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Ο ρόλος της μέτρησης των βιοχημικών οστικών δεικτών
στα ρευματικά νοσήματα
Θ.Μ.	Γκιόκα,1	Ν.Γ.	Γαλανόπουλος,2	Γ.Π.	καμπάκης2	

Στην	ανασκόπησή	μας	αυτή	ασχοληθήκαμε	με	την	εκτίμηση	των	επιπέδων	των	βιοχημικών	
οστικών	δεικτών	(βΟδ).	Οστικής	παραγωγής	(βΟδ/ΟΠ)	και	απορρόφησης	(βΟδ/ΟΑ)-στους	
ασθενείς	με	ρευματικά	νοσήματα	(ρευματοειδή	αρθρίτιδα,	αγκυλωτική	σπονδυλαρθρίτιδα,	
ψωριασική	αρθρίτιδα,	συστηματικό	ερυθηματώδη	λύκο).	Ασχοληθήκαμε	επίσης	με	τη	μετα-
βολή	των	επιπέδων	των	βΟδ	μετά	τη	χορήγηση	αντιρευματικής	με	αντι-TNFα	βιολογικούς	
παράγοντες	καθώς	και	μετά	τη	χορήγηση	αντιοστεοπορωτικής	θεραπείας	στους	παραπάνω	
ασθενείς.

Δελτιον ελληνικησ Μικροβιολογικησ εταιρειασ 2007, 52 (5): 258-267

Λέξεις κλειδιά: βιολογικοί	οστικοί	δείκτες,	ρευματοειδής	αρθρίτιδα,	αγκυλωτική	σπονδυλαρθρίτιδα,	
ψωριασική	αρθρίτιδα,	συστηματικός	ερυθηματώδης	λύκος

	1βιοχημικό	Εργαστήριο	του	Πανεπιστημιακού	Γενικού	Νο-
σοκομείου	Αλεξανδρούπολης,	 2Εξωτερικό	ρευματολογικό	
Ιατρείο	Π.Γ.Ν.	Αλεξανδρούπολης

 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Εισαγωγή
Ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός ερευνών έχει ασχο-

ληθεί με την εκτίμηση της οστικής μάζας (ΟΜ) και 
γενικότερα του οστικού μεταβολισμού σε ασθενείς 
με ρευματικά νοσήματα (ΡΝ), όπως τη ρευματοειδή 
αρθρίτιδα (ΡΑ), τις φλεγμονώδεις σπονδυλαρθροπά-
θειες, την αγκυλωτική σπονδυλαρθρίτιδα (ΑΣ), την 
ψωριασική αρθρίτιδα και κυρίως το συστηματικό 
ερυθηματώδη λύκο (ΣΕΛ).

Τα αποτελέσματα και συμπεράσματα των 
διαφόρων μελετών διαφέρουν πολλές φορές μεταξύ 
τους. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο δείγμα των 
ασθενών και μαρτύρων που αξιολογήθηκε (από άποψη 
ηλικίας, φύλου, δείκτη μάζας σώματος, γυναικών 

με εμμηνόπαυση, συνηθειών ζωής, ενεργότητας 
και διάρκειας του ΡΝ, του είδους, της δοσολογίας 
και της διάρκειας χορήγησης αντιρευματικών ή 
αντιοστεοπορωτικών φαρμάκων κ.ά.), στη διάρκεια 
παρακολούθησης στη μέθοδο αξιολόγησης καθώς και 
στο χρόνο από την έναρξη του ΡΝ και τη συχνότητα 
και αριθμό των μετρήσεων στη διάρκεια της παρα-
κολούθησης κ.ά.

Σε γενικές όμως γραμμές στην πλειονότητα των 
μελετών διαπιστώθηκαν: 
1. Ελάττωση της ΟΜ και διαταραχή του οστικού 

μεταβολισμού δηλαδή της διαδικασίας οστικής 
ανακατασκευής (Bone turnover).1 

2. Αύξηση του κινδύνου οστεοπορωτικών καταγ-
μάτων (ΚΟΚ), σπονδυλικών και εξωσπονδυλι-
κών.1-5

3. Συσχετίσεις ποικίλες μεταξύ της ελάττωσης της 
ΟΜ/ διαταραχές της οστικής ανακατασκευής με 
παραμέτρους του ΡΝ όπως διάρκεια, ενεργότητα, 
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προσβολή οργάνων κ.ά. Φαίνεται ότι η ελάττωση 
αυτή της ΟΜ συσχετίζεται θετικά με δείκτες 
φλεγμονής, όπως η ταχύτητα καθιζήσεως ερυθρών 
(ΤΚΕ) και η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP), με 
ακτινολογικούς δείκτες (όπως το score Larsen), 
με δραστηριότητα της νόσου όπως π.χ. στη ΡΑ 
με το DAS 28 (Disease Activity Score –28) ή 
προσβολής οργάνων όπως π.χ. στο ΣΕΛ με το 
SLEDAI (SLE Disease Activity Index) ή κλινικών 
παραμέτρων όπως π.χ. στην ΑΣ με το BASDAI 
(Bath AS Disease Activity Index) κ.ά.

4. Συσχετίσεις ποικίλες με τη χορήγηση αντιρευ-
ματικών φαρμάκων, κυρίως κορτικοστεροειδών 
(ΚΣ). Φαίνεται ότι η ΟΜ και ο ΚΟΚ αυξάνουν 
ανάλογα με την ημερήσια και τη συνολική δόση 
των ΚΣ.1,6

5. Η έγκαιρη αντιρευματική θεραπεία με 
τροποποιητικά της νόσου φάρμακα (DMARDs: 
Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs) ή/και 
βιολογικούς παράγοντες (αντι-TNFa μονοκλωνι-
κά αντισώματα) προλαβαίνει ή αναχαιτίζει την 
απώλεια ΟΜ και ελαττώνει τον ΚΟΚ.7

6. Η χορήγηση αντιοστεοπορωτικής θεραπείας 
(ΑΟΘ), όπως διφωσφονικών, ραλοξιφένης ή 1-
84 PTH προλαβαίνει ή αναστέλλει την απώλεια 
ΟΜ και ελάττωση του ΚΟΚ.8-12

Αναγκαία λοιπόν η εφαρμογή μεθόδων με υψηλή 
ευαισθησία και ειδικότητα για εκτίμηση της απώλειας 
της ΟΜ και της διαταραχής της οστικής ανακατα-
σκευής με σκοπό την πρόγνωση του ΚΟΚ έτσι ώστε 
να γίνει έγκαιρα η κατάλληλη ΑΟΘ στο χρόνο και 
στις ομάδες ασθενών που χρειάζεται.
Αυτό είναι ιδιαίτερα αναγκαίο καθότι:
1. Η πλειονότητα των οστεοπορωτικών καταγμάτων 

(ΟΚ) γίνεται χωρίς να προηγηθεί σοβαρός τραυ-
ματισμός και συνήθως χωρίς τυπικές εκδηλώσεις 
όπως ραχιαλγία, ελάττωση αναστήματος, κύφωση, 
κ.ά.13-15

2. Το ιστορικό προηγηθέντος ΟΚ αυξάνει σημαντικά 
την εμφάνιση νέων ΟΚ.16 Μια στις τέσσερις με 
ιστορικό σπονδυλικού ΟΚ και μια στις πέντε με 
κάθε είδους ΟΚ θα εμφανίσει κάταγμα στο έτος 
που ακολουθεί το προηγηθέν ΟΚ.17

3. Τα ΟΚ επιβαρύνουν σημαντικά τους ασθενείς 
προκαλώντας πόνο ή μείωση της λειτουργικής τους 
ικανότητας, σοβαρές νευρολογικές εκδηλώσεις 
(π.χ. στους ασθενείς με ΑΣ) κ.ά.

4. Δε φαίνεται να υπάρχει ικανοποιητική συσχέτιση 
μεταξύ της οστικής πυκνότητας (Bone Mineral 

Density: BMD) όπως αυτή υπολογίζεται συνήθως 
με τη μέθοδο της απορροφησιομετρίας διπλής 
δέσμης ακτίνων-Χ (Dual-energy x-ray Absorp-
tiometry: BxA) και του ΚΟΚ. 
Σε μια μετανάλυση εκτίμησης από τους Kanis 

et al18 της προγνωστικής ικανότητας για ΟΚ σειράς 
παραγόντων κινδύνου ανάπτυξης οστεοπόρωσης 
(ΠΚΟ) μεταξύ των οποίων της χορήγησης ΚΣ και 
της ΡΑ, φάνηκε ότι η συνεκτίμηση της BMD δε 
βελτίωσε την προγνωστική αξία κάθε παράγοντα 
χωριστά. 

Οι Orstavic et al19 δε διαπίστωσαν συσχέτι-
ση BMD σε οσφυϊκή μοίρα σπονδυλικής στήλης 
(ΟΜΣΣ), αυχένα μηριαίου (ΑΜ) ή αλλοσωματικά 
με τη συχνότητα σπονδυλικών ΟΚ ενώ οι Van Staa et 
al20 αναφέρουν ότι ανάμεσα σε μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες με ΡΑ και παρόμοιες τιμές BMD, αυτές που 
λαμβάνουν ΚΣ έχουν υψηλότερο ΚΟΚ. Μη συσχέτιση 
της συχνότητας σπονδυλικών ΟΚ με τη BMD στην 
ΟΜΣΣ και τον ΑΜ αναφέρθηκε επίσης σε ασθενείς 
με ΑΣ από τους Mitra et al. 21Σε ασθενείς επίσης με 
ΑΣ οι Jansen et al16 διαπίστωσαν εξωσπονδυλικά 
κατάγματα σε 12 ασθενείς (24%) από τους οποίους 
μόνο οι 5 εμφάνιζαν στη μέτρηση της BMD με DxA 
(στην ΟΜΣΣ) οστεοπόρωση. Σε ασθενείς με ΣΕΛ οι 
Gordon et al22 παρατήρησαν OK στο 1/7 των ασθενών 
με οστεοπενία, 1/5 αυτών με οστεοπόρωση και 1/22 
αυτών με φυσιολογική BMD.

Η ελάττωση λοιπόν της BMD αν και σε γενικές 
γραμμές σχετίζεται θετικά με τον KOK δεν μπορεί 
να προβλέψει με ασφάλεια την ομάδα των ασθενών 
που θα εμφανίσουν OK.23,24 Ερμηνεύει ποσοστό 10-
44% των OK25 ενώ προκειμένου για ασθενείς σε ΑΟΘ 
μόνο το 16% της ελάττωσης των OK σ’αυτούς που 
έπαιρναν αλενδρονάτη,26 το 28% αυτών που έπαιρναν 
ρισενδρονάτη και 4-5% ραλοξιφένη.27-29

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης το γεγονός ότι 
OK μπορεί να παρατηρηθούν και από τους πρώτους 
μήνες της κλινικής εκδήλωσης του ΡΝ, πριν ακόμη 
τον περιορισμό της κινητικότητας/λειτουργικής ικα-
νότητας των ασθενών1 καθώς και σε μικρή διάρκεια 
χορήγησης ΚΣ.1

Προέκυψε λοιπόν η ανάγκη να βρεθούν και άλλες 
μέθοδοι αξιολόγησης του οστικού μεταβολισμού 
προκειμένου να αυξηθεί η προγνωστική αξία εκτί-
μησης του ΚΟΚ.

Οι ΒΟΔ που εκφράζουν οστική παραγωγή (ΒΟΔ/
ΟΠ) ή οστική απορρόφηση (ΒΟΔ/ΟΑ) φάνηκε ότι 
συσχετίζονται με τον ΚΟΚ και τις τιμές BMD από 
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σειρά μελετών όπως η EPIDOS,30 Malmo31 και OFE-
LY32-35 στις οποίες συμμετείχε μεγάλος αριθμός εξε-
τασθέντων. Μετά τη χορήγηση ΑΟΘ παρατηρήθηκε 
σημαντική μείωση των ΒΟΔ/ΟΠ από τους πρώτους 
3-6 μήνες (ίσως και αμέσως μετά τον πρώτο μήνα) 
και στους 6-12 μήνες των ΒΟΔ/ΟΑ.6,29,36-39

Εξαιρετικής σημασίας είναι επίσης το γεγονός 
ότι ο συνδυασμός της χαμηλής BMD και των επιπέ-
δων ΒΟΔ βελτίωσε την προγνωστική αξία της κάθε 
μεθόδου χωριστά.6

Στη μελέτη OFELY ο συνδυασμός ιστορικού 
προηγηθέντος ΟΚ, χαμηλής BMD στο ισχίο και 
υψηλών επιπέδων CTx ούρων (ΒΟΔ/ΟΑ) ανέβαζε 
το OR από 1,8 στο 2,8-5,8.32

Στη μελέτη EPIDOS ο συνδυασμός χαμηλής BMD 
με DxA, της παραμέτρου BUA (Broad Ultrasound 
Attenuation) της ποσοτικής υπερηχοτομογραφίας 
(GUS: Guantitative Ultrasound Spectography) και 
αυξημένων επιπέδων CTx ούρων αύξανε την ειδι-
κότητα της DxA και GUS κατά 10%.40

Σε επαναξιολόγηση της μελέτης OFELY (μέση 
διάρκεια παρακολούθησης 9 έτη) διαπιστώθηκε 
ότι τα νέα ΟΚ δεν μπορούσαν να προβλεφθούν με 
βάση τις τιμές BMD. Ο συνδυασμός όμως ιστορικού 
προηγηθέντος ΟΚ ή/και υψηλών επιπέδων BSAP 
(Bone specific Alcaline Phosphatase) (ΒΟΔ/ΟΠ) 
και χαμηλής BMD μπορούσε να προβλέψει το 85% 
αυτών.41

Οι Johnel et al40 μελετώντας τα ΟΚ του ισχίου 
σε 3 μελέτες (μια Σουηδική, την EPIDOS και την 
OFELY) διαπίστωσαν αύξηση κατά 70-100% της 
πιθανότητας καταγμάτων αν συνδυάζονταν τα υψηλά 
επίπεδα CTx (ΒΟΔ/ΟΑ), η BMD ή το ιστορικό προ-
ηγηθέντος ΟΚ συγκριτικά με τη BMD μόνον.40

Πριν αναφερθούμε στα αποτελέσματα από τη 
διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τα επίπεδα των 
ΒΟΔ στα ΡΝ θεωρήσαμε χρήσιμο να αναφερθούμε 
προηγουμένως συνοπτικά στους ΒΟΔ, παραγωγή, 
μέθοδοι αξιολόγησης, παράγοντες που επηρεάζουν τα 
αποτελέσματα των μετρήσεων. Οι οστικοί βιοχημικοί 
δείκτες είναι ευαίσθητες βιοχημικές ή ανοσολογικές 
μετρήσεις, που βοηθούν στην ανίχνευση διαταραχών 
του οστικού μεταβολισμού, στη διάκριση των 
ασθενών με ταχύ ρυθμό οστικής ανακατασκευής και 
στον έλεγχο της οστικής απάντησης στη θεραπεία. 
Κανένας δείκτης από μόνος του δεν διαθέτει ικανή 
ευαισθησία και ειδικότητα, ώστε να καθορίζει τη 
διάγνωση της οστικής νόσου. Πάντως οι βιοχημικοί 
δείκτες παρουσιάζουν πλεονεκτήματα έναντι της μέ-

τρησης της οστικής μάζας, επειδή δεν είναι στατικές 
μετρήσεις, αλλά -ως ουσίες που συμμετέχουν στον 
οστικό μεταβολισμό- μπορούν να αναδείξουν τις 
οξείες και έντονες αλλαγές του και κατά συνέπεια 
την ενεργό φάση της νόσου.

Όπως προαναφέρθηκε αντανακλούν το ρυθμό 
οστικής ανακατασκευής (Bone Turnover), δηλαδή 
της διαδικασίας διαρκούς ανανέωσης του οστού 
στις περιοχές που προκύπτει διαταραχή της ΟΜ με 
τη συνεργασία των αρμοδίων γι’ αυτό κυττάρων 
–οστεοβλαστών (Osteoblasts: OB), οστεοκλαστών 
(Osteoclasts: Oc), οστεοκυττάρων και επενδυματι-
κών κυττάρων κάτω από την επίδραση μιας σειράς 
ουσιών όπως ορμονών, αυξητικών παραγόντων, 
κυτταροκινών, κ.ά. 

Διακρίνονται σε ΒΟΔ οστικής παραγωγής (ΒΟΔ/
ΟΠ) και ΒΟΔ οστικής απορρόφησης (ΒΟΔ/ΟΑ).

Βιοχημικοί οστικοί δείκτες συνήθως 
χρησιμοποιούμενοι στην καθημερινή 
κλινική πράξη

Ι. Βιοχημικοί οστικοί δείκτες οστικής 
παραγωγής

Ια. Οστικό κλάσμα αλκαλικής φωσφατάσης (BSAP:
Bone specific Alkaline Phosphatase).

Iβ. Οστεοκαλσίνη (OC).
Iγ. Αμινοτελικά και καρβοξυτελικά πεπτίδια του 

κολλαγόνου τύπου Ι (P1NP, P1CP, αντίστοιχα).

ΙΙ. Βιοχημικοί οστικοί δείκτες οστικής 
απορρόφησης

ΙIα. Ανθεκτική στο άλας του τρυγικού οξέος όξινη 
φωσφατάση 5b (TRAP5b: Tartate Resistant Acid 
Phosphatase 5b).

IΙβ. Καρβοξυτελικά και αμινοτελικά διασταυρούμενα 
τελοπεπτίδια του κολλαγόνου τύπου Ι (CTx και 
NTx, αντίστοιχα).

ΙΙγ. Παράγωγα πυριδινίου και πυριδινολίνης (PYR), 
δεοξυπυριδινολίνη (DPD).

Οι οστικοί δείκτες χρησιμοποιούνται κυρίως για 
την εκτίμηση του κινδύνου των οστεοπορωτικών 
καταγμάτων και δίνουν καλύτερα αποτελέσματα 
όταν συνδυάζονται με τη μέτρηση της BMD. Δεν 
συνιστάται η μέτρησή τους για τη διάγνωση της 
οστεοπόρωσης αλλά έχουν ιδανική εφαρμογή στην 
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παρακολούθησή της γιατί έχουμε διαθέσιμα απο-
τελέσματα μόνο κάθε τρεις μήνες σε αντίθεση με 
τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας (BMD) που 
τα αποτελέσματά της είναι διαθέσιμα κάθε ένα ή 
δύο έτη.

Οι οστικοί δείκτες παίζουν σημαντικό ρόλο στη 
διαχείριση των οστεοπορωτικών ασθενών. Η χρήση 
τους βοηθά στον έλεγχο της θεραπείας σε ασθενείς 
που λαμβάνουν αντιαπορροφητική θεραπεία όσον 
αφορά στην επάρκεια, την πιστή τήρηση της φαρμα-
κευτικής αγωγής και τη συμμόρφωση του ασθενούς 
καθώς και την πρόβλεψη του κινδύνου κατάγματος. 
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Διεθνούς 
Ιδρύματος Οστεοπόρωσης η μέτρηση των οστικών 
δεικτών πρέπει να γίνεται πριν την έναρξη της θερα-
πείας και τρεις ή έξι μήνες για τους δείκτες οστικής 
απορρόφησης και έξι μήνες για τους δείκτες οστικής 
παραγωγής μετά την έναρξη της θεραπείας. 

Ο περιορισμός στη χρήση των βιοχημικών δεικτών 
οφείλεται κυρίως στο υψηλό κόστος τους αλλά και 
στη σημαντική μεταβλητότητά τους, η οποία διακρί-
νεται σε προαναλυτική και αναλυτική. Η αναλυτική 
διακύμανση μπορεί να μειωθεί διαλέγοντας κατάλ-
ληλους δείκτες και χρησιμοποιώντας μεθόδους με 
ακρίβεια και επαναληψιμότητα.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα οστι-
κών δεικτών είναι: 
1. Κιρκάδιοι ρυθμοί (ώρα της ημέρας).42

2. Δίαιτα και πρόσληψη ασβεστίου.42

3. Αύξηση, γήρανση, κατάσταση ορμονών φύλου, 
φύλο.42

4. Κάταγμα43,44

5. Η νεφρική λειτουργία πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη στην ερμηνεία του αποτελέσματος.

