στρέφουν 
τους ανοσιακούς μηχανισμούς προς την επιτέλεση 
καταστρεπτικών διαδικασιών. Τα βακτήρια αυτά, 

•

•
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καλούμενα περιοδοντοπαθογόνα (periodontal patho-
gens), προκαλούν την έναρξη της περιοδοντικής 
φλεγμονής, μόνον εφόσον αυξηθεί σημαντικά η 
αναλογία τους μέσα στο μικροβιακό οικοσύστημα 
της ουλοδοντικής σχισμής ή του περιοδοντικού 
θυλάκου ή της υποουλικής περιοχής γενικότερα. Η 
δράση αυτών των βακτηρίων παρεμποδίζεται από 
άλλα βακτήρια της φυσιολογικής χλωρίδας του 
στόματος, που ονομάζονται ωφελιμιστικά (benefi-
cial), τα οποία καταλαμβάνουν οικολογικές θέσεις 
ή αντλούν διατροφικά στοιχεία που διεκδικούν και 
τα περιοδοντοπαθογόνα βακτήρια.1

Η θεωρία της ειδικής-μη ειδικής πλάκας γεφύ-
ρωσε το χάσμα που υπήρχε μεταξύ των θεωριών της 
ειδικής και της μη ειδικής πλάκας. Με την άποψη 
ότι η έναρξη και η εξέλιξη της περιοδοντικής νόσου 
καθορίζεται τόσο από την παρουσία συγκεκριμένων 
βακτηρίων παθογόνων για το περιοδόντιο, όσο και 
από την αναλογία των βακτηρίων αυτών μέσα στο 
μικροβιακό οικοσύστημα, ήταν δυνατόν να απο-
σαφηνιστούν αναπάντητα από τις προηγούμενες 
θεωρίες ερωτήματα, όπως η ποικιλομορφία της 
νόσου ανά ξενιστή, περιοχή του στόματος ή χρονική 
περίοδο.1

Η σύγχρονη αντίληψη για την αιτιοπαθογένεια της 
περιοδοντικής νόσου είναι ότι ενώ η νόσος αρχικά 
προκαλείται από τα περιοδοντοπαθογόνα μικρόβια, 
από ένα σημείο −όχι απόλυτα διευκρινισμένο− και 
μετά, ρόλο καταστρεπτικό επί των περιοδοντικών 
ιστών αναλαμβάνει και το ανοσοποιητικό σύστημα 
του οργανισμού, στη μορφή τόσο της φυσικής, όσο 
και της επίκτητης (χυμικής ή κυτταρικής) ανοσί-
ας.1 Eνώ οι ανοσοποιητικοί μηχανισμοί έχουν ρόλο 
πρωταρχικά προστατευτικό έναντι της μικροβιακής 
εισβολής, μπορούν τελικά να συντελέσουν στην 
επιδείνωση της φλεγμονής, με πιθανή συνέπεια 
αποδόμηση όλων των περιοδοντικών ιστών (ού-
λων, περιρριζίου,οστεΐνης και φατνιακού οστού).1 
Οι παθογενετικές διαδικασίες που οδηγούν στην 
περιοδοντική νόσο είναι, ως επί το πλείστον, αποτέ-
λεσμα της αντίδρασης του ξενιστή στην επαγόμενη 
από μικροβιακούς παράγοντες ιστική καταστροφή. 
Οι καταστρεπτικές διεργασίες άρχονται μεν από τα 
βακτήρια, αλλά ενισχύονται και υπερτροφοδοτού-
νται περαιτέρω από τα ίδια τα κύτταρα, κυρίως του 
ανοσοποιητικού συστήματος του ξενιστή.

Επιπλέον, η ανάπτυξη και η εξέλιξη της περι-
οδοντικής νόσου επηρεάζεται από γενετικούς και 
περιβαλλοντικούς παράγοντες (γενικές συνθήκες 

διαβίωσης και διατροφής, κάπνισμα, άγχος, stress) 
και από τη συνύπαρξη συστηματικών νοσημάτων, 
όπως διαβήτη, καρδιαγγειακών ή αυτοάνοσων νο-
σημάτων και άλλων. Η περιοδοντική νόσος δηλαδή 
έχει αιτιολογία πολυπαραγοντική23 και διαφέρει από 
άτομο σε άτομο (η ευαισθησία του κάθε ξενιστή 
είναι διαφορετική), ενδοστοματική περιοχή σε άλλη 
περιοχή και από χρονική σε χρονική περίοδο.1

Ο ρόλος της διαφορετικής ευαισθησίας του κάθε 
ασθενούς στην περιοδοντική νόσο φαίνεται με σα-
φήνεια στις περιπτώσεις όπου άτομα με ισχυρά περι-
οδοντοπαθογόνα βακτήρια στη στοματική χλωρίδα 
τους, όπως Porphyromonas	gingivalis	και Tannerella	
forsythia −πρώην Bacteroides	forsythus−, σε ανα-
λογίες ικανές να προκαλέσουν περιοδοντίτιδα και 
μάλιστα προκεχωρημένης βαρύτητας, δεν παρουσι-
άζουν εγκατάσταση και εξέλιξη της περιοδοντικής 
φλεγμονής.24

Οι μεταβολές της δυναμικής ισορροπίας μεταξύ 
μικροβίων και ανοσοποιητικού συστήματος θεω-
ρούνται βασική αιτία υπεύθυνη για την κυκλική 
πορεία της περιοδοντικής νόσου, που περιλαμβάνει 
εξάρσεις (ενεργός φάση) και υφέσεις (μη ενεργός 
φάση της νόσου).25

Κριτήρια για να οριστεί ένα μικρόβιο  
ως περιοδοντοπαθογόνο

Τα αξιώματα του Koch, όπως διατυπώθηκαν 
κατά το 19ο αιώνα για να οριστεί η ύπαρξη αιτι-
ολογικής σχέσης μεταξύ μικροβίων και λοιμωδών 
νοσημάτων,26 δεν μπόρεσαν να χρησιμοποιηθούν 
με αξιοπιστία στην περίπτωση του καθορισμού των 
περιοδοντοπαθογόνων μικροβίων.

Σύμφωνα με τον Socransky,27 τα κριτήρια για 
να οριστεί ένα μικρόβιο ως περιοδοντοπαθογόνο 
είναι τα εξής:
 − Ο μικροοργανισμός πρέπει να απομονώνεται από 

πάσχουσες περιοχές του περιοδοντίου −κυρίως 
περιοδοντικούς θυλάκους− σε πολύ μεγαλύτερη 
συχνότητα και σε μεγαλύτερη ποσότητα απ’ ό,τι 
σε υγιείς περιοχές (όπως π.χ. φυσιολογικές ου-
λοδοντικές σχισμές). Ωστόσο, το μικρόβιο δεν 
αναμένεται να εντοπιστεί σε κάθε περίπτωση της 
νόσου

 − Το μικρόβιο πρέπει να προκαλεί αντίδραση του 
ξενιστή και ιδιαίτερα να μεταβάλλει την ανοσιακή 
απάντηση του ξενιστή. Αυξημένη ή μειωμένη 
ανοσιακή αντίδραση κάθε είδους (φυσική ή επί-
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κτητη) έναντι αυτού του μικροβίου (ή λοιμογόνων 
παραγόντων του) συγκριτικά με άλλα μικρόβια 
είναι ενδεικτική ειδικού παθογενετικού ρόλου 
του μικροβίου στη δημιουργία ή εξέλιξη της 
περιοδοντικής νόσου

 − Το μικρόβιο πρέπει να διαθέτει λοιμογόνους πα-
ράγοντες και μηχανισμούς που εμπλέκονται στον 
αιτιοπαθογενετικό μηχανισμό της περιοδοντικής 
νόσου

 − Με την εξάλειψη ή την ποσοτική ελάττωση του 
μικροβίου πρέπει να θεραπεύεται η περιοδοντική 
νόσος ή να μειώνεται η βαρύτητά της, χωρίς να 
μεταβάλλεται η σύνθεση της οδοντικής μικρο-
βιακής πλάκας. Στην πράξη, το συγκεκριμένο 
κριτήριο είναι δύσκολο να εφαρμοστεί, επειδή η 
περιοδοντική θεραπεία κατά κανόνα επηρεάζει 
περισσότερους του ενός μικροοργανισμούς

 − Ο μικροοργανισμός μετά από ενοφθαλμισμό του 
στη στοματική κοιλότητα αξενικών πειραματο-
ζώων πρέπει να προκαλεί περιοδοντική φλεγμονή 
ή βλάβη

 − Νεότερες τεχνικές, όπως ο checkerboard υβρι-
δισμός DNA-DNA (checkerboard DNA-DNA 
hybridization) και η αλυσιδωτή αντίδραση πο-
λυμεράσης (PCR)Π σήμερα, επιτρέπουν την 
εντόπιση συγκεκριμένων μικροβίων σε μεγάλες 
ποσότητες σε υποουλικά δείγματα πλάκας. Το 
γεγονός αυτό έχει καταστήσει δυνατή την πραγ-

ματοποίηση προοπτικών μελετών, στις οποίες 
μπορεί να εκτιμηθεί ο κίνδυνος εμφάνισης ή 
εξέλιξης της περιοδοντικής νόσου που επάγεται 
από την παρουσία ενός συγκεκριμένου μικροβίου 
σε καθορισμένα επίπεδα. Η ύπαρξη προοπτικών 
μελετών εκτίμησης του κινδύνου της ανάπτυξης 
ή εξέλιξης της περιοδοντικής νόσου είναι το έκτο 
κριτήριο του Socransky.
Τα κριτήρια αυτά, μολονότι δεν είναι ιδεώδη (π.χ. 

αγνοούν παράγοντες γενετικούς, περιβαλλοντικούς, 
συστηματικούς, το επίπεδο στοματικής υγιεινής κ.ά.), 
έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα για τον καθορι-
σμό των περιοδοντοπαθογόνων μικροβίων (Πίνακας 
1). Στο Παγκόσμιο Συμπόσιο Περιοδοντολογίας του 
1996,28 τρία βακτήρια θεωρήθηκαν ότι φέρουν τον 
υψηλότερο βαθμό τεκμηρίωσης του περιοδοντοπα-
θογόνου ρόλου τους: A.	actinomycetemcomitans, 
P.	gingivalis και B.	forsythus	(νυν	T.	forsythia). Για 
τα υπόλοιπα βακτήρια που φέρονται ως πιθανά 
(δυνητικά) περιοδοντοπαθογόνα (όπως Prevotella	
intermedia, Fusobacterium	nucleatum, Eikenella	
corrodens, σπειροχαίτες κ.ά.) η υπάρχουσα ερευνη-
τική τεκμηρίωση είναι χαμηλότερου βαθμού.

Βιοϋμένια ή βιολογικά υμένια (biofilms)
Τα βιοϋμένια ή βιολογικά υμένια (biofilms) είναι 

οικοσυστήματα μικροβίων, που εμπεριέχονται σε 

Πίνακας 1. Τα κριτήρια του Socransky, όπως εφαρμόζονται σε διάφορα μικροβιακά είδη για να δείξουν με ισχυρή 
πιθανότητα ότι έχουν περιοδοντοπαθογόνο δράση1,3

Μικροβιακά είδη Απομόνωση 
και προοπτικές 
μελέτες

Ελάττωση 
και 
εξάλειψη

Αντίδραση 
ξενιστή

Λοιμογόνοι 
παράγοντες

Μελέτες σε 
πειραματόζωα

Porphyromonas	gingivalis +++ +++ +++ +++ +++
Actinobacillus 
actinomycetemcomitans

+++ +++ +++ +++ +++

Prevotella	intermedia +++ +++ ++ +++ ++
Fusobacterium	nucleatum +++ + ++ ++ +
Tannerella	forsythia	(πρώην	
Bacteroides	forsythus)

+++ ++ + + +

campylobacter	rectus +++ + + + −
Eikenella	corrodens +++ + + + +
Peptostreptococcus	micros ++ + + + −
Spirochetes +++ +++ ++ +++ +
−:	Καμιά	βιβλιογραφική	αναφορά,	+:	Χαμηλή	ερευνητική	τεκμηρίωση,	++:	μέτρια	ερευνητική	τεκμηρίωση,		
+++:	υψηλή	ή	επαρκής	ερευνητική	τεκμηρίωση
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εξωκυττάρια ουσία, που ονομάζεται γλυκοκάλυκας 
(glycocalyx) και προσφύονται μεταξύ τους ή και σε 
επιφάνειες ή διεπιφάνειες.29 Σχηματίζονται σε όλες 
τις στερεές επιφάνειες σε υγρό περιβάλλον, όπως ια-
τρικές προσθετικές συσκευές, τα δόντια και άλλες.

Τα κύρια χαρακτηριστικά και οι βασικές ιδιότητες 
των βιοϋμενίων είναι τα εξής:30,31

«Κανάλια» επιτρέπουν την παροχή θρεπτικών 
συστατικών και την αποβολή μη χρήσιμων με-
ταβολικών προϊόντων (μορφή κυκλοφορικών 
«συστημάτων»)
Υπάρχουν επιμέρους μικροπεριβάλλοντα, με δια-
φορετικό pH, συγκέντρωση ιόντων, οξειδοαναγω-
γικό δυναμικό κ.ά. Η ποικιλότητα των συνθηκών 
αυτών επιτρέπει την επιβίωση ανθεκτικότερων 
βακτηριακών στελεχών
Διευκολύνεται η βακτηριακή προσκόλληση. Για 
παράδειγμα, οι πρώιμοι αποικιστές μεταβάλλουν 
το περιβάλλον και διευκολύνουν την προσκόλ-
ληση και την ανάπτυξη των ενδιάμεσων και των 
όψιμων αποικιστών
Μετά από την προσκόλληση στην επιφάνεια, 
διαφοροποιείται ο μικροβιακός φαινότυπος. Η 
προσκόλληση των βακτηρίων σε συγκεκριμένους 
υποδοχείς του ξενιστή συνεπάγεται μεταβολή 
της γονιδιακής έκφρασης των κυττάρων του 
ξενιστή. Ειδικότερα, μετά από τη βακτηριακή 
προσκόλληση σε επιφάνειες αυξάνεται η σύνθεση 
πρωτεϊνών που συμμετέχουν στον καταβολισμό 
των υδατανθράκων, στη βιοσύνθεση αμινοξέων 
και λιπαρών οξέων και στην κυτταρική διαίρεση. 
Επομένως, ως αποτέλεσμα της προσκόλλησης, 
εμφανίζεται άμεση επίδραση του βιοϋμενίου στη 
γονιδιακή έκφραση. Μπορεί να παρατηρηθεί και 
η έμμεση επίδραση, ως αποτέλεσμα μεταβολής 
των συνθηκών στο βιοϋμένιο32

Η κυτταρική επικοινωνία πραγματοποιείται στα 
θετικά κατά Gram βακτήρια μέσω μικρών δια-
λυτών πεπτιδίων, ενώ σε πολλά αρνητικά κατά 
Gram βακτήρια μέσω λακτονών ακυλ-ομοσερί-
νης (AHLs) και εξαρτάται από την κυτταρική 
πυκνότητα (quorum sensing).31,32 Είναι δυνατόν 
να λαμβάνει χώρα μεταξύ ίδιων ή διαφορετικών 
βακτηριακών ειδών, ενώ ταυτόχρονα γίνεται και 
ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης. Κλινική συ-
νέπεια του γεγονότος αυτού είναι η μείωση της 
ευαισθησίας των βακτηριακών κυττάρων έναντι 
των αντιμικροβιακών παραγόντων (αύξηση της 
ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης MIC 

•

•

•

•

•

μέχρι 1000 φορές)
Ανταλλάσσονται γενετικές πληροφορίες μεταξύ 
βακτηρίων του ίδιου ή άλλου είδους (π.χ. γενε-
τικός μετασχηματισμός, μεταφορά πλασμιδίων 
ή τρανσποζονίων), με αποτέλεσμα την αύξηση 
της μεταβολικής ποικιλότητας
Στα βιοϋμένια, τα βακτήρια αναπτύσσουν μη-
χανισμούς αυξημένης αντίστασης στα βλαπτικά 
ερεθίσματα του εξωτερικού περιβάλλοντος, σε 
αντιμικροβιακούς παράγοντες και έναντι της 
άμυνας του ξενιστή (π.χ. αυξημένη αντίσταση 
στη φαγοκυττάρωση), όπως (α) μεταλλαγές, (β) 
παραγωγή τροποποιητικών ενζύμων, (γ) παρε-
μπόδιση της διείσδυσης του αντιμικροβιακού 
παράγοντα από το στρώμα του βιοϋμενίου, (δ) 
απενεργοποίηση του αντιμικροβιακού παράγοντα 
από την απελευθέρωση ενζύμων, όπως οι β-λα-
κταμάσες έναντι των λακταμικών αντιβιοτικών, 
(ε) τροποποίηση του βακτηριακού φαινοτύπου ως 
αποτέλεσμα της προσκόλλησης σε επιφάνεια, (στ) 
μείωση του ρυθμού ανάπτυξης των βακτηρίων, 
με αποτέλεσμα την αυξημένη αντοχή στα αντιβι-
οτικά, (ζ) φυσική επιλογή εντός του βιοϋμενίου 
(επιβιώνουν τα πιο ανθεκτικά στελέχη) και (η) 
μεταβίβαση γονιδίων αντίστασης (π.χ. μεταφορά 
τρανσποζονίων που κωδικοποιούν την αντίσταση 
στις τετρακυκλίνες μεταξύ στρεπτοκόκκων33).
Τα μεγαλύτερα σε ηλικία βιοϋμένια του Strep-

tococcus	sanguis βρέθηκαν περισσότερο ανθεκτικά 
στη χλωρεξιδίνη απ’ ό,τι τα νεότερα σε ηλικία34

Στα βιοϋμένια αναπτύσσεται αυξημένη συνεργική 
παθογενετική ικανότητα (pathogenic synergism), 
με αποτέλεσμα, για παράδειγμα, τη δυνατότητα 
πρόκλησης αποστημάτων.
Τα οδοντικά βιοϋμένια συμπεριλαμβάνονται στα 

πλέον πολύπλοκα υμένια που υπάρχουν στη φύση, 
με περίπου 500 είδη υποουλικών βακτηρίων.35

Η υψηλή πολυπλοκότητα των οδοντικών βιοϋ-
μενίων οφείλεται κυρίως:3

 − Στην απουσία ανασχηματισμού ή αναδιαμόρφω-
σης στην οδοντική επιφάνεια

 − Στην υψηλή περιεκτικότητα του στοματικού 
περιβάλλοντος σε θρεπτικά συστατικά

 − Στην έντονη ικανότητα συνάθροισης (coaggre-
gation) των μικροβίων της στοματικής κοιλότη-
τας.
Αναφορικά με τη δομή των οδοντικών βιοϋμενίων, 

το ομοεστιακό μικροσκόπιο σάρωσης με laser αποκά-
λυψε ότι κανάλια και πόροι συνδέουν τα υπερουλικά 

•

•

•
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οδοντικά βιοϋμένια με την οδοντική επιφάνεια. Τα 
υποουλικά οδοντικά βιοϋμένια δεν μπορούν άμεσα 
να παρατηρηθούν με αυτό το μικροσκόπιο. Με 
ιστολογικές τομές και οπτικό μικροσκόπιο δείχθηκε 
μια πολωτική διάταξη. 

Τα υποουλικά οδοντικά βιοϋμένια που προσφύ-
ονται στην οδοντική επιφάνεια αποτελούν επέκτα-
ση των υπερουλικών βιοϋμενίων, πιθανόν έχουν 
ανάλογη σύσταση (θετικοί κατά Gram κόκκοι και 
βακτηρίδια) και είναι ισχυρά προσπεφυμένα.36 
Αντίθετα, τα υποουλικά οδοντικά βιοϋμένια που 
προσφύονται στο επιθήλιο των περιοδοντικών θυ-
λάκων περιέχουν αρνητικά κατά Gram βακτηρίδια 
(Porphyromonas	gingivalis, Treponema	denticola, 
Tannerella	forsythia), που περιλαμβάνουν και κινητά 
είδη.37,38 Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε και η ύπαρξη 
μιας ενδιάμεσης ζώνης, με πιθανές διαφορές στη 
μικροβιακή σύνθεση, στην παθογονικότητα, στη 
φυσιολογική κατάσταση και στην ανταπόκριση στην 
αντιμικροβιακή θεραπεία.30

Συμπερασματικά, στις ημέρες μας, η έννοια του 
«οδοντικού βιοϋμενίου» έχει αντικαταστήσει την 
παλαιότερη έννοια της «οδοντικής πλάκας», με σκοπό 
να τονιστούν οι πολύπλοκες δυναμικές σχέσεις που 

αναπτύσσονται μεταξύ των βακτηρίων.30

Μικροοργανισμοί που συμμετέχουν  
στην αιτιοπαθογένεια των διαφόρων 
μορφών της περιοδοντικής νόσου

Μετά από τον καθορισμό των κριτηρίων για να 
χαρακτηριστεί ένας μικροοργανισμός ως περιοδο-
ντοπαθογόνος, ακολούθησε πλήθος ερευνών, που ως 
σκοπό είχαν να καταγράψουν ποια βακτηριακά είδη 
απαντώνται σε κάθε μορφή της περιοδοντικής νόσου, 
καθώς και σε ποιες μεταξύ τους ποσοτικές αναλο-
γίες. Η προσπάθεια αυτή ενισχύθηκε καθοριστικά 
από την εισαγωγή της μεθόδου μικροσκόπησης σε 
σκοτεινό πεδίο από τους Listgarten και Helldén στα 
1978, η οποία επέτρεψε και τη μελέτη βακτηρίων 
που ήταν κινητά ή δεν μπορούσαν να καλλιεργη-
θούν, όπως είναι οι σπειροχαίτες.39 Παράλληλα, 
χρησιμοποιήθηκαν και οι έως τότε γνωστές μέθοδοι, 
όπως οπτικό και ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, καθώς 
και καλλιέργειες.

Με βάση τις παραπάνω έρευνες, εντοπίστηκαν 
τα βασικά περιοδοντοπαθογόνα βακτήρια και οι 
ποσοτικές αναλογίες τους σε κάθε μορφή της περι-

Πίνακας 2. Περιοδοντοπαθογόνα μικροβιακά είδη που εμπλέκονται στην αιτιοπαθογένεια των κυριότερων νοσημάτων 
του περιοδοντίου. Συνδυασμένα δεδομένα από διάφορες μελέτες: Για τις ουλικές νόσους,39,40 για τη χρονία περιοδοντίτιδα 
βραδείας εξέλιξης,41,42 τη χρονία περιοδοντίτιδα ταχείας εξέλιξης43,44 και τις νεκρωτικές περιοδοντικές νόσους45,46

Περιοδοντοπαθογόνα 
μικροβιακά είδη

Ουλικές 
νόσοι

Χρονία 
περιοδοντίτιδα 
βραδείας εξέλιξης

Χρονία 
περιοδοντίτιδα 
ταχείας εξέλιξης

Νεκρωτικές 
περιοδοντικές 
νόσοι

Porphyromonas	gingivalis − +++ + − −
Actinobacillus	
actinomycetemcomitans

− ++ +++ −

Prevotella	intermedia/nigrescens ++ +++ ++ +++
Tannerella	forsythia − +++ + − −
Fusobacterium	spp. +++ +++ + ++
Peptostreptococcus	micros − +++ + − −
campylobacter	rectus + ++ + −
Treponema	spp. ++ +++ ++ −
Enteric	rods	/	Pseudomonas + + − − +++
β-αιμολυτικοί	Streptococci +++ ++ ? −
candida	spp. + − − − −
Actinomyces	spp. +++ − − −

−: Αριθμός όχι μεγαλύτερος σε σχέση με υγιείς ιστούς, + −: Απομονώνεται ενίοτε, +: <10% των ασθενών θετικοί,  
++: <50% των ασθενών θετικοί, +++: >50% των ασθενών θετικοί, ?: Ασαφές
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οδοντικής νόσου με ικανοποιητική ακρίβεια. 
Στον πίνακα 2 καταγράφονται συνδυασμένα δε-

δομένα (combined data) από διάφορες έρευνες39-46 
περί των κύριων περιοδοντοπαθογόνων μικροβιακών 
ειδών που εμπλέκονται στην αιτιοπαθογένεια των 
κυριότερων νοσημάτων του περιοδοντίου.

Σύγχρονη θεωρία (πρότυπο)  
για το μηχανισμό έναρξης των ουλικών 
φλεγμονωδών αντιδράσεων

Στο 5ο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο Περιοδοντολογίας 
(Ittingen, Ελβετία, 2005) διατυπώθηκε η επικρατούσα 
στις μέρες μας θεωρία (πρότυπο), αναφορικά με το 
μηχανισμό έναρξης των φλεγμονωδών αντιδράσεων 
στα ούλα.47 Το πρότυπο αυτό δεν αποτελεί μια νέα 
υπόθεση, αλλά μια συγκέντρωση των δεδομένων 
που έχουν ήδη τεκμηριωθεί από in	vitro και in	vivo 
μελέτες, καθώς και ιστολογικές αξιολογήσεις υγιών 
και φλεγμαινόντων ουλικών ιστών48 και, συγκεκρι-
μένα, αποδέχεται τα εξής:
 α. Τα επιθηλιακά κύτταρα της ουλοδοντικής σχι-

σμής είναι τα πρώτα κύτταρα του ξενιστή που 
προσβάλλονται από τα βακτήρια. Τα βακτήρια 
προσκολλώνται στα επιθηλιακά κύτταρα μέσω 
των φιμπριών τους. Τα περιοδοντοπαθογόνα A.	
actinomycetemcomitans και P.	gingivalis έχουν 
την ικανότητα διείσδυσης μέσα στα επιθηλιακά 
κύτταρα in	vitro. Βακτηριακά δομικά στοιχεία 
(λιποπολυσακχαρίτης, πεπτιδογλυκάνη κ.ά.) και 
προϊόντα (πρωτεάσες, πεπτίδια κ.ά.) που απο-
πίπτουν ή εκκρίνονται μπορούν να διαχυθούν 
διαμέσου του επιθηλίου και να δράσουν ως λοι-
μογόνοι παράγοντες στα ούλα, αλλά και στον 
υποκείμενο συνδετικό ιστό.

 β. Η προσκόλληση των βακτηρίων στα επιθηλιακά 
κύτταρα επάγει την έκκριση από τα τελευταία 
IL-1β, TNF-α, IL-6 και IL-8. Η ελευθέρωση IL-8 
από τα επιθηλιακά κύτταρα μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί και κατόπιν αλληλεπίδρασης με βα-
κτηριακό λιποπολυσακχαρίτη, πεπτιδογλυκάνη 
και λιποτειχικό οξύ. Οι πρωτεΐνες της θερμικής 
καταπληξίας (heat shock proteins, hsp) μπορούν 
να επάγουν την παραγωγή IL-6.

 γ. Ταυτόχρονα, λοιμογόνοι παράγοντες που έχουν 
διεισδύσει στο συνδετικό ιστό μπορούν να διεγεί-
ρουν άμεσα ή έμμεσα κύτταρα του ξενιστή του 
συνδετικού ιστού, όπως λευκοκύτταρα, ινοβλά-
στες, μαστοκύτταρα, ενδοθηλιακά κύτταρα, δεν-

δριτικά κύτταρα και λεμφοκύτταρα. Για παράδειγ-
μα, ο λιποπολυσακχαρίτης, η πεπτιδογλυκάνη, το 
λιποτειχικό οξύ και οι φίμπριες αλληλεπιδρούν με 
τους Toll-like υποδοχείς (TLRs) των μακροφάγων 
ή των ινοβλαστών και επάγουν την ελευθέρωση 
προφλεγμονωδών κυτταροκινών (π.χ. IL-1β, 
TNF-α, IL-6), χημειοτακτικών μορίων (MIP-1α, 
MIP-2, MCP-1, MCP-5, IL-8) και προσταγλαν-
δίνης Ε2. Τα μαστοκύτταρα συνθέτουν de	novo 
και εκκρίνουν προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες 
(π.χ. IL-1β, TNF-α, IL-6), όταν οι υποδοχείς 
TLR-4 διεγείρονται από το λιποπολυσακχαρίτη 
και ελευθερώνουν ισταμίνη, λευκοτριένες και 
TNF-α, όταν οι υποδοχείς TLR-2 ενεργοποιού-
νται από την πεπτιδογλυκάνη. Τα ενδοθηλιακά 
κύτταρα ενεργοποιούνται από τους βακτηριακούς 
λοιμογόνους παράγοντες και από μεσολαβητές 
της φλεγμονής, π.χ. IL-1β, TNF-α, ισταμίνη, 
οι οποίοι εκκρίνονται από τα ενεργοποιημένα 
κύτταρα του ξενιστή. Τα ενεργοποιημένα ενδοθη-
λιακά κύτταρα εκφράζουν μόρια της επιφάνειάς 
τους, όπως σελεκτίνες (-P, -E) και ICAMs, που 
παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξαγγείωση των 
λευκοκυττάρων. Ειδικότερα, τα λευκοκύτταρα 
προσκολλώνται στα αγγειακά τοιχώματα, κυλούν 
(rolling) κατά μήκος του αγγειακού ενδοθηλίου, 
στη συνέχεια προσκολλώνται ισχυρά στο ICAM-1, 
οπότε διακόπτεται η κύλιση, και, τέλος, περνούν 
ανάμεσα από τα ενδοθηλιακά κύτταρα (διαπίδυση) 
και εισέρχονται μέσα στο συνδετικό ιστό. Στη 
συνέχεια, τα λευκοκύτταρα μεταναστεύουν προς 
την περιοχή της λοίμωξης διαμέσου των ιστών, 
υπό την επίδραση χημειοτακτικών ουσιών είτε του 
ξενιστή (π.χ. IL-8, MCP-1) είτε των βακτηρίων 
(φίμπριες, fMLP κ.ά.). Αρχικά, τα ουδετερόφιλα 
και αργότερα τα μακροφάγα καταφθάνουν στον 
τόπο της λοίμωξης και αρχίζουν τη φαγοκυτ-
τάρωση των βακτηρίων και των λοιμογόνων 
παραγόντων τους.

 δ. Τα βακτήρια διαθέτουν λοιμογόνους παράγοντες 
τροποποίησης της παραπάνω φλεγμονώδους 
αντίδρασης. Τα περιοδοντοπαθογόνα ελευθε-
ρώνουν πρωτεάσες που μπορούν να διασπούν 
τη LBP −πρωτεΐνη που συνδέεται με το λιπο-
πολυσακχαρίτη− και τον υποδοχέα CD14, με 
αποτέλεσμα τη μη αναγνώριση της παρουσίας 
των περιοδοντοπαθογόνων από τον ξενιστή. 
Επίσης, οι βακτηριακές πρωτεάσες διασπούν 
προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες (IL-1β, IL-6), 
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χημειοτακτικές ουσίες (IL-8, MCP-1) και μόρια 
κυτταρικής προσκόλλησης (ICAM-1), με αποτέ-
λεσμα την παρεμπόδιση της μετανάστευσης των 
λευκοκυττάρων προς τον τόπο της λοίμωξης. Οι 
πρωτεάσες αυτές μπορούν επίσης να διασπούν 
υποδοχείς του συμπληρώματος στα ουδετερόφιλα. 
Τα περιοδοντοπαθογόνα επίσης παράγουν τοξίνες 
έναντι των λευκοκυττάρων ή αναστολέων της 
φαγοκυττάρωσης.

 ε. Με τον παραπάνω μηχανισμό πυροδοτείται η 
έναρξη των φλεγμονωδών αντιδράσεων στα 
ούλα, που ιστολογικά παρατηρούνται ακόμα 
και στους κλινικά υγιείς περιοδοντικούς ιστούς. 
Οι φλεγμονώδεις αυτές αντιδράσεις ουσιαστικά 
αποτελούν το αρχικό στάδιο για οποιαδήποτε 
πιθανή περαιτέρω εξέλιξη σε ουλίτιδα ή περιο-
δοντίτιδα.

 στ. Ο μηχανισμός πιθανής εξέλιξης σε ουλίτιδα ή 
περιοδοντίτιδα είναι πολύ πιο πολύπλοκος απ’ ό,τι 
περιγράφεται στο παραπάνω πρότυπο, περιλαμ-
βάνει την εμπλοκή του ανοσιακού συστήματος 
του ξενιστή σε μεγάλο βαθμό και μέχρι σήμερα 
δεν έχει αποσαφηνιστεί λεπτομερώς.

Σύγχρονη θεώρηση για τη μικροβιακή 
αιτιολογία και παθογένεια  
της περιοδοντικής νόσου

Στο 5ο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο Περιοδοντολογίας 
διατυπώθηκε ένα σύνολο θέσεων, που αντιπροσω-
πεύουν την κρατούσα σήμερα θεώρηση αναφορικά 
με τη μικροβιακή αιτιολογία και την παθογένεια της 
περιοδοντικής νόσου. Οι κυριότερες από αυτές τις 
θέσεις είναι οι εξής:31,47-51

Διάφορα μικροβιακά είδη έχουν συσχετιστεί 
αιτιολογικά με την περιοδοντική νόσο, με βάση 
την ανίχνευσή τους με καλλιεργητικές και μορι-
ακές μεθόδους, τις αναλογίες τους στο οδοντικό 
βιοϋμένιο, τις ανοσιακές αντιδράσεις και τις 
βιοχημικές ιδιότητες που είναι συμβατές με την 
παθογονικότητα
Τα περισσότερα βακτηριακά είδη που εμπλέκονται 
στην παθογένεια της περιοδοντίτιδας μπορούν να 
εντοπιστούν σε χαμηλές αναλογίες σε περιοδο-
ντικά υγιή άτομα (π.χ. A.	actinomycetemcomitans 
και P.	gingivalis)
Το μεγαλύτερο τμήμα της περιοδοντικής κατα-
στροφής προκαλείται από την ανοσιακή αντίδραση 
του ξενιστή, η οποία επάγεται από τη μικροβιακή 

•

•

•

πρόκληση
Επειδή μεγάλος αριθμός υποουλικών βακτηρίων 
δεν έχουν καλλιεργηθεί και επομένως δεν έχουν 
χαρακτηριστεί βιοχημικά, μπορεί και να υπάρχουν 
και άλλοι αιτιολογικοί παράγοντες που δεν έχουν 
εντοπιστεί μέχρι σήμερα
Κύριοι παράγοντες των μικροβίων έναντι του 
ανοσοποιητικού συστήματος του ξενιστή περιλαμ-
βάνουν (α) προστατευτικά μόρια της βακτηριακής 
επιφάνειας (π.χ. έλυτρα, πολυσακχαρίτες), (β) 
επιθετικοί λοιμογόνοι παράγοντες (π.χ. λευκοτοξί-
νη, πρωτεάσες), (γ) διείσδυση μέσα στα κύτταρα 
του ξενιστή και (δ) τροποποίηση της ανοσιακής 
αντίδρασης (ενίσχυση ή καταστολή)
Οι κύριοι βακτηριακοί λοιμογόνοι παράγοντες 
που έχουν συσχετιστεί με την καταστροφή των 
περιοδοντικών ιστών σε πειραματικές μελέτες 
είναι ο λιποπολυσακχαρίτης, οι φίμπριες και 
διάφορες πρωτεάσες. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει 
τεκμηρίωση του περιοδοντοπαθογόνου ρόλου 
των παραπάνω λοιμογόνων παραγόντων από 
μελέτες σε ανθρώπους και οι παθογενετικές οδοί 
δεν έχουν ανακαλυφθεί in	vivo.

Βακτηριακά συμπλέγματα  
(bacterial complexes)

Σε δείγματα υποουλικών βιοϋμενίων συχνά εντο-
πίστηκαν να συνυπάρχουν συγκεκριμένα βακτηριακά 
είδη, όπως τα ακόλουθα:
 − P.	gingivalis – T.	forsythia52

 − P.	gingivalis – T.	denticola53

 − F.	nucleatum – P.	Intermedia.54

Τα δεδομένα των μελετών αυτών συνετέλεσαν στη 
διατύπωση της υπόθεσης ότι η συνύπαρξη μεταξύ 
των διαφορετικών βακτηριακών ειδών στα οδοντικά 
βιοϋμένια δεν είναι τυχαία, αλλά αναπτύσσονται 
συγκεκριμένες σχέσεις μεταξύ συγκεκριμένων βα-
κτηριακών ειδών.55

Με σκοπό τη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής, 
στο Forsyth Dental Center της Βοστώνης πραγματο-
ποιήθηκε μία ιδιαίτερα σημαντική μελέτη,55 η οποία 
εξέτασε ειδικότερα τις σχέσεις:

Μεταξύ των βακτηριακών ειδών σε δείγματα 
υποουλικών βιοϋμενίων
Μεταξύ των βακτηριακών συμπλεγμάτων και των 
κλινικών παραμέτρων της χρονίας περιοδοντίτιδας 
βραδείας εξέλιξης.
Η μελέτη περιελάμβανε 185 άτομα, 25 από τα 

•

•

•

•

•
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οποία είχαν υγιείς περιοδοντικούς ιστούς και 160 
εμφάνιζαν απώλεια πρόσφυσης. Οι κλινικές πα-
ράμετροι αξιολογήθηκαν αμέσως πριν (έναρξη, 
baseline) και τρεις μήνες μετά από την περιοδοντική 
θεραπεία και ήταν ο δείκτης πλάκας, η ερυθρότητα, 
η αιμορραγία κατά την ανίχνευση, η διαπύηση, το 
μέσο κλινικό βάθος των θυλάκων και η μέση κλινική 
απώλεια πρόσφυσης. Ελήφθησαν 13.321 δείγματα 
υποουλικής πλάκας με εργαλεία Gracey από κάθε 
δόντι όλων των ασθενών σε κάθε συνεδρία. Με τη 
μέθοδο checkerboard DNA-DNA υβριδισμού εντο-
πίστηκαν 40 βακτηριακά είδη σε κάθε δείγμα. Ως 
αποτελέσματα απομονώθηκαν 32 βακτηριακά είδη 
και 29 από αυτά κατετάγησαν σε 5 ομάδες, οι οποίες 
ονομάζονται «βακτηριακά συμπλέγματα» (bacterial 
complexes), καθένα από τα οποία χαρακτηρίστηκε 
αυθαίρετα με διαφορετικό χρώμα.

Το ερυθρό σύμπλεγμα απαρτιζόταν από τρία 
είδη: Porphyromonas	 gingivalis, Tannerella	
forsythia, Treponema	 denticola. Το πορτοκα-
λί σύμπλεγμα περιελάμβανε κυρίως τα βακτήρια 
Fusobacterium	nucleatum, Prevotella	intermedia, 
Prevotella	nigrescens, Peptostreptococcus	micros, 
campylobacter	 rectus. Το πράσινο σύμπλεγμα 
αποτελείτο από τον a ορότυπο του Actinobacillus	
actinomycetemcomitans, την Eikenella	corrodens 
και τον c.	concisus. Το κίτρινο σύμπλεγμα περιε-
λάμβανε τους στρεπτόκοκκους S.	mitis, S.	sanguis, 
S.	oralis. Το μωβ σύμπλεγμα συνίστατο από τα 
βακτήρια Actinomyces	odontolyticus και Veillonella	
parvula. Τρία βακτηριακά είδη δεν κατετάγησαν σε 
κανένα σύμπλεγμα: Ορότυπος b του Actinobacillus	
actinomycetemcomitans, ο Actinomyces	viscosus 
και η S.	noxia.