6. Οι διαφορετικοί δείκτες παρουσιάζουν διαφορε-
τική ποικιλότητα ανάλογα με τη θεραπεία. 

7. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε 
άτομο αλλά και στο ίδιο άτομο εάν μετρηθούν 
σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.42,45

8. Οι εναλλαγές των εποχών βρέθηκε ότι δεν επη-
ρεάζουν τις τιμές.46

Οι ορμονικές παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη 
στην εκτίμηση του κινδύνου των οστεοπορωτικών 
καταγμάτων είναι οι εξής: 
1. Η οιστραδιόλη, η οποία προάγει τη διαφοροποίηση 

των οστεοβλαστών.47

2. Η τεστοστερόνη, η οποία έχει αναβολική δράση 
και τα χαμηλά επίπεδά της αυξάνουν τον κίνδυνο 
κατάγματος.48

3. Η SHBG (σφαιρίνη δέσμευσης των φυλετικών 

ορμονών) της οποίας τα υψηλά επίπεδα ελατ-
τώνουν τη βιοδιαθεσιμότητα των ορμονών και 
συνεπώς αυξάνουν τον κίνδυνο κατάγματος.49

4. Η DHEAS (θειϊκή δεϋδροεπιανδροστερόνη) 
της οποίας τα χαμηλά επίπεδα σχετίζονται με 
αυξημένο κίνδυνο κατάγματος.50

5. Η PTH (παραθορμόνη) η οποία είναι υπεύθυνη 
για τη διατήρηση της ομοιόστασης του ασβεστίου 
στο αίμα και της οποίας τα υψηλά επίπεδα συχνά 
προκαλούν οστεοπόρωση.51 
Επαναλαμβανόμενες μετρήσεις οστικών δεικτών 

και ορμονικών παραμέτρων κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας, φαίνεται να βελτιώνουν τη θεραπευτική 
«διαχείριση» των οστεοπορωτικών ασθενών, υποδει-
κνύοντας έγκαιρα τις ομάδες που δεν περιπλέκονται 
και τις ομάδες που δεν ανταποκρίνονται.

Θα αναφερθούμε στις αλλαγές των βιοχημικών 
οστικών δεικτών σε διάφορες παθήσεις:

Ρευματοειδής αρθρίτιδα

Αναφέρθηκε σημαντικά κατά 50% αύξηση των 
επιπέδων NTx και DPD ούρων σε ομάδα γυναικών 
με ενεργό ρευματοειδή αρθρίτιδα (ΡΑ) συγκριτικά 
με αυτήν χωρίς ενεργό νόσο.52 Σε ασθενείς με ΡΑ 
διαπιστώθηκε αύξηση των επιπέδων NTx ούρων 
(κατά 33% συγκριτικά με την ομάδα των μαρτύ-
ρων), αλλά μόνο στις γυναίκες. Στην ομάδα αυτών 
των γυναικών η αύξηση των επιπέδων NTx ούρων 
συσχετιζόταν με την ελάττωση της λειτουργικής 
τους ικανότητας και το ποσοστό ανίχνευσης ρευ-
ματοειδούς παράγοντα.53 

Σε μια μελέτη που συμπεριελήφθησαν ασθενείς 
με ενεργό ή μη ενεργό PA και ασθενείς με οστεο-
αρθρίτιδα αναφέρθηκαν αυξημένα επίπεδα PYR σε 
συνδυασμό με αύξηση του πηλίκου PYR/DPD ούρων 
που συσχετίζονταν με τα ευρήματά του αρθρικού 
υμένα μόνο στους ασθενείς με PA. Παρατηρήθηκε 
δηλαδή μια αύξηση της παραγωγής PYR όχι μόνον 
από τα οστά αλλά και το φλεγμαίνοντα αρθρικό 
υμένα της PA.54 Αναφέρθηκε επίσης αύξηση των 
επιπέδων PYR και/ή DPD ούρων σε γυναίκες ασθε-
νείς με ενεργό PA, ιδιαίτερα αυτές με μακροχρόνια 
ή βαρύτερη νόσο.55-59

Ενδιαφέρουσα είναι επίσης η συσχέτισή τους με 
δείκτες φλεγμονής όπως ΤΚΕ/CRP και ελάττωσή 
τους μετά τη χορήγηση ώσεων ΚΣ.60,61,56,62-64 Αλλά 
και η χορήγηση ΚΣ σε χαμηλή δοσολογία (μέση 
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δόση 6,9 mg πρεδνιζολόνης /ημέρα συσχετίσθηκε με 
υψηλότερα επίπεδα PYR και DPD συγκρινόμενα με 
αυτά ασθενών που δεν πήραν καθόλου ή έπαιρναν 
στο παρελθόν ή την ομάδα των μαρτύρων.65

Οι Iwamoto et al21 σε ομάδα ασθενών με PA 
διαπίστωσαν υψηλά επίπεδα NTx ούρων μόνο στις 
γυναίκες. Τα υψηλά αυτά επίπεδα σχετίζονταν με την 
ανίχνευση ρευματοειδούς παράγοντα και μείωση της 
λειτουργικής ικανότητας των ασθενών. Σε ομάδα 
μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών με PA οι Nokana et al 
δε διαπίστωσαν συσχέτιση μεταξύ των υψηλών επι-
πέδων NTx ούρων που βρέθηκαν και της χορήγησης 
των ΚΣ, ανεξάρτητα από το πόσο είχε επηρεαστεί η 
λειτουργική ικανότητα των ασθενών. Οι ερευνητές 
όμως διεπίστωσαν θετική συσχέτιση των επιπέδων 
NTx ούρων με τη συνολική δόση των ΚΣ, τη μείωση 
της λειτουργικής κατάστασης των ασθενών και τη 
χαμηλή BMD στην ΟΜΣΣ αλλά παραδόξως όχι με 
τους δείκτες φλεγμονής (CRP, ΤΚΕ). Ελάττωση των 
επιπέδων CTx και NTx ούρων σε συνδυασμό με 
αύξηση των επιπέδων OC ορού (p<0,01) 12 μήνες 
μετά την έναρξη της θεραπείας66 αναφέρθηκε σε 
μελέτη ομάδας ασθενών με PA που πήραν infliximab 
(μονοκλωνικά κατά TNFa αντίσωμα). Οι Vis et al67 
σε παρόμοια ομάδα ασθενών διαπίστωσαν αύξηση 
επιπέδων OC και P1NP (p<0,001) και ελάττωση 
β-ισομερισθέντων CTx (p<0,05) στους ασθενείς 
που ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά στη χορήγηση 
των φαρμάκων.Καθώς επίσης και ελάττωση των 
επιπέδων NTx ούρων (από τις 6 πρώτες εβδομά-
δες της χορήγησης και της DPD ούρων (από τους 
6 μήνες) αλλά μη μεταβολή των επιπέδων BSAP. 
Οι Tozikai et al53 αναφέρουν συσχέτιση μεταξύ της 
ελάττωσης των επιπέδων NTx ούρων, της ελάττωσης 
του αριθμού των διογκωμένων αρθρώσεων και της 
βελτίωσης της λειτουργικής ικανότητας των ασθενών 
καθώς και της ελάττωσης των τιμών DPD με την 
ελάττωση της ΤΚΕ. 

Αγκυλωτική σπονδυλαρθρίτιδα
Μια σειρά μελετών σε ασθενείς με αγκυλωτική 

σπονδυλαρθρίτιδα (ΑΣ) διαπίστωσαν αύξηση των 
ΒΟΔ/ΟΑ και ελάττωση των ΒΟΔ/ΟΠ68-71 κάτι όμως 
που αμφισβητήθηκε από άλλες μελέτες.72,73 Ανα-
φέρθηκε επίσης συσχέτιση ΒΟΔ/ΟΑ με δείκτες 
φλεγμονής όπως ΤΚΕ, CRP.74,75 Σε άλλη μελέτη 
διαπιστώθηκαν επίπεδα OC ορού, β-πολυμερι-
σθέντος CTx ούρων, ελεύθερης PYR (f-PYR) 

και f-DPD ούρων ανάλογα αυτών των μαρτύρων 
τα οποία συσχετίζονταν με τη χαμηλή BMD σε 
ΟΜΣΣ (όχι ΑΜ) καθώς και επίπεδα f-PYR και 
f-DPD που συσχετίζονταν με την ΤΚΕ.73 Αύξηση 
των επιπέδων DPD ούρων που συσχετίζονταν με 
τη CRP σε συνδυασμό με ελάττωση των επιπέδων 
OC και BSAP διαπιστώθηκε σε μελέτες ομάδας 
μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών με ΑΣ.75 Συσχέτιση 
αυξημένων επιπέδων f-PYR και f-DPD με την ΤΚΕ 
αναφέρθηκαν από άλλες μελέτες.76 Σε άλλες όμως 
μελέτες τα επίπεδα f-DPD και f-PYR βρέθηκαν 
ανάλογα αυτών των μαρτύρων.73,76 

Φυσιολογικά επίπεδα PYRκαι DPD ούρων σε 
συνδυασμό με υψηλά BSAP και χαμηλά OC ορού 
αναφέρθηκαν σε μελέτη ομάδας ανδρών με ΑΣ.76 Σε 
άλλη όμως μελέτη σε 103 ασθενείς με ΑΣ από τους 
Kasberg et al77 παρατηρήθηκε αύξηση των επιπέδων 
OC ορού που σχετίζονταν θετικά με τη CRP αλλά 
όχι με τη διάρκεια της νόσου.

Ψωριασική αρθρίτιδα
Σε ομάδα ασθενών με ψωριασική αρθρίτιδα 

διαπιστώθηκε αύξηση των επιπέδων BSAP (όχι όμως 
OC) με ελάττωση των επιπέδων DPD και CTx ούρων. 
Τα επίπεδα DPD και CTx ούρων συσχετίζονταν με 
δείκτες φλεγμονής όπως ΤΚΕ και CRP.78 Αύξηση 
επιπέδων BSAP και DPD ούρων αναφέρθηκε επίσης 
στην ίδια μελέτη.78

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος
Σε ασθενείς με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο 

(ΣΕΛ) αναφέρθηκε ελάττωση επιπέδων P1CP όχι 
όμως OC ή BSAP ορού ή PYR ούρων.79 Σε ομάδα 
προεμμηνοπαυσιακών γυναικών διαπιστώθηκε αύξη-
ση των τιμών CTx/Cr, NTx/Cr και υδροξυπρολίνης/
Cr ούρων ενώ σε άλλη ομάδα γυναικών ελάττωση 
OC ορού με παρόμοια της ομάδας μαρτύρων επίπεδα 
BSAP και P1CP ορού.80,81

Σε άνδρες με ΣΕΛ αναφέρθηκαν φυσιολογικά 
επίπεδα BSAP, OC ορού και CTx ούρων χωρίς αυτά 
να συσχετίζονται με τις τιμές BMD.82

Παιδιά /έφηβοι με ρευματικά νοσήματα
Σε παιδιά /εφήβους με νεανική ιδιοπαθή χρονία 

αρθρίτιδα (νεανική ΡΑ) που έπαιρναν από εξαμήνου 
τουλάχιστον από την έναρξη της μελέτης και κατά 
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τη διάρκεια της ΚΣ, αναφέρθηκαν αυξημένα επίπεδα 
P1CP ορού και DPD ούρων83 ενώ σε άλλη μελέτη από 
τους Head και et al83 που δεν είχαν πάρει καθόλου 
ΚΣ αναφέρθηκαν ανάλογα της ομάδας των μαρτύ-
ρων επίπεδα OC, P1NP και PYR σε συνδυασμό με 
φυσιολογικές τιμές BMD και DxA σε ΟΜΑΣ, ισχίο 
και ολοσωματικά. Οι Lien et al84 διαπίστωσαν σε 105 
εφήβους με ιστορικό πρώιμης έναρξης ΝΙΧΑ (μέση 
ηλικία κατά την έναρξη 28 έτη και μέση διάρκεια της 
ΝΙΧΑ 14,2 έτη) αυξημένα επίπεδα DPD και CTx 
ΒΟΔ/ΟΑ σε συνδυασμό με αυξημένα επίπεδα OC 
και BSAP (ΒΟΔ/ΟΠ).

Σε παιδιά με νεανικό ΣΕΛ αναφέρθηκαν φυσι-
ολογικά επίπεδα ΒΟΔ/ΟΠ (BSAP, OC ορού) σε 
συνδυασμό με αυξημένα επίπεδα DPD ούρων.85 

Μεταβολή των βιοχημικών οστικών 
δεικτών (ΒΟΔ) σε ασθενείς με 
ρευματικά νοσήματα μετά τη χορήγηση 
αντιοστεοπορωτικής θεραπείας (ΑΟΘ)

Είναι καλά τεκμηριωμένο στη διεθνή βιβλιογρα-
φία ότι η χορήγηση αντιοστεοπορωτικής θεραπείας 
(ΑΟΘ) συνοδεύεται από βελτίωση της BMD, ελάτ-
τωση του ΚΟΚ και των ΒΟΔ.8,86,10-12 Επίσης υπάρχει 
συσχέτιση μεταξύ ελάττωσης των ΒΟΔ, ελάττωσης 
του ΚΟΚ και βελτίωσης της BMD.8 Οι Hochberg 
et al8 αναλύοντας τα αποτελέσματα 12 μελετών 
συμπέραναν ότι ένα φάρμακο που ελαττώνει τους 
ΒΟΔ/ΟΑ κατά 70% ελαττώνει τον ΚΟΚ κατά 40% και 
όταν ελαττώνει τους ΒΟΔ/ΟΠ κατά 50% ελαττώνει 
τον ΚΟΚ κατά 44%. 

Στους ασθενείς με ρευματικά νοσήματα η μετα-
βολή των ΒΟΔ μετά από χορήγηση ΑΟΘ μελετήθηκε 
καλύτερα σε ασθενείς που έπαιρναν ΚΣ.

Η χορήγηση ραλοξιφένης συνοδεύτηκε από ελάτ-

τωση των επιπέδων OC ορού αλλά όχι των επιπέδων 
DPD ούρων, όπως αναφέρθηκε από τους Sambrook 
et al.85 

Οι ερευνητές αναφέρουν επίσης ότι χορήγηση 
ραλοξιφένης οδήγησε σε σημαντική αύξηση της 
BMD. Σε άλλη μελέτη που χορηγήθηκε ραλοξιφένη 
αναφέρθηκε σημαντική ελάττωση των επιπέδων της 
OC κατά 31,8% έναντι 8,5% των μαρτύρων, της BSAP 
κατά 34,6% (vs 15,8%), των P1NP κατά 31,8% (vs 
11%), και του CTx/Cr ούρων κατά 46,5% (vs 5,6%). 
Η εκατοστιαία μεταβολή των επιπέδων OC, BSAP και 
P1NP συσχετιζόταν θετικά με την ελάττωση του ΚΟΚ 
που παρατηρήθηκε στην τριετία ενώ η εκατοστιαία 
ελάττωση των επιπέδων P1NP μπορούσε να ερμηνεύσει 
το 28% της ελάττωσης αυτού του κινδύνου.87

Οι Adachi et al88 παρατήρησαν ότι σε ασθενείς 
με ΡΑ και χορήγηση ΚΣ, η χορήγηση αλενδρονάτης 
συνοδεύτηκε από αύξηση της BMD, ελάττωση των 
ΟΚ και ελάττωση των επιπέδων BSAP ορού και 
NTx ούρων. Η χορήγηση επίσης αλενδρονάτης σε 
163 ασθενείς με ΡΑ σε θεραπεία με <10 mg πρεδ-
νιζόνης/ημέρα οδήγησε σε σημαντική αύξηση της 
BMD της ΟΜΣΣ (p<0,0001) το πρώτο έτος από την 
έναρξη της χορήγησής της που συνοδεύτηκε από 
σημαντική ελάττωση των επιπέδων BSAP ορού και 
NTx ούρων συγκριτικά με τους μάρτυρες (16,9% 
vs 3,3%, p<0,0005 και 46,4% vs 12,1%, p<0,0001, 
αντίστοιχα).89

Συμπερασματικά, η εκτίμηση των επιπέδων 
των ΒΟΔ μπορεί σε συνδυασμό με άλλες μετρή-
σεις ή/και ΠΚΟ να προσφέρει στην εκτίμηση του 
ΚΟΚ. Ιδιαίτερα η ελάττωση των επιπέδων (κυρίως 
των ΒΟΔ/ΟΑ) συσχετίζεται με την αναστολή της 
απώλειας ΟΜ στους ασθενείς που υποβάλλονται σε 
θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες ή ΑΟΘ.
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Μορφολογία και δομή των αιμοπεταλίων
Φ.Ι.	Γκιρτοβίτης,	Π.Ε.	Μακρής,	Α.	Παπαδόπουλος

Στην	παρούσα	ανασκόπηση	γίνεται	λεπτομερής	περιγραφή	της	μορφολογίας	και	της	δομής	
των	αιμοπεταλίων.	Περιγράφεται	η	μορφολογία	των	αιμοπεταλίων	όπως	αυτή	προκύπτει	
από	τη	μελέτη	τους	με	τα	διάφορα	μέσα	που	χρησιμοποιούμε	για	την	παρατήρησή	τους.	
Έτσι	γίνεται	αναφορά	στη	μορφολογία	τους	μέσω	της	παρατήρησής	τους	με	το	οπτικό	
μικροσκόπιο,	το	μικροσκόπιο	αντιθετικής	φάσης	καθώς	και	το	ηλεκτρονικό	μικροσκόπιο,	
από	το	οποίο	παίρνουμε	λεπτομερείς	πληροφορίες	για	τη	δομή	της	μεμβράνης	τους,	το	
κυτταρόπλασμά	τους,	καθώς	και	για	τα	διάφορα	κοκκία	και	σωματίδια	τα	οποία	περιέχουν.	
Γίνεται	δε	ιδιαίτερη	μνεία	για	τη	δομή	και	το	ρόλο	των	γλυκοπρωτεϊνικών	υποδοχέων	
της	επιφάνειάς	τους,	αφού	χάρη	σε	αυτούς	επιτελείται	η	κατεξοχήν	λειτουργία	τους	που	
είναι	ο	σχηματισμός	του	αιμοπεταλιακού	θρόμβου	και	η	επίσχεση	της	αιμορραγίας	στο	
τραυματισμένο	αγγείο.

Δελτιον ελληνικησ Μικροβιολογικησ εταιρειασ 2007, 52 (5): 268-278

Λέξεις κλειδιά: Αιμοπετάλια,	μορφολογία,	γλυκοπρωτεΐνες

Α΄	Προπαιδευτική	Παθολογική	κλινική,	Νοσοκομείο	ΑΧΕΠΑ,	
Αριστοτέλειο	Πανεπιστήμιο	Θεσσαλονίκης

Τα αιμοπετάλια είναι τα μικρότερα έμμορφα 
στοιχεία της κυκλοφορίας, παράγονται στο μυελό των 
οστών από τα μεγακαρυοκύτταρα, ζουν περίπου 10 
ημέρες και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην 
αρχική αιμόσταση. Ως αρχική αιμόσταση ορίζουμε 
το πρώτο μέρος του μηχανισμού της αιμόστασης, 
στο οποίο κεντρικό ρόλο παίζουν τα αιμοπετάλια, 
τα οποία αφού περάσουν από όλες τις φάσεις ενερ-
γοποίησής τους σχηματίζουν το λευκό αιμοστατικό 
θρόμβο, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται επίσχεση της 
αιμορραγίας στο σημείο της βλάβης του αγγείου. 

Υπό φυσιολογικές συνθήκες το τοίχωμα των αγγεί-
ων αποτελεί φραγμό μεταξύ του εξωαγγειακού χώρου 
και του κυκλοφορούντος αίματος. Όταν ο φραγμός 

αυτός υποστεί βλάβη, τα αιμοπετάλια που έρχονται 
σε επαφή με τα συστατικά της υπενδοθηλιακής στι-
βάδας ενεργοποιούνται και προσκολλώνται σ’ αυτή 
με τη μεσολάβηση του παράγοντα Willebrand. Στη 
συνέχεια, τα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια απελευ-
θερώνουν πλήθος διεγερτών οι οποίοι συνδέονται 
με ειδικούς υποδοχείς της επιφάνειας παρακείμενων 
αιμοπεταλίων. Η σύνδεση του διεγέρτη με τον υπο-
δοχέα αποτελεί και αυτή έναυσμα ενεργοποίησης 
και οδηγεί στη συσσώρευση των αιμοπεταλίων 
στο σημείο τραυματισμού. Η προσκόλληση και η 
συσσώρευση των αιμοπεταλίων γίνεται με τη βο-
ήθεια προσκολλητικών ουσιών (ligands) οι οποίες 
συνδέονται με ειδικούς υποδοχείς που βρίσκονται 
στη μεμβράνη τους.