Στατιστικά, το ερυθρό σύμπλεγμα συνευρισκόταν 
έντονα με το πορτοκαλί σύμπλεγμα. Το πράσινο 
σύμπλεγμα στατιστικά συσχετιζόταν ισχυρά με την 
παρουσία του κίτρινου συμπλέγματος και λιγότερο 
ισχυρά με το πορτοκαλί σύμπλεγμα. Τα μέλη του 
ερυθρού συμπλέγματος εντοπίζονταν σπάνια, όταν 
απουσίαζαν τα μέλη του πορτοκαλί συμπλέγματος. 
Καθώς αυξάνεται η αποίκιση από το πορτοκαλί σύ-
μπλεγμα, περισσότερες περιοχές αποικίζονται από 
αυξανόμενα σε αριθμό μέλη του ερυθρού συμπλέγ-
ματος. Ένα υψηλό ποσοστό περιοχών, στις οποίες 
το ερυθρό σύμπλεγμα δεν εντοπίστηκε αποικιζόταν 
από μέλη του πορτοκαλί συμπλέγματος. Τα δεδομένα 
αυτά υποδηλώνουν ότι ο αποικισμός του πορτοκαλί 
συμπλέγματος προηγείται του αποικισμού του ερυ-

θρού συμπλέγματος.
Η συχνότητα και ο αριθμός όλων των ειδών του 

ερυθρού συμπλέγματος παρουσίασαν πολύ ισχυρή 
θετική στατιστική συσχέτιση με το κλινικό βάθος των 
θυλάκων, ενώ η αντίστοιχη στατιστική συσχέτιση 
για το πορτοκαλί σύμπλεγμα χαρακτηρίστηκε ως 
σημαντικά θετική. Τα είδη του κίτρινου συμπλέγ-
ματος και τα αταξινόμητα είδη δεν εμφάνισαν στα-
τιστικώς σημαντική συσχέτιση με το κλινικό βάθος 
των θυλάκων. Οι περιοχές που δεν περιείχαν κάποιο 
από τα βακτηριακά είδη του ερυθρού συμπλέγματος 
παρουσίασαν τα χαμηλότερα βάθη θυλάκων, ενώ οι 
περιοχές που περιείχαν και τα τρία είδη του ερυθρού 
συμπλέγματος εμφάνισαν τα υψηλότερα βάθη θυ-
λάκων. Ισχυρή θετική στατιστική συσχέτιση με την 
αιμορραγία κατά την ανίχνευση παρουσίασαν μόνο 
τα μέλη του ερυθρού συμπλέγματος.

Συμπερασματικά, το κίτρινο, το πράσινο και το 
μωβ σύμπλεγμα αποτελούν τους πρώιμους αποικι-
στές (early colonizers) της οδοντικής επιφάνειας. Το 
κίτρινο σύμπλεγμα αποτελείται από στρεπτόκοκκους, 
που έχουν συσχετιστεί κυρίως με την ανάπτυξη τερη-
δόνας, ενώ περιορισμένα δεδομένα έχουν αναφερθεί 
για τη σχέση τους με την περιοδοντική νόσο. Το 
πράσινο σύμπλεγμα έχει το χαρακτηριστικό ότι τα 
μέλη του είναι καπνόφιλα βακτήρια, που είτε έχουν 
συσχετιστεί με την ανάπτυξη κυρίως εντοπισμένης 
χρονίας περιοδοντίτιδας ταχείας εξέλιξης (ορότυπος 
a του A.	actinomycetemcomitans, E.	corrodens) 
είτε δεν έχουν αναφερθεί ως περιοδοντοπαθογόνα 
(c.	concisus). Για τα μέλη του μωβ συμπλέγματος 
υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα για τη σχέση τους 
με την ανάπτυξη περιοδοντικής νόσου. Τα μέλη του 
πορτοκαλί συμπλέγματος είναι ενδιάμεσοι αποικιστές, 
συνδέουν τους πρώιμους με τους όψιμους αποικιστές 
(late colonizers) και σε σημαντικό βαθμό υπάρχουν 
ενδείξεις εμπλοκής τους με την αιτιοπαθογένεια της 
περιοδοντικής νόσου. Τέλος, τα μέλη του ερυθρού 
συμπλέγματος είναι οι όψιμοι αποικιστές και για τα 
βακτήρια αυτά υπάρχουν ισχυρά δεδομένα που τα 
συσχετίζουν με την παθογένεια της περιοδοντικής 
νόσου.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα ευρήματα της 
μελέτης των Socransky et al είναι αποκλειστικά στα-
τιστικού χαρακτήρα και η κατάταξη των βακτηρίων 
σε συμπλέγματα έχει πραγματοποιηθεί με αμιγώς 
στατιστικά (μαθηματικά) κριτήρια και όχι με βάση 
βιολογικά δεδομένα ή μηχανισμούς. Παρόλα αυτά, 
πολλές μελέτες έχουν τεκμηριώσει ερευνητικά δε-
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δομένα, που υποστηρίζουν μέχρι ένα βαθμό, αλλά 
όχι απόλυτα, την παραπάνω στατιστική ταξινόμηση. 
Οι P.	gingivalis και T.	forsythia εντοπίστηκαν πιο 
συχνά και σε υψηλότερους αριθμούς σε βαθύτερους 
περιοδοντικούς θυλάκους ενηλίκων και ο P.	gingivalis 
δεν εντοπίστηκε ποτέ σε απουσία της T.	forsythia.52 
Οι P.	gingivalis και T.	denticola συνυπήρχαν σε 
υψηλούς αριθμούς σε θυλάκους βάθους >6 mm.37 Τα 
βακτήρια P.	gingivalis, T.	denticola και T.	forsythia 
συναθροίζονται ισχυρά in	vitro56 και έχουν συνε-
ντοπιστεί σε υψηλούς αριθμούς σε βλάβες (κυρίως 
προχωρημένες) χρονίας περιοδοντίτιδας βραδείας 
εξέλιξης.57,58 H P.	intermedia εντοπίστηκε πάντοτε 
επί της παρουσίας του F.	nucleatum σε βαθείς θυλά-
κους χρονίας περιοδοντίτιδας βραδείας εξέλιξης.54 
Τα βακτήρια P.	intermedia, c.	rectus και P.	micros 
βρέθηκαν σημαντικά αυξημένα σε δείγματα σιέλου 
ασθενών με προχωρημένη περιοδοντίτιδα, συγκριτικά 
με αρχόμενη περιοδοντίτιδα ή με απουσία περιοδοντί-
τιδας.56 Τα μέλη του πορτοκαλί συμπλέγματος έχουν 
συνεντοπιστεί με υψηλή συχνότητα σε μολυσμένους 
ριζικούς σωλήνες,59 σε υποδόρια αποστήματα τοξι-
κομανών60 και σε αναερόβια εμπυήματα.61

Η μελέτη της σύνθεσης των υποουλικών βιοϋ-
μενίων σε ασθενείς με «υποτροπιάζουσα» περιοδο-
ντίτιδα (refractory periodontitis) έδειξε την ύπαρξη 
τεσσάρων κυρίαρχων συνδυασμών:62

Ομάδα Ι: Κυριαρχία κίτρινου και πράσινου συ-
μπλέγματος
Ομάδα ΙΙ: Μικρός αριθμός, αλλά υψηλές αναλο-
γίες πορτοκαλί και μωβ συμπλέγματος
Ομάδα ΙΙΙ: Υψηλός αριθμός Actinomyces και 
βακτηρίων του μωβ συμπλέγματος
Ομάδα IV: Κυριαρχία ερυθρού και πορτοκαλί 
συμπλέγματος.
Οι ομάδες αυτές χαρακτηρίζονται από υψηλή ανο-

μοιομορφία μεταξύ τους και επιπλέον εντοπίστηκαν 
και σε περιοδοντικά υγιή άτομα. Κατά συνέπεια, δεν 
ανευρέθη σύνθεση βιοϋμενίου χαρακτηριστική της 
«υποτροπιάζουσας» περιοδοντίτιδας. Αυτό πιθανόν 
να οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει οριστεί με 
ακρίβεια η συγκεκριμένη αυτή μορφή περιοδοντίτιδας 
και για το λόγο αυτό σήμερα δεν θεωρείται ανεξάρ-
τητη νοσολογική οντότητα. Σημαντικοί όμως προ-
βληματισμοί εγείρονται και για το αν τα παραπάνω 
στατιστικά μοντέλα των Socransky et al είναι ικανά 
να προσδιορίσουν τις υπερπολύπλοκες μικροβιακές 
αλληλεπιδράσεις, καθώς και για το κατά πόσον η 
ανάλυση του μικροβιακού παράγοντα μεμονωμένα, 

•

•

•

•

όπως πραγματοποιείται στις μελέτες αυτές, είναι δυ-
νατόν να μελετήσει επαρκώς την πολυπαραγοντική 
αιτιοπαθογένεια της περιοδοντικής νόσου.63

Συμπεράσματα
Τα κύρια συμπεράσματα που προέκυψαν από τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε ήταν 
τα ακόλουθα:

Η έναρξη της περιοδοντικής νόσου προκαλείται 
από συγκεκριμένα βακτήρια, που ονομάζονται 
περιοδοντοπαθογόνα, κυρίως κατά Gram αρνητικά 
αναερόβια ή δυνητικά αναερόβια, όταν αυξηθεί 
σημαντικά η αναλογία τους μέσα στο μικροβι-
ακό οικοσύστημα της ουλοδοντικής σχισμής ή 
του περιοδοντικού θυλάκου ή της υποουλικής 
περιοχής. Η περιοδοντοπαθογόνος δράση τους 
πραγματοποιείται με τη βοήθεια λοιμογόνων 
παραγόντων που προκαλούν άμεση βλάβη στους 
περιοδοντικούς ιστούς ή παρεμποδίζουν την άμυ-
να του ξενιστή ή και στρέφουν τους ανοσιακούς 
μηχανισμούς προς την επιτέλεση καταστρεπτικών 
διαδικασιών
Με βάση τα υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα, 
έχει τεκμηριωθεί η περιοδοντοπαθογόνος δράση 
κυρίως των βακτηρίων A.	actinomycetemcomitans, 
P.	gingivalis και T.	forsythia (πρώην	B.	forsythus). 
Άλλα βακτήρια, όπως P.	intermedia, F.	nucleatum, 
E.	corrodens και οι σπειροχαίτες θεωρούνται 
πιθανά (δυνητικά) περιοδοντοπαθογόνα, με μι-
κρότερο βαθμό ερευνητικής τεκμηρίωσης
Η υποουλική οδοντική πλάκα είναι οργανωμένη 
σε βιοϋμένια και μεταξύ των βακτηριακών μελών 
τους αναπτύσσονται ειδικές αλληλεπιδράσεις. Για 
το λόγο αυτό τα υποουλικά βακτηριακά είδη έχουν 
διαχωριστεί σε πέντε βακτηριακά συμπλέγματα, 
με εντονότερα περιοδοντοπαθογόνα κυρίως τα 
μέλη του ερυθρού συμπλέγματος και σε μικρότερο 
βαθμό τα μέλη του πορτοκαλί συμπλέγματος
Η μελέτη των λοιμογόνων παραγόντων των πε-
ριοδοντοπαθογόνων βακτηρίων γίνεται μέχρι 
σήμερα κυρίως in	vitro και δεν υπάρχουν ακριβή 
μοντέλα αναπαράστασης των in	vivo παθογενε-
τικών διαδικασιών, της πολυμικροβιακής και 
της χρόνιας φύσης της περιοδοντικής νόσου 
και της ειδικότητας των μικροβίων αυτών προς 
τον ξενιστή. Η ανάλυση του γονιδιώματος των 
μικροβίων μπορεί να παράσχει πολύτιμες πλη-
ροφορίες στο μέλλον.

•

•

•

•
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Summary

The role of periodontopathogenic dental plaque in the aetiology of periodontal disease: 
A review of current data

S.	KOTSOVILIS,	A.	TSELENI-KOTSOVILI
Laboratory	of	Microbiology,	Medical	School,	university	of	Athens,	Athens,	Greece

Periodontitis,	in	its	various	forms,	is	the	most	common	chronic	inflammatory	disease	in	humans.	
The	onset	of	periodontal	disease	is	induced	by	specific	bacteria,	termed	periodontopathogenic	
bacteria,	mainly	Gram	negative	anaerobes	or	facultative	anaerobes,	whenever	their	proportion	
is	significantly	increased	in	the	microbial	ecosystem	of	the	dentogingival	crevice	or	periodontal	
pocket	or	the	subgingival	area.	This	is	a	review	of	the	main	research	data	accumulated	to	date	
concerning	the	role	of	dental	plaque,	particularly	within	the	dentogingival	crevice	or	the	peri-
odontal	pocket,	in	the	aetiopathogenesis	of	periodontal	disease.	Based	on	the	currently	available	
research	data,	three	bacteria	have	been	evidenced	as	the	main	potential	periodontopathogens:	
Actinobacillus	actinomycetemcomitans,	Porphyromonas	gingivalis	and	Tannerella	forsythia.	
The	subgingival	bacterial	species	have	been	subgrouped	in	five	bacterial	complexes;	primarily	
the	members	of	the	red	complex	and	secondarily	the	members	of	the	orange	complex	have	been	
regarded	as	periodontopathogenic.	A	significant	limitation	still	remaining	is	that	the	research	on	
virulence	factors	of	periodontopathogens	is	mainly	conducted	in	vitro	and	there	are	no	models	
representing	accurately	the	in	vivo	pathogenic	processes.
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Εισαγωγή
Ο χρήση των φούρνων μικροκυμάτων έχει αυξηθεί 

κατακόρυφα την τελευταία εικοσαετία σε όλο τον κό-
σμο. Ο φούρνος μικροκυμάτων πρωτοεμφανίστηκε το 
1946, όταν οι εταιρίες General Electric και Raytheon 
παρουσίασαν τον πρόδρομο των σημερινών οικιακών 
συσκευών. Η γέννηση της ιδέας χρησιμοποίησης 
των μικροκυμάτων στην επεξεργασία των τροφίμων 

xxxxxxxx
xxxxxxxx

Πειραματική μελέτη της δράσης των μικροκυμάτων  
στην επιβίωση της Escherichia coli O157:h7  
σε υγρή καλλιέργεια
Ι.	Aποστόλου,1	E.	Οικονόμου,1	Κ.	ντόντορου,1	Κ.	Ιωαννίδης,2	Χ.	Παπαδοπούλου1

η	θέρμανση	προμαγειρευμένων	φαγητών	αλλά	και	το	μαγείρεμα	νωπών	προϊόντων	σε	
φούρνο	μικροκυμάτων	αποτελεί	κοινή	πρακτική.	ωστόσο,	έχει	τεθεί	υπό	αμφισβήτηση	κατά	
καιρούς	η	μικροβιολογική	ασφάλεια	των	γευμάτων	αυτών.	η	μικροβιοκτόνος	δράση	της	
ηλεκτρομαγνητικής	ακτινοβολίας	βασίζεται	στη	θερμότητα	που	αναπτύσσεται	στο	τρόφιμο	και	
στην	ύπαρξη	μιας	«μη-θερμικής»	μικροβιοκτόνου	ιδιότητας	των	μικροκυμάτων.	Τα	στελέχη	
της	E.	coli	O157:H7	έχουν	συσχετιστεί	με	την	κατανάλωση	ατελώς	θερμασμένων	γευμάτων	
ζωικής	προέλευσης	και	αποτέλεσαν	αιτία	πολλών	επιδημιών	αλλά	και	μεμονωμένων	περι-
στατικών	λοίμωξης.	Σκοπός	της	πειραματικής	αυτής	εργασίας	ήταν	η	μελέτη	της	επίδρασης	
της	ηλεκτρομαγνητικής	ακτινοβολίας	στην	επιβίωση	της	E.	coli	O157:H7.	Ελέγχθηκε	η	
επίδραση	των	μικροκυμάτων	στην	E.	coli	O157:H7,	όταν	βρίσκεται	σε	καθαρό	καλλιέργημα	
και	συγκρίθηκε	η	επιβίωση	του	μικροβίου	μετά	το	μικροκυματισμό,	με	αυτή	μετά	το	βρασμό.	
Από	τα	αποτελέσματα	της	πειραματικής	αυτής	μελέτης	προκύπτει	ότι	τα	μικροκύματα	έχουν	
επαρκή	μικροβιοκτόνο	δράση	όσον	αφορά	στην	επιβίωση	της	E.	coli	O157:H7,	εφόσον	
χρησιμοποιούνται	υπό	συνθήκες	μέγιστης	ισχύος	και	χρόνου.	η	μικροβιοκτόνος	δράση	της	
ηλεκτρομαγνητικής	ακτινοβολίας	φαίνεται	να	οφείλεται	στη	θερμότητα	που	παράγεται	κατά	
την	εφαρμογή	της.	Το	βακτήριο	επέζησε	σε	θερμοκρασίες	κάτω	των	70°c,	ενώ	καταστράφηκε	
πλήρως,	όταν	η	θερμοκρασία	ξεπέρασε	τους	75°c.	η	E.	coli	O157:H7	καταστράφηκε	στην	
ίδια	θερμοκρασία,	τόσο	στα	μικροκύματα,	όσο	και	στο	βρασμό.
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υπήρξε αποτέλεσμα της ανάπτυξης της τεχνολογίας 
των radar κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκόσμιου 
Πολέμου.1 Τα μικροκύματα είναι ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία με συχνότητα που κυμαίνεται μεταξύ των 
300 MHz και 300 GHz. Σήμερα, η χρήση τους στην 
τεχνολογία τροφίμων επεκτείνεται σε πάρα πολλούς 
τομείς. Η απόψυξη κατεψυγμένων προϊόντων και η 
αναθέρμανση μαγειρευμένων τροφίμων σε φούρνο 
μικροκυμάτων αποτελούν καθημερινή πρακτική για 
εκατομμύρια επιχειρήσεις εστίασης (εστιατόρια, 
ταχυφαγεία, ζαχαροπλαστεία) και νοικοκυριά σε όλο 
τον κόσμο. Από την άλλη πλευρά, στο βιομηχανικό 
χώρο, η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία βρίσκει 
εφαρμογή στην παστερίωση τροφίμων (π.χ. αρτο-
σκευασμάτων), στην αφυδάτωση προϊόντων (π.χ. 
ζυμαρικών, λαχανικών και snacks), στη συμπύκνωση 
υδαρών τροφίμων (π.χ. χυμών, σιροπιών και αλκοο-
λούχων ποτών), στη λυοφιλοποίηση, αλλά και στην 
αδρανοποίηση ενζύμων.2

Είναι φανερό λοιπόν, ότι η χρήση της ηλεκτρο-
μαγνητικής ακτινοβολίας είναι ευρέως διαδεδομένη. 
Κι αυτό γιατί παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα σε 
σύγκριση με τις κλασικές μεθόδους θέρμανσης των 
τροφίμων. Η εφαρμογή τους αποφέρει εξοικονόμηση 
ενέργειας καθώς θερμαίνεται μόνο το τρόφιμο και 
όχι ο χώρος που το περιβάλλει, ταχύτητα, ακριβή 
έλεγχο της διαδικασίας, καθώς και μικρότερους 
χρόνους έναρξης και λήξης της διαδικασίας αυτής.1 
Η ταχύτητα αποτελεί το πρωταρχικό πλεονέκτημα 
των φούρνων μικροκυμάτων. Καθώς η ηλεκτρομα-
γνητική ακτινοβολία εισχωρεί μέσα στο τρόφιμο και 
δεν ζεσταίνει απλώς την επιφάνειά του, η θέρμανσή 
του επιτυγχάνεται πολύ πιο γρήγορα. Αυτή η «επι-
ταχυνόμενη» θέρμανση αποφέρει ένα ποιοτικότερο 
τελικό προϊόν σε ό,τι αφορά τη γεύση, την υφή και 
τη θρεπτική του αξία. 