Η κατασκευαστική και η μορφολογική ιδιαιτερό-
τητα των αιμοπεταλίων, είναι αυτή που τους επιτρέπει 
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να επιτελέσουν την αποστολή τους μετά από διαδο-
χικές μεταβολές του σχήματός τους, επιτυγχάνοντας 
με «αυτοθυσία» την επίσχεση της αιμορραγίας στο 
σημείο της βλάβης του αγγείου.

Η περιγραφή της μορφολογίας των αιμοπεταλίων, 
εξαρτάται από τα διάφορα μέσα που χρησιμοποιούμε 
για την παρατήρησή τους. Γι’ αυτό και διακρίνεται 
σ’ αυτή που προκύπτει από τη μελέτη τους α) με 
το απλό οπτικό μικροσκόπιο, β) με το μικροσκόπιο 
αντιθετικής φάσεως και γ) με το ηλεκτρονικό μικρο-
σκόπιο.1

α) Μορφολογία των αιμοπεταλίων 
στο οπτικό μικροσκόπιο

Στα χρωματισμένα επιχρίσματα του περιφερικού 
αίματος με τη χρώση κατά Wright, τα αιμοπετάλια 
φαίνονται ως μικρά γαλαζωπά-γκρι σωμάτια με 
στρόγγυλο ή ελλειπτικό σχήμα. Η μέση διάμετρός 
τους ποικίλλει στους διάφορους πληθυσμούς και 
κυμαίνεται από 1,5 έως 3,0 μm. Η διάμετρος αυτή 
των αιμοπεταλίων αντιστοιχεί στο 1/3 περίπου 
της διαμέτρου των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Τα μη 
διεγερμένα αιμοπετάλια έχουν μορφή αμφίκυρτου 
δίσκου, με μέσο όγκο περίπου 7μ3 και η επιφάνειά 
τους διακρίνεται σε δύο μέρη: το υαλόμερο (hy-
alomere) που είναι ίδιο με το πρωτόπλασμα των 
άλλων κυττάρων και το κοκκιόμερο (granulomere) 
το οποίο απαρτίζεται από ποικίλα κοκκία και σω-
ματίδια.2,3

β) Μορφολογία των αιμοπεταλίων  
στο μικροσκόπιο αντιθετικής φάσης

Με τη χρήση του μικροσκοπίου αντιθετικής 
φάσης είναι δυνατή η παρατήρηση ζωντανών αι-
μοπεταλίων σε νωπά παρασκευάσματα. Με τον 
τρόπο αυτό, διαπιστώνεται ότι τα αιμοπετάλια κατά 
την ενεργοποίησή τους, λαμβάνουν διαδοχικά τρεις 
διαφορετικούς τύπους: 1. τον «ήρεμο» τύπο, 2. τον 
δενδριτικό τύπο και 3. τον απλωμένο τύπο. 
 1. Ο «ήρεμος» τύπος, είναι η μορφή με την οποία τα 

αιμοπετάλια κυκλοφορούν στο αίμα (circulating 
form) σε φυσιολογικές συνθήκες -μη ενεργοποί-
ησής τους. Τα αιμοπετάλια έχουν τρισδιάστατη 
δισκοειδή όψη με επιφάνεια διάτρητη από οπές. 
Τα διάφορα σωματίδια βρίσκονται διάσπαρτα 
μέσα στο κυτταρόπλασμα, ενώ παρατηρούνται 
ακόμα στοιχεία από τα δύο συστήματα καναλιών 

(ανοικτών και πυκνών σωληναρίων). 
 2. Ο δενδριτικός τύπος (dendritic form), είναι η 

μορφή την οποία παίρνουν τα αιμοπετάλια κατά 
την αρχική φάση της ενεργοποίησής τους. Τα 
αιμοπετάλια χάνουν το δισκοειδές σχήμα, αρχικά 
γίνονται σφαιρικά και η μεταβολή του σχήματός 
τους συνεχίζεται με την εμφάνιση προσεκβολών 
στην επιφάνειά τους.

 3. Ο απλωμένος τύπος (spread form), είναι η μορφή 
την οποία παίρνουν τα αιμοπετάλια όταν μία από 
τις προσεκβολές τους έρθει σε επαφή με τη γυά-
λινη επιφάνεια της αντικειμενοφόρου πλάκας. 
Τα αιμοπετάλια χάνουν τις προσεκβολές τους και 
παίρνουν τη μορφή πολύ λεπτής μεμβράνης που 
συνεχώς απλώνεται και τελικώς προσκολλάται 
στην επιφάνεια. Τα σωματίδια των αιμοπεταλίων 
συγκεντρώνονται στο κέντρο των κυττάρων με 
αποτέλεσμα να παρατηρείται κεντρική αύξηση 
της πυκνότητάς τους.4

γ) Μορφολογία των αιμοπεταλίων  
στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο

Με την παρατήρηση των αιμοπεταλίων στο ηλε-
κτρονικό μικροσκόπιο, αναγνωρίζονται σ’ αυτά: 
η μεμβράνη, το επικάλυμμα της μεμβράνης που 
καλείται γλυκοκάλυκας, ο κυτταρικός σκελετός και 
το κυτταρόπλασμα.5 

Η μεμβράνη 
Η μεμβράνη των αιμοπεταλίων έχει πάχος 7-9 

nm και είναι διάτρητη από ένα σύστημα μικρο-
σωληναρίων, το οποίο αυξάνει εντυπωσιακά την 
έκταση αλλά και τη λειτουργικότητά της. Προέρχεται 
από το ενδοπλασματικό δίκτυο των μεγακαρυοκυτ-
τάρων και αποτελεί φυσικό και χημικό φραγμό 
που χωρίζει το εσωτερικό του κυττάρου από τις 
διάφορες εξωτερικές επιδράσεις. Επιπλέον επιτελεί 
μια ακόμη ουσιαστική λειτουργία μεταδίδοντας 
μηνύματα και επιδράσεις από το εξωτερικό περιβάλ-
λον στο εσωτερικό του κυττάρου. Επιπρόσθετα, η 
μεμβράνη των αιμοπεταλίων επιτρέπει την ενεργό 
δίοδο ιόντων και μεταβολιτών, παρά τη λειτουργία 
της ως φραγμού. Η ιδιότητα αυτή αποδίδεται στην 
ύπαρξη της αντλίας Na/K αλλά και άλλων αντλιών, 
οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη διατήρηση του 
ελέγχου της διακίνησης των διαφόρων ιόντων διά 
της μεμβράνης.1 Η μεμβράνη των αιμοπεταλίων έχει 
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ασύμμετρη όψη και δομή και αποτελείται από τρεις 
στιβάδες, δύο φωσφολιπιδικές και μια πρωτεϊνική 
που βρίσκεται ανάμεσά τους. Τα κύρια συστατικά 
της είναι τα λιπίδια (35%), οι πρωτεΐνες (57%) και 
οι υδατάνθρακες (8%), ενώ στην εξωτερική της 
επιφάνεια υπάρχει πλήθος υποδοχέων.
- Λιπίδια: Τα φωσφολιπίδια με ποσοστό 75%, 

είναι το κύριο δομικό υλικό της μεμβράνης και 
αποτελούνται κυρίως από φωσφατιδυλοχολίνη 
(38%), φωσφατιδυλοαιθανολαμίνη (27%), σφιγ-
γομυελίνη (17%), φωσφατιδυλοσερίνη (10%) και 
φωσφατιδυλινοσιτόλη (5%). Το υπόλοιπο 25% 
των λιπιδίων, αποτελείται από ουδέτερα λίπη, 
κυρίως χοληστερόλη και σε μικρότερο ποσοστό 
από γλυκολιπίδια. Εξωτερικά, η λιπιδική στιβά-
δα αποτελείται κυρίως από σφιγγομυελίνη, με 
ουδέτερο ή αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο, η οποία 
δεν παίρνει μέρος στην αιμόσταση. Εσωτερικά 
αποτελείται κυρίως από φωσφοδιεστέρες με αρ-
νητικό φορτίο. Τα αρνητικά φορτισμένα φωσφο-
λιπίδια έχουν ιδιότητες που προάγουν την πήξη 
και είναι ικανά να επιταχύνουν ποικίλα στάδιά 
της. Η εντόπισή τους όμως στο εσωτερικό του 
κυττάρου, όταν τα αιμοπετάλια βρίσκονται στην 
ήρεμη μη ενεργοποιημένη μορφή, αποτελεί τρόπο 
πρόληψης μιας ανεξέλεγκτης και απρόσφορης 
διαδικασίας πήξης. 

- Πρωτεΐνες: Από τα λευκώματα της μεμβράνης, 
άλλα διαπερνούν όλο το μήκος της διπλής λι-
ποστιβάδας (ολικά) ενώ άλλα εντοπίζονται στο 
εσωτερικό της. Το εξωτερικό τμήμα των ολικών 
πρωτεϊνών γλυκοζυλιώνεται και παρουσιάζει 
λειτουργίες υποδοχέα, ενώ το εσωτερικό τμήμα 
των πρωτεϊνών αυτών, αλληλεπιδρά με συστατικά 
του κυτταρικού σκελετού.6,7 

Ο γλυκοκάλυκας
Ο γλυκοκάλυκας περιβάλλει το αιμοπετάλιο 

εξωτερικά, έχει πάχος 10-50 nm και αποτελείται από 
βλεννοπολυσακχαρίτες και από μεγάλη ποσότητα 
σιαλικού οξέος. Επιπλέον περιλαμβάνει και γλυκο-
πρωτεΐνες (GP) οι οποίες αποτελούν υποδοχείς για 
τις πρωτεΐνες προσκόλλησης και για τους αγωνιστές 
των αιμοπεταλίων.8

Οι υποδοχείς της μεμβράνης
Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσκόλληση 

και τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων (αποφασιστι-
κά στάδια της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων 
- ως απάντηση σε κάθε διέγερση), αποτελεί η ύπαρξη 
υποδοχέων σύνδεσης στην επιφάνειά τους. Οι υπο-
δοχείς αυτοί είναι εξειδικευμένοι για συγκεκριμένες 
προσκολλητικές ουσίες (ligands) και εκτός από τη 
μεμβράνη των αιμοπεταλίων εντοπίζονται και στο 
απογυμνωμένο ενδοθήλιο των αγγείων. Επιπλέον, οι 
υποδοχείς των αιμοπεταλίων μπορούν να δέχονται 
ερεθίσματα από το εξωτερικό περιβάλλον και να τα 
διαβιβάζουν στο εσωτερικό του.9 Για την ονομασία 
των υποδοχέων των αιμοπεταλίων, πολλά συστή-
ματα ονοματολογίας έχουν χρησιμοποιηθεί. Ένα 
από τα πιο διαδεδομένα είναι αυτό που στηρίζει 
την ονομασία τους, στην ηλεκτροφορητική τους 
κινητικότητα σε “gel” πολυακρυλαμίδης. Στην 
ηλεκτροφόρηση αυτή, οι βαρύτερες πρωτεΐνες 
κινούνται περισσότερο αργά από τις ελαφριές. 
Έτσι, οι γλυκοπρωτεΐνες χαρακτηρίστηκαν ως Ι, 
ΙΙ, ΙΙΙ, κ.λπ. με πρώτη την GPI, η οποία έχει και το 
μεγαλύτερο μοριακό βάρος. Με την αύξηση της 
διακριτικής ικανότητας της ηλεκτροφορητικής 
μεθόδου, αναγνωρίστηκαν επιπλέον πρωτεΐνες 
στη ζώνη της GPΙ, αυτές χαρακτηρίστηκαν ως 
γλυκοπρωτεΐνες Ia, Ib, Ic, κ.λπ. Πολλές από αυτές 
τις γλυκοπρωτεΐνες, απαντώνται με τη μορφή μη 
ομοιοπολικών (noncovalent) συμπλεγμάτων, έτσι 
ώστε το κάθε σύμπλεγμα των γλυκοπρωτεϊνών Ib-Ix, 
των γλυκοπρωτεϊνών Ic-IIa και των γλυκοπρωτεϊ-
νών IIb-IIIa, να θεωρείται ως μία ενιαία πρωτεΐνη. 
Επιπλέον ορισμένοι υποδοχείς έλαβαν το όνομά 
τους από την ειδικότητα και τη λειτουργία την 
οποία επιτελούν, τέτοιοι π.χ. είναι οι υποδοχείς της 
βιτρονεκτίνης (vitronectin) και της φιβρονεκτίνης 
(fibronectin).10 

Άλλα συστήματα ονοματολογίας, όπως το VLA 
(Very Late Antigens), λαμβάνουν υπόψη τους το 
γεγονός ότι ορισμένοι υποδοχείς ανευρίσκονται και 
σε άλλα κύτταρα, με προϋπάρχουσα ήδη διαφορετι-
κή ονομασία. Η ονοματολογία αυτή όμως δεν έχει 
επικρατήσει και δεν χρησιμοποιείται όταν γίνεται 
αναφορά στα αιμοπετάλια.11 

Σήμερα οι υποδοχείς των αιμοπεταλίων, ανά-
λογα με τη μοριακή δομή τους, ταξινομούνται 
σε τέσσερις κυρίως κατηγορίες, στις ιντεγκρίνες, 
στους πλούσιους σε λευκίνη υποδοχείς, στις σελε-
κτίνες και στους υποδοχείς ανοσοσφαιρινικής δομής 
(Πίνακας 1).
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- Ιντεγκρίνες
Πολλοί από τους πρωτεϊνικούς υποδοχείς των 

αιμοπεταλίων, ανήκουν στην κατηγορία των ιντε-
γκρινών. Το μόριο αυτών αποτελείται από μία α και 
μία β πολυπεπτιδική αλυσίδα, σχηματίζοντας έτσι 
ετεροδιμερή συμπλέγματα. Και οι δύο αλυσίδες 
αποτελούν διαμεμβρανικές γλυκοπρωτεΐνες, οι οποίες 
κωδικοποιούνται από διαφορετικά γονίδια. Τρεις μεί-
ζονες ομάδες ιντεγκρινών έχουν αναγνωριστεί: η β1, 
η β2 και η β3, ανάλογα με το είδος της β αλυσίδας την 
οποία φέρουν. Στα αιμοπετάλια έχουν βρεθεί πέντε 
τουλάχιστον διαφορετικές ιντεγκρίνες, καθεμιά από 
τις οποίες έχει δική της ειδικότητα, αφού μπορεί να 
συνδεθεί με μια ή περισσότερες διαφορετικές προ-
σκολλητικές ουσίες.12 Οι ιντεγκρίνες μεσολαβούν 
στην αλληλεπίδραση των διαφόρων κυττάρων μεταξύ 
τους αλλά και με τις πρωτεΐνες του περιβάλλοντός 
τους. Βασικός εκπρόσωπος των υποδοχέων αυτών 
στα αιμοπετάλια, ο οποίος ανευρίσκεται αποκλει-
στικά και μόνο σ’ αυτά, είναι το σύμπλεγμα των 
γλυκοπρωτεϊνών IIb-IIIa. Οι υπόλοιπες ιντεγκρίνες, 
όπως οι υποδοχείς Ia-IΙa, Ic-IIa, aVb3, εντοπίζονται 

σε μικρότερο αριθμό στα αιμοπετάλια και απαντώνται 
και σε άλλους τύπους κυττάρων.13,14 

GPIIb-IIIa ή υποδοχέας ινωδογόνου (Fibrino-
gen receptor). Αποτελεί τον αριθμητικά επικρατέστε-
ρο υποδοχέα της μεμβράνης, με 80.000 έως 100.000 
μόρια ανά μη ενεργοποιημένο αιμοπετάλιο. Ένας 
επιπλέον αριθμός, που κυμαίνεται από 20.000 με 
40.000, βρίσκεται στο εσωτερικό των αιμοπεταλίων, 
κυρίως στη μεμβράνη των α-κοκκίων και λιγότερο 
στα πυκνά σωληνάρια και στο ανοικτό σύστημα 
σωληναρίων. Όταν τα αιμοπετάλια ενεργοποιηθούν, 
οι εσωτερικοί υποδοχείς αλλάζουν προσανατολισμό, 
εξωτερικεύονται στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων 
και γίνονται μέρος των μεμβρανικών υποδοχέων. Το 
σύμπλεγμα της γλυκοπρωτεΐνης IIb-IIIa ανήκει στους 
υποδοχείς της οικογένειας των β3-ιντεγκρινών. Η 
διαμεμβρανική πρωτεΐνη IIb αποτελεί την α αλυσίδα 
της ιντεγκρίνης ενώ το τμήμα IIIa, αποτελεί τη β 
αλυσίδα της. Οι δύο αυτές πολυπεπτιδικές αλυσίδες, 
συντίθενται στα μεγακαρυοκύτταρα και κωδικοποιού-
νται από διαφορετικά γονίδια, τα οποία βρίσκονται 
το ένα πολύ κοντά στο άλλο επί του χρωμοσώματος 

Πίνακας 1.	Οι	υποδοχείς	της	μεμβράνης	των	αιμοπεταλίων

Υποδοχείς Άλλο όνομα
Clusters of 

differentiation 
(CD)

Αριθμός υποδοχέων 
ανά αιμοπετάλιο

Ιντεγκρίνες
GPIa-IIa Υποδοχέας κολλαγόνου, α2β1, VLA-2 CD 49b 1.000
GPIc-IIa Υποδοχέας φιμπρονεκτίνης, α5β1, VLA-5 CD 49c 1.000
GPIc-IIa υποδοχέας λαμινίνης,

α6β1, VLA-6
CD 49f 1.000

GPIIb-IIIa αΙΙbβ3 CD 41 – CD 61 80.000 – 100.000
GPαν-ΙΙΙa υποδοχέας βιτρονεκτίνης, ανβ3 CD 51 – CD 61 100
Πλούσιοι σε λευκίνη
GPIb-V-Ix – CD 42a-b-c 25.000
GPIV GPIIIb CD 36 15.000 – 25.000

Σελεκτίνες
P-σελεκτίνη GMP 140 CD 62P 12.000
Ανοσοσφαιρινικοί
ICAM-2 – CD 102 5.000
PCAM-1 – CD 31 3.000

Ενσωματωμένοι  
λυσοσωμικοί
CP53 – CD 63 3.000
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17.15 Η κύρια προσκολλητική ουσία του υποδοχέα 
αυτού, είναι το ινωδογόνο. Υπό φυσιολογικές συνθή-
κες, τα μη ενεργοποιημένα αιμοπετάλια, φέρουν στην 
επιφάνειά τους «ήρεμους» μη ενεργοποιημένους 
υποδοχείς. Στην κατάσταση αυτή, οι υποδοχείς 
μπορούν να συνδεθούν μόνο με το ακινητοποιημένο 
(immobilized) και όχι με το διαλυτό ινωδογόνο του 
πλάσματος. Η ενεργοποίηση όμως των αιμοπεταλί-
ων, οδηγεί σε ταχείες μεταβολές του υποδοχέα, οι 
οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη θέσεων 
υψηλής συγγένειας για το ινωδογόνο και οδηγούν 
στη δημιουργία πολύ ισχυρών συνδέσεων και με 
τη διαλυτή του μορφή. Η σύνδεση του ινωδογόνου 
στον υποδοχέα, δεν προκαλεί μόνο συσσώρευση των 
αιμοπεταλίων αλλά και μεταφορά σήματος από το 
εξωτερικό στο εσωτερικό περιβάλλον του κυττάρου, 
μέσω αλληλοδιάδοχων φωσφορυλιώσεων, οι οποίες 
τελικά οδηγούν σε αλλαγές του κυτταρικού σκελε-
τού. Εκτός από το ινωδογόνο και άλλες ουσίες σε 
μικρότερο όμως βαθμό, αποτελούν προσκολλητικές 
ουσίες του υποδοχέα αυτού, όπως είναι ο παράγοντας 
Willebrand, η φιμπρονεκτίνη, η βιτρονεκτίνη και η 
θρομβοσπονδίνη. Με τη χρήση ειδικών μονοκλω-
νικών αντισωμάτων μπορεί να ελεγχθεί η παρουσία 
του υποδοχέα στη μεμβράνη των αιμοπεταλίων. Το 
μονοκλωνικό αντίσωμα CD61 είναι ειδικό για τις β 
αλυσίδες, ενώ το CD41 για τις α αλυσίδες.16,17

β1-ιντεγκρίνες των αιμοπεταλίων. Τα αιμοπε-
τάλια διαθέτουν τρεις β1-ιντεγκρίνες, οι οποίες είναι 
υπεύθυνες για την προσκόλληση των αιμοπεταλίων 
στο ενδοθήλιο των αγγείων. Οι υποδοχείς αυτοί 
είναι: α) το σύμπλεγμα GPIa-IIa (α2β1) ή υποδοχέας 
του κολλαγόνου, β) το σύμπλεγμα GPIc-IIa (α5β1) ή 
υποδοχέας της φιμπρονεκτίνης και γ) το σύμπλεγμα 
GPIc-IIa (α6β1) ή υποδοχέας της λαμινίνης. Με τη 
σύνδεση του κολλαγόνου στον υποδοχέα GPIa-IIa, 
στην περιοχή του τραυματισμένου ενδοθηλίου, 
κινητοποιούνται μηχανισμοί μετάδοσης μηνυμάτων 
στο εσωτερικό του κυττάρου, τα οποία ενεργοποιούν 
αφενός μεν τη φωσφολιπάση και αφετέρου τους 
GPIIb-IIIa υποδοχείς, με αποτέλεσμα την ενεργο-
ποίηση των αιμοπεταλίων. Το σύμπλεγμα GPIc-IIa 
(α5β1) αποτελεί τον τόπο όπου εδράζονται οι υποδο-
χείς για τη φιμπρονεκτίνη, ενώ το σύμπλεγμα GPIc-
IIa (α6β1) βρίσκεται στα ενδοθηλιακά κύτταρα και 
αποτελεί υποδοχέα της λαμινίνης. Οι υποδοχείς αυτοί 
ελέγχονται με τα μονοκλωνικά αντισώματα CD49b, 
CD49c, αντίστοιχα για τα τμήματα Ia και Ic και με 
το αντίσωμα CD29 για το τμήμα ΙIa.18-20

αVβ3 υποδοχέας ή υποδοχέας βιτρονεκτίνης 
(Vitronectin receptor). Ο υποδοχέας αVβ3 εμφανίζει 
μεγάλη ομοιότητα με το γλυκοπρωτεϊνικό σύμπλεγμα 
IIb-IIIa. Η β3 αλυσίδα του, είναι εντελώς όμοια με 
τη β αλυσίδα της GPIIb-IIIa ενώ η αV υποομάδα, 
είναι σε ποσοστό 36%, ίδια με την GPIIb. Μεταξύ 
των δύο αυτών υποδοχέων όμως, υπάρχει μια σημα-
ντική διαφορά, η οποία σχετίζεται με την πυκνότητά 
τους στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων, έτσι ενώ η 
GPIIb-IIIa αποτελεί τον πολυπληθέστερο υποδοχέα 
της μεμβράνης, η ποσότητα του υποδοχέα αVβ3 στην 
επιφάνεια των αιμοπεταλίων είναι μόλις 50 έως 100 
μόρια. Κύρια προσκολλητική ουσία του υποδοχέα 
είναι η βιτρονεκτίνη, μέσω της οποίας επιτελείται η 
προσκόλληση των ενεργοποιημένων αιμοπεταλίων 
στα ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων, παρουσία 
ιόντων μαγνησίου.21 Ο υποδοχέας αυτός αλληλε-
πιδρά επίσης και με το ινωδογόνο, τον παράγοντα 
Willebrand και τη θρομβοσπονδίνη και ανευρίσκεται 
και σε άλλα κύτταρα πλην των αιμοπεταλίων, όπως 
στις λείες μυϊκές ίνες, στους οστεοκλάστες και στο 
ενδοθήλιο. Ο ρόλος του δεν έχει πλήρως διευκρινι-
στεί, φαίνεται όμως ότι εκτός από τη συμμετοχή του 
στην προσκόλληση των αιμοπεταλίων, προάγει και 
το μηχανισμό της αγγειογένεσης, της απόπτωσης 
και του πολλαπλασιασμού των κυττάρων που τον 
εκφράζουν. Ο υποδοχέας αVβ3 ελέγχεται με τη χρήση 
των μονοκλωνικών αντισωμάτων CD51 και CD61 
για τα τμήματα αV και β3, αντίστοιχα.22

- Υποδοχείς πλούσιοι σε λευκίνη 
(Leucine-Rich Repeat Glycoprotein 
Receptors)

Τα αιμοπετάλια διαθέτουν στην επιφάνειά τους 
δύο συμπλέγματα γλυκοπρωτεϊνών, τα οποία χα-
ρακτηρίζονται από την παρουσία πολύ μεγάλης 
ποσότητας λευκίνης στο μόριό τους. Οι υποδοχείς 
αυτοί είναι το σύμπλεγμα της γλυκοπρωτεΐνης Ib-
V-Ix και η γλυκοπρωτεΐνη ΙV.

GPIb-V-IX. Το γλυκοπρωτεϊνικό σύμπλεγμα Ib-
V-Ix αποτελεί τον ειδικό υποδοχέα για την πρόσδεση 
του παράγοντα Willebrand και παίζει κεντρικό ρόλο 
στην αρχική αιμόσταση. Αποτελείται από τέσσερα 
τμήματα: Τις υποομάδες Iba και Ib, οι οποίες συν-
δέονται μεταξύ τους με δισουλφιδικούς δεσμούς και 
ελέγχονται με τα μονοκλωνικά αντισώματα CD42b 
και CD42c, αντίστοιχα και τις υποομάδες V και 
Ix (CD42a). Μέσω του υποδοχέα αυτού γίνεται η 
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προσκόλληση των κυκλοφορούντων αιμοπεταλίων 
στις ίνες κολλαγόνου του τραυματισμένου ενδοθη-
λίου, παρά τις μεγάλες διατμητικές δυνάμεις της 
αρτηριακής κυκλοφορίας.23,24 

GPIV (CD36). Η ποσοτική έκφραση της GPIV 
στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων ποικίλλει, εκτιμά-
ται ότι κατά μέσο όρο εκφράζονται περίπου 20.000 
μόρια ανά αιμοπετάλιο. Εκτός από τα αιμοπετάλια 
ανευρίσκεται και σε άλλα κύτταρα, όπως στα μακρο-
φάγα και στα ενδοθηλιακά κύτταρα και αποτελεί 
τόπο σύνδεσης για τη θρομβοσπονδίνη και το κολ-
λαγόνο. Αυξημένη έκφραση του υποδοχέα αυτού 
έχει περιγραφεί σε ασθενείς που πάσχουν από μυε-
λοϋπερπλαστικά σύνδρομα. Μέχρι σήμερα η σημασία 
της γλυκοπρωτεΐνης αυτής παραμένει ασαφής και έχει 
φανεί ότι ασθενείς με κληρονομική έλλειψή της δεν 
παρουσιάζουν αιμορραγικές εκδηλώσεις.25 

- Σελεκτίνες
Οι σελεκτίνες είναι ασύμμετρες μεμβρανικές 

γλυκοπρωτεΐνες οι οποίες μεσολαβούν στις αντι-
δράσεις των λευκών αιμοσφαιρίων με το τοίχωμα 
των αγγείων. Μέχρι σήμερα έχουν περιγραφεί τρεις 
τύποι σελεκτινών, η L-σελεκτίνη (LCAM - Leucocyte 
Cell Adhesion Molecule), η Ε-σελεκτίνη (ECAM 
- Endothelial Cell Adhesion Molecule) και η P-σε-
λεκτίνη (PCAM - Platelet Cell Adhesion Molecule 
ή GMP140).

P-σελεκτίνη. Η σελεκτίνη αυτή εντοπίζεται στα 
α-σωματίδια των αιμοπεταλίων και στα σωμάτια Wei-
bel-Palade των ενδοθηλιακών κυττάρων. Ονομάζεται 
επίσης και PADGEM (Platelet Activation Dependent 
Granulo-External Membrane Protein). H P-σελεκτίνη 
δεν εκφράζεται στην επιφάνεια των ήρεμων αιμοπετα-
λίων και των μη ενεργοποιημένων ενδοθηλιακών 
κυττάρων. Εκφράζεται όμως στα αιμοπετάλια και 
το ενδοθήλιο όταν αυτά ενεργοποιηθούν από διά-
φορους διεγέρτες (θρομβίνη, ισταμίνη). Κατά την 
ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων προκαλείται ταχεία 
απελευθέρωση της σελεκτίνης από τα α-σωματίδια 
και έκφρασή της στην επιφάνεια των κυττάρων. Κατά 
μέσο όρο εκφράζονται περίπου 13.000 μόρια στην 
επιφάνεια κάθε ενεργοποιημένου αιμοπεταλίου.26 
Η Ρ-σελεκτίνη προάγει την προσκόλληση των λευ-
κοκυττάρων (ουδετερόφιλων και μονοκυττάρων) 
πάνω στα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια και στα 
ενδοθηλιακά κύτταρα, παίζοντας έτσι καθοριστικό 
ρόλο στην ενεργοποίηση της πήξης –αφού με την 

ενεργοποίηση κυρίως των μονοκυττάρων απελευ-
θερώνεται ιστικός παράγοντας και συνεπώς ενερ-
γοποιείται άμεσα η πήξη του αίματος. Η παρουσία 
Ρ-σελεκτίνης ελέγχεται με τη χρήση του ειδικού 
μονοκλωνικού αντισώματος CD62P και αυξημένη 
έκφρασή της αποτελεί δείκτη ενεργοποίησης των 
αιμοπεταλίων.27

Η L-σελεκτίνη είναι υποδοχέας των λευκών 
αιμοσφαιρίων και ελέγχεται με το μονοκλωνικό 
αντίσωμα CD62L. Μεσολαβεί στην προσκόλληση 
κυρίως των λεμφοκυττάρων πάνω στο ενδοθήλιο. 

Η Ε-σελεκτίνη παράγεται και εκφράζεται στα 
ενδοθηλιακά κύτταρα μόνο μετά την ενεργοποίησή 
τους. Ρυθμίζει την προσκόλληση των ουδετερόφιλων 
στο ενδοθήλιο και ελέγχεται με το μονοκλωνικό 
αντίσωμα CD62E.28

- Υποδοχείς ανοσοσφαιρινικής δομής 
(Immunoglobulin Family of Cell Surface 
Adhesion Receptors)

Στους υποδοχείς ανοσοσφαιρινικής δομής ανή-
κουν: Ο υποδοχέας PECAM-1, ο υποδοχέας ICAM-2, 
η GPVI και οι Fc υποδοχείς των αιμοπεταλίων. Η 
σημασία των υποδοχέων αυτών στη λειτουργία των 
αιμοπεταλίων δεν είναι ακόμα απόλυτα σαφής.

Ο υποδοχέας PECAM-1 (Platelet-Endothelial 
Cell Adhesion Molecule – 1 ή CD31) είναι μια δι-
αμεμβρανική γλυκοπρωτεΐνη η οποία εκτός από τα 
αιμοπετάλια και τα ενδοθηλιακά κύτταρα, ανευρίσκε-
ται επίσης και στα ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα 
και στα μονοκύτταρα. Φαίνεται ότι παίζει ρόλο στην 
προσκόλληση των αιμοπεταλίων στην υπενδοθη-
λιακή στιβάδα όπως και στην αλληλεπίδραση των 
θρομβοκυττάρων με τα λευκοκύτταρα.29 

Περίπου 2600 μόρια του υποδοχέα ICAM-2 
(IntraCellular Adhesion Molecule–2 ή CD102) βρί-
σκονται διάσπαρτα στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων 
αλλά και στη μεμβράνη του ανοικτού σωληναριακού 
συστήματος. Η σημασία του υποδοχέα ICAM-2 δεν 
έχει απόλυτα διευκρινιστεί, πιστεύεται όμως ότι 
παίζει καθοριστικό ρόλο στην αλληλεπίδραση των 
αιμοπεταλίων με τα λευκά αιμοσφαίρια. Ο πρώτος 
υποδοχέας ελέγχεται με το μονοκλωνικό αντίσωμα 
CD31, ενώ ο δεύτερος με το αντίσωμα CD102.30 

Η GPVI είναι μία διαμεμβρανική πρωτεΐνη 316 
αμινοξέων, το εσωτερικό τμήμα της οποίας συνδέ-
εται με την FcRγ αλυσίδα. Αποτελεί έναν από τους 
σημαντικότερους υποδοχείς για το κολλαγόνο.
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Fc υποδοχείς των αιμοπεταλίων. Στην ομάδα 
αυτή ανήκουν οι υποδοχείς FcγRIIA (CD32) και 
Fc γ-αλυσίδα (FcRγ-chain). Ο υποδοχέας FcγRIIA 
μπορεί να αποτελέσει πάνω στο αιμοπετάλιο, τη 
δεύτερη θέση σύνδεσης ενός αντισώματος, το οποίο 
ως γέφυρα είναι δυνατόν να συνδέσει δύο αιμοπε-
τάλια μεταξύ τους (ένα αιμοπετάλιο με το Fab και 
ένα με το Fc άκρο του) ή να προσκολληθεί σε δύο 
διαφορετικές θέσεις, πάνω στο ίδιο αιμοπετάλιο. Το 
γεγονός αυτό μπορεί να προκαλέσει την ενεργοποίηση 
των αιμοπεταλίων, όπως κατεξοχήν συμβαίνει σε 
διαταραχές ανοσολογικού τύπου και χαρακτηριστικά 
στη θρομβοπενία από ηπαρίνη τύπου ΙΙ.31

Ο υποδοχέας Fc γ-αλυσίδα σχετίζεται με τους 
υποδοχείς GPVI και GPIbα και πιθανώς προκαλεί 
μετάδοση μηνύματος στο εσωτερικό του κυττάρου 
όταν συνδεθεί με το κολλαγόνο ή τον παράγοντα 
Willebrand, αντίστοιχα.

Εκτός από τους παραπάνω υποδοχείς, στη μεμ-
βράνη εκφράζονται και άλλοι υποδοχείς με μικρό-
τερη ή ακαθόριστη σημασία για τη λειτουργία των 
αιμοπεταλίων. Μεταξύ αυτών είναι οι υποδοχείς 
LAMP-1, LAMP-2, C1q, GMP-33, CD9 και CD63 
οι οποίοι δεν ανήκουν σε κάποια από τις τέσσερις 
περιγραφείσες ομάδες. Ξεχωριστή σημασία για 
τη μελέτη της λειτουργικότητας των αιμοπεταλί-
ων κατέχει ο υποδοχέας CD63 (Granulophysin ή 
LAMP-3). Ο υποδοχέας αυτός ανευρίσκεται στη 
μεμβράνη των λυσοσωμικών αλλά και των πυκνών 
κοκκίων των αιμοπεταλίων και ενσωματώνεται 
στη μεμβράνη τους όταν αυτά ενεργοποιηθούν. Η 
έκφρασή του στην επιφάνεια του κυττάρου αποτελεί 
δείκτη ενεργοποίησής τους.32,33

Ο κυτταρικός σκελετός
Ο κυτταρικός σκελετός των αιμοπεταλίων (cy-

toskeleton), αποτελείται 1ον από την ινώδη συσκευή 
(microfilaments) στο κεντρικό του μέρος και 2ον από 
την περιφερική δέσμη των μικροσωληναρίων (mar-
ginal bundle of microtubulus) η οποία αναπτύσσεται 
ακριβώς κάτω από τη μεμβράνη.34

1. Ινώδης συσκευή. Αυτή αποτελείται από: α) το 
σύστημα των πυκνών σωληναρίων, β) το σύστημα 
των ανοικτών σωληναρίων και γ) τις συσταλτές 
πρωτεΐνες.

α) Το σύστημα των πυκνών σωληναρίων (Dense 
Tubular System –DTS) προέρχεται από το ενδοπλα-
σματικό δίκτυο των μεγακαρυοκυττάρων και αποτελεί 

κύρια αποθήκη ελεύθερων ιόντων ασβεστίου (Ca++) 
τα οποία παίζουν τον κεντρικό ρόλο στην ενεργο-
ποίηση αλλά και στη ρύθμιση του μεταβολισμού των 
αιμοπεταλίων. Επιπλέον πιθανολογείται ότι αποτελεί 
και μείζονα θέση παραγωγής προσταγλανδίνης και 
θρομβοξάνης.35

β) Το σύστημα των ανοικτών σωληναρίων (Surface 
Connected open canalicular System – SCS), αποτελεί 
δίκτυο το οποίο απλώνεται σ’ όλο το πρωτόπλασμα 
και το οποίο επικοινωνεί και με την επιφάνεια του 
κυττάρου. Τα ανοικτά σωληνάρια αποτελούν τρόπον 
τινά, την επέκταση της κυτταρικής μεμβράνης του 
αιμοπεταλίου προς το εσωτερικό του. Οι κυριότερες 
λειτουργίες του συστήματος αυτού είναι αφενός ότι 
επιτρέπει την είσοδο και τη μετακίνηση εξωγενούς 
υλικού προς το εσωτερικό του κυττάρου και αφε-
τέρου ότι συμβάλλει στη μετακίνηση των κοκκίων 
του πρωτοπλάσματος προς το κέντρο του, όταν τα 
αιμοπετάλια διεγερθούν. Επιπλέον φαίνεται ότι η 
μεμβράνη του ανοικτού συστήματος σωληναρίων 
αποτελεί τόπο όπου εδράζονται, δίκην αποθήκης, 
γλυκοπρωτεΐνες της κυτταρικής μεμβράνης οι οποίες 
αποκαλύπτονται προς το εξωτερικό του κυττάρου, 
όταν αυτό ενεργοποιηθεί.36

γ) Οι συσταλτές πρωτεΐνες των αιμοπεταλίων, εί-
ναι η ακτίνη, η μυοσίνη, η προφιλίνη, η πρωτεΐνη που 
δεσμεύει την ακτίνη (actin binding protein – ABP), 
η α-ακτινίνη και η καλμομοντουλίνη. Οι πρωτεΐνες 
αυτές μετέχουν: α) στη μεταβολή της μορφολογίας 
των αιμοπεταλίων και στην εσωτερική ανακατανομή 
των σωματιδίων τους, όταν αυτά διεγερθούν από 
έναν εξωγενή διεγέρτη. Το σχήμα των αιμοπετα-
λίων από αμφίκυρτο δισκοειδές γίνεται σφαιρικό 
με ταυτόχρονη προσεκβολή ψευδοποδίων, ενώ στο 
εσωτερικό του κυττάρου επέρχεται αναδιάταξη των 
σωματιδίων προς το κέντρο κυτταροπλάσματος, β) 
στην εξώθηση του περιεχομένου των σωματιδίων 
και γ) στη συστολή του θρόμβου. Όλες αυτές οι 
μεταβολές, που φανερώνουν ταυτόχρονα και την 
ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων, προκαλούνται 
από την αναδιοργάνωση και την ενεργό συμμετοχή 
των μικροσωληναρίων τουμπουλίνης και των μι-
κροϊνιδίων της ακτίνης και της μυοσίνης, παρουσία 
ιόντων ασβεστίου και με κατανάλωση ενέργειας η 
οποία προέρχεται από την υδρόλυση του ΑΤΡ.37,38

2. Περιφερική δέσμη μικροσωληναρίων.	Αυτή 
αποτελείται από 7 με 20 σωληνάρια, με διάμετρο 20-
25 nm, τα οποία βρίσκονται σε κυκλική διάταξη κάτω 
από την κυτταρική μεμβράνη του θρομβοκυττάρου. 
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ΐνη των αιμοπεταλίων, η οποία παρουσιάζει χημική 
συγγένεια με την ηπαρίνη και αποτελεί το 10% 
του περιεχομένου των α-κοκκίων. Συντίθεται στα 
μεγακαρυοκύτταρα με πρωτεόλυση του τέταρτου 
αιμοπεταλιακού παράγοντα και σε φυσιολογικές συν-
θήκες σχηματίζει τετραμερή από τέσσερα ταυτόσημα 
πεπτίδια. Η λειτουργία της β-θρομβογλοβουλίνης δεν 
είναι απόλυτα γνωστή, φαίνεται όμως ότι η κύρια 
λειτουργία της είναι η αναστολή της παραγωγής 
προστακυκλίνης από τα ενδοθηλιακά κύτταρα.45 