Επειδή για οποιαδήποτε μέθοδο θερμικής επε-
ξεργασίας τροφίμων καθοριστική παράμετρος 
αξιολόγησης είναι η βακτηριοκτόνος ή βακτηρι-
οστατική της ικανότητα, πολλοί ερευνητές έχουν 
ασχοληθεί με την επίδραση της ενέργειας των μι-
κροκυμάτων σε παθογόνους μικροοργανισμούς, οι 
οποίοι επιμολύνουν τα διάφορα τρόφιμα. Μεγάλος 
αριθμός μικροβίων θεωρείται ότι αδρανοποιείται 
από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπως οι 
Bacillus	cereus,	campylobacter	jejuni,	clostridium	
perfringens,	Escherichia	coli,	Enterococcus	spp.,	
Listeria	monocytogenes,	Staphylococcus	aureus,	
Salmonella spp.3-7 και Trichinella	spiralis.8 Επίσης 

έχει αποδειχθεί ότι αδρανοποίηση των παθογόνων 
μικροοργανισμών πραγματοποιείται σε ένα μεγάλο 
αριθμό τροφίμων, όπως πουλερικά, κρέας βοδινό, 
ψάρι, λουκάνικα χοιρινά, αυγά, γάλα. Ωστόσο, είναι 
αρκετά δύσκολο να συγκριθεί η αποτελεσματικότητα 
της βακτηριοκτόνου δράσης της ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας με αυτήν της συμβατικής θερμότητας, 
βασιζόμενοι στη βιβλιογραφία. Κι αυτό εξαιτίας 
των διαφορετικών τεχνικών που εφαρμόστηκαν στα 
διάφορα πειράματα, αλλά και εξαιτίας της έλλειψης 
λεπτομερούς αναφοράς στις μεθόδους και στα υλικά 
που χρησιμοποιήθηκαν, ειδικότερα στον έλεγχο των 
μεταβολών της θερμοκρασίας.5

Εκτός αυτού, πολλοί είναι οι ερευνητές που 
θεωρούν ότι η ανομοιογενής τελική θερμοκρασία 
των μικροκυματιζόμενων τροφίμων είναι δυνατόν 
να οδηγήσει στην επιβίωση διαφόρων παθογόνων 
μικροβίων, συμπεριλαμβανομένης της Salmonella 
spp. και της Listeria	monocytogenes, σε ορισμένα 
σημεία του προϊόντος.9 Οι Schnepf και Barbeau10 
απέδειξαν ότι, όταν ένα τρόφιμο θερμαίνεται μέχρι 
μία ορισμένη τελική θερμοκρασία, συνήθως ικανή 
να φονεύσει το σύνολο των μικροβίων που μολύνουν 
το προϊόν, στο εσωτερικό του υπάρχουν βακτηριακά 
κύτταρα που ακόμη επιζούν. Σε επιδημία σαλμο-
νέλωσης στον Καναδά, αναφέρεται ότι 30 άτομα 
κατανάλωσαν την επόμενη μιας γιορτής υπολείμματα 
χοιρινού, τα 20 χρησιμοποίησαν συμβατικό φούρνο 
για να ξαναζεστάνουν το χοιρινό και δεν νόσησαν, 
ενώ τα υπόλοιπα δέκα άτομα ξαναζέσταναν το χοι-
ρινό σε φούρνο μικροκυμάτων και εκδήλωσαν τη 
λοίμωξη.11 Σε άλλη επιδημία σαλμονέλωσης τέσ-
σερα μέλη της ίδιας οικογένειας νόσησαν μετά από 
κατανάλωση αυγών, που θερμάνθηκαν σε φούρνο 
μικροκυμάτων.12 Επιδημία από S.	enteritidis (PT4) 
αναφέρθηκε κατόπιν κατανάλωσης γεύματος από 
ρύζι και αυγά, που παρασκευάστηκε σε φούρνο 
μικροκυμάτων.13

Η E.	coli O157:H7 μεταδίδεται με τρόφιμα ζωικής 
προέλευσης. Από της αρχές του 1980 έως σήμερα η 
E.	coli O157:H7 αποτέλεσε αιτία πολλών επιδημιών 
αλλά και μεμονωμένων περιστατικών λοίμωξης. Τα 
ζωικά προϊόντα που ως επί το πλείστον ενοχοποι-
ούνται είναι: 1) το μοσχαρίσιο κρέας και διάφορα 
τρόφιμα που εμπεριέχουν το κρέας αυτό ως συστατικό 
τους,14-18 2) το μη παστεριωμένο αγελαδινό γάλα, το 
οποίο μολύνεται κατά τη διάρκεια της άμελξης, όταν 
δεν τηρούνται οι απαραίτητοι κανόνες υγιεινής,19-21  
3) το ρολό γαλοπούλας,22 4) το γιαούρτι,23 5) το 
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σαλάμι,24 6) το γίδινο γάλα και το τυρί,25,26 7) τα 
λουκάνικα,27 8) το κρέας ελαφιού,28 9) τα σάντουιτς 
κρεατικών.29 Οι Doyle και Schoeni30 υπολόγισαν 
την επίπτωση της E.	coli O157:H7 στα διάφορα 
είδη κρέατος και βρήκαν ότι ο μικροοργανισμός 
απομονώθηκε στο βοδινό κρέας σε ποσοστό 3,7%, 
στο χοιρινό 1,5%, στα πουλερικά 1,5% και στο 
αρνίσιο κρέας 2%.

Η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας δείχνει 
να υπάρχει διχογνωμία ως προς τη μικροβιολογική 
ασφάλεια των τροφίμων, που υπόκεινται θερμική 
επεξεργασία με μικροκύματα. Επίσης η παθογόνος 
δράση της E.	coli O157:H7 έχει συσχετιστεί με την 
κατανάλωση ατελώς θερμασμένων τροφίμων ζωικής 
προέλευσης. Για αυτούς τους λόγους, σκοπός της 
πειραματικής αυτής εργασίας ήταν η μελέτη της 
επίδρασης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 
στην επιβίωση της	E.	coli O157:H7. Συγκεκριμένα, 
ελέγχθηκε η επίδραση των μικροκυμάτων στην E.	
coli O157:H7, όταν βρίσκεται σε καθαρό καλλι-
έργημα και συγκρίθηκε η επιβίωση του μικροβίου 
μετά το μικροκυματισμό με την επιβίωσή του μετά 
από βρασμό. 

Υλικά και μέθοδοι
1. Υλικά 

Φούρνος μικροκυμάτων: Χρησιμοποιήθηκε 
ένας οικιακός φούρνος μικροκυμάτων, της εταιρίας 
SHARP, μοντέλο R-204, συχνότητας 2450 MHz και 
μέγιστης ισχύος 800 W.

Μικροβιακό στέλεχος: Επιλέχθηκε ένα στέλε-
χος της E.	coli O157:H7 το οποίο απομονώθηκε σε 
λουκάνικο στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
Πρόκειται για ένα στέλεχος σορβιτόλη-αρνητικό, 
MUG-αρνητικό, παράγει τις βεροτοξίνες VT1 και 
VT2 και ανήκει στο φαγότυπο 21. Η συντήρησή του 
γινόταν σε κεκλιμένο άγαρ TSA (Tryptic Soy Agar, 
Merck) σε εργαστηριακό ψυγείο στους 4°C. Κάθε 
4 εβδομάδες πραγματοποιούνταν ενοφθαλμίσματα 
καινούριων κεκλιμένων άγαρ TSA, έτσι ώστε να 
διατηρηθεί το στέλεχος ζωντανό. Οι καλλιέργειες 
ελέγχονταν ορολογικά με τη χρήση σωματιδίων 
latex καλυμμένα με αντιορό, ειδικών για την E.	coli 
O157:H7 (Oxoid DR 620M). 

Θερμόμετρο: Σε όλα τα πειράματα χρησιμοποι-
ήθηκε θερμόμετρο της εταιρίας MultiCal (WTW, 

pH Meter, pH 526, Multical, Germany) που έφερε 
ανοξείδωτη ακίδα κατάλληλη για τη θερμομέτρηση 
τροφίμων. 

Ζυγός: Για τη ζύγιση των τροφίμων χρησιμο-
ποιήθηκε εργαστηριακός ζυγός ακριβείας (model 
434-23, Kern, Germany).

Συσκευές - Υάλινα - Αναλώσιμα 
Για την πραγματοποίηση των πειραμάτων χρησι-

μοποιήθηκαν γυάλινες κωνικές φιάλες χωρητικότητας 
100 ml έως 1 l, ογκομετρικοί κύλινδροι χωρητικό-
τητας από 100 ml έως 500 ml, καθώς και ποτήρια 
ζέσης των 100 ml. Για την παρασκευή των αραιώσεων 
χρησιμοποιήθηκαν αυτόματα σιφώνια ρυθμιζόμενου 
όγκου τύπου Clinipette (Clinicon Mannheim GMBH) 
1 μl έως 1 ml και αντίστοιχα πλαστικά ρύγχη μιας 
χρήσης. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης και γυάλινα σι-
φώνια χωρητικότητας 1-10 ml. Για την καλλιέργεια 
του μικροοργανισμού χρησιμοποιήθηκαν τρυβλία 
(petri) διαμέτρου 10 cm (Vive-Anapliotis). Τέλος, 
για το βρασμό του καλλιεργητικού εναιωρήματος 
χρησιμοποιήθηκε συσκευή τύπου Bunsen. 

Θρεπτικά υλικά: Χρησιμοποιήθηκαν τα παρα-
κάτω υγρά και στερεά θρεπτικά υποστρώματα. 

Ζωμοί: Tryptic Soy Broth (TSB) (Merck), Mac-
Conkey Broth (Merck), Peptone Water (PW) (Merck) 
και Nutrient Broth (Merck). 

Στερεά υποστρώματα: Tryptic Soy Agar (Mer-
ck), MacConkey Agar (Merck) και Fluorocult Agar 
(Merck). 

2. Μέθοδος

Την ημέρα έναρξης των πειραματισμών πραγμα-
τοποιούνταν, με τη βοήθεια κρικοφόρου στυλεού, 
ενοφθαλμισμός σε 10 ml ζωμού TSB του στελέχους 
E.	coli O157:H7. Ακολουθούσε επώαση στους 37°C 
για 18-24 ώρες. Την επομένη μεταφερόταν ποσότη-
τα 1 ml από το ζωμό TSB σε 250 ml MacConkey 
broth, το οποίο και επωαζόταν στους 37°C για 18-
24 ώρες. Αυτό το εναιώρημα της E.	coli O157:H7 
περιείχε συγκέντρωση του μικροβίου περίπου 106 

– 107 cfu/ml. Η διαπίστωση αυτή προερχόταν από 
την πραγματοποίηση διαδοχικών υποδεκαπλάσιων 
αραιώσεων σε PW (μέχρι και 8) του αρχικού εναι-
ωρήματος των 250 ml, την επίστρωση 0,1 ml από 
κάθε αραίωση σε MacConkey agar, την επώαση 
των τριβλίων αυτών στους 37°C για 18-24 ώρες και 
την καταμέτρηση των αποικιών. Με τη διαδικασία 
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αυτή διαπιστωνόταν κάθε φορά η συγκέντρωση του 
μικροβίου στο αρχικό καλλιέργημα.

Ακολούθως, γινόταν διανομή των 250 ml του 
εναιωρήματος σε πέντε ποτήρια ζέσης των 100 ml, 
στο καθένα από τα οποία προσθέτονταν 50 ml. Στη 
συνέχεια, πραγματοποιούνταν μικροκυματισμός των 
τεσσάρων εναιωρημάτων των 50 ml (αφού πρώτα 
καταγραφόταν η αρχική τους θερμοκρασία) για χρό-
νους 10, 20, 30, 40 sec στο φούρνο μικροκυμάτων 
που λειτουργούσε σε πλήρη ισχύ. Αμέσως μετά το 
μικροκυματισμό το εναιώρημα αναδευόταν και γινό-
ταν καταμέτρηση της θερμοκρασίας. Ακολουθούσε 
πραγματοποίηση οκτώ διαδοχικών υποδεκαπλάσιων 
αραιώσεων του μικροκυματιζόμενου εναιωρήματος 
των 50 ml σε PW, επίστρωση 0,1 ml από κάθε αραί-
ωση σε Fluorocult agar και επώαση των τριβλίων 
στους 37°C για 18-24 ώρες.

Το πέμπτο ποτήρι ζέσης με το εναιώρημα των 
50 ml τοποθετούνταν πάνω σε λύχνο τύπου Bunsen, 
γινόταν εμβάπτιση της ακίδας του θερμομέτρου 
στο εναιώρημα και καταγραφόταν η θερμοκρασία. 
Με την τοποθέτηση του εναιωρήματος στο Bun-
sen ξεκινούσε χρονομέτρηση. Με τον τρόπο αυτόν 
καταγράφονταν οι χρόνοι που απαιτούνταν για να 
επιτευχθούν οι θερμοκρασίες που επιτυγχάνονταν 

στους χρόνους 10, 20, 30, 40 sec κατά το μικροκυμα-
τισμό. Κάθε φορά που καταγραφόταν θερμοκρασία 
αντίστοιχη του μικροκυματισμού, λαμβανόταν από 
το εναιώρημα ποσότητα του 1 ml, από το οποίο 
ξεκινούσαν διαδοχικές υποδεκαπλάσιες αραιώσεις 
σε PW, επίστρωση σε Fluorocult agar και επώαση 
στους 37°C για 18-24 ώρες. Την επομένη πραγμα-
τοποιούνταν καταμέτρηση των τυπικών αποικιών, 
τόσο του αρχικού εναιωρήματος, όσο και αυτών που 
μικροκυματίστηκαν ή υπέστησαν τη διαδικασία του 
βρασμού. Όλοι οι παραπάνω πειραματισμοί έγιναν 
εις τριπλούν για τον έλεγχο της ακρίβειας και της 
επαναληψιμότητάς τους. 

Αποτελέσματα
Η βακτηριοκτόνος δράση των μικροκυμάτων 

στο καθαρό εναιώρημα της E.	coli O157:H7 στους 
διαφορετικούς χρόνους έκθεσης παρουσιάζεται 
στην εικόνα 1. Η καμπύλη συσχετίζει την επιβίωση 
του μικροβίου (cfu/ml) με το χρόνο έκθεσης στα 
μικροκύματα σε δευτερόλεπτα (sec). Στην εικόνα 2 
η καμπύλη θανάτου του μικροβίου παρουσιάζεται σε 
σχέση με την τελική θερμοκρασία (Τ°). Οι εικόνες 
3 και 4 είναι οι αντίστοιχες που αφορούν στο βρα-

Εικόνα 1. Καταστροφή της E.	coli O157:H7 σε σχέση με το χρόνο έκθεσης στα μικροκύματα του καθαρού καλλιερ-
γήματος (οι μπάρες παρουσιάζουν την τυπική απόκλιση).
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Εικόνα 2. Καταστροφή της E.	coli O157:H7 στο καθαρό καλλιέργημα από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε 
σχέση με την τελική θερμοκρασία (οι μπάρες παρουσιάζουν την τυπική απόκλιση).

Εικόνα 3. Καταστροφή της E.	coli O157:H7 σε σχέση με το χρόνο έκθεσης στο βρασμό του καθαρού καλλιεργήματος 
(οι μπάρες παρουσιάζουν την τυπική απόκλιση).

σμό του καθαρού εναιωρήματος. Οι εικόνες 5 και 
6 εμφανίζουν την ενέργεια (Ε) που απορροφήθηκε 
από το εναιώρημα και τη δράση (Α=Ε.t) αντίστοι-

χα, τόσο μετά το μικροκυματισμό, όσο και μετά το 
βρασμό. Η εικόνα 6 σχετίζει την καμπύλη θανάτου 
του μικροβίου με τη δράση, η οποία είναι το γινό-
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Εικόνα 4. Καταστροφή της E.	coli O157:H7 στο καθαρό καλλιέργημα από το σύστημα βρασμού σε σχέση με την 
τελική θερμοκρασία (οι μπάρες παρουσιάζουν την τυπική απόκλιση).

Εικόνα 5. Καταστροφή της E.	coli O157:H7 στο καθαρό καλλιέργημα από τα μικροκύματα και το από σύστημα βρα-
σμού σε σχέση με την ενέργεια (οι μπάρες παρουσιάζουν την τυπική απόκλιση).

μενο της απορροφώμενης ενέργειας και του χρόνου 
έκθεσης είτε στα μικροκύματα είτε στο βρασμό. Οι 
πίνακες 1 και 2 παρουσιάζουν αναλυτικά τους χρό-

νους και τις θερμοκρασίες που επιτεύχθηκαν κατά το 
μικροκυματισμό και το βρασμό του καλλιεργητικού 
εναιωρήματος.
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Εικόνα 6. Καταστροφή της E.	coli O157:H7 στο καθαρό καλλιέργημα από τα μικροκύματα και από το σύστημα βρα-
σμού σε σχέση με τη δράση (οι μπάρες παρουσιάζουν την τυπική απόκλιση).

Πίνακας 1. Μικροκύματα και καλλιεργητικό εναιώρημα E.	coli O157:H7
Χρόνος έκθεσης  
στα μικροκύματα (sec)

Τελική θερμοκρασία  
(°C)α

Συγκέντρωση E. coli O157:H7  
(cfu x 106/ml)β

0 200,1 118
10 31,50,9 186
20 45,30,8 1313
30 58,20,3 76
40 711,5 00
α	Οι	θερμοκρασίες	είναι	ο	μέσος	όρος	των	θερμοκρασιών	τριών	πειραμάτων	και	εκφράζεται	ως	μέσος	όρος		τυπική	
απόκλιση
β	η	συγκέντρωση	της	E.coli	O157:H7	αποτελεί	το	μέσο	όρο	των	συγκεντρώσεων	τριών	πειραμάτων	και	εκφράζεται	ως	
μέσος	όρος		τυπική	απόκλιση

Συζήτηση - Συμπεράσματα
Ο μεγάλος αριθμός επιδημιών, που οφείλονται 

στην E.coli O157:H7 την τελευταία εικοσαετία, αύ-
ξησαν το ενδιαφέρον για το μικροοργανισμό αυτό. 
Από την άλλη πλευρά, η κατακόρυφη αύξηση των 
πωλήσεων φούρνων μικροκυμάτων οικιακής χρήσης 
για το μαγείρεμα προμαγειρευμένων φαγητών, αλλά 
και νωπών προϊόντων, οδήγησαν πολλούς επιστήμο-
νες στην έρευνα κατά πόσο τα γεύματα αυτά είναι 
ασφαλή από μικροβιολογικής άποψης.