- Ο αυξητικός παράγοντας των αιμοπεταλίων 
(Platelet-derived growth factor –PDGF), είναι ένα 
πολυπεπτίδιο το οποίο έχει χημειοτακτικές ικανό-
τητες προς τα μονοκύτταρα, τους ινοβλάστες και 
τις λείες μυϊκές ίνες. Εκδηλώνει δράση αποκατάστα-
σης της βλάβης, παράγοντας λείες μυϊκές ίνες και 
παίζει αποφασιστικό ρόλο στη θρομβογένεση και 
την αθηρογένεση, διεγείροντας τη συσσώρευση 
των αιμοπεταλίων και τη μετανάστευση των λείων 
μυϊκών ινών και άλλων κυττάρων.46

- Η θρομβοσπονδίνη είναι μία από τις προσκολ-
λητικές ουσίες των αιμοπεταλίων και αποτελεί ένα 
από τα βασικά συστατικά του περιεχομένου των α-
κοκκίων. Συντίθεται κυρίως στα μεγακαρυοκύτταρα 
και στα ενδοθηλιακά κύτταρα και εκκρίνεται από τα 
αιμοπετάλια όταν αυτά διεγερθούν.47

Τα πυκνά ή δ-κοκκία (dense bodies). Τα κοκ-
κία αυτά, τα οποία κατά την παρατήρησή τους με 
το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο έχουν χαρακτηριστι-
κή πυκνή εμφάνιση, αποτελούν την αποθήκη των 
μη μεταβολικών ουσιών των αιμοπεταλίων, όπως 
της σεροτονίνης, των ιόντων ασβεστίου και των 
νουκλεοτιδίων, τα οποία δεν παίρνουν μέρος στις 
ενδοκυττάριες μεταβολικές διεργασίες. Τα πυκνά 
κοκκία απουσιάζουν σε ασθενείς με νόσο των κε-
νών αποθηκών καθώς και σε ασθενείς με σύνδρομο 
Hermansky-Pudlak. Οι καταστάσεις αυτές σχετί-
ζονται in	vitro με διαταραγμένη συσσώρευση των 
αιμοπεταλίων και in	vivo με ήπιες αιμορραγικές 
εκδηλώσεις.48 

Τα λυσοσώματα (lysosomes) ή λ-κοκκία. Τα 
κοκκία αυτά στα αιμοπετάλια του ανθρώπου είναι 
σχετικά λίγα. Δεν εμφανίζουν ιδιαίτερα μορφολογικά 
γνωρίσματα και έτσι η διάκρισή τους από τα πυκνά 
κοκκία είναι δυσχερής. Είναι γεμάτα υδρολυτικά 
ένζυμα, παρόμοια με αυτά των ουδετεροφίλων, τα 
οποία εκκρίνονται κατά τη διάρκεια της ενεργοποί-
ησης των αιμοπεταλίων.49

Τα μιτοχόνδρια (mitochondria). Ο αριθμός τους 

Δομικό συστατικό των μικροσωληναρίων αυτών είναι 
η πρωτεΐνη τουμπουλίνη (tubulin) η οποία υπάρχει 
είτε με τη μορφή μονομερών είτε με τη μορφή δι-
μερών. Η δέσμη των μικροσωληναρίων συμμετέχει 
στη διατήρηση του σχήματος των αιμοπεταλίων και 
ενώ στη φάση ηρεμίας βρίσκεται στην περιφέρεια 
του κυττάρου και κάτω ακριβώς από τη μεμβράνη 
του, στη φάση της ενεργοποίησης μετακινείται προς 
το κέντρο γύρω από τα κοκκία.39	

Το κυτταρόπλασμα
Το κυτταρόπλασμα περιέχει πλήθος σωματιδίων, 

τα οποία αποτελούν κυρίως τόπους αποθήκευσης 
πρωτεϊνών αλλά και άλλων ουσιών, οι οποίες είναι 
πρωταρχικής σημασίας για τη λειτουργία των αι-
μοπεταλίων. Τα κυριότερα από τα σωματίδια αυτά 
είναι:

Τα α-κοκκία (a-granules). Ο αριθμός τους ανά 
αιμοπετάλιο είναι περίπου 50 με 80. Είναι στρόγ-
γυλα σωμάτια με δική τους τρίστιβη μεμβράνη 
και διάμετρο περίπου 200 nm. Περιέχουν τους πε-
ρισσότερους αιμοπεταλιακούς παράγοντες, όπως 
τον αιμοπεταλιακό παράγοντα 4 (Platelet factor 4 
– PF4), τον αιμοπεταλιακό παράγοντα 3 (Platelet 
factor 3 – PF3), τη θρομβοσπονδίνη (TSP), τη β-
θρομβογλοβουλίνη (β-thromboglobulin – β-TG) και 
τον αυξητικό παράγοντα των αιμοπεταλίων (Platelet 
derived growth factor – PDGF), πολλούς παράγο-
ντες πήξης (ινωδογόνο, παράγοντα von Willebrand, 
παράγοντες V και xI, πρωτεΐνη S, κ.λπ.).40,41

- Ο τρίτος αιμοπεταλιακός παράγοντας, αντι-
στοιχεί στα φωσφολιπίδια της μεμβράνης των αι-
μοπεταλίων τα οποία συμμετέχουν στην πήξη με το 
σχηματισμό μυκηλίων, στην επιφάνεια των οποίων 
προσκολλώνται οι πλασματικοί παράγοντες. Ση-
μειωτέον ότι όλες οι ενζυμικές αντιδράσεις που 
οδηγούν στην ενεργοποίηση του μηχανισμού της 
πήξης, γίνονται πάνω σε φωσφολιπίδια.42

- Ο τέταρτος αιμοπεταλιακός παράγοντας, είναι 
μία πρωτεΐνη που προάγει την ικανότητα συσσώρευ-
σης των αιμοπεταλίων ενώ συγχρόνως συνδεόμενος 
με την ενδογενή και εξωγενή ηπαρίνη εξουδετερώνει 
την αντιπηκτική της ικανότητα. Εκτός όμως από το 
ρόλο του στην αιμόσταση, η δράση του σχετίστηκε 
και με τη μεσολάβησή του στις αντιδράσεις φλεγμο-
νής καθώς δρα χημειοτακτικά προς τα ουδετερόφιλα, 
τα μονοκύτταρα και τους ινοβλάστες.43,44 

- Η β-θρομβογλοβουλίνη, είναι μία ειδική πρωτε-
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κυμαίνεται από 10 έως 60 σε κάθε αιμοπετάλιο. 
Αποτελούν χώρους αποθήκευσης ασβεστίου και 
τόπους όπου πραγματοποιούνται διάφορες βιοχημικές 
αντιδράσεις, όπως είναι οι φωσφορυλιώσεις και οι 
ενδοαιμοπεταλιακές αναπνευστικές αντιδράσεις. 

Τα υπεροξυσώματα (peroxisomes) είναι πολύ 
μικρά οργανίδια τα οποία περιέχουν ένζυμα που 
καταλύουν τις αρχικές χημικές αντιδράσεις της 
σύνθεσης των φωσφολιπιδίων. Ανεπάρκεια της δρα-

στηριότητας των ενζύμων αυτών χαρακτηρίζει το 
σύνδρομο Zellweger.50

Ριβοσώματα και αγγελιοφόρο RNA (ribosomes 
and messenger RNA). Περιέχονται στα αιμοπετάλια 
σε πολύ μικρές ποσότητες.

Τέλος, τα αιμοπετάλια περιέχουν και κοκκία 
γλυκογόνου, τα οποία αποτελούν την απαραίτητη 
για τη διέγερσή τους, ενεργειακή πηγή. 

Summary

The morphology and structure of platelets
F.i.	GiRToViTiS,	P.E.	MakRiS,	a.	PaPaDoPouloS

1st	Propaedeutic	Pathology	Clinic,	“aChEPa”	hospital,	aristotle	university	of		Thessaloniki,		
Thessaloniki,	Greece

in	this	review	a	detailed	description	of	the	morphology	and	structure	of	platelets	is	provided.	The	
morphology	of	the	platelets	is	described,	based	on	observation	by	a	variety	of	technical	means	
such	as	optical,	reverse	phase	and	electron	microscopy.	The	electron	microscope	has	proved	
particularly	efficient	in	providing	detailed	images	of	the	platelet	membrane	and	cytoplasm,	as	
well	as	of	the	various	granules	and	organelles	contained	in	the	platelets.	Special	attention	is	
paid	to	the	structure	and	characteristics	of	the	glycoprotein	receptors,	as	their	primary	function	
is	the	formation	of	the	haemostatic	plug	that	arrests	bleeding	in	injured	blood	vessels.
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Η συμβολή της PCR στη διάγνωση της λεπτοσπείρωσης  
στη βόρεια Ελλάδα
Α.	κανσουζίδου,	Σ.	Μήτκα,	δ.	καραμπαξόγλου,	Π.	Μαμάση,	Π.	Σιδηρά,	Α.	καφταντζή,		
Ε.	Μπακάλη	

Σκοπός	της	μελέτης	ήταν	η	εκτίμηση	της	συμβολής	της	PCR	στην	ταχεία	και	έγκαιρη	διάγνωση	
της	λεπτοσπείρωσης	και	η	σύγκριση	με	τα	αποτελέσματα	των	κλασικών	ορολογικών	μεθό-
δων.	Εξετάστηκαν	91	ασθενείς	με	κλινική	ένδειξη	λεπτοσπείρωσης	σε	χρονικό	διάστημα	7	
ετών	(2000-2006).	Επίσης,	εξετάστηκαν	5	ασθενείς	με	πυρετό	άλλης	αιτιολογίας	και	20	υγιή	
άτομα,	τα	οποία	αποτέλεσαν	την	ομάδα	μαρτύρων,	με	σκοπό	την	εκτίμηση	της	ειδικότητας	
της	PCR.	Για	την	ανίχνευση	των	ειδικών	igM	και	igG	αντισωμάτων	έναντι	της	λεπτόσπειρας	
εφαρμόστηκε	μέθοδος	EliSa.	Για	την	ανίχνευση	του	DNa	του	μικροοργανισμού	εφαρμόστηκε	
σε	όλα	τα	δείγματα	PCR	με	δύο	ζεύγη	εκκινητών	με	στόχους	το	γονίδιο	rrs	(16S)	και	ένα	
τμήμα	285-bp	του	γονιδιώματος	της	l.interrogans	(iS1533	region).	Με	σκοπό	να	βρεθεί	ο	
ορότυπος	των	στελεχών	λεπτόσπειρας	που	προκάλεσαν	νόσο	στους	ασθενείς	της	μελέτης,	έγινε	
προσδιορισμός	της	αλληλουχίας	των	βάσεων	του	προϊόντος	της	PCR	με	τους	εκκινητές	G1	
και	G2.	Mε	τις	δύο	τεχνικές	PCR	βρέθηκαν	θετικά	αποτελέσματα	σε	36	ασθενείς	(αναλογία	
39,5%),	ενώ	ειδικά	igM	ή/και	igG	αντισώματα	ανιχνεύτηκαν	με	την	EliSa	σε	33	από	τους	
36	αυτούς	ασθενείς	(αναλογία	36,2%).	Οι	υπόλοιποι	55	ασθενείς	βρέθηκαν	αρνητικοί	με	την	
PCR	και	την	EliSa.	Όλοι	οι	ασθενείς	με	άλλες	λοιμώξεις	της	δεύτερης	ομάδας	και	οι	μάρτυ-
ρες	της	τρίτης	ομάδας	βρέθηκαν	αρνητικοί	με	την	EliSa	και	την	PCR.	Ο	προσδιορισμός	της	
αλληλουχίας	των	βάσεων	στα	προϊόντα	της	PCR	δεν	επέτρεψε	τον	ακριβή	διαχωρισμό	μεταξύ	
των	δειγμάτων	σε	επίπεδο	οροτύπου.	Όλα	τα	δείγματα	έδωσαν	σχεδόν	το	ίδιο	αποτέλεσμα,	
l.	interrogans	οροτύπου	Copenhageni,	lai	ή	icterohaemorrhagiae.	Από	τα	αποτελέσματα	
της	μελέτης	συμπεραίνεται	ότι	η	PCR	συμβάλλει	στην	έγκαιρη	διάγνωση	της	λεπτοσπείρωσης	
και	υπερτερεί	των	ορολογικών	μεθόδων.	Με	τον	προσδιορισμό	της	αλληλουχίας	των	βάσεων	
στα	προϊόντα	της	PCR	δεν	επιτυγχάνεται	η	αναγνώριση	του	οροτύπου	μεταξύ	των	κλινικών	
δειγμάτων,	αλλά	μόνο	του	είδους	της	λεπτόσπειρας	που	προκαλεί	τη	νόσο.
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Εισαγωγή
Η λεπτοσπείρωση είναι νόσος με παγκόσμια δι-

ασπορά και προκαλείται από τα παθογόνα είδη της 
λεπτόσπειρας. Η νόσος περιγράφηκε για πρώτη φορά 
στις αρχές του 18ου αιώνα από τον Adolf Weil, αλλά 
και άλλους επιστήμονες. Σήμερα η λεπτοσπείρωση 
θεωρείται ως επανεμφανιζόμενη νόσος σε ορισμένες 
περιοχές του κόσμου.1

Οι κύριες αποθήκες των διαφόρων ειδών λεπτό-
σπειρας είναι τα ποντίκια, αλλά και διάφορα άλλα 
είδη ζώων μπορεί να είναι φορείς των μικροοργα-
νισμών αυτών. Τα μολυσμένα με λεπτόσπειρα ζώα 
αποβάλλουν το μικροοργανισμό με τα ούρα, συνέχεια 
ή περιοδικά. Ο άνθρωπος αποτελεί τυχαίο ξενιστή 
του μικροοργανισμού και μολύνεται όταν εκτίθε-
ται σε μολυσμένο περιβάλλον ή σε νερό το οποίο 
μολύνθηκε από εκκρίσεις ζώων ή όταν έρχεται σε 
άμεση επαφή με μολυσμένα ζώα.2 Η οδός μόλυνσης 
του ανθρώπου είναι συνήθως το υγιές δέρμα, όταν 
υπάρχουν μικροεκδορές ή οι υγιείς βλεννογόνοι. 

Τα συμπτώματα της νόσου παρουσιάζουν μεγάλο 
φάσμα και ποικίλλουν από απλή γριπώδη συνδρομή 
έως βαριά νόσο με ίκτερο, νεφρική ανεπάρκεια, αι-
μορραγίες και υψηλή θνητότητα.2 Το ευρύ φάσμα των 
συμπτωμάτων και των μορφών της νόσου αποτελεί 
σημαντική δυσκολία στην κλινική διάγνωση της 
νόσου και έτσι είναι απαραίτητη η εργαστηριακή 
επιβεβαίωση, η οποία συνήθως στηρίζεται στην 
ανίχνευση των ειδικών αντισωμάτων. Η ανάπτυξη 
όμως των μοριακών μεθόδων τα τελευταία χρόνια, 
και ιδιαίτερα της PCR, πρόσφεραν σημαντική βοήθεια 
στη διάγνωση της νόσου. Η ανίχνευση του DNA της 
λεπτόσπειρας με PCR έχει εφαρμοστεί σε διάφορα 
κλινικά δείγματα ασθενών (αίμα, ΕΝΥ, ούρα) με 
υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα.3-6

Η επιδημιολογία και τα κλινικά χαρακτηριστικά 
της λεπτοσπείρωσης συνήθως σχετίζονται με το εί-
δος, την οροομάδα και τον ορότυπο του στελέχους 
λεπτόσπειρας που προκαλεί τη νόσο. Επίσης έχει 
παρατηρηθεί ότι ορισμένα είδη του μικροοργανι-
σμού, όπως η leptospira	interrogans, είναι υπεύθυνα 
για την πρόκληση σοβαρών μορφών της νόσου. 
Η αναγνώριση και η τυποποίηση του οροτύπου 
της λεπτόσπειρας γίνεται με την κλασική μέθοδο 
συγκόλλησης με ειδικούς αντιορούς.7 Τελευταία 
όμως, έχουν αναπτυχθεί και διάφορες μοριακές 
μέθοδοι για τον προσδιορισμό του οροτύπου της l.	
interrogans.8,9

Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση της συμ-
βολής της PCR στην ταχεία και έγκαιρη διάγνωση 
της λεπτοσπείρωσης και η σύγκριση με τα αποτελέ-
σματα των κλασικών ορολογικών μεθόδων. Επίσης, 
σε μια προσπάθεια αναγνώρισης του οροτύπου της 
λεπτόσπειρας που προκαλεί νόσο στην περιοχή μας, 
ακολούθησε προσδιορισμός της αλληλουχίας των 
βάσεων στα προϊόντα της PCR.

Υλικό 
• Πρώτη ομάδα – Ασθενείς με πιθανή λεπτο-

σπείρωση. Την ομάδα αυτή αποτέλεσαν 91 
ασθενείς με κλινική ένδειξη λεπτοσπείρωσης, 
οι οποίοι νοσηλεύτηκαν σε χρονικό διάστημα 7 
ετών (2000-2006) στο ΝΕΠΘ ή προέρχονταν από 
άλλα νοσοκομεία της βόρειας Ελλάδας. Δείγματα 
ολικού αίματος και ορού που πάρθηκαν από τους 
ασθενείς των νοσοκομείων αυτών στάλθηκαν 
στο Εργαστήριό μας για διαγνωστικές δοκιμα-
σίες και επιβεβαίωση της νόσου. Οι ασθενείς 
εμφάνισαν συμπτώματα της νόσου 1-14 ημέρες 
πριν την είσοδό τους στο νοσοκομείο. Η κλινική 
εξέταση όλων των ασθενών έδειξε ποικιλία κλι-
νικών συμπτωμάτων, τα οποία ήταν ενδεικτικά 
λεπτοσπείρωσης.

• Δεύτερη ομάδα – Ασθενείς με άλλες λοιμώξεις. 
Την ομάδα αυτή αποτέλεσαν 5 ασθενείς με πυρετό 
άλλης αιτιολογίας (ρικετσίωση, μπορρελίωση, 
βρουκέλλωση, φυματίωση). Από τους ασθενείς 
αυτούς εξετάστηκαν δείγματα ολικού αίματος και 
ορού με σκοπό την εκτίμηση της ειδικότητας της 
PCR.

• Τρίτη ομάδα – Μάρτυρες. Στη μελέτη συμπε-
ριλήφθηκαν και 20 υγιή άτομα, τα οποία αποτέ-
λεσαν την ομάδα μαρτύρων. Από τα άτομα αυτά 
εξετάστηκαν δείγματα ορού και ολικού αίματος 
μόνο με PCR. 

Μέθοδοι
Η διάγνωση της λεπτοσπείρωσης σε όλους τους 

ασθενείς στηρίχθηκε στην ανίχνευση των ειδικών 
αντισωμάτων και στην ανίχνευση του DNA της λε-
πτόσπειρας με PCR. Η ανίχνευση των ειδικών IgM 
και IgG αντισωμάτων έναντι της λεπτόσπειρας έγινε 
στους ασθενείς των δύο πρώτων ομάδων, σε δείγματα 
ορού τα οποία πάρθηκαν την ημέρα εισαγωγής των 
ασθενών στο νοσοκομείο. Από τους ασθενείς, στους 
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οποίους τα αποτελέσματα των ορολογικών εξετάσεων 
στο πρώτο δείγμα ορού ήταν αρνητικά, εξετάστηκε 
και δεύτερο δείγμα ορού, το οποίο πάρθηκε μετά από 
7 ημέρες. Η PCR εφαρμόστηκε σε δείγματα ολικού 
αίματος και δείγματα ορού, τα οποία πάρθηκαν από 
τους ασθενείς των δύο πρώτων ομάδων, αλλά και 
από τα άτομα-μάρτυρες της τρίτης ομάδας. 
• ELISA. Για την ανίχνευση των ειδικών IgM 

και IgG αντισωμάτων έναντι της λεπτόσπειρας 
εφαρμόστηκε ELISA, στην οποία ως αντιγόνο 
χρησιμοποιείται μη παθογόνο στέλεχος l.biflexa 
(Serion Immundiagnostica GmbH, Germany). 
Η εφαρμογή της μεθόδου έγινε σύμφωνα με τις 
οδηγίες της παρασκευάστριας εταιρείας. 

• PCR. Για την εφαρμογή της PCR σε όλα τα δείγ-
ματα χρησιμοποιήθηκαν δύο ζεύγη εκκινητών A, 
B and G1, G2 (Πίνακας 1). Οι εκκινητές Α και Β 
αντιστοιχούν στα νουκλεοτίδια 38-57 και 348-368 
του γονιδίου rrs (16S) της l.	interrogans.10 Οι 
εκκινητές G1 και G2 αντιστοιχούν στα νουκλε-
οτίδια 141530-141549 και 141745-141814 του 
γονιδιώματος της l.	interrogans (AF 115283). 
Από τη χρησιμοποίηση των δύο ζευγών εκκι-
νητών προέκυψαν προϊόντα 331 bp and 285 bp, 
αντίστοιχα. Από τους εκκινητές G1 και G2 το 
προϊόν που προκύπτει (285 bp) αντιστοιχεί σε 
τμήμα του γονιδιώματος των παθογόνων ειδών 
λεπτόσπειρας (l.	interrogans,	l.	borgpetersenii,	l.	
weilii,	l.	noguchii,	l.	santarosai	και	l.	meyeri).11 
Η εκχύλιση του DNA από τα δείγματα αίματος και 
ορού έγινε με στήλες Qiagen (Qiamp Blood kit 
procedure, QIAGEN GmbΗ). Για την PCR χρη-
σιμοποιήθηκε θερμοκυκλοποιητής MJ Research 
και ακολουθήθηκε η μέθοδος, όπως αυτή περι-
γράφεται από τους Merien et al10 και Gravekamp 
et al.11 Ο διαχωρισμός των προϊόντων της PCR, 
έγινε με ηλεκτροφόρηση σε γέλη αγαρόζης 1,5% 
και η εκτίμηση του αποτελέσματος έγινε με 
βρωμιούχο αιθίδιο σε UV transilluminator.

• Προσδιορισμός της αλληλουχίας των βάσεων 

στο προϊόν της PCR. Σε μια προσπάθεια να εκτι-
μηθεί η δυνατότητα αναγνώρισης του οροτύπου 
των στελεχών λεπτόσπειρας που προκάλεσαν νόσο 
στους ασθενείς της μελέτης, έγινε προσδιορισμός 
της αλληλουχίας των βάσεων του προϊόντος 
της PCR με τους εκκινητές G1 και G2 (IS1533 
region).

Αποτελέσματα
Από τους 91 ασθενείς που εξετάστηκαν στους 

36 επιβεβαιώθηκε η διάγνωση της λεπτοσπείρωσης 
με βάση τα διαγνωστικά κριτήρια της νόσου. Ως 
λεπτοσπείρωση, ορίζεται η περίπτωση που χαρα-
κτηρίζεται από συμπτώματα συμβατά με τη νόσο 
και επιβεβαιώνεται με εργαστηριακές εξετάσεις.12 
Τα κύρια συμπτώματα που παρουσίαζαν οι ασθενείς 
ήταν πυρετός, μυαλγίες, πονοκέφαλος, αρθραλγίες, 
ναυτία, ίκτερος και ηπατομεγαλία. Οξεία νεφρική 
ανεπάρκεια παρατηρήθηκε σε 6 ασθενείς (16,7%). 
Επίσης σε ορισμένους ασθενείς παρατηρήθηκε θρομ-
βοπενία, πολυμορφοπυρήνωση και αύξηση των 
ηπατικών ενζύμων. Ένας από τους ασθενείς κατέληξε 
(2,8%), ενώ στους υπολοίπους η νόσος είχε καλή 
έκβαση με την κατάλληλη θεραπεία.

Mε τις δύο τεχνικές PCR βρέθηκαν θετικά αποτε-
λέσματα σε 36 ασθενείς (αναλογία 39,5%) (Eικόνες 
1, 2), ενώ ειδικά IgM ή/και IgG αντισώματα ανι-
χνεύτηκαν με την ELISA σε 33 από τους 36 αυτούς 
ασθενείς (αναλογία 36,2%) (Πίνακας 2). Οι δύο 
τεχνικές PCR έδωσαν ταυτόσημα αποτελέσματα 
τόσο στα δείγματα ολικού αίματος, όσο και στα 
δείγματα ορού. Σε τρεις ασθενείς με θετική PCR 
δεν ανιχνεύτηκαν ειδικά IgM και IgG αντισώματα, 
αν και εξετάστηκαν τρία δείγματα ορού τα οποία 
πάρθηκαν σε χρονικό διάστημα 20 ημερών από 
την εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο. Οι 
υπόλοιποι 55 ασθενείς βρέθηκαν αρνητικοί με την 
PCR και την ELISA. Σε 4 ασθενείς με αρνητική PCR 
βρέθηκαν IgM αντισώματα σε χαμηλούς τίτλους, τα 

Πίνακας 1. Αλληλουχίες των εκκινητών

Εκκινητές Αλληλουχία Στόχος
A
B 

5’ - GGC GGC GCG TCT TAA ACA TG - 3’
5’ - TTC CCC CCA TTG AGC AAG ATT - 3’ rrs (16S) gene 

G1
G2 

5’ - CTG AAT CGC TGT ATA AAA GT - 3’
5’ - GAA GGC TGG TAA ACA AAA GG - 3’ IS1533 region 
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οποία θεωρήθηκαν ως διασταυρούμενη αντίδραση. 
Όλοι οι ασθενείς με άλλες λοιμώξεις της δεύτερης 
ομάδας βρέθηκαν αρνητικοί με την PCR και την 
ELISA. Επίσης αρνητικοί με την PCR βρέθηκαν 
και οι μάρτυρες της τρίτης ομάδας.

Από τους 36 ασθενείς με λεπτοσπείρωση οι 31 
ήταν άνδρες και οι 5 γυναίκες. Η ηλικία των ασθε-
νών κυμάνθηκε από 15 έως 67 ετών (28 ασθενείς 
ηλικίας 22-50 ετών) και προέρχονταν από διάφορες 
πόλεις της βόρειας Ελλάδας. Οι περισσότεροι από 
τους ασθενείς (26 ασθενείς) ήταν γεωργοί και 11 από 
αυτούς ήταν αλλοδαποί από τις Βαλκανικές χώρες. 
Όλες οι περιπτώσεις ήταν σποραδικά κρούσματα.

Ο προσδιορισμός της αλληλουχίας των βάσε-
ων στα προϊόντα της PCR (εκκινητές G1 και G2) 
έδειξε 99-100% ομοιότητα με την αλληλουχία της 
l.interrogans serovar Copenhageni	(GenBank), 
98-100% ομοιότητα με την αλληλουχία της l.	

interrogans serovar lai	and 98-99% ομοιότητα 
με την αλληλουχία της of l.interrogans serovar 
icterohaemorrhagiae. 

Συζήτηση
Η λεπτοσπείρωση οφείλεται στη σπειροχαίτη του 

γένους leptospira. Η αρχική ταξινόμηση μέσα στο 
γένος leptospira στηρίχθηκε σε τεχνικές συγκολ-
λητινοαντίδρασης και διαχωρίστηκε στην παθογόνο 
l.interrogans και στη μη παθογόνο l.biflexa.13 Αρ-
γότερα όμως μελέτες με μοριακές τεχνικές έδειξαν 
γενετικές διαφορές μεταξύ αυτών των ειδών και 
οδήγησαν σε τροποποίηση του κλασικού σχήματος 
ταξινόμησης. Σύμφωνα με το νέο σχήμα ταξινόμησης 
διακρίνονται 16 γενοείδη της leptospira με μεγάλο 
αριθμό οροομάδων και οροτύπων.2,14 Η l.interrogans 
θεωρείται το πιο συχνό είδος λεπτόσπειρας που 
προκαλεί νόσο στον άνθρωπο, έχουν περιγραφεί 
όμως και περιπτώσεις νόσου που προκλήθηκαν από 
άλλα είδη.15

Η λεπτοσπείρωση παρουσιάζει μεγάλη συχνότητα 
σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, όπου προκαλεί 
σποραδικές περιπτώσεις, αλλά και υδατογενείς επι-
δημίες. Τέτοια επιδημία εκδηλώθηκε το 2000 στη 
Μαλαισία κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων.16 
Τις τελευταίες δεκαετίες όμως η συχνότητα της νό-

Πίνακας 2. Αποτελέσματα ορολογικών εξετάσεων και PCR των 91 ασθενών με κλινική σημειολογία λεπτοσπείρωσης
Ασθενείς IgM αντισώματα IgG αντισώματα Αποτελέσματα PCR

16 + + +
17 + - +
3 - - +
55 - - -

Εικόνα 2. Αποτελέσματα της PCR με εκκινητές G1-G2
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: Θετικά δείγματα ασθενών
11, 12, 13: Αρνητικά δείγματα ασθενών
14: Αρνητικός μάρτυρας, 15: Θετικός μάρτυρας (285 bp)
M: Ladder 100 bp.

Εικόνα 1. Αποτελέσματα της PCR με στόχο το rrs	(16S) 
γονίδιο (εκκινητές Α-Β)
A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13: Θετικά δείγματα ασθενών, 
8, 9, 11: Αρνητικά δείγματα ασθενών, 14: Αρνητικός 
μάρτυρας, 15: Θετικός μάρτυρας (προϊόν 331 bp), M: 
Ladder 100 bp
B) 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13: Θετικά δείγματα ασθενών, 1, 
2, 4, 5, 12: Αρνητικά δείγματα ασθενών, 14: Αρνητικός 
μάρτυρας, 15: Θετικός μάρτυρας (331 bp), M: Ladder 
100 bp.
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σου έχει ελαττωθεί σημαντικά σε ορισμένες χώρες, 
όπως η Ιταλία, η Δανία και η Νέα Ζηλανδία.17-19 Η 
λεπτοσπείρωση παρουσιάζει μεγαλύτερη συχνότητα 
σε αγροτικές περιοχές όπου υπάρχουν προδιαθεσι-
κοί παράγοντες εμφάνισης της νόσου, όπως είναι 
ορισμένα επαγγέλματα (κτηνοτρόφοι, γεωργοί, ερ-
γαζόμενοι στα δάση).20 Σε χώρες με εύκρατο κλίμα 
η μεγαλύτερη συχνότητα της νόσου παρατηρείται 
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, γιατί είναι πιο 
συχνή η έκθεση των ατόμων σε μολυσμένα νερά 
και η επιβίωση της λεπτόσπειρας στο περιβάλλον 
είναι μεγαλύτερη. 

Τα συμπτώματα της νόσου στους περισσότερους 
ασθενείς είναι ήπια και μικρής διάρκειας και συχνά 
τέτοιες περιπτώσεις μένουν αδιάγνωστες. Επίσης 
διάφορες μελέτες αναφέρουν ότι συχνά οι ασθενείς 
παραμένουν ασυμπτωματικοί.21 Η οξεία νόσος χαρα-
κτηρίζεται από υψηλό πυρετό, πονοκέφαλο, ρίγη και 
μυαλγίες. Σε σοβαρές μορφές της νόσου (σύνδρομο 
Weil) τα αρχικά συμπτώματα ακολουθούνται από 
επανεμφάνιση του πυρετού, οξεία νεφρική ανεπάρ-
κεια, ηπατική ανεπάρκεια, αιμορραγίες, καρδιακή 
αρρυθμία και καταπληξία.22 Η θνητότητα στις σοβα-
ρές μορφές της νόσου κυμαίνεται από 5-40%.23 Αν 
και όχι τόσο συχνά, η νόσος μπορεί να προσβάλλει 
και άλλα συστήματα και όργανα του οργανισμού, 
όπως το νευρικό σύστημα, το αναπνευστικό σύστημα, 
το πάγκρεας και την καρδιά.6,24-26

Η έγκαιρη επιβεβαίωση της διάγνωσης και η 
έναρξη της κατάλληλης θεραπείας με αντιβιοτικά 
στις σοβαρές μορφές της λεπτοσπείρωσης είναι 
πάρα πολύ σημαντική για την πρόγνωση της νόσου. 
Η διάγνωση της νόσου τυπικά στηρίζεται στα κλινι-
κά, επιδημιολογικά και ορολογικά χαρακτηριστικά. 
Συνήθως η διάγνωση που στηρίζεται στην κλινική 
εικόνα δεν είναι ακριβής, ιδιαίτερα σε περιοχές 
όπου παρατηρούνται συχνά παρόμοια οξέα εμπύ-
ρετα νοσήματα, όπως τυφοειδής πυρετός, γρίπη, 
ρικετσιώσεις και άλλα. Η εργαστηριακή διάγνωση 
της νόσου στηρίζεται, είτε στην απομόνωση του 
μικροοργανισμού από κλινικά δείγματα, είτε στην 
ανεύρεση ειδικών αντισωμάτων στον ορό. Η λεπτό-
σπειρα μπορεί να απομονωθεί από την καλλιέργεια 
δειγμάτων αίματος ή ΕΝΥ, τα οποία λαμβάνονται 
κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας της νόσου 
και αργότερα από δείγματα ούρων. 

Σημαντική ποικιλία ορολογικών εξετάσεων έχουν 
αναπτυχθεί για την εργαστηριακή διάγνωση της 
νόσου. Η μικροσκοπική συγκολλητινοαντίδραση 

αποτελεί την κλασική μέθοδο ορολογικής επιβε-
βαίωσης της νόσου και χρησιμοποιείται ως «gold 
standard» μέθοδος, αλλά είναι πολύπλοκη, χρονοβό-
ρος και απαιτούνται ζωντανά στελέχη λεπτόσπειρας 
και μικροσκόπιο σκοτεινού πεδίου. Διάφορες άλλες 
τεχνικές έχουν χρησιμοποιηθεί για την ορολογική 
διάγνωση της νόσου, όπως ELISA, ανοσοφθορισμός 
και έμμεση αιμοσυγκόλληση.27-29 Τα αντιγόνα που 
χρησιμοποιούνται στις μεθόδους αυτές συνήθως είναι 
ειδικά του γένους και επιτρέπουν τη διάγνωση, χωρίς 
όμως προσδιορισμό του οροτύπου του μικροοργα-
νισμού. Για τη διάγνωση όμως με αυτές τις τεχνικές 
συχνά απαιτείται η εξέταση δύο δειγμάτων ορού και 
έτσι η διάγνωση καθυστερεί. 

Έχουν αναπτυχθεί και διατίθενται στο εμπόριο 
διάφορες ταχείες τεχνικές για την έγκαιρη διάγνωση 
της νόσου, οι οποίες ανιχνεύουν ειδικά του γένους 
αντισώματα και με ευαισθησία που κυμαίνεται από 
87-100%, όπως είναι η συγκολλητινοαντίδραση με 
latex και η μέθοδος dipstick.30 Επίσης έχει αναπτυ-
χθεί ταχεία μέθοδος ανίχνευσης του αντιγόνου της 
λεπτόσπειρας στα ούρα.31

Τα τελευταία χρόνια έχουν χρησιμοποιηθεί για τη 
διάγνωση της νόσου διάφορες μοριακές μέθοδοι και 
ιδιαίτερα η PCR, με τις οποίες ανιχνεύεται το DNA 
της λεπτόσπειρας σε κλινικά δείγματα, ιδιαίτερα τις 
πρώτες ημέρες εμφάνισης της νόσου.10,11,32 

Η ακριβής ταξινόμηση και ο προσδιορισμός του 
οροτύπου της λεπτόσπειρας που προκαλεί νόσο σε 
μια περιοχή είναι σημαντική για την επιδημιολογική 
μελέτη και την επιτήρηση της νόσου, γιατί οι διάφοροι 
ορότυποι είναι υπεύθυνοι για διαφορετικές κλινικές 
μορφές της νόσου. Ο προσδιορισμός των παθογόνων 
οροτύπων απαιτεί ειδικές τεχνικές, όπως απομόνωση 
με καλλιέργεια του μικροοργανισμού και ορολογική 
τυποποίηση. Για το διαχωρισμό μεταξύ παθογόνων 
και μη παθογόνων ειδών λεπτόσπειρας έχει χρησι-
μοποιηθεί και η PCR33 και σε ορισμένες μελέτες για 
τον προσδιορισμό και του οροτύπου.34,35 Επίσης για 
τον προσδιορισμό του οροτύπου των παθογόνων 
ειδών λεπτόσπειρας έχει εφαρμοστεί διάσπαση με 
περιοριστικές ενδονουκλεάσες και RFLP ανάλυση 
στα προϊόντα της PCR.34-37

Η χορήγηση της πενικιλίνης αποτελεί την αποτε-
λεσματική θεραπεία για τις οξείες σοβαρές μορφές 
της νόσου, αλλά και η χορήγηση κεφτριαξόνης έχει 
εξ ίσου καλά αποτελέσματα.38,39 Για την πρόληψη της 
νόσου προτείνεται αποφυγή της έκθεσης σε μολυσμέ-
να νερά και λύματα, χρησιμοποίηση προστατευτικών 
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ρούχων, καθώς και άλλα μέτρα.22,40 Επίσης υπάρχουν 
μελέτες που υποστηρίζουν ότι η χημειοπροφύλαξη με 
δοξυκυκλίνη μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό 
προληπτικό μέτρο.22

Η λεπτοσπείρωση στην Ελλάδα ανήκει στα υπο-
χρεωτικώς δηλούμενα νοσήματα και κατά τη διάρ-
κεια των 9 τελευταίων ετών δηλώθηκαν στο Κέντρο 
Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων 265 περιπτώσεις νόσου, 
οι μισές από τις οποίες καταγράφηκαν τα τελευταία 
5 χρόνια. Γενικά, η συχνότητα της νόσου στην 
Ελλάδα φαίνεται ότι είναι σταθερή, ενώ μια μικρή 
αύξηση των περιπτώσεων παρατηρήθηκε τα τελευ-
ταία χρόνια. Όλες οι περιπτώσεις είναι σποραδικές, 
εμφανίζονται συχνότερα σε αγροτικές περιοχές και 
σε υγιείς ενήλικους άνδρες μετά από επαγγελματική 
έκθεση σε μολυσμένο περιβάλλον. Η πραγματική 
επίπτωση της νόσου στην Ελλάδα πιθανώς να είναι 
πολύ υψηλότερη, γιατί πολλές ήπιες ή υποκλινικές 
περιπτώσεις παραμένουν αδιάγνωστες. Στην Ελλάδα 
έχουν γίνει μελέτες που αναφέρονται στην επίπτωση 
της νόσου σε επιλεγμένους όμως πληθυσμούς,41,42 
καθώς και μελέτες αναζήτησης αντισωμάτων σε 
δείγματα ορού από διάφορα ζώα, τα οποία βρέθηκαν 
θετικά σε αναλογία 11,8%.43

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής 
συνολικά διαγνώστηκαν 36 περιπτώσεις λεπτο-
σπείρωσης σε χρονικό διάστημα 7 ετών. Όλες οι 
περιπτώσεις παρουσίαζαν συμπτώματα ενδεικτικά 
λεπτοσπείρωσης και η διάγνωση επιβεβαιώθηκε με 
τις ορολογικές μεθόδους, αλλά κυρίως με την PCR. 
Αν και οι υπόλοιποι 55 ασθενείς εμφάνιζαν κλινικά 
συμπτώματα ενδεικτικά λεπτοσπείρωσης οι ειδικές 
ορολογικές εξετάσεις, καθώς και τα αποτελέσματα 
από την PCR δεν επιβεβαίωσαν τη διάγνωση. Οι 
ασθενείς αυτοί έπασχαν από άλλη λοίμωξη, η οποία 
παρουσίαζε κλινική εικόνα παρόμοια με αυτή της 
λεπτοσπείρωσης. 