Οι πρώτοι πειραματισμοί, που αφορούν στην επί-
δραση των μικροκυμάτων στην επιβίωση διαφόρων 

μικροοργανισμών, ξεκίνησαν τη δεκαετία του ’30. 
Τα περισσότερα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε 
συχνότητες πολύ διαφορετικές από αυτές που χρησι-
μοποιούνται σήμερα. Το 1931, οι Beckwith και Olsen 
31 αδρανοποίησαν εναιώρημα του Saccharomyces	
ellipsoideus και άλλων μυκήτων, σε θερμοκρασία 
που δεν ξεπερνούσε τους 39°C. Οι Yen και Lui32 το 
1934 κατάφεραν να αποστειρώσουν καλλιέργειες 
σε αλατούχο διάλυμα διαφόρων μικροβίων, όπως 
Escherichia	coli,	Salmonella	typhi,	Proteus	vul-
garis και	Shigella	dysenteriae,	χρησιμοποιώντας 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία συχνότητας 1,5 
MHz για 90 λεπτά. Ο Fleming33 το 1944, ανέφερε 
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ότι μικροκύματα συχνότητας 11, 14, 28, 60, 200 και 
350 MHz φονεύουν τα κύτταρα της Escherichia	coli	
σε εναιώρημα, ενώ η μέγιστη αναφερόμενη θερμο-
κρασία δεν ξεπερνούσε τους 30°C.

Όλοι οι παραπάνω πειραματισμοί πραγματοποιή-
θηκαν με βάση την υπόθεση πολλών ερευνητών ότι 
τα μικροκύματα καταστρέφουν τα μικρόβια με τρόπο 
διαφορετικό από αυτό της θερμότητας. Ωστόσο, 
πρέπει να επισημανθεί ότι έγιναν όχι μόνο σε συ-
χνότητες διαφορετικές από αυτές που εφαρμόζονται 
σήμερα, αλλά και με μεθόδους που δεν παραθέτονται 
αναλυτικά. Όμως ο μηχανισμός, με τον οποίο τα 
μικροκύματα φονεύουν τους μικροοργανισμούς, 
δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί. Βέβαια, την τελευταία 
δεκαπενταετία, οι περισσότεροι των ερευνητών 
συμφωνούν ότι η θερμότητα, που παράγεται κατά 
το μικροκυματισμό, είναι αυτή που προκαλεί την 
καταστροφή των μικροβίων.34-38

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι μικροοργανισμοί 
που καταστρέφονται από την ηλεκτρομαγνητική ακτι-
νοβολία, τόσο σε καλλιεργητικά εναιωρήματα, όσο 
και όταν επιμολύνουν τρόφιμα ζωικής προέλευσης, 
αποτελούν τα πιο κοινά παθογόνα μικρόβια, τα οποία 
είναι ικανά να προκαλέσουν τροφιμογενή νοσήματα, 
όπως L.	monocytogenes,39 c.	perfringens και S.	ty-
phimurium,40,41 S.	sofia,	S.	enteritidis,6 S.	aureus,7, 42,43 
S.	faecalis και Saccharomyces	cerevisiae7,44 και E.	
coli.7, 45 Ωστόσο, σε πολλές πειραματικές μελέτες 
έχει διαπιστωθεί ότι η ανομοιογενής κατανομή της 
θερμότητας, που αναπτύσσεται στο τρόφιμο κατά 
το μικροκυματισμό του, επιφέρει την επιβίωση, σε 
αρκετές των περιπτώσεων, παθογόνων μικροβίων, 
όπως Salmonella spp,10, 41, 46 L.	monocytogenes,39,47,48 
Toxoplasma	gondii49 και Anisakis	simplex.50 

Στο σημείο αυτό θεωρείται σκόπιμο να αναφερθεί 
ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τη συμπεριφορά της 
E.	coli O157:H7 μετά την έκθεσή της στην ακτινο-
βολία των μικροκυμάτων, είτε όταν βρίσκεται σε 
εναιώρημα είτε όταν επιμολύνει τρόφιμα. Για το 
λόγο αυτό η σύγκριση της παρούσας πειραματικής 
μελέτης έχει γίνει με αντίστοιχες που αφορούσαν 
σε άλλα μικροβιακά είδη.

Οι περισσότερες έρευνες της τελευταίας εικο-
σαετίας, οι οποίες συγκρίνουν την επίδραση των 
μικροκυμάτων με αυτή της συμβατικής θερμότητας 
σε εναιωρήματα μικροοργανισμών καταλήγουν στη 
διαπίστωση, ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 
φονεύει χάρη στη θερμότητα που παράγεται, σε μικρό-
τερο, βέβαια, χρόνο απ’ ό,τι στην κλασική μέθοδο.4,3 
Σε αυτό, ακριβώς, το συμπέρασμα οδήγησαν και 
τα αποτελέσματα της πειραματικής αυτής μελέτης. 
Πιο συγκεκριμένα, επίδραση των μικροκυμάτων για 
χρόνο 30 sec επέφερε αύξηση της θερμοκρασίας 
του καλλιεργήματος, φθάνοντας γύρω στους 60° 
C (περίπου 40°C πάνω από την αρχική του θερμο-
κρασία). Επιπλέον, αύξηση του χρόνου έκθεσης 
στα μικροκύματα οδήγησε σε περαιτέρω αύξηση 
της θερμοκρασίας και σε περισσότερη μείωση του 
μικροβιακού φορτίου του εναιωρήματος. Στα 40 sec 
έκθεσης στα μικροκύματα η E.	coli O157:H7 κατα-
στράφηκε, με τελική θερμοκρασία που ξεπερνούσε 
τους 70°C (Πίν. 1).

Εξάλλου και στην περίπτωση του βρασμού, 
θερμοκρασία μεγαλύτερη των 70°C οδήγησε στην 
πλήρη καταστροφή του μικροβίου. Ωστόσο, αυτό 
επιτυγχανόταν σε χρόνους πολύ μεγαλύτερους από 
αυτούς που παρατηρήθηκαν κατά θανάτωση μετά 
από έκθεση στα μικροκύματα (Πίν. 2). 

Πίνακας 2. Βρασμός και καλλιεργητικό εναιώρημα	E.coli O157:H7

Τελική θερμοκρασία (°C)α Χρόνος έκθεσης 
στο βρασμό (sec)γ

Συγκέντρωση E. coli O157:H7 
(cfu x 106/ml)β

200,1 00 118
31,50,9 445 1611
45,30,8 7811 1810
58,20,3 11620 0,50,5
711,5 14528 00

α	Οι	θερμοκρασίες	είναι	ο	μέσος	όρος	των	θερμοκρασιών	τριών	πειραμάτων	και	εκφράζεται	ως	μέσος	όρος		τυπική	
απόκλιση
β	η	συγκέντρωση	της	E.coli	O157:H7	αποτελεί	το	μέσο	όρο	των	συγκεντρώσεων	τριών	πειραμάτων	και	εκφράζεται	ως	
μέσος	όρος		τυπική	απόκλιση
γ	Ο	χρόνος	έκθεσης	στο	βρασμό	είναι	ο	μέσος	όρος	των	χρόνων	έκθεσης	τριών	πειραμάτων	και	εκφράζεται	ως	μέσος	
όρος		τυπική	απόκλιση
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Το γεγονός ότι τα μικροκύματα φόνευαν τα κύτ-
ταρα της E.	coli O157:H7 ταχύτερα από το βρασμό 
διαφαίνεται από τους πίνακες 1 και 2 και από τις 
εικόνες 1 και 3, καθώς οι θερμοκρασίες καταστροφής 
της E.	coli O157:H7 επιτυγχάνονταν σε μικρότε-
ρους χρόνους. Εξάλλου, ο ρυθμός θανάτου Δcfu / 
Δt του μικροβίου ήταν εμφανώς μεγαλύτερος κατά 
την έκθεση του εναιωρήματος στα μικροκύματα 
(Εικόνες 1 και 3). Αυτό οφειλόταν στις συνθήκες 
του πειράματος και συγκεκριμένα στη μεγαλύτερη 
ισχύ της πηγής των μικροκυμάτων από αυτή της 
πηγής του βρασμού. Οι χρόνοι που αντιστοιχούσαν 
σε cfu=0 (πλήρης καταστροφή του μικροβίου) για 
τα μικροκύματα και το βρασμό ήταν ανάλογοι της 
παρεχόμενης ισχύος [η ισχύς είναι το πηλίκο της 
ενέργειας που απορροφήθηκε από το εναιώρημα 
με το χρόνο (P=E/t)]. Συγκεκριμένα, η παρεχόμενη 
ισχύς της πηγής των μικροκυμάτων (Magnetron) 
υπολογίστηκε στα 259,45±12,7 W. Βέβαια, η ονο-
μαστική ισχύς του φούρνου μικροκυμάτων που 
χρησιμοποιήθηκε ήταν 650 W, όμως η ισχύς που 
απορρόφησε το δείγμα ήταν μόνο 250 W περίπου. 
Αντίθετα, η ισχύς που απορρόφησε το εναιώρημα 
κατά την έκθεσή του στο σύστημα βρασμού (Bunsen) 
υπολογίστηκε στα 66,25±8,15 W. 

Η εικόνα της δράσης (Εικ. 6) σχετίζει την κα-
μπύλη θανάτου του μικροβίου με το γινόμενο της 
απορροφώμενης ενέργειας και του χρόνου έκθεσης 
στα μικροκύματα και στο βρασμό (Α=Ε.t). Το μέγε-
θος αυτό εμφανίζει τα μικροκύματα να υπερτερούν, 
καθώς οι χρόνοι που απαιτήθηκαν για να απορρο-
φήσουν ίσοι όγκοι καλλιέργειας την ίδια ενέργεια 
- και επομένως, να καταστραφεί το μικρόβιο - ήταν 
μικρότεροι κατά το μικροκυματισμό. Ωστόσο, αυτή 
η διαφορά οφειλόταν στη διαφορά της ισχύος των 
πηγών του βρασμού και των μικροκυμάτων. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι σε πλήρη συμ-
φωνία με αυτά των Papadopoulou et al,6,7 οι οποίοι 
συνέκριναν τη μικροβιοκτόνο δράση των μικροκυ-
μάτων με αυτή του βρασμού σε καλλιεργήματα των 
Staphylococcus	aureus,	Staphylococcus	epidermidis,	
Streptococcus	faecalis,	Bacillus	marcerans,	Esche-
richia	coli,	Salmonella	sofia,	Salmonella	enteritidis,	
Proteus	mirabilis και	Pseudomonas	aeruginosa.

Τα μικροκύματα παρουσιάζονταν πιο αποτελεσμα-
τικά από το βρασμό, επειδή επέδρασαν με μεγαλύτερη 
ταχύτητα και όχι γιατί επέδρασαν με μηχανισμούς δια-
φορετικούς από αυτούς της θερμότητας. Η αύξηση της 
θερμοκρασίας ήταν η αιτία μείωσης του μικροβιακού 
φορτίου του εναιωρήματος που μικροκυματιζόταν.

Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν και άλλοι 
ερευνητές. Οι Welt et al35 απέδειξαν ότι δεν υπάρ-
χει κάποια διαφορά μεταξύ μικροκυμάτων και 
συμβατικής θερμότητας στην καταστροφή του 
clostridium	sporogenes	PA3679 στους 90, 100 
και 110°C. Εναιώρημα σπόρων του μικροβίου που 
εκτέθηκε στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και 
στη συνέχεια ψύχθηκε μέσα σε σωλήνα σιλικόνης 
δεν παρουσίασε κάποια μείωση του πληθυσμού 
του. Οι Jeng et al51 δεν εντόπισαν κάποια διαφορά 
μεταξύ μικροκυμάτων και συμβατικής θερμότητας 
στην αδρανοποίηση των σπόρων του B.	subtilis. 
Οι Fujikawa et al45 επίσης δεν διαπίστωσαν κάποια 
διαφορετική δράση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινο-
βολίας από το βρασμό, αναφορικά με την αποστεί-
ρωση αλατούχου διαλύματος ενοφθαλμισμένου με 
E.	coli. Παρόμοιες ήταν και οι διαπιστώσεις των 
Goldblith και Wang,52 Vela και Wu,53 Ramaswamy 
et al38 και Kozempel et al.37

Από τα αποτελέσματα της πειραματικής αυτής 
μελέτης προκύπτουν συνοπτικά τα εξής συμπερά-
σματα:
1) Τα μικροκύματα έχουν επαρκή μικροβιοκτόνο 

δράση όσον αφορά στην επιβίωση της	E.	coli 
O157:H7, εφόσον χρησιμοποιούνται σε συνθήκες 
μέγιστης ισχύος και χρόνου.

2) Από τα πειράματα της μελέτης αυτής προκύπτει 
ότι η μικροβιοκτόνος δράση της ηλεκτρομαγνη-
τικής ακτινοβολίας φαίνεται να οφείλεται στη 
θερμότητα, που παράγεται κατά την εφαρμογή 
της. Το βακτήριο επέζησε σε θερμοκρασίες κάτω 
των 70°C (στο εναιώρημα και στα τρόφιμα) ενώ 
καταστράφηκε πλήρως, όταν η θερμοκρασία 
ξεπέρασε τους 75°C. Στα πειράματα του εναι-
ωρήματος και του γάλατος, η E.	coli O157:H7 
καταστράφηκε στην ίδια θερμοκρασία, τόσο στα 
μικροκύματα, όσο και στο βρασμό.

3) Στο καθαρό καλλιέργημα της E.	coli O157:H7 τα 
μικροκύματα αποδεικνύονται πιο αποτελεσματικά 
από το βρασμό, επειδή είναι ταχύτερα, καθώς οι 
χρόνοι που απαιτούνται για να απορροφήσουν ίσοι 
όγκοι καλλιέργειας την ίδια ενέργεια - και επομένως, 
να καταστραφεί το βακτήριο - είναι μικρότεροι στο 
μικροκυματισμό απ’ ό,τι στο βρασμό. Ωστόσο αυτή 
η διαφορά οφείλεται στη διαφορά της ισχύος των 
πηγών του βρασμού και των μικροκυμάτων. 

4) Οι οδηγίες των οικιακών φούρνων μικροκυμά-
των βασίζονται, τις περισσότερες φορές, σε ένα 
οργανοληπτικά αποδεκτό προϊόν (μακροσκοπικά 
ψημένο, με καλή γεύση και οσμή) και όχι στη 
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μικροβιολογική του ασφάλεια. Συνιστάται λοιπόν, 
η θέρμανση με μικροκύματα μέχρι την έκλυση 
ατμών από το τρόφιμο, καθώς, εξασφαλίζεται 

με τον τρόπο αυτό η υψηλή τελική θερμοκρασία 
(ένδειξη που αναγράφεται στη συσκευασία προ-
μαγειρευμένων φαγητών σε χώρες της Ε.Ε.).

Summary

In vitro experimental study of the effect of electromagnetic radiation on the inactivation  
of escherichia coli Ο157:h7 in liquid cultures

J.	APOSTOLOu,1	E.	EcONOMOu,1	c.	DONTOrOu,1	K.	IOANNIDES,2	c.	PAPADOPOuLOu1

1Microbiology	Department,	Medical	School,	university	of	Ioannina,	Ioannina	Greece,		
2Nuclear	Physics	Laboratory,	Department	of	Physics,	School	of	Sciences,	university	of	Ioannina,	Greece

Objective: Microwaves	are	electromagnetic	radiation	of	specific	frequencies	(300	MHz	and	
300	GHz).	The	most	important	application	of	microwaves	is	in	the	domestic	microwave	oven.	
During	the	last	two	decades	the	use	of	microwave	ovens	has	become	very	popular	for	heating	
precooked	meals,	for	cooking	and	for	de-freezing	frozen	foods,.	However,	the	microbiologi-
cal	safety	of	microwaved	meals	has	been	questioned.	The	mechanism	by	which	microwaves	
destroy	the	microorganisms	is	based	on	both	the	heat	which	is	generated	in	the	food	and	the	
potential	“nonthermal”	effect	of	microwaves	on	the	inactivation	of	bacteria.	E.	coli	O157:H7	
is	associated	with	the	consumption	of	incompletely	heated	meals	of	animal	origin,	causing	
many	outbreaks	and	sporadic	cases	worldwide.	The	objective	of	this	study	was	to	determine	
the	effects	of	the	electromagnetic	radiation	on	the	survival	of	E.	coli	O157:H7	in	pure	culture,	
in	comparison	with	the	survival	of	this	serotype	during	conventional	heating.	Method: E.	coli	
O157:H7	in	pure	culture	was	subjected	to	various	conditions	of	microwave	and	to	boiling,	and	
the	results	on	survival	compared.	Results:	Analysis	of	the	results	indicates	that:	1)	microwaves	
have	an	adequate	bactericidal	effect	on	E.	coli	O157:H7	when	used	under	conditions	of	maxi-
mum	time	and	power;	2)	the	bactericidal	effect	is	based	on	the	heat	which	is	generated	during	
microwaving.	The	bacteria	survived	when	the	temperature	was	below	70°c	(in	pure	liquid	
culture),	but	were	inactivated	completely	when	the	temperature	was	raised	above	75°c.	Pure	
cultures	of	E.	coli	O157:H7	were	destroyed	at	the	same	temperatures	by	both	microwaves	and	
conventional	heating.	Heating	pure	cultures	of	E.	coli	O157:H7	with	microwaves	resulted	in	
faster	complete	destruction	of	the	bacterium	than	conventional	heating	(boiling),	but	this	was	
due	to	the	greater	power	of	the	microwave	source.	Conclusions:	Microwave	ovens	used	under	
conditions	producing	temperatures	of	above	75°c	destroy	E.	coli	O157:H7.	It	is	advisable	to	
heat	food	in	the	microwave	oven	until	vapour	comes	out	of	the	food,	which	ensures	a	high	end	
temperature	of	the	whole	mass,	thus	guaranteeing	microbiological	safety.	
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Εισαγωγή
Η ομοκυστεΐνη είναι ένα θειούχο αμινοξύ που 

σχηματίζεται με απομεθυλίωση της μεθειονίνης, η 
οποία προσλαμβάνεται με τις πρωτεΐνες της τροφής. 
O μεταβολισμός της ακολουθεί δύο δρόμους: της 
επαναμεθυλίωσης, στην οποία δρουν τα ένζυμα 
συνθετάση της μεθειονίνης (MS) και μεθυλενοτετρα-
ϋδροφυλλική αναγωγάση (MTHFR) και συμμετέχουν 
το φυλλικό οξύ και η Β12 και εκείνη της διαθείωσης 
με τη δράση του ενζύμου β-συνθετάση της κυστα-

xxxxxxxx
xxxxxxxx

Υψηλά επίπεδα ομοκυστεΐνης σε ασθενείς  
με χρόνια σχιζοφρένεια
λ.	μπονιάτση,1	Ι.	νινιού,1	δ.	Κόντης,2	Α.	Γαζή,1	Ε.	Καλλάη,1	Α.	Χαϊδεμένος³

Τα	αυξημένα	επίπεδα	της	ομοκυστεΐνης	στο	αίμα	συνδέονται	συνήθως	με	καρδιαγγειακή	
νόσο,	δηλαδή	παθήσεις	στεφανιαίων	και	αθηροσκληρυντικές	αλλοιώσεις	εγκεφαλικών	ή	
περιφερικών	αγγείων,	όπως	επίσης	με	τη	νόσο	Alzheimer	και	με	ψυχωσικές	διαταραχές.	
Σκοπός	της	μελέτης	ήταν	να	ερευνήσει	τη	σχέση	που	υπάρχει	μεταξύ	ομοκυστεΐνης	και	
σχιζοφρένειας.	Υλικό και μέθοδος: μετρήθηκαν	τα	επίπεδα	ομοκυστεΐνης	σε	96	ασθενείς	
(67	άνδρες	και	29	γυναίκες)	με	χρόνια	σχιζοφρένεια	και	συγκρίθηκαν	με	εκείνα	103	(46	
ανδρών	και	57	γυναικών)	υγιών	ατόμων	που	χρησιμοποιήθηκαν	σαν	μάρτυρες.	Ασθενείς	
και	μάρτυρες	χωρίστηκαν	σε	δύο	ηλικιακές	ομάδες	(<	και	≥	50	ετών).	H	μέτρηση	έγινε	
με	FPIA	στον	αναλυτή	AxSyM	της	ABBOTT.	Αποτελέσματα: η	μέση	τιμή	ομοκυστεΐνης	
στους	άρρενες	ασθενείς	με	σχιζοφρένεια	(16,61	μM)	βρέθηκε	υψηλότερη	συγκρινόμενη	
με	εκείνη	των	υγιών	μαρτύρων	(13,72	μM)	(p=0,020).	Tο	ίδιο	παρατηρήθηκε	και	στις	
γυναίκες,	όπου	η	μέση	τιμή	της	ομοκυστεΐνης	των	ασθενών	ήταν	12,78	μμ	έναντι	9,79	μμ	
των	υγιών	μαρτύρων	(p<0,001).	΄Ολοι	συνεπώς	οι	πάσχοντες	από	χρόνια	σχιζοφρένεια	
είχαν	μέση	τιμή	ομοκυστεΐνης	(15,42	μM)	υψηλότερη	από	εκείνη	των	μαρτύρων	(11,54	μM)	
(p<	0,001).	Tέλος,	τόσο	οι	νεότερες	όσο	και	οι	μεγαλύτερες	των	50	ετών	γυναίκες,	αλλά	
και	οι	μικρότεροι	των	50	ετών	άνδρες	είχαν	υψηλότερα	επίπεδα	ομοκυστεΐνης	από	εκείνα	
των	μαρτύρων.	Συμπεράσματα: η	ομοκυστεϊναιμία	αποτελεί	παράγοντα	κινδύνου	για	
τη	σχιζοφρένεια	και	δεν	επηρεάζεται	από	το	φύλο	ή	την	ηλικία.
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θειονίνης (CBS) και τη συμμετοχή της Β6.
Η ανεπάρκεια του φυλλικού οξέος, όπως και 

των βιταμινών Β6 και Β12 συμβάλλουν στην ήπια 
έως μέτρια διατροφική υπερομοκυστεϊναιμία,1 ενώ 
γενετικές διαταραχές των ενζύμων CBS και MTHFR 
προκαλούν στην ομόζυγη μορφή βαριά 2 και στην 
ετερόζυγη ήπια έως μέτρια υπερομοκυστεϊναιμία.  
Τέλος, η θερμοασταθής μοριακή παραλλαγή του 
ενζύμου MTHFR3 συνδέεται με μέτρια υπερομοκυ-
στεϊναιμία. 