Όσον αφορά στην ηλικία και το φύλο βρέθηκε 
ότι η λεπτοσπείρωση στη βόρεια Ελλάδα προσβάλ-
λει συχνότερα τους ενήλικους άνδρες από ό,τι τις 
γυναίκες (31 άνδρες, 5 γυναίκες). Οι περισσότεροι 
ασθενείς (77,7%) ήταν σε εργασιακά ενεργό ηλικία, 
22-50 ετών. Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρονται 
και από άλλες μελέτες.17,19,26 Ο τρόπος καθώς και 
η πηγή μετάδοσης της λοίμωξης ήταν δύσκολο να 
προσδιοριστούν. Οι περισσότεροι ασθενείς πιθανώς 
απέκτησαν τη νόσο λόγω επαγγελματικής έκθεσης 
στο μικροοργανισμό (72,2%), ενώ στους υπολοί-
πους οι παράγοντες κινδύνου ήταν άγνωστοι. Η 

θνητότητα ήταν 2,8%, ενώ υψηλότερη θνητότητα 
αναφέρεται σε άλλες χώρες, όπως στη Βουλγαρία 
και στη Δανία.26,19

Οι περισσότερες περιπτώσεις παρατηρήθηκαν 
τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες, πιθα-
νώς λόγω μεγαλύτερης εργασιακής δραστηριότητας. 
Τα ευρήματα αυτά είναι παρόμοια με εκείνα, τα οποία 
αναφέρονται και από άλλες χώρες, όπως Βουλγαρία 
και Δανία.19,26

Η διάγνωση της νόσου επιβεβαιώθηκε σε αναλογία 
39,5% των ασθενών με την PCR και σε 36,2% των 
ασθενών με την ELISA, αποτελέσματα που συμφω-
νούν με αυτά άλλων μελετών.6 Η επιβεβαίωση της 
διάγνωσης σε 33 ασθενείς στηρίχθηκε στην ανεύρεση 
IgM ή/και IgG αντισωμάτων και στο θετικό αποτέ-
λεσμα της PCR. Σε 17 από αυτούς τους ασθενείς 
βρέθηκαν μόνο IgM αντισώματα, γιατί εξετάστηκε 
μόνο ένα δείγμα ορού στην αρχή της νόσου. Σε 3 από 
τους 36 ασθενείς δεν διαπιστώθηκε αντισωματική 
απάντηση και η διάγνωση στηρίχθηκε μόνο στο θετικό 
αποτέλεσμα της PCR. Μελέτες έχουν δείξει ότι σε 
ορισμένους ασθενείς παρατηρείται σημαντική ανο-
σολογική απάντηση, ενώ σε άλλους δεν ανιχνεύονται 
αντισώματα.15 Η έναρξη της θεραπείας με αντιβιοτικά 
νωρίς σε σχέση με την εμφάνιση της νόσου μπορεί 
να επηρεάζει την ανοσολογική απάντηση και έτσι 
δεν ανιχνεύονται ειδικά αντισώματα. Στους ασθε-
νείς με άλλες λοιμώξεις της δεύτερης ομάδας δεν 
παρατηρήθηκαν μη ειδικές αντιδράσεις και όλα τα 
δείγματα ορού ήταν αρνητικά. 

Οι δύο τεχνικές PCR που χρησιμοποιήθηκαν στη 
μελέτη συνέβαλαν στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου 
σε όλους τους ασθενείς, ακόμη και σε αυτούς στους 
οποίους δεν βρέθηκαν ειδικά αντισώματα. Τα δύο 
ζεύγη εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν (Α, Β και 
G1, G2) είναι τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα στις 
διάφορες κλινικές μελέτες.4,44 Οι εκκινητές Α και Β, 
που έχουν ως στόχο το rrs (16S) γονίδιο	της	l.	inter-
rogans, δίνουν θετικό αποτέλεσμα με όλα τα στελέχη 
λεπτόσπειρας συμπεριλαμβανομένων και των μη 
παθογόνων και έτσι δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός 
μεταξύ τους.10 Αντίθετα, οι εκκινητές G1 και G2 δίνουν 
θετικό αποτέλεσμα μόνο με τα παθογόνα στελέχη και 
έτσι μπορεί να γίνει διάκριση από τα μη παθογόνα.33 
Και οι δύο τεχνικές PCR όμως βρέθηκαν ειδικές για 
το DNA της λεπτόσπειρας, γιατί τα αποτελέσματα 
στους ασθενείς της δεύτερης ομάδας αλλά και στους 
μάρτυρες της τρίτης ομάδας ήταν αρνητικά.

Μετά τη διάγνωση της λοίμωξης από λεπτό-
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σπειρα είναι πάρα πολύ σημαντική η αναγνώριση 
της οροομάδας και του οροτύπου του στελέχους 
που προκαλεί τη νόσο, για διαγνωστικούς αλλά 
και επιδημιολογικούς λόγους. Διάφορες μελέτες 
έχουν δείξει ότι πιο συχνά προσβάλλει τον άνθρωπο 
η οροομάδα icterohaemorrhagiae, η οποία είναι 
υπεύθυνη για το 46,8% των περιπτώσεων νόσου 
στη Βουλγαρία και ακολουθείται από την οροομά-
δα Pomona η οποία είναι υπεύθυνη για το 40,7% 
των περιπτώσεων.26 Επίσης στην Ιταλία περίπου 
40% των περιπτώσεων οφείλονται στον ορότυπο 
Ιcterohaemorrhagiae.17

Ο προσδιορισμός της αλληλουχίας των βάσεων 
στα προϊόντα της PCR έδειξε ότι όλες οι περιπτώσεις 
της μελέτης οφείλονταν στην l.interrogans με πιθανό 
ορότυπο τους l.interrogans	serovar	Copenhageni,	
l.interrogans	serovar	lai	και l.interrogans	serovar	
icterohaemorrhagiae,	χωρίς να μπορεί να γίνει διά-
κριση μεταξύ τους. Έτσι, με τις τεχνικές αυτές της 
PCR δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του οροτύπου, 
αλλά μόνο του είδους της λεπτόσπειρας που προκαλεί 
τη νόσο. Βέβαια υπάρχουν και κλινικές μελέτες στις 
οποίες αναφέρεται αναγνώριση του οροτύπου των 
παθογόνων στελεχών λεπτόσπειρας με προσδιορι-
σμό της αλληλουχίας,15,34,45 αντίθετα ο διαχωρισμός 
των στελεχών λεπτόσπειρας με μοριακές μεθόδους 

ορισμένες φορές δίνει πανομοιότυπα αποτελέσματα 
αν και ανήκουν σε διαφορετικά είδη.8

Η λεπτοσπείρωση θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται 
υπόψη σε ασθενείς με συμπτώματα, όπως πυρετός, 
σοβαρός πονοκέφαλος, μυαλγίες, ακόμη και όταν 
δεν υπάρχει επαγγελματική σχέση. Η επιβεβαίωση 
των ύποπτων περιπτώσεων και η όσο το δυνατόν 
πιο έγκαιρη δήλωσή τους έχει πάρα πολύ μεγάλη 
σημασία για τη γενική αντιμετώπιση της νόσου. 
Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να επιχειρείται 
η εργαστηριακή επιβεβαίωση της διάγνωσης της 
νόσου και για την ανεύρεση της αύξησης των 
ειδικών αντισωμάτων θα πρέπει να εξετάζονται 
περισσότερα του ενός δείγματα ορού, γιατί τα 
αντισώματα εμφανίζονται 8-10 ημέρες μετά την 
έναρξη της νόσου. Καταγράφονται βέβαια και πε-
ριπτώσεις στις οποίες δεν παρατηρείται ουσιώδης 
αντισωματική απάντηση. Από τα αποτελέσματα 
της μελέτης αυτής προκύπτει ότι η PCR είναι ευ-
αίσθητη και ειδική μέθοδος για τη διάγνωση της 
λεπτοσπείρωσης και υπερτερεί των ορολογικών 
μεθόδων. Η PCR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την έγκαιρη διάγνωση της νόσου, ακόμη και όταν 
τα συμπτώματα δεν είναι χαρακτηριστικά. Η συ-
χνότητα της νόσου στην Ελλάδα φαίνεται ότι είναι 
σταθερή, ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 
μικρή αύξηση των περιπτώσεων.

Summary

The contribution of PCR analysis to the laboratory diagnosis of leptospirosis in Northern Greece 
a.kaNSouziDou,	S.MiTka,	D.kaRabaxoGlou,	P.MaMaSSi,	P.SiDiRa,	a.kaFTaNTzi,	E.bakali

laboratory	of	bacteriology,	infectious	Diseases	hospital,	Thessaloniki,	Greece

Objectives: The	aim	of	this	study	was	the	assessment	of	the	contribution	of	PCR	analysis	in	the	
early	diagnosis	of	leptospirosis	and	its	evaluation	in	parallel	to	serological	testing.	Methods: in	
this	study,	91	patients	with	suspected	leptospirosis	were	examined	over	a	seven-year	period.	Five	
patients	with	other	infections	and	20	healthy	persons	were	also	assessed,	in	order	to	evaluate	
the	specificity	of	PCR.	EliSa	was	used	for	the	detection	of	antibodies	against	leptospira.	PCR	
was	performed	using	two	pairs	of	primers	that	amplify	the	rrs	(16S)	gene	and	a	285-bp	fragment	
in	the	l.	interrogans	genome	(iS1533	region).	Sequencing	was	performed	in	the	products	of	
the	second	PCR.	Results: The	two	PCRs	produced	positive	results	in	36	of	the	91	patients	with	
suspected	leptospirosois	(39.5%),	while	serological	testing	gave	positive	results	in	33	of	these	
36	patients	(36.2%	of	the	total).	The	remaining	55	patients	all	tested	negative	for	leptospirosis	
by	both	PCR	and	EliSa.	all	the	patients	with	other	infections	and	the	healthy	subjects	were	
found	negative	on	PCR.	Sequencing	did	not	permit	the	exact	differentiation	between	samples	
at	the	serotype	level.	all	samples	gave	almost	the	same	results	as	the	l.	interrogans	serotype,	
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Copenhageni,	lai	or	icterohaemorrhagiae.	Conclusions: PCR	is	a	highly	sensitive,	specific	
and	rapid	method	for	detection	of	leptospirosis	when	compared	to	serological	methods,	and	
contributes	to	the	early	diagnosis	of	the	disease.	Sequencing	of	the	PCR	products	was	not	to	
provide	differentiation	between	serotypes	in	clinical	samples.		
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Μελέτη αιμοκαλλιεργειών της πενταετίας 2002-2006  
του Mικροβιολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου
Ε.	Παναγιωτάκη,	Μ.	διαλυνάς,	Π.	καρακώστα,	Ε.	Τράνακα

Σκοπός:	Σκοπός	της	μελέτης	είναι	ο	προσδιορισμός	της	συχνότητας	απομόνωσης	μικροορ-
γανισμών	από	τις	καλλιέργειες	αίματος,	το	είδος	των	μικροοργανισμών	και	η	ευαισθησία	
τους	στα	αντιβιοτικά.	Υλικό - Μέθοδος:	Εξετάσθηκαν	συνολικά	2.836	αιμοκαλλιέργειες	
(αερόβιες	και	αναερόβιες),	προερχόμενες	από	1.546	ασθενείς	του	νοσοκομείου	μας	για	το	
χρονικό	διάστημα	2002-2006.	Αποτελέσματα:	Θετικές	ήταν	284	από	αυτές.	Το	μεγαλύ-
τερο	ποσοστό	θετικών	αιμοκαλλιεργειών	προερχόταν	από	τη	ΜΕΘ	(33,33%).	Συχνότερα	
απομονώθηκαν	Gram	θετικοί	κόκκοι	(65,15%),	από	τους	οποίους	κυριότεροι	ήταν	ο	
Staphylococcus	aureus	σε	ποσοστό	26,41%,	οι	κοαγκουλάση	αρνητικοί	σταφυλόκοκ-
κοι	(CoNS)	σε	ποσοστό	33,1%,	ο	Streptococcus	pyogenes	0,35%	και	ο	Enterococcus	
faecium	1,77%.	Από	τους	Gram	αρνητικούς	μικροοργανισμούς,	που	αποτελούσαν	το	
27,11%	των	απομονωθέντων	μικροοργανισμών,	συχνότεροι	ήταν	η	Escherichia	coli	
που	απομονώθηκε	σε	ποσοστό	11,97%	και	ακολουθούσαν	η	klebsiella	spp	(3,87%),	
η	Pseudomonas	spp	(4,22%)	και	η	Salmonella	spp	(2,82%).	Μύκητες	απομονώθηκαν	
σε	ποσοστό	7,39%	και	αναερόβιοι	μικροοργανισμοί	σε	ποσοστό	0,35%.	Σε	μικρότερα	
ποσοστά	απομονώθηκαν	διάφοροι	άλλοι	μικροοργανισμοί.	Συμπεράσματα:	Το	ποσοστό	
των	θετικών	αιμοκαλλιεργειών	στο	νοσοκομείο	μας	είναι	σχετικά	μικρό	και	ανάλογο	με	
άλλα	νομαρχιακά	νοσοκομεία.	Οι	gram	θετικοί	κόκκοι	είναι	οι	κυριότεροι	παράγοντες	
των	μικροβιαιμιών,	με	επικράτηση	των	κοαγκουλάση	αρνητικών	σταφυλοκόκκων.
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Λέξεις κλειδιά: Στατιστικά	στοιχεία,	βακτηριαιμία,	αιμοκαλλιέργειες,	μικροοργανισμοί

Μικροβιολογικό	Eργαστήριο,	Γενικό	Νοσοκομείο	Αγίου	
Νικολάου	κρήτης

Εισαγωγή
Ως μικροβιαιμία ορίζεται η παρουσία βακτη-

ρίων στο περιφερικό αίμα, ενώ ως σηψαιμία το 
κλινικό σύνδρομο με θετική αιμοκαλλιέργεια, στο 

οποίο συνυπάρχουν και κλινικά σημεία (πυρετός ή 
υποθερμία, ταχυκαρδία, ταχύπνοια και πτώση της 
αρτηριακής πίεσης). Η σηψαιμία αποτελεί το 10% 
των νοσοκομειακών λοιμώξεων και βρίσκεται στην 
8η θέση αιτιών θανάτου στις ΗΠΑ.

Η αιμοκαλλιέργεια αποτελεί την πιο αξιόλογη 
προσφορά του μικροβιολογικού εργαστηρίου στη 
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διάγνωση και θεραπεία του ασθενούς που πάσχει 
από σηψαιμία, καθώς αποτελεί βασική εξέταση για 
την απομόνωση και την αξιολόγηση του παθογόνου 
μικροοργανισμού στο αίμα, τον έλεγχο της ευαισθη-
σίας του στα αντιβιοτικά και τελικά τη θεραπεία 
του ασθενούς.

Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο κάθε εργαστή-
ριο να εφαρμόζει την κατάλληλη τεχνική, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ταχύτερη απομόνωση των παθογό-
νων μικροοργανισμών και να ελαττώνεται ο κίνδυνος 
επιμόλυνσης. Η αντισηψία του δέρματος, η τεχνική 
της αιμοληψίας και η επεξεργασία στο εργαστήριο θα 
πρέπει να ακολουθούν αυστηρό πρωτόκολλο, ώστε 
να ελαττώνεται στο ελάχιστο δυνατό ο κίνδυνος 
επιμολύνσεων της αιμοκαλλιέργειας.

Υλικό και μέθοδος
Υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 2.836 αιμοκαλ-

λιέργειες (αερόβιες-αναερόβιες), προερχόμενες από 
1.546 ασθενείς νοσηλευόμενους στο Γ.Ν. Αγίου Νι-
κολάου την πενταετία (1-1-2002 έως 31-12-2006). Οι 
946 αιμοκαλλιέργειες ανήκαν σε ασθενείς της ΜΕΘ, 
οι 1.222 ήταν από την Παθολογική, οι 256 από την 
Παιδιατρική, οι 64 από τη Χειρουργική και οι 348 
από τις λοιπές κλινικές 348. Η λήψη του αίματος και 
ο εμβολιασμός έγινε από τον κλινικό ιατρό σε δύο 
φιαλίδια Bactec plus Aerobic-Anaerobic με ρητίνες 
(για δέσμευση των αντιβιοτικών) και χρησιμοποιήθη-
κε το αυτόματο σύστημα αιμοκαλλιεργειών (Bactec 
9050, Becton Dickinson, USA). Στο συγκεκριμένο 
σύστημα συνεχούς επώασης, παρακολούθησης και 
ανάπτυξης των μικροβίων, η ανίχνευση των θετικών 
αιμοκαλλιεργειών βασίζεται στην παραγωγή CO2 από 
το μεταβολισμό των αναπτυσσόμενων μικροβίων, 
το οποίο προκαλεί φθορισμό ειδικής ουσίας στη 
βάση των φιαλιδίων. Ο φθορισμός μετράται από το 
όργανο, το οποίο και δίνει σήμα ηχητικό και οπτικό, 
ενδεικτικό της θετικοποίησης: • Βακτήρια          CO2  

• CO2 + H2O        H2CO3        2H+ + [CO3_
2-] 

 
                                                    
                                                    Αντίδραση Δείκτη  
 
                                                       
                                                       
                                                        Ανιχνευτής 

 
                   

Το πρωτόκολλο του χρόνου επώασης καθορίστηκε 
στις 6 ημέρες για την ανάπτυξη κοινών αερόβιων 
και αναερόβιων μικροβίων, και στις 20 ημέρες όταν 
υπήρχε υποψία βρουκέλλωσης.

Επί θετικής αιμοκαλλιέργειας, ακολούθησε Gram 
χρώση, σπορά στα κατάλληλα θρεπτικά υλικά, απο-
μόνωση και ταυτοποίηση του μικροοργανισμού με 
το σύστημα mini-Api (bioΜerieux, France) καθώς 
επίσης κι ο έλεγχος ευαισθησίας στα κατάλληλα 
αντιβιοτικά με τη μέθοδο διαχύσεως δισκίων κατά 
Kirby-Bauer. Για τον καθορισμό του επιπέδου της 
αντοχής του πνευμονιοκόκκου στην πενικιλλίνη 
χρησιμοποιήθηκε δισκίο οξακιλλίνης 1μg σε Mueller 
Hinton άγαρ εμπλουτισμένο με 5% αίμα.

Για την αξιολόγηση του θετικού αποτελέσματος 
ελήφθη υπόψη το είδος του μικροβίου, το ιστορικό 
του ασθενούς, η κλινική του εικόνα, αν αναπτύχθηκε 
στη μία μόνο φιάλη ή και στις δύο καθώς και αν 
αναπτύχθηκε σε περισσότερες της μίας αιμοκαλ-
λιέργειες.

Ως επιμόλυνση χαρακτηρίστηκαν οι θετικές αιμο-
καλλιέργειες στις οποίες απομονώθηκαν μικροοργα-
νισμοί της χλωρίδας του δέρματος και δε συμβάδιζαν 
με τα υπόλοιπα κλινικά και εργαστηριακά στοιχεία 
του ασθενούς (π.χ. ιστορικό, κλινική εικόνα, ακτινο-
γραφίες, καλλιέργειες άλλων υλικών, αποτελέσματα 
ιστολογικών εξετάσεων).

Αποτελέσματα
Ελέγχθηκαν συνολικά 2.836 αιμοκαλλιέργειες. 

Θετικές ήταν οι 284 αιμοκαλλιέργειες (ποσοστό 
10%), χωρίς καμία ανάπτυξη οι 2.504 (ποσοστό 
88,3%), ενώ ως αρνητικές με επιμολύνοντα μικρόβια 
χαρακτηρίστηκαν οι 48 (ποσοστό 1,7%) (Πίνακας 1). 
Το ποσοστό των επιμολύνσεων είναι σχετικά χαμηλό 
(1,7%), γεγονός που αποδεικνύει ικανοποιητικό τρόπο 

Πίνακας 1. Ποσοστά θετικών αιμοκαλλιεργειών και 
επιμολύνσεων
	 Αριθμός		 Ποσοστό	επί		
	 αιμοκαλλιεργειών	 %	
	 (n)

Θετικές  284  10,0
Καμιά ανάπτυξη  2504  88,3
Επιμολύνσεις  48  1,7
Σύνολο  2836  100,0

δ
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λήψης του αίματος, εμβολιασμού και επεξεργασίας 
από το εργαστήριο.