Το 1969 συσχετίσθηκαν για πρώτη φορά τα 
αυξημένα επίπεδα της ομοκυστεΐνης στο αίμα με 
την καρδιαγγειακή νόσο,4 ενώ από μεταγενέστερες 
μελέτες η υπερομοκυστεϊναιμία ενοχοποιήθηκε ως 
ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου θρομβοεμβολι-
κής νόσου.5

Αυξημένα επίπεδα ομοκυστεΐνης στον ορό συνδέ-
ονται επίσης με νεφρική ανεπάρκεια,6 μεταμοσχεύσεις 
οργάνων,7 υποθυρεοειδισμό,8 κακοήθεις νόσους 
μαστού, ωοθηκών και παγκρέατος,9 οξεία λεμφο-
βλαστική λευχαιμία,10 κακοήθη αναιμία και φλεγ-
μονώδεις παθήσεις του εντέρου,11 νόσο Alzheimer12 
και σχιζοφρένεια.13-19 Tέλος, τα αντιεπιληπτικά,20 o 
καφές21 και το οινόπνευμα22, 23 προκαλούν επίσης 
αύξηση της ομοκυστεΐνης στο αίμα. 

Σκοπός της μελέτης μας ήταν η διερεύνηση της 
σχέσης της ομοκυστεΐνης με τη σχιζοφρένεια σε 
δείγμα 97 χρονίων σχιζοφρενών του Ψυχιατρικού 
Νοσοκομείου Αττικής και 103 υγιών ατόμων ακόμη, 
που χρησιμοποιήθηκαν σαν μάρτυρες.

Υλικό και μέθοδος
Το υλικό της μελέτης μας αποτέλεσαν 97 ασθε-

νείς με χρόνια σχιζοφρένεια, από τους οποίους οι 
67 ήταν άνδρες και οι 30 γυναίκες που επιλέχθη-
καν σύμφωνα με τα DSM-IV κριτήρια (American 
Psychiatric Association, 1994). Οι 53 από αυτούς 
ήταν νοσηλευόμενοι στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 
Αττικής, ενώ οι 44 διέμεναν σε εξωτερικές δομές 
του ίδιου Νοσοκομείου.

H ηλικία τους κυμαινόνταν από 21-76 έτη, ήταν 
όλοι υπό αντιψυχωσική αγωγή ενώ από το ιστορικό 
τους είχαν αποκλεισθεί καρδιαγγειακές και νευρο-
λογικές διαταραχές, όπως επίσης η λήψη φαρμάκων 
και οινοπνεύματος. 

Τους μάρτυρες αποτέλεσαν 103 υγιείς εθελοντές, 
από τους οποίους οι 46 ήταν άνδρες και οι 57 γυναί-
κες, με εύρος ηλικίας από 22-68 έτη, προερχόμενοι 

κυρίως από το προσωπικό του Νοσοκομείου. Από 
το ιστορικό τους αποκλείσθηκαν καρδιαγγειακές, 
νευρολογικές διαταραχές, καθώς επίσης λήψη οι-
νοπνεύματος και φαρμακευτικών ουσιών.

Ο προσδιορισμός της ομοκυστεΐνης στον ορό των 
δειγμάτων έγινε με τη μέθοδο της ανοσοφθορισμο-
πολωσιμετρίας (FPIA) στον αναλυτή AxSYM της 
ABBOTT. Η μέτρηση της ομοκυστεΐνης στα δείγ-
ματα του ορού των ασθενών έγινε παράλληλα με τη 
μέτρηση στα δείγματα του ορού των μαρτύρων.

Τα δημογραφικά στοιχεία ασθενών και μαρτύρων 
αναλύθηκαν με x² tests, ενώ η στατιστική ανάλυση 
των επιπέδων ομοκυστεΐνης σε ασθενείς και μάρ-
τυρες ανάλογα με το φύλο και την ηλικία, έγινε με 
το πρόγραμμα S.P.S.S. 13.0. 

Αποτελέσματα
Ο συνολικός αριθμός ασθενών και μαρτύρων δεν 

διέφερε ουσιαστικά στην ηλικία. Η μέση ηλικία όμως 
των ανδρών σχιζοφρενών ήταν υψηλότερη από των 
ανδρών μαρτύρων (p=0,037).

Επίσης ενώ στην ομάδα των ασθενών οι άνδρες 
ήταν περισσότεροι, στην ομάδα των μαρτύρων υπε-
ρείχαν οι γυναίκες (p=0,001).

Οι ασθενείς είχαν υψηλότερα επίπεδα ομοκυ-
στεΐνης σε σχέση με τους μάρτυρες (p<0,001), ενώ 
το ανδρικό φύλο υπερείχε επίσης σε επίπεδα του 
θηλυκού (p<0,001). 

Ασθενείς και μάρτυρες χωρίστηκαν σε δύο ηλι-
κιακές ομάδες (< και ≥ 50 ετών).

Στην ομάδα των ατόμων με ηλικία < 50 ετών οι 
ασθενείς με σχιζοφρένεια είχαν υψηλότερα επίπεδα 
ομοκυστεΐνης σε σχέση με τους μάρτυρες (p<0,001). 
Τόσο οι άνδρες σχιζοφρενείς, όσο και οι γυναίκες 
είχαν υψηλότερα επίπεδα ομοκυστεΐνης συγκρινό-
μενα με εκείνα των μαρτύρων (p<0,005 και p<0,017 
αντίστοιχα). 

Στην ομάδα των ατόμων με ηλικία ≥ 50 ετών 
υπήρχε διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα. Οι γυναίκες 
σχιζοφρενείς είχαν υψηλότερα επίπεδα ομοκυστεΐνης 
συγκρινόμενες με τις μάρτυρες (p=0,004), ενώ στους 
άνδρες δεν υπήρχε στατιστικώς σημαντική διαφορά. 

Συζήτηση
Οι δύο μεγαλύτερες συγκριτικές μελέτες σχετικά 

με τη συγκέντρωση της ομοκυστεΐνης στον ορό 
σχιζοφρενών έγιναν από τους Levine et al15 και Ap-
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Πίνακας 1. Υψηλότερα επίπεδα ομοκυστεΐνης των ασθενών από τους μάρτυρες και των ανδρών (ασθενών και μαρ-
τύρων) από τις γυναίκες

n Μέση (SD) ηλικία Μέση (SD) τιμή ομοκυστεΐνης (μmol/l)
Σχιζοφρενείς
Άνδρες 67 48,39 16,61
Γυναίκες 30 42,46 12,78
Σύνολο 97 46,55 15,42

Μάρτυρες
Άνδρες 46 43,45 13,72
Γυναίκες 57 45,01 9,79
Σύνολο 103 44,32 11,54

Πίνακας 2. Υψηλότερα επίπεδα ομοκυστεΐνης των ασθενών από τους μάρτυρες σε ηλικίες < 50 ετών 
n Μέση (SD) ηλικία Μέση (SD) τιμή ομοκυστεΐνης (μmol/l)

Σχιζοφρενείς  < 50
Άνδρες 36 39,02 17,34
Γυναίκες 20 35,30 12,26
Σύνολο 56 37,69 15,52

Μάρτυρες < 50
Άνδρες 30 36,80 12,60
Γυναίκες 34 35,88 9,73
Σύνολο 64 36,31 11,08

Πίνακας 3. Υψηλότερα επίπεδα ομοκυστεΐνης μόνον των γυναικών ασθενών από τις μάρτυρες σε ηλικίες ≥ 50 ετών 
n Mέση (SD) ηλικία Μέση (SD) τιμή ομοκυστεΐνης (μmol/l)

Σχιζοφρενείς ≥ 50
Άνδρες 31 59,26 15,75
Γυναίκες 10 56,80 13,82
Σύνολο 41 58,65 15,28

Μάρτυρες ≥ 50
Άνδρες 16 55,93 15,81
Γυναίκες 23 58,52 9,87
Σύνολο 39 57,46 12,31

plebaum et al16 και αφορούσαν στη μέτρηση επιπέδων 
ομοκυστεΐνης σε 193 και 184 ασθενείς, αντίστοιχα. 
Από τη δική μας μελέτη προκύπτει ότι τα επίπεδα 
της ομοκυστεΐνης στους ασθενείς που πάσχουν από 
χρόνια σχιζοφρένεια είναι υψηλότερα συγκρινόμενα 
με εκείνα των υγιών μαρτύρων.

Εξάλλου οι Reif et al24 υποστήριξαν ότι η κακή 

διατροφή, ειδικά η έλλειψη φυλλικού οξέος και Β12 
επηρεάζουν τα επίπεδα ομοκυστεΐνης, ενώ υπάρχουν 
και άλλοι παράγοντες όπως το κάπνισμα και o αυξη-
μένoς δείκτης μάζας σώματος που συνδέονται με τις 
υψηλές τιμές ομοκυστεΐνης.25 Σε δείγμα 258 ασθενών 
οι παράγοντες που βρέθηκαν να συνδέονται με τα 
επίπεδα της ομοκυστεΐνης ήταν το φύλο, τα χαμηλά 
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επίπεδα στο αίμα φυλλικού και Β12, ο μέσος όγκος 
ερυθρών και η διαστολική πίεση του αίματος.26 Στους 
δικούς μας ασθενείς αντιθέτως τα επίπεδα της Β12 
και του φυλλικού οξέος βρέθηκαν φυσιολογικά και 
χωρίς στατιστικώς σημαντική διαφορά από την ομάδα 
των μαρτύρων. Η διαπίστωση αυτή δεν συμφωνεί 
με άλλες μελέτες, που έχουν δείξει ελαττωμένα 
επίπεδα φυλλικού οξέος και Β12 σε ασθενείς με 
χρόνια σχιζοφρένεια.27,28 Αυτό μπορεί να αποδοθεί 
στο γεγονός ότι οι ασθενείς μας παρακολουθούνται 
με τακτικό αιματολογικό έλεγχο, λαμβάνουν φυλλικό 
οξύ και βιταμίνες εφόσον τις χρειάζονται, ενώ η δι-
ατροφή τους σχεδιάζεται προσεκτικά. Παράλληλα, 
ελέγχεται καθημερινά η αρτηριακή τους πίεση και 
υποβάλλονται σε αντιυπερτασική αγωγή όσοι την 
έχουν ανάγκη. 

Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι τα διάφορα αντι-
ψυχωσικά φάρμακα δεν επηρεάζουν τα επίπεδα της 
ομοκυστεΐνης.17,29,13

Στη μελέτη των Susser et al14 τα επίπεδα της 
ομοκυστεΐνης τόσο στους ασθενείς όσο και στους 
μάρτυρες ήταν χαμηλότερα συγκρινόμενα με τα δικά 
μας. Βέβαια, στην περίπτωση του Susser η μέτρηση 
της ομοκυστεΐνης έγινε με αέρια χρωματογραφία, ενώ 
στη δική μας μελέτη με ανοσοφθορισμοπολωσιμε-
τρία. Τέλος, το εύρος ηλικίας των ασθενών του ήταν 
μικρότερο από των δικών μας, δηλαδή περιορίζονταν 
βασικά σε ηλικίες κάτω των 40 ετών. 

Αν και η μελέτη μας έδειξε ότι οι ασθενείς είχαν 
γενικά υψηλότερα επίπεδα ομοκυστεΐνης από τους 
μάρτυρες, η διάκρισή τους σε δύο ηλικιακές ομάδες 
≥50 και <50 δεν είχε αποτελέσματα ταυτόσημα με 
εκείνα των Levine et al15 και Applebaum et al,16 
δηλαδή δεν αποδείχθηκε να υπάρχει σχέση μεταξύ 
ηλικιακής ομάδας και τιμής ομοκυστεΐνης. Επομέ-
νως, τα αποτελέσματα της μελέτης μας συνοψίζονται 
στο γεγονός ότι η υπερομοκυστεϊναιμία αποτελεί 
παράγοντα κινδύνου για τη σχιζοφρένεια, που δεν 
περιορίζεται στους άνδρες ασθενείς με ηλικία < 50 
ετών και έτσι συμφωνούμε με τα συμπεράσματα της 
μελέτης του Stahl et al.26

Εφαρμόσθηκαν τα DSM-IV κριτήρια για τη 
διάγνωση της σχιζοφρένειας και αποκλείσθηκαν 
οι ασθενείς των οποίων η συμπτωματολογία ή το 
ιστορικό συνηγορούσε για διπολική διαταραχή.

Στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων μας θα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη τα εξής:
1) Το υλικό μας αποτέλεσαν χρόνιοι σχιζοφρενείς, 

που λάμβαναν αντιψυχωσική θεραπεία, η οποία 

και δεν επηρεάζει τα επίπεδα ομοκυστεΐνης όπως 
προαναφέρθηκε. 

2) Δεν βρέθηκε σχέση της ομοκυστεΐνης με την ηλι-
κία ή το φύλο των ασθενών και των μαρτύρων.
Περιορισμούς της μελέτης μας αποτέλεσαν τα 

παρακάτω:
1) Δεν μελετήθηκε η συμβολή παραγόντων όπως 

το κάπνισμα, ο δείκτης μάζας σώματος και η 
διάρκεια της ασθένειας.

2) Ερευνήθηκαν οι διαφορές της ομοκυστεΐνης σε 
δύο μόνο ηλικιακές ομάδες (< και ≥ 50 ετών) 
αρχίζοντας από την υπόθεση ότι οι διαφορές της 
ομοκυστεΐνης ανάμεσα σε ασθενείς και μάρτυρες 
αφορούν τους νέους σε ηλικία άνδρες.15 
Το συμπέρασμα είναι ότι υψηλά επίπεδα ομο-

κυστεΐνης απαντούν στη σχιζοφρένεια και αυτό δεν 
περιορίζεται απαραίτητα σε κάποια ηλικιακή ομάδα, 
ούτε και σχετίζεται με το φύλο των ασθενών ή τα 
επίπεδα στο αίμα φυλλικού οξέος και Β12.

Φυσιολογικά τα επίπεδα της ομοκυστεΐνης στο 
αίμα κυμαίνονται από 5-14 μmol/L. Αύξηση της 
ουσίας σε τιμές 15-30 μmol/L απαντά στην ήπια 
ομοκυστεϊναιμία, ενώ τιμές 31-100 μmol/L χαρακτη-
ρίζουν τη μέτρια και άνω των 100μmol/L τη βαριά 
υπερομοκυστεϊναιμία. Στην περίπτωση αυτή οι τιμές 
της μπορεί να φθάσουν τα 200-400 μmol/L. 

Tα υψηλότερα επίπεδα της ομοκυστεΐνης στους 
πάσχοντες από σχιζοφρένεια θα μπορούσαν να 
συσχετισθούν με την παθοφυσιολογία της συ-
γκεκριμένης πάθησης. Η ομοκυστεΐνη θεωρείται 
ουσία νευροτοξική.30 Έχει εξάλλου διαπιστωθεί ότι 
το stress μπορεί να άρει τον εγκεφαλικό φραγμό 
σε μερικές νευροτοξικές ουσίες.31 Είναι λοιπόν 
πιθανό το stress της ψύχωσης να επιτρέπει την 
είσοδο μεγάλων ποσοτήτων ομοκυστεΐνης στον 
εγκέφαλο με επακόλουθο τη νευροεκφύλιση, την 
κλινική επιδείνωση και τη χρονιότητα. Οι Kruman 
et al υποστήριξαν ότι η ομοκυστεΐνη προκαλεί σε 
αυξημένες συγκεντρώσεις ενεργοποίηση των NMDA 
(n-methyl-D-aspartate) υποδοχέων οδηγώντας σε 
λανθασμένη αντίδραση των νευρώνων.32 Τέλος, 
οι Regland et al δημοσίευσαν την περίπτωση ενός 
νεαρού ασθενούς, που έπασχε από σχιζοφρένεια, 
εμφάνιζε αυξημένα επίπεδα ομοκυστεΐνης στο αίμα 
και παρουσίαζε ταχεία ύφεση των ψυχοπαθολογικών 
του συμπτωμάτων ύστερα από θεραπεία με ενέσεις 
Β12.33 H μέτρηση κατά συνέπεια της ομοκυστεΐνης 
θα μπορούσε να αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμη για τον 
ψυχίατρο.
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Summary

Elevated total homocysteine levels in patients with chronic schizophrenia
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OBJeCTIVe:	Elevated	plasma	levels	of	total	homocysteine	have	been	associated	with	cardio-
vascular	and	cerebrovascular	disease,	as	well	as	with	schizophrenia	and	Alzheimer’s	disease.	
The	purpose	of	this	study	was	to	investigate	whether	plasma	total	homocysteine	levels	were	
increased	in	schizophrenic	patients	compared	with	control	subjects.	meTHOD:	Plasma	total	
homocysteine	levels	were	measured	in	96	(67	male,	29	female)	patients	with	schizophrenia	and	
in	103	(46	male,	57	female)	control	subjects	without	a	diagnosis	of	schizophrenia.	The	patients	
and	controls	were	divided	into	groups	according	to	sex	and	age	(<	and	≥	50	years).		Quantita-
tive	determination	of	total	homocysteine	was	made	by	FPIA	on	an	AxSyM	analyser	(ABBOTT).	
reSuLTS:	The	mean	total	homocysteine	level	was	16.61	μμ	in	male	patients	with	schizophrenia	
compared	with	13.72	μμ	in	healthy	male	subjects	(p=0.02).	The	mean	total	homocysteine	level	
was	12.78	μμ	in	female	patients	with	schizophrenia	compared	with	9.79	μμ	in	healthy	female	
subjects	(p=0.001).	Overall,	the	mean	total	homocysteine	level	in	schizophrenic	patients	(15.42	
μμ)	was	higher	than	in	the	control	subjects	(11.54	μμ)	(p<	0.001).	The	total	homocysteine	levels	
of	the	patients	with	schizophrenia	were	higher	than	those	of	the	control	subjects	in	the	males	
aged	<	50	years,	and	in	the	women	of	both	age	groups.	CONCLuSIONS:	Homocysteinemia	
is	a	general	risk	factor	in	schizophrenia,	and	the	risk	is	not	limited	to	young	male	patients.

ActA MicrobiologicA HellenicA 2008,	53	(3):	168-173
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Κερατίτιδες από είδη Candida και in vitro  
ευαισθησία των απομονωθέντων στελεχών  
στα αντιμυκητιακά
Κ.	μασσέλου,1	δ.	μυλωνά-Πετροπούλου,²	λ.	ζέρβα,³	Ε.	μαλάμου-λαδά,4		
δ.	Mαντόπουλος,5	Α.	μητρούσια	ζιούβα5

Σκοπός:	Σκοπός	της	μελέτης	ήταν	ο	προσδιορισμός	της	συχνότητας	απομόνωσης	των	
ειδών	candida	από	καλλιέργειες	κερατοειδούς	και	ο	καθορισμός	της	ευαισθησίας	τους	στα	
αντιμυκητιακά.	Υλικό και μέθοδοι:	Κατά	τη	διάρκεια	3	ετών	(2001−2003)	εξετάστηκαν	
όλα	τα	συνεχόμενα	στελέχη	ειδών	candida	που	απομονώθηκαν	από	καλλιέργειες	κερα-
τοειδούς	ισάριθμων	ασθενών	του	ΓνΑ	«Γ.	Γεννηματάς».	η	ταυτοποίηση	των	στελεχών	
έγινε	με	το	αυτοματοποιημένο	σύστημα	Vitek	ΙΙ	(βio-Merieux,	France),	ο	καθορισμός	
της	ελάχιστης	ανασταλτικής	πυκνότητάς	τους	(MIc)	στις	αμφοτερικίνη	β,	βορικοναζόλη,	
ιτρακοναζόλη,	φθοριοκυτοσίνη	και	φλουκοναζόλη	έγινε	με	τη	μέθοδο	του	E-test	(AB	
Biodisk,	Solna,	Sweden)	και	η	ερμηνεία	των	αποτελεσμάτων	έγινε	με	βάση	τις	οδηγίες	
του	cLSI.	Αποτελέσματα: Εξετάστηκαν	συνολικά	19	στελέχη	ειδών	candida.	έντεκα	
στελέχη	(57,9%)	προέρχονταν	από	ασθενείς	με	τραύμα	κερατοειδούς	μέσα	στην	προηγού-
μενη	εβδομάδα.	Τα	υπόλοιπα	9	στελέχη	(42,1%)	απομονώθηκαν	από	ασθενείς	που	είχαν	
υποστεί	μεταμόσχευση	κερατοειδούς	στο	διάστημα	των	5	προηγούμενων	μηνών.	Όλοι	οι	
ασθενείς	με	μετατραυματική	κερατίτιδα	είχαν	λάβει	προηγούμενα	αντιβακτηριακή	αγωγή.	
Χορήγηση	δεξαμεθαζόνης	είχε	πραγματοποιηθεί	σε	όλους	τους	ασθενείς	με	μετεγχειρητική	
κερατίτιδα.	η	c.	albicans	απομονώθηκε	συχνότερα	τόσο	στις	μετατραυματικές	(5	στις	11,	
45,4%)	όσο	και	στις	μετεγχειρητικές	κερατίτιδες	(5	στις	8,	62,5%).	η	c.	parapsilosis	ήταν	
υπεύθυνη	για	5	(26,3%)	περιπτώσεις	κερατίτιδας,	ενώ	η	c.	glabrata	ήταν	υπεύθυνη	μόνο	
για	2	(10,5%)	περιπτώσεις	κερατίτιδας.	Όλα	τα	στελέχη	candida	που	μελετήθηκαν	ήταν	
ευαίσθητα	στην	αμφοτερικίνη	β	(MIc, ≤1	μg/ml),	στη	φθοριοκυτοσίνη	(MIc,	≤4	μg/ml)	
και	στη	βορικοναζόλη	(MIc,	≤1	μg/ml).	Αντοχή	στην	ιτρακοναζόλη	(MIc,	≥1	μg/ml)	
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Εισαγωγή
Οι μυκητιακές λοιμώξεις του κερατοειδούς (κερα-

τίτιδα ή κερατομύκωση) αποτελούν την πλειοψηφία 
των περιπτώσεων ελκωτικής κερατίτιδας.Ή Παρόλο 
που οι μυκητιακές κερατίτιδες στο σύνολό τους 
έχουν παγκόσμια κατανομή, η συχνότητά τους είναι 
μεγαλύτερη στις τροπικές περιοχές, όπου αντιπρο-
σωπεύουν περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις 
οφθαλμικών μυκητιάσεων.2,3 

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων 
δεκαετιών, παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού 
των μυκητιακών κερατίτιδων.4 Παράγοντες που 
θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για την αύξηση αυτή ήταν η 
ευρεία χρήση αντιβακτηριακών ευρέος φάσματος και 
κορτικοστεροειδών, η παρατεταμένη χρήση φακών 
επαφής καθώς και οι προηγούμενες χειρουργικές 
επεμβάσεις στον κερατοειδή, ιδιαίτερα η διηθητική 
κερατοπλαστική (penetrating keratoplasty, PKP).4

Οι κυριότεροι αιτιολογικοί παράγοντες μυκη-
τιακής κερατίτιδας στις τροπικές περιοχές είναι οι 
νηματοειδείς μύκητες, ενώ στα εύκρατα κλίματα 
επικρατούν τα είδη candida.4−6 

Οι κερατίτιδες από νηματοειδείς μύκητες εμφανί-
ζονται κυρίως σε νεαρούς άνδρες, που ασχολούνται 
με γεωργικές εργασίες και αναφέρουν οφθαλμικό 
τραυματισμό λίγες ημέρες πριν από την εκδήλωση της 
λοίμωξης.1,2,5 Από τους νηματοειδείς μύκητες, τα είδη 
Fusarium	και Aspergillus παραμένουν τα συχνότερα 
παθογόνα των μυκητιακών κερατίτιδων.7 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ασθενείς με πάσχοντα 
κερατοειδή, λόγω οφθαλμικών ή συστηματικών πα-
θήσεων (σύνδρομο ξηρού οφθαλμού, χρόνιο έλκος, 
πολλαπλό ερύθημα, ερπητική κερατίτιδα, σακχα-
ρώδης διαβήτης, ανοσοκαταστολή), εμφανίζουν 

συχνότερα λοιμώξεις από είδη candida.1,2,5 Επίσης, οι 
καντιντιασικές κερατίτιδες εμφανίζονται συχνότερα 
στους χρήστες φακών επαφής.1,2 H candida	albicans 
αποτελεί τη συχνότερη αιτία καντιντιασικής κερατί-
τιδας ακολουθούμενη από την c.	parapsilosis, την 
c.	tropicalis7 και την c.	glabrata.7,8 Ειδικότερα, η 
c. albicans και η c.	glabrata προκαλούν συχνότερα 
κερατίτιδες μετά από επέμβαση κερατοπλαστικής.8 

Ασυνήθη είδη candida, όπως η c.	lipolytica και η c.	
humicola, αναφέρεται ότι προκαλούν μετατραυματική 
κερατίτιδα. Επίσης, η c.guilliermondii έχει απομο-
νωθεί από ασθενείς με μετεγχειρητική κερατίτιδα 
μετά από μεταμόσχευση κερατοειδούς.1

Εκτός από τους νηματοειδείς μύκητες και τους 
βλαστομύκητες, κάποια είδη ζυγομυκήτων, όπως τα 
Absidia και rhizopus ενοχοποιούνται για ορισμένα 
περιστατικά κερατίτιδας.1 

Οι μυκητιακές κερατίτιδες αντιμετωπίζονται 
φαρμακευτικά ή/και χειρουργικά ανάλογα με τη 
βαρύτητα της νόσου.2 Οι περιπτώσεις επιπολής κερα-
τίτιδας λαμβάνουν συνήθως τοπική αντιμυκητιακή 
αγωγή. Τα αντιμυκητιακά που χρησιμοποιούνται 
για τοπική χρήση είναι η ναταμυκίνη (5%) και η 
αμφοτερικίνη Β (0,15%). Σε περιπτώσεις καντιντι-
ασικής κερατίτιδας μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
εναλλακτικά η φλουκοναζόλη (2%), η βορικοναζόλη 
(1%) ή η φθοριοκυτοσίνη (1%).2,9 Στις περιπτώ-
σεις κερατίτιδας με εν τω βάθει αλλοιώσεις και 
δημιουργία ελκών στον κερατοειδή, συνιστάται 
η προσθήκη και συστηματικής αντιμυκητιακής 
αγωγής, από το στόμα ή ενδοφλέβια. Για το σκοπό 
αυτόν μπορούν να χρησιμοποιηθούν παλαιότερες 
αζόλες, όπως η φλουκοναζόλη (200−400 mg/ημέ-
ρα από το στόμα ή 100 mg/ημέρα ενδοφλέβια), η 

παρουσίασαν	και	τα	δύο	στελέχη	c.glabrata	(10,5%)	που	μελετήθηκαν,	ενώ	στη	φλου-
κοναζόλη	(MIc,	≥64	μg/ml)	μόνο	το	ένα	(5%)	από	αυτά	Συμπεράσματα: η	c.	albicans	
ήταν	το	συχνότερο	είδος	που	απομονώθηκε,	αν	και,	συνολικά,	καταγράφηκαν	κερατίτιδες	
από	5	είδη	candida.	Όλα	τα	στελέχη,	με	εξαίρεση	τα	δύο	στελέχη	της	c.	glabrata	που	
ήταν	ανθεκτικά	στην	ιτρακοναζόλη	και	το	ένα	στέλεχος	από	αυτά	που	ήταν	ανθεκτικό	στη	
φλουκοναζόλη,	παρουσίασαν	υψηλή	ευαισθησία	στα	αντιμυκητιακά.	η	βορικοναζόλη	
παρουσίασε	εξαιρετική	in	vitro	δραστικότητα	έναντι	όλων	των	ειδών	candida.
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κετοκοναζόλη (200−600 mg/ημέρα) και η ιτρακο-
ναζόλη (200−400 mg/ημέρα) αλλά και η νεότερη 
βορικοναζόλη (200−400 mg/ημέρα), καθώς και η 
κασποφουγκίνη.2,3,5,6,9,10 Θεραπευτική κερατοπλα-
στική εφαρμόζεται στο 25−30% των περιπτώσεων 
μυκητιακής κερατίτιδας, που δεν ανταποκρίνονται 
στη φαρμακευτική αγωγή.3,4,6

Υλικό και μέθοδοι
Μελετήθηκαν, προοπτικά, όλα τα συνεχόμενα 

στελέχη	candida, που απομονώθηκαν από καλ-
λιέργειες κερατοειδούς, κατά τη διάρκεια 3 ετών 
(2001−2003). Τα στελέχη αυτά προέρχονταν από 
ισάριθμους ασθενείς με οφθαλμικές λοιμώξεις, που 
νοσηλεύτηκαν στο ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς». 

Για κάθε ασθενή συλλέχθηκαν πληροφορίες σχε-
τικά με το φύλο, την παρουσία σακχαρώδους διαβήτη 
ή αυτοάνοσης νόσου καθώς και την ημερομηνία απο-
μόνωσης κάθε στελέχους candida. Ο προηγούμενος 
οφθαλμικός τραυματισμός (κατά τη διάρκεια της προ-
ηγούμενης εβδομάδας), η προηγηθείσα μεταμόσχευση 
κερατοειδούς (κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 
6 μηνών), η χορήγηση ανοσοκατασταλτικής αγωγής 
(κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα) καθώς 
και η προσθήκη αντιβακτηριακής ή αντιμυκητιακής 
αγωγής (κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ημερών) 
ήταν στοιχεία που καταγράφηκαν για όλους τους 
μελετηθέντες ασθενείς.

Για την πραγματοποίηση των καλλιεργειών κε-
ρατοειδούς, ελήφθησαν ξέσματα που ενοφθαλμί-
στηκαν κατόπιν στα κατάλληλα θρεπτικά υλικά για 
απομόνωση βακτηρίων και μυκήτων (αιματούχο, 
McConkey, σοκολατόχρωμο και Sabouraud dextrose 
άγαρ) και επωάστηκαν στους 37 °C για 48 ώρες. Τα 
απομονωθέντα στελέχη ταυτοποιήθηκαν αρχικά με 
βάση τη μορφολογία τους σε cornmeal-Tween 80 
άγαρ και κατόπιν με το σύστημα Vitek II (BioMerieux, 
France) με τη χρήση της κάρτας ID-YST. Ο έλεγχος 
ποιότητας πραγματοποιήθηκε με τη χρήση προτύπων 
στελεχών c.	krusei ATCC 6258 και c.	parapsilosis 
ATCC 22019. Όλα τα στελέχη αποθηκεύτηκαν σε 
φιαλίδια Microbank (Prolab Diagnostics, Canada) 
στους -70 °C, μέχρι την πραγματοποίηση της δοκι-
μής ευαισθησίας.

Τα στελέχη που απομονώθηκαν, εξετάστηκαν ως 
προς την ευαισθησία τους στα παρακάτω αντιμυκη-
τιακά φάρμακα, αμφοτερικίνη Β, φθοριοκυτοσίνη, 
φλουκοναζόλη, ιτρακοναζόλη και βορικοναζόλη, με 

τη χρήση του E-test (AB Biodisk, Solna, Sweden) 
σύμφωνα με τις οδηγίες του CLSI. Για το λόγο αυτόν, 
τα στελέχη ανακαλλιεργήθηκαν, το λιγότερο δύο 
φορές, σε Sabouraud dextrose άγαρ (Remel, Lenexa, 
Kans). Κατόπιν έγιναν εναιωρήματα των στελεχών 
σε στείρο διάλυμα φυσιολογικού ορού 0,85% και 
ρυθμίστηκε η θολερότητά τους στο 0,5 της κλίμακας 
McFarland. Τα εναιωρήματα αυτά ενοφθαλμίστηκαν 
στη συνέχεια σε τρυβλία RPMI άγαρ (RPMI1640+2% 
γλυκόζη+MOPS+1,5% Bacto άγαρ και το pH του 
υλικού ρυθμίστηκε στο 7,0). Τα ενοφθαλμισθέντα 
τρυβλία επωάστηκαν αεροβίως στους 35 °C για 48 
ώρες.11,12 Η ανάπτυξη του μύκητα, στην περίπτωση 
που αυτός ήταν ευαίσθητος στο δοκιμαζόμενο φάρ-
μακο, αναστελλόταν σχηματίζοντας μια ελλειπτική 
ζώνη. Ως MIC προσδιοριζόταν η συγκέντρωση του 
φαρμάκου που αντιστοιχούσε στο σημείο τομής της 
ελλειπτικής ζώνης αναστολής με την κλίμακα της 
ταινίας. Όταν δεν υπήρχε αναστολή της ανάπτυξης 
του μύκητα, δηλαδή το στέλεχος ήταν ανθεκτικό σε 
αυτό το φάρμακο, η MIC θεωρείτο μεγαλύτερη/ίση με 
την υψηλότερη τιμή της κλίμακας του συγκεκριμένου 
φαρμάκου. Αντίστοιχα, όταν η ελλειπτική ζώνη βρι-
σκόταν κάτω από την ταινία, η MIC θεωρείτο μικρό-
τερη της χαμηλότερης τιμής της κλίμακας. Πρέπει να 
αναφερθεί ότι οι αζόλες και κυρίως η φλουκοναζόλη 
προκαλούσαν ορισμένες φορές μερική αναστολή της 
ανάπτυξης των μυκήτων και επομένως δυσκολία στον 
προσδιορισμό της MIC. Αυτή η μερική αναστολή της 
ανάπτυξης συνίστατο στην παρουσία μικροαποικιών 
γύρω ή μέσα στην περιοχή της ελλειπτικής ζώνης 
αναστολής (trailing endpoint). Το φαινόμενο αυτό 
ήταν περιορισμένο λόγω της παρουσίας γλυκόζης 2% 
στο RPMI άγαρ. Στην περίπτωση της εμφάνισης μι-
κροαποικιών ή αποικιών ασθενέστερου χρώματος στο 
εσωτερικό της ζώνης αναστολής, αυτές αγνοούνταν 
στον προσδιορισμό της MIC των αζολών, λόγω του 
γεγονότος ότι αντιπροσώπευαν μυκητιακό πληθυσμό 
ίδιου επιπέδου αντοχής με τον εξεταζόμενο πληθυσμό. 
Αντίθετα, σε περίπτωση παρουσίας μακροαποικιών 
στο εσωτερικό της ζώνης αναστολής, το στέλεχος 
θεωρείτο ανθεκτικό στο δοκιμαζόμενο φάρμακο. 
Στον έλεγχο ποιότητας, το πρότυπο στέλεχος της 
c.	albicans ATCC 90028 χρησιμοποιήθηκε για τον 
έλεγχο του φαινομένου “trailing endpoint” σε κάθε 
νέα παρτίδα RPMI άγαρ. 

Η ερμηνεία του ελέγχου ευαισθησίας των στελε-
χών στη φλουκοναζόλη, ιτρακοναζόλη, βορικοναζόλη 
και φθοριοκυτοσίνη έγινε βάσει των οδηγιών του 
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CLSI και του κατασκευαστή της μεθόδου (E-test, AB 
Biodisk, Solna, Sweden). Τα στελέχη θεωρήθηκαν 
ευαίσθητα στη φλουκοναζόλη, όταν η MIC ήταν ≤8, 
ευαίσθητα εξαρτώμενα από τη δόση (susceptible 
dependent dose, S-DD) όταν η MIC ήταν 16−32 
και ανθεκτικά όταν η MIC ήταν ≥64 μg/ml. Για την 
ιτρακοναζόλη, τα στελέχη θεωρήθηκαν ευαίσθητα 
όταν η MIC ήταν ≤0,125, ευαίσθητα εξαρτώμενα 
από τη δόση (S-DD) όταν η MIC ήταν 0,25−0,5 
και ανθεκτικά όταν η MIC ήταν ≥1,0 μg/ml. Για τη 
φθοριοκυτοσίνη, τα στελέχη θεωρήθηκαν ευαίσθη-
τα όταν η MIC ήταν ≤4, ενδιάμεσα ή ευαίσθητα 
εξαρτώμενα από τη δόση όταν η MIC ήταν 8−16 
και ανθεκτικά όταν η MIC ήταν ≥32 μg/ml. Για τη 
βορικοναζόλη, τα στελέχη θεωρήθηκαν ευαίσθητα 
όταν η MIC ήταν ≤1, ευαίσθητα εξαρτώμενα από τη 
δόση (S-DD) όταν η MIC ήταν 1−2 και ανθεκτικά 
όταν η MIC ήταν ≥4 μg/ml.13,14 

Επειδή τα κριτήρια ευαισθησίας για την αμφοτε-
ρικίνη Β δεν έχουν ακόμα καθοριστεί από το CLSI, 
όλα τα στελέχη με MIC ≤1 μg/ml θεωρήθηκαν 
ευαίσθητα σε αυτή.13,15

Αποτελέσματα
Κατά τη διάρκεια της μελέτης καταγράφηκαν 19 

περιπτώσεις καντιντιασικής κερατίτιδας ισάριθμων 
ασθενών, που νοσηλεύτηκαν στις Οφθαλμολογικές 
Κλινικές του ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς». Όλοι οι ασθε-
νείς είχαν μία μόνο candida-θετική καλλιέργεια, 
δεν απομονώθηκαν άλλοι μικροοργανισμοί από 
αυτές τις καλλιέργειες και όλα τα απομονωθέντα 
στελέχη θεωρήθηκαν κλινικά σημαντικά από τους 
οφθαλμιάτρους.

Οι 11 (57,9%) από τις 19 περιπτώσεις κερατίτιδας 
που εξετάστηκαν, ήταν μετατραυματικές (τραυματι-
σμός από ξένο σώμα ή παρατεταμένη χρήση φακών 
επαφής) και οι υπόλοιπες 8 (42,1%) ήταν μετεγχει-

ρητικές (Πίν. 1). Οι μετατραυματικές κερατίτιδες 
από ξένο σώμα, εμφανίστηκαν 5−7 ημέρες μετά από 
το επεισόδιο του τραυματισμού. Οι μετεγχειρητικές 
κερατίτιδες παρατηρήθηκαν αποκλειστικά μετά από 
μεταμόσχευση κερατοειδούς, και συγκεκριμένα 2−5 
μήνες μετά την επέμβαση. Οι ασθενείς με μετατραυ-
ματική κερατίτιδα είχαν λάβει τοπική αντιβακτηριακή 
αγωγή, πριν από την εκδήλωση της καντιντιασικής 
λοίμωξης. Επίσης, σε όλους τους ασθενείς, που 
υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση κερατοειδούς, είχε 
χορηγηθεί ανοσοκατασταλτική αγωγή πριν από την 
εμφάνιση της κερατίτιδας. 

Συνολικά, ταυτοποιήθηκαν πέντε είδη candida. 
Από το σύνολο των 19 στελεχών, απομονώθηκαν 
10 στελέχη c.	albicans (52,6%), 5 στελέχη	c.	
parapsilosis (26,3%), 2 στελέχη c.	glabrata (10,5%), 
ένα στέλεχος c.	tropicalis (5,3%) και ένα στέλεχος 
c.	lusitaniae (5,3%) (Πίν. 2). Τα δύο πρώτα είδη 
αντιπροσώπευαν το 78,9% του συνόλου των στε-
λεχών. Η c.	albicans (45,4%) και η c.	parapsilosis 
(36,4%) αποτέλεσαν τους κυριότερους αιτιολογικούς 
παράγοντες μετατραυματικής κερατίτιδας (81,8%), 
ενώ η c.	albicans (62,5%) επικράτησε ως αίτιο στις 
περιπτώσεις μεταμεταμοσχευτικής κερατίτιδας.

Η ευαισθησία των στελεχών στα δοκιμασθέντα 
αντιμυκητιακά φαίνονται στον πίνακα 3. Όλα τα 
στελέχη ήταν ευαίσθητα στην αμφοτερικίνη Β και στη 
φθοριοκυτοσίνη. Αναφορικά με τις αζόλες, αντοχή 
στη φλουκοναζόλη εμφάνισε ένα μόνο στέλεχος c.	
glabrata (5,3%), ενώ αντοχή στην ιτρακοναζόλη 

Πίνακας 1. Αιτιολογία καντιντιασικής κερατίτιδας
Καντιντιασική 
κερατίτιδα

Ασθενείς Ποσοστό
(n) %

Μετατραυματική 11 57,9
Μεταμεταμοσχευτική 8 42,1
Σύνολο 19 100,0

Πίνακας 2. Κατανομή ειδών candida	κατά είδος κερατίτιδας
Είδη Candida  Στελέχη

 n  %
Μετατραυματική
 n %

Μεταμεταμοσχευτική
 n %

c.	albicans  10 52,6  5 45,4  5 62,5
c.	parapsilosis  5 26,3  4 36,4  1 12,5
c.	glabrata  2 10,5  −  2 25,0
c.	tropicalis  1 5,3  1 9,1  −
c.	lusitaniae  1 5,3  1 9,1  −
Σύνολο  19 100,0  11 100,0  8 100,0
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παρουσίασαν και τα δύο στελέχη c.	glabrata που 
απομονώθηκαν (10,5%). Όλα τα στελέχη ήταν ευ-
αίσθητα στη νεότερη αζόλη, βορικοναζόλη. 

Συζήτηση
Πρέπει να αναφερθεί, ότι, παρόλο που ο αριθμός 

των περιπτώσεων καντιντιασικής κερατίτιδας οι 
οποίες εξετάστηκαν ήταν μικρός, από την επεξερ-
γασία των αποτελεσμάτων εξάγονται συμπεράσματα 
που είναι σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, τα 
δεδομένα της οποίας είναι περιορισμένα. 

Στην παρούσα μελέτη, η c.	albicans ήταν υπεύ-
θυνη για περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις 
(52,6%) κερατίτιδας που μελετήθηκαν και η C.	
parapsilosis	για το 26,3% αυτών. Τα ευρήματα 
αυτά είναι παρόμοια με εκείνα μελέτης 421 περι-
πτώσεων μυκητιακής κερατίτιδας στις ΗΠΑ από το 
1980−2002, όπου η c.	albicans και η C.	parapsilosis	
προκάλεσαν το 56,3% και το 39,4% των καντιντι-
ασικών κερατίτιδων που εξετάστηκαν.7 Επίσης, 
σύμφωνα με αναδρομική μελέτη στη Γαλλία από 
το 1993−2001, τα συχνότερα αίτια της μυκητιακής 
κερατίτιδας ήταν η c.	albicans και η c.	parapsilosis 
προκαλώντας μαζί το 47,4% των 19 λοιμώξεων που 
μελετήθηκαν.16 H c.	albicans αποτέλεσε τον κύριο 
αιτιολογικό παράγοντα (45,8%) των μυκητιακών 

κερατίτιδων που περιγράφονται σε μελέτη 24 στε-
λεχών στην Πενσυλβάνια από το 1991−1999.4 Η 
αναδρομική μελέτη 65 περιπτώσεων μυκητιακής 
κερατίτιδας στο Λονδίνο από το 1993−2007, έδειξε 
ότι η c.	albicans και η c.	parapsilosis προκάλεσαν 
τις μισές από αυτές τις λοιμώξεις.5

Τα επεισόδια κερατίτιδας που εξετάστηκαν στη 
μελέτη μας, εμφανίστηκαν μετά από τραύμα ή χει-
ρουργική επέμβαση στον κερατοειδή. Επίσης, σε 
όλες τις περιπτώσεις προηγείτο της λοίμωξης τοπική 
χορήγηση αντιβακτηριακής ή ανοσοκατασταλτικής 
αγωγής. Η προηγούμενη χειρουργική επέμβαση, και 
κυρίως εκείνη της κερατοπλαστικής, αναφέρεται και 
σε άλλες μελέτες ως παράγοντας κινδύνου καντι-
ντιασικής κερατίτιδας.3,4,8 Αντίθετα, το οφθαλμικό 
τραύμα συνδέεται κυρίως με κερατίτιδες από νη-
ματοειδείς μύκητες.2,5,9,16 Μελέτη 65 περιπτώσεων 
κερατίτιδας στην Αγγλία από το 1993−2007, έδειξε 
ότι η τοπική χρήση κορτικοστεροειδών είναι παρά-
γοντας κινδύνου για την εμφάνιση κερατίτιδας από 
είδη candida.5 Αντίθετα, η προφυλακτική τοπική 
χρήση αντιβακτηριακών παρατηρείται συχνότερα 
σε κερατίτιδες από νηματοειδείς μύκητες.17

Όλα τα στελέχη είχαν υψηλή ευαισθησία στα δο-
κιμασθέντα αντιμυκητιακά. Συγκεκριμένα, το σύνολο 
των στελεχών ήταν ευαίσθητα στην αμφοτερικίνη Β, 
τη φθοριοκυτοσίνη και τη βορικοναζόλη, ενώ 94,7% 

Πίνακας 3.	In	vitro ευαισθησία σε αντιμυκητιακά φάρμακα των 19 στελεχών candida που απομονώθηκαν από περι-
πτώσεις κερατίτιδας 

Είδος Candida
ΣύνολοC. albicans C. glabrata C. lusitaniae C. parapsilosis C. tropicalis

Φλουκοναζόλη
Ευαισθησία n 10 1 1 5 1 18

% 100,0% 50,0% 100,0% 100,0% 100,0% 94,7%

Ανθεκτικότητα n 1 1
% 50,0% 5,3%

Ιτρακοναζόλη
Ευαισθησία n 10 1 5 1 17

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 89,5%

Ανθεκτικότητα n 2 2
% 100,0% 10,5%

Αμφοτερικίνη	β Ευαισθησία n 10 2 1 5 1 19
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Φθοριοκυτοσίνη Ευαισθησία n 10 2 1 5 1 19
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

βορικοναζόλη Ευαισθησία n 10 2 1 5 1 19
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Σύνολο n 10 2 1 5 1 19
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Κερατίτιδες από candida  ———————————————————————————————————————179

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx

και 89,5% αυτών ήταν ευαίσθητα στη φλουκοναζόλη 
και ιτρακοναζόλη, αντίστοιχα. Μελέτη της ευαισθη-
σίας 50 στελεχών candida,	που απομονώθηκαν από 
οφθαλμικά δείγματα στην Ινδία, έδειξε παρόμοια 
ποσοστά ευαισθησίας στην αμφοτερικίνη Β (100%) 
και τη φλουκοναζόλη (96%) με εκείνα της δικής μας 
μελέτης.18 Αντίθετα, σύμφωνα με μελέτη κερατίτιδων 
στην Αγγλία από το 1993−2007, τα ποσοστά ευαι-
σθησίας των στελεχών candida	στην αμφοτερικίνη 
Β (91,2%), τη φθοριοκυτοσίνη (76,9%), τη φλουκο-
ναζόλη (85,7%) και την ιτρακοναζόλη (79,2%) ήταν 
χαμηλότερα από εκείνα της δικής μας μελέτης.5 Στην 
ίδια μελέτη, η βορικοναζόλη είχε εξαιρετική δραστι-
κότητα έναντι όλων των εξετασθέντων στελεχών.5 Το 
εύρημα αυτό ήταν σύμφωνο με εκείνο άλλων μελετών 
αλλά και με της δικής μας μελέτης.6,7

Με βάση τα προαναφερθέντα, εξάγονται τα ακό-
λουθα συμπεράσματα:

Η c.	albicans	ήταν το συχνότερο είδος που απο-
μονώθηκε τόσο από τις μετατραυματικές όσο και 
από τις μετεγχειρητικές κερατίτιδες. 
Η τοπική χορήγηση αντιβακτηριακής ή ανοσοκα-
τασταλτικής αγωγής, προηγείτο των περιστατικών 
της λοίμωξης.
Όλα τα στελέχη που μελετήθηκαν, με εξαίρεση τα 
δύο στελέχη της c.	glabrata, που ήταν ανθεκτικά 
στην ιτρακοναζόλη, και το ένα στέλεχος από αυτά, 
που ήταν ανθεκτικό στη φλουκοναζόλη, παρουσί-
ασαν υψηλή ευαισθησία στα αντιμυκητιακά. 
Η αμφοτερικίνη Β και η βορικοναζόλη παρου-
σίασαν εξαιρετική in	vitro δραστικότητα έναντι 
όλων των ειδών candida.

•

•

•

•

Summary

Keratitis due to Candida species and their susceptibility to antifungals
K.	MASSELOu,1	D.	MyLONA-PETrOPOuLOu,²	L.	zErVA,³	H.	MALAMOu-LADA,4		

D.	MANTOPOuLOS,5	A.	MITrOuSSIA-zIOuVA5
1Immunology	Department	and	National	Tissue	Typing	center,	General	Hospital	of	Athens	“G.	Gennimatas”,	
Athens,	2Department	of	Microbiology,	General	Hospital	of	Nikaia,	Pireaus,	3Department	of	clinical	Microbiol-

ogy,	“Attikon”	Hospital,	university	of	Athens,	chaidari,	4Department	of	Microbiology,		
National	rubella	reference	centre,	General	Hospital	of	Athens	“G.	Gennimatas”,	Athens,	5Mycology	refer-

ence	Laboratory,	Department	of	Microbiology,	Medical	School,	university	of	Athens,	Athens,	Greece

Objectives: The	aim	of	this	study	was	to	monitor	the	distribution	and	susceptibility	to	antifun-
gals	of	candida	species	among	cases	of	keratitis.	Methods: All	consecutive	strains	of	candida	
spp	isolated	from	corneal	cultures	at	the	General	Hospital	of	Athens	“G.	Gennimatas”	during	
a	3-year	period	(2001−2003)	were	examined.	Isolates	were	speciated	by	the	Vitek	II	system	
(Bio	Merieux,	France).	Susceptibility	testing	to	amphotericin	B,	fluconazole,	flucytosine,	itra-
conazole	and	voriconazole	was	performed	by	the	E-test	(AB	Biodisk,	Sweden)	and	the	results	
interpretation	was	according	to	cLSI.	Results: A	total of	19	candida	spp	strains	were	isolated.	
Eleven	(57.9%)	of	these	strains	originated	from	patients	reporting	corneal	trauma	in	the	week	
prior	to	examination.	The	other	8	strains	(42.1%)	were	isolated	from	patients	who	had	under-
gone	corneal	transplantation	during	the	preceding	5	months.	All	patients	with	post-traumatic	
keratitis	had	received	antimicrobial	treatment.	Dexamethasone	had	been	administrated	only	to	
patients	with	postoperative	keratitis.	c.	albicans	was	the	most	common	species	isolated	from	
both	posttraumatic	(5	of	11	cases,	45%)	and	postoperative	(5	of	8	cases,	62%)	keratitis.	c.	
parapsilosis	was	responsible	for	5	(26.3%)	cases,	while	c.	glabrata	was	responsible	for	only	2	
(10.5%)	cases	of	keratitis.	All	strains	were	susceptible	to	amphotericin	B	(MIc,	≤1	μg/ml),	to	
flucytosine	(MIc,	≤4	μg/ml)	and	to	voriconazole	(MIc,	≤1	μg/ml).	resistance	to	fluconazole	
(MIc,	≥64	μg/ml) and	itraconazole	(MIc, ≥1	μg/ml) was	observed	in	1	(5.3%)	and	2	(10.5%)	
strains	of	c.	glabrata,	respectively.	Conclusions:	c.	albicans	was	the	most	predominant	species	
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isolated	from	corneal	cultures,	but	a	total	of	five	species	were	involved	in	candida	keratitis.	
Apart	from		two	c.	glabrata	isolates,	which	were	both	resistant	to	itraconazole	with	one	being	
additionally	resistant	to	fluconazole,	all	strains	were	susceptible	to	antifungals.	Voriconazole	
had	excellent	in	vitro	activity	against	all	candida	species.

ActA MicrobiologicA HellenicA 2008,	53	(3):	174-180

Key words: Antifungals,	candida,	keratitis,	susceptibility	testing
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βρΑβΕΙΟ	«ΑνΤΙΓΟνη	ΑρΣΕνη»

Η Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας και Ερ-
γαστηριακής Διαγνωστικής έχει θεσμοθετήσει ένα 
βραβείο αξίας 1000 € προς τιμή της Καθηγήτριας 
της Μικροβιολογίας, Ιδρυτού της Εταιρείας κυρίας 
Αντιγόνης Αρσένη για πρωτότυπες μελέτες στην 
Κλινική Μικροβιολογία.

Όροι του Διαγωνισμού

1. Οι μελέτες πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί καθ’ 
ολοκληρίαν στην Ελλάδα, να αφορούν θέματα 
εφαρμοσμένης έρευνας στην Κλινική Μικροβι-
ολογία και να μην έχουν δημοσιευθεί ολικώς ή 
μερικώς.

2. Οι μελέτες πρέπει να υποβληθούν σε πέντε αντί-
τυπα με Ελληνική και Αγγλική περίληψη. Η συ-
νολική έκταση της μελέτης (κείμενο, περιλήψεις, 
εικόνες-πίνακες και βιβλιογραφία) δεν πρέπει να 
είναι μεγαλύτερη από είκοσι δακτυλογραφημένες 
σελίδες σε μια όψη και περίπου 30 στίχους σε κάθε 
σελίδα. Για τη σύνταξη του κειμένου, τη βιβλιο-
γραφία κ.λπ. πρέπει να τηρηθούν οι “Οδηγίες για 
τους συγγραφείς” του περιοδικού Εφαρμοσμένη 
Κλινική Μικροβιολογία και Εργαστηριακή Δι-
αγνωστική. Στο τέλος της εργασίας πρέπει να 
υπάρχει ιδιαίτερο κείμενο έως 50 λέξεις στο 
οποίο να αναφέρεται η πρόοδος που προκύπτει 

NΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

από την έρευνα καθώς και περίληψη δακτυλογρα-
φημένη στην ειδική φόρμα του Μικροβιολογικού 
Συνεδρίου.

3. Για το αδιάβλητο της κρίσης οι μελέτες που θα 
υποβληθούν δεν πρέπει να αναφέρουν το όνομα 
των συγγραφέων καθώς και στοιχεία από τα οποία 
να είναι δυνατή η αναγνώριση της προέλευσης 
της εργασίας. Σε ιδιαίτερο φάκελο σφραγισμένο 
θα υπάρχει σημείωμα με το ονοματεπώνυμο των 
συγγραφέων, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και την 
προέλευση της εργασίας.

4. Οι μελέτες θα κριθούν από Ειδική Επιτροπή, 
αποτελούμενη από μέλη της Ελληνικής Μικροβιο-
λογικής Εταιρείας και της Εταιρείας Κλινικής Μι-
κροβιολογίας και Εργαστηριακής Διαγνωστικής. 
Στην κρίση θα ληφθούν υπόψη:

 α. Η πρωτοτυπία της ερευνητικής ιδέας 
 β. Ο σχεδιασμός και η μεθοδολογία 
 γ. Η βιβλιογραφική τεκμηρίωση και 
 δ. Η συμβολή στην πρόοδο και εξέλιξη της Κλι-

νικής Μικροβιολογίας που θα απορρέει από 
τα αποτελέσματα της μελέτης.

5. Η μελέτη που θα βραβευθεί θα ανακοινωθεί στο 
4ο Εθνικό συνέδριο, η περίληψή της θα συμπερι-
ληφθεί στα πρακτικά του Συνεδρίου, ολόκληρη 
δε η εργασία θα δημοσιευθεί στο περιοδικό της 
Εφαρμοσμένης Κλινικής Μικροβιολογίας, Ερ-
γαστηριακής Διαγνωστικής και στο Δελτίο της 
Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας.

 Οι μη βραβευμένες μελέτες θα προωθηθούν 
για κρίση όπως και οι άλλες εργασίες του Συνε-
δρίου.

6. Οι μελέτες πρέπει να κατατεθούν στην “ASCENT”, 
Βασ. Σοφίας 77 – Αθήνα 115 21, Τηλ: 210 7213225 
ένα μήνα πριν από τη λήξη της προθεσμίας κατά-
θεσης των Εργασιών του Εθνικού Συνεδρίου.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Acta Microbiologica
Hellenica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