Στους πίνακες 2 και 3 αναγράφεται η κατανομή 
ανά κλινικές, του συνόλου των σταλθέντων αιμο-
καλλιεργειών και των θετικών αιμοκαλλιεργειών 
αντίστοιχα. Η πλειοψηφία των αιμοκαλλιεργειών, 
στάλθηκαν από την Παθολογική (43%), ακολουθεί 
η ΜΕΘ (33,3%) και μετά η Παιδιατρική (9%). Όσον 
αφορά στις θετικές αιμοκαλλιέργειες μεγαλύτερο είναι 
το ποσοστό της ΜΕΘ (39,78%), ακολουθεί αυτό της 
Παθολογικής (23,95%), της Χειρουργικής (10,21%), 
της Παιδιατρικής (10,21%) ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 
όλων των υπολοίπων κλινικών ήταν 15,85%.

Επί του συνόλου των μικροοργανισμών που 
απομονώθηκαν, το 65,16% αφορούσε σε Gram θε-
τικούς μικροοργανισμούς (κοαγκουλάση αρνητικούς 
σταφυλόκοκκους - CoNS 33,1%, Staphylococcus	
aureus	26,41%, Enterococcus	faecium 1,77%, En-
terococcus	faecalis 1,41%, Streptococcus	pneumoniae 
1,41%, Streptococcus	agalactiae 0,7%, Streptococ-
cus	pyogenes 0,35%,), το 27,11% Gram αρνητικούς 
(Escherichia	coli 11,97%, Pseudomonas	spp 4,22%, 
klebsiella	spp 3,87%,	Salmonella	spp 2,82%, acineto-
bacter	spp 1,77%, Enterobacter	spp	1,4%, brucella	

spp 1,05%,), το 7,39% μύκητες (Candida	spp) και το 
0,35% αναερόβιους μικροοργανισμούς (bacteroides	
spp) (Πίνακας 4) (Εικόνα 1).

H αντοχή στα αντιβιοτικά των τριών συχνότερων 
ειδών μικροβίων φαίνεται στον πίνακα 5.

Πίνακας 2. Απόλυτος αριθμός και ποσοστά αιμοκαλλι-
εργειών ανά κλινική
κλινική		 Αριθμός		 Ποσοστό	επί	
	 αιμοκαλλιεργειών	(n)		 %	 	

ΜΕΘ 946 33,3
Παθολογική 1222 43,1
Παιδιατρική 256 9,0
Χειρουργική 64 2,3
Λοιπές κλινικές 348 12,3
Σύνολο 2836 100,0

Πίνακας 3. Απόλυτος αριθμός και ποσοστά θετικών 
αιμοκαλλιεργειών ανά κλινική
κλινική		 Θετικές		 Ποσοστό	επί	
	 αιμοκαλλιέργειες	(n)		 %

ΜΕΘ 113 39,78
Παθολογική 68 23,95
Παιδιατρική 29 10,21
Χειρουργική 29 10,21
Λοιπές 45 15,85
Σύνολο 284 100,0

Πίνακας 4. Είδη και συχνότητα μικροβίων που απομονώ-
θηκαν από τις αιμοκαλλιέργειες στο Γ. Ν. Αγίου Νικολάου 
κατά την πενταετία 2002-2006 
Είδος	μικροοργανισμού n %

GRaM	(+)
CoNS 94  33,1
Staphylococcus	aureus 75  26,41
Enterococcus	faecium 5  1,77
Streptococcus	pneumoniae 4  1,41
Enterococcus	faecalis 4  1,41
Streptococcus	agalactiae 2  0,7
Streptococcus	pyogenes 1  0,35

GRaM	(-)
Escherichia	coli 34  11,97
Pseudomonas	spp 12  4,22
klebsiella	spp 11  3,87
Salmonella	spp 8  2,82
acinetobacter	spp 5  1,77
Enterobacter	cloacae 4  1,41
brucella	spp 3  1,05

ΜυκηΤΕΣ
Candida	spp 21  7,39

ΑΝΑΕρΟβΙΟΙ	ΜΙκρΟρΓΑΝΙΣΜΟΙ
bacteroides	fragilis 1  0,35

Εικόνα 1. Σχηματική απεικόνιση συχνότητας μικρο-
οργανισμών που απομονώθηκαν από αιμοκαλλιέργειες 
ασθενών στο Γ. Ν. Αγίου Νικολάου κατά την πενταετία 
2000-2004
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Συζήτηση
Σήμερα η βακτηριαιμία αποτελεί ένα πολύ σημα-

ντικό ιατρικό πρόβλημα, που αντιμετωπίζεται στην 
κλινική πράξη ολοένα και πιο συχνά και συνδέεται 
με υψηλή θνητότητα. Εμφανίζεται κυρίως σε νοσο-
κομειακούς άρρωστους, στους οποίους η ύπαρξη 
σοβαρών υποκείμενων νόσων, όπως κακοήθειες, 
ηπατική κίρρωση, ανοσοανεπάρκειες, Χ.Ν.Α., σακχα-
ρώδης διαβήτης κ.ά. τους καθιστούν ευάλωτους στην 
είσοδο μικροοργανισμών στο αίμα. Με βακτηριαιμία 
συνδέονται επίσης χειρουργικές επεμβάσεις στο 
ουροποιητικό ή γαστρεντερικό σύστημα, καθώς και 
στα χοληφόρα αγγεία.Τέλος, σημαντικά φαίνεται να 
ευθύνονται η αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών, η ευρεία 
χρήση ανοσοκατασταλτικών και κυτταροτοξικών 
φαρμάκων, η χορήγηση στεροειδών ορμονών και 
ιατρογενείς παράγοντες όπως ενδοφλέβιοι καθετήρες, 
ορθοπαιδικές προσθέσεις κ.λπ.1,2

Παρατηρώντας έτσι τα ποσοστά των αιμοκαλλι-
εργειών που εστάλησαν στο Μικροβιολογικό Εργα-
στήριο του Γ.Ν. Αγίου Νικολάου ανά κλινική κατά 
την πενταετία 2002-2006, βλέπουμε ότι τόσο η 
πλειοψηφία των δειγμάτων που ελήφθησαν, όσο και 
το μεγαλύτερο ποσοστό των θετικών αποτελεσμάτων, 
αφορούσαν σε ασθενείς 2 κυρίως κλινικών: α) της 
Παθολογικής και β) της ΜΕΘ. Οι κλινικές αυτές 
άλλωστε νοσηλεύουν ασθενείς επιβαρυμένους από 
πληθώρα προδιαθεσικών παραγόντων.

Στη μελέτη μας, η συχνότητα ανάδειξης θετικών 
αιμοκαλλιεργειών ήταν 10%. Το ποσοστό αυτό συμ-
φωνεί με την ελληνική και τη διεθνή βιβλιογραφία, 
που αναφέρει ότι οι θετικές αιμοκαλλιέργειες των 
Γενικών Νοσοκομείων κυμαίνονται από 8% έως 
18,2%.6,7,10-12

Η επιδημιολογία των μικροοργανισμών που προ-
καλούν σηψαιμία μεταβάλλεται με το χρόνο και δια-
φέρει μεταξύ νοσοκομείων, τμημάτων και χρονικών 
περιόδων. Έτσι, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 
αλλαγή στο είδος των μικροοργανισμών που απο-
μονώνονται στις καλλιέργειες αίματος. Σήμερα τα 
κυριότερα παθογόνα είναι οι Gram θετικοί κόκκοι, 
σε αντίθεση με δύο δεκαετίες πριν, οπότε και κυρι-
αρχούσαν οι Gram αρνητικοί μικροοργανισμοί.3,5

Στη συγκεκριμένη μελέτη συχνότερα απομονώ-
θηκαν Gram θετικοί μικροοργανισμοί (65,15%), από 
τους οποίους ο Staphylococcus	aureus σε ποσοστό 
26,41%, οι CoNS 33,1%, ο Enterococcus	faecium	
1,77%, ο Enterococcus	faecalis 1,41%, ο Streptococ-
cus	pneumoniae 1,41%, ο Streptococcus	agalactiae 
0,7%, ο Streptococcus	pyogenes	0,35%.

Η βακτηριαιμία από Staphylococcus	aureus συν-
δέεται συχνά με εξωαγγειακές εστίες (λοιμώξεις 
μαλακών μορίων, εγκαύματα, πνευμονία, οστεομυελί-
τιδα), ενδαγγειακές λοιμώξεις (ενδοφλέβιες γραμμές, 
καθετήρες, χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών), ενώ 
συχνά διαπιστώνεται μικροβιακή ενδοκαρδίτιδα.10 

Πίνακας 5. Αντοχή των συχνότερων μικροοργανισμών στα σημαντικότερα αντιβιοτικά
Αντιβιοτικά Εscherichia	coli CoNS Staphylococcus	aureus

% % %
Ampicillin  50
Amoxycillin/ Clavulanic acid  32,4
Cephalothin  41,2
Cefuroxime  8,8
Ceftriaxone  2,9
Imipenem  0
Gentamicin  2,9 33,7 34,1
Ofloxacin  2,9 22,5 24,7
Trimethoprim/
sulfomethoxazole  32,4 46,2 35,2

Penicillin 96,2 96,4
Methicillin 56 53
Erythromycin 46,2 60
Clindamycin 46,2 60
Teicoplanin 0 0
Vancomycin 0 0
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Το ποσοστό απομόνωσης του	Staphylococcus	aureus 
είναι αρκετά υψηλό (26,41%) και στο σημείο αυτό 
χρειάζεται προσοχή από το ιατρικό, νοσηλευτικό 
και βοηθητικό προσωπικό στη λήψη μέτρων μη 
διασποράς του Staphylococcus	aureus	(πλύσιμο 
χεριών, χρήση γαντιών κ.λπ.).4

Η βακτηριαιμία από CoNS αποτελεί σήμερα σε 
διεθνές επίπεδο τη συχνότερη αιτία πρωτοπαθούς 
νοσοκομειακής βακτηριαιμίας.12,13 Αναγνωρίζεται ως 
μείζον αίτιο σηψαιμίας και συνδέεται με τη χρήση 
ευρέος φάσματος αντιβιοτικών που τροποποιούν τις 
φυσιολογικές χλωρίδες, τη χρήση κυτταροστατικών 
(κυρίως αρασυτίνης) που τραυματίζουν το γαστρε-
ντερικό σωλήνα και την ευρεία χρήση ενδαγγειακών 
γραμμών και καθετήρων Ηickmann. Επειδή όμως 
οι CοNS σταφυλόκοκκοι επιμολύνουν συχνά τις 
αιμοκαλλιέργειες, η αξιολόγησή τους έχει ιδιαίτερη 
σημασία.5,9 Από τα αποτελέσματά μας φαίνεται ότι 
οι κοαγκουλάση αρνητικοί σταφυλόκοκκοι απομο-
νώθηκαν στο νοσοκομείο μας σε ποσοστό 33,1%.

Η απομόνωση εντεροκόκκου είναι συχνότερη 
σε χειρουργημένους ασθενείς για νεοπλάσματα του 
εντέρου ή συρίγγια ή νόσους των χοληφόρων. Στη 
συγκεκριμένη μελέτη εντερόκοκκοι απομονώθηκαν 
σε ποσοστό 2,18%.

Από τα Gram αρνητικά βακτηρίδια πρωτεύοντα 
ρόλο παίζουν τα εντεροβακτηριακά. Μεγαλύτερη 
συχνότητα εμφάνισης κατέχει η Εscherihia	coli με 
ποσοστό 11,97%, ποσοστό που συμφωνεί με τις 
διεθνείς μελέτες.12,13 Στις περισσότερες περιπτώσεις, 
η συγκεκριμένη βακτηριαιμία αφορούσε σε ασθενείς 
με νόσους του ουροποιητικού.

Η βακτηριαιμία από ρseudomonas	spp	έχει κακή 
πρόγνωση (θνητότητα 75%) και παρατηρείται κατά 
κανόνα σε εξασθενημένα άτομα, άτομα με σακχαρώδη 
διαβήτη, πρόωρα νεογνά και ηλικιωμένους ασθενείς 
που υποβάλλονται σε χειρισμούς στα χοληφόρα ή 
στο ουροποιητικό, σε ασθενείς με εγκαύματα και 
κατά κύριο λόγο σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς 
στη φάση της ουδετεροπενίας. Στη μελέτη αυτή 
η ρseudomonas	spp ευθύνεται για το 4,22% των 
θετικών αιμοκαλλιεργειών.

Η klebsiella	spp	απομονώθηκε στο 3,87% των 
περιπτώσεων και το Αcinetobacter	spp σε μικρότερο 
ποσοστό (1,77%). Tο Enterobacter	spp απομονώθηκε 
σε συχνότητα 1,41%.

Η ρseudomonas	spp	και το Αcinetobacter	spp	
απομονώθηκαν κυρίως από τη μονάδα εντατικής 
θεραπείας, στην οποία συχνά τα μικρόβια αυτά εμ-

φανίζονται με επιδημική μορφή λόγω διασποράς και 
είναι συνήθη αίτια νοσοκομειακών λοιμώξεων.

Η βακτηριαιμία από σαλμονέλλα παρατηρείται 
σε αυξημένη συχνότητα σε βρέφη, ηλικιωμένους, 
ασθενείς με νοσήματα που σχετίζονται με χρόνιες 
αιμολυτικές αναιμίες (όπως η δρεπανοκυτταρική 
αναιμία), στα λεμφώματα, στις λευχαιμίες και πι-
θανώς στο συστηματικό ερυθηματώδη λύκο.8,10 Στο 
νοσοκομείο μας, απομόνωση Salmonella	spp	στο 
αίμα έγινε σε οκτώ δείγματα κατά τη διάρκεια της 
μελετώμενης πενταετίας, ποσοστό που αντιστοιχεί 
στο 2,82% των θετικών αιμοκαλλιεργειών.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί η απομόνωση τριών 
στελεχών brucella spp	(ποσοστό 1,05%) σε ασθενείς 
των οποίων η εργασία και η διαβίωση σχετίζονταν 
με την κτηνοτροφία.

Τέλος, στο νοσοκομείο μας αυξημένο είναι το 
ποσοστό απομόνωσης μυκήτων του γένους Candida	
(7,39%) κυρίως στη μονάδα εντατικής θεραπείας, 
ποσοστό παρόμοιο με αυτό άλλων μελετών (1%-
12%).12,14 Η επίπτωση της καντινταιμίας παρουσιάζει 
δραματική αύξηση τα τελευταία χρόνια, αντίστοιχη 
με την αύξηση των βαριά πασχόντων ασθενών (ασθε-
νείς με καρκίνο, εγκαύματα, των μεταμοσχευθέντων, 
αυτών που χρειάζονται νοσηλεία σε μονάδες εντα-
τικής θεραπείας μετεγχειρητικά), οι οποίοι πρέπει 
να αντιμετωπιστούν επιθετικά με χορήγηση ευρέος 
φάσματος αντιβιοτικών, με κυτταροτοξική χημειοθε-
ραπεία, με αιμοδιύλιση, με τοποθέτηση ενδοφλέβιων 
και ενδοαρτηριακών καθετήρων και άλλων ενδοαγ-
γειακών συσκευών ή με παρεντερική διατροφή. Τα 
περισσότερα περιστατικά καντινταιμίας οφείλονται 
σε διάφορους τύπους καθετήρα, που αποτελούν την 
πιο σημαντική πύλη εισόδου. Άλλες συνηθισμένες 
εστίες λοίμωξης είναι η γαστρεντερική οδός (κυρίως 
σε ουδετεροπενικούς ασθενείς) και τα χειρουργικά 
τραύματα.3,4,14 Ο δείκτης θνητότητας είναι υψηλός 
και κυμαίνεται από 40 έως 60%. Στη μελέτη αυτή το 
συχνότερο είδος Candida ήταν η C.	albicans σε 15 
αιμοκαλλιέργειες (71,4%), ακολούθησε η C.	krusei	
σε 2 καλλιέργειες (9,5%), η C.	tropicalis σε 2 (9,5%), 
η C.	parapsilosis σε 1 (4,8%) και η C.	glabrata σε 
1 καλλιέργεια (4,8%). Τα 16 από τα περιστατικά 
καντινταιμίας που αναφέρονται αφορούν σε ασθε-
νείς νοσηλευόμενους στη ΜΕΘ και σχετίζονται με 
λοίμωξη ενδοφλέβιων, ενδοαρτηριακών καθετήρων 
και ουροκαθετήρων. Τα υπόλοιπα 4 περιστατικά 
ήταν από ασθενείς της Παθολογικής Κλινικής και 
σχετίζονταν με λοίμωξη του ουροκαθετήρα.
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Η πλειονότητα των αναερόβιων βακτηριαιμιών 
είναι παροδική (μετά από καθαρισμό δοντιών ή άλλο 
χειρισμό) ή σχετίζεται με σοβαρές ενδοκοιλιακές ή 
γυναικολογικές λοιμώξεις. Κύρια πύλη εισόδου των 
αναερόβιων μικροβίων αποτελούν ο γαστρεντερικός 
σωλήνας και το γυναικείο γεννητικό σύστημα. Οι 
μικροβιαιμίες αυτές, είναι επιπλοκές νοσημάτων 
στα συστήματα αυτά (κακοήθεις νεοπλασίες, απο-
στήματα, λοιμώξεις ήπατος και χοληφόρων). Στη 
μελέτη αυτή, αναερόβιοι μικροοργανισμοί απομο-
νώθηκαν σε μικρό ποσοστό 0,35% ενώ δεν είχαμε 
πολυμικροβιακές βακτηριαιμίες.

Η αντοχή των μικροβίων στα αντιβιοτικά περιπλέ-
κει τη θεραπευτική αντιμετώπιση της μικροβιαιμίας 
και πρέπει να ελέγχεται σε συνεχή βάση. Αναφέραμε 
τις αντοχές μόνο των συχνότερα απομονωθέντων 
μικροβίων. Αναμενόμενη είναι η μεγάλη αντοχή 
των σταφυλοκόκκων στην πενικιλλίνη (περίπου 
96%). Για τους σταφυλόκοκκους όμως, η αντοχή 
στη μεθικιλλίνη είναι το σημαντικότερο θεραπευ-
τικό πρόβλημα παγκοσμίως. Η αντοχή αυτή για τον 
Staphylococcus	aureus στη μελέτη μας ήταν 53%. 

Οι CoNS εμφάνισαν επίσης πολύ υψηλή αντοχή 
στη μεθικιλλίνη (56%). Τέλος, δεν απομονώθηκαν 
στελέχη ανθεκτικά στη βανκομυκίνη. Όλα τα στε-
λέχη πνευμονιόκοκκου που απομονώθηκαν ήταν 
ευαίσθητα στην πενικιλίνη (ζώνη αναστολής γύρω 
από δίσκο οξακιλλίνης >20 mm).

Τα στελέχη της Escherichia	coli είχαν αντοχή 
στην αμπικιλλίνη 50%, γεγονός που δηλώνει ότι 
απ’ αυτό το ευαίσθητο μικρόβιο, τα μισά στελέχη 
που απομονώθηκαν παρήγαγαν μια β-λακταμάση 
ποικίλου επιπέδου.

Συμπερασματικά, αναφέρουμε ότι η μικροβιαιμία 
είναι σχετικά συχνή λοίμωξη στις ειδικές μονάδες 
του Νοσοκομείου μας. Ιδιαίτερη σημασία έχουν στην 
παθογένεσή της οι Gram θετικοί μικροοργανισμοί, 
κυρίως οι CoNS και ο Staphylococcus	aureus. Είναι 
λοιπόν χρήσιμη η συνεχής μελέτη των αιμοκαλλιερ-
γειών, λόγω της συνεχούς μεταβολής της επιδημιο-
λογίας των μικροοργανισμών που απομονώνονται 
στο χρόνο, και της αυξανόμενης αντοχής αυτών στα 
αντιβιοτικά.

 SuMMARy

Blood cultures results during the period 2002-2006 in a Greek secondary care hospital
E.	PaNaGioTaki,	M.	DialiNaS,	P.	kaRakoSTa,	Ι.	TRaNaka

1Microbiology	Department,	General	hospital	of	agios	Nikolaos,	agios	Nikolaos,	Crete

Aim:	The	aim	of	this	study	was	to	evaluate	the	number	of	positive	blood	cultures,	the	
isolated	microorganisms	and	their	resistance	for	the	more	common	antibiotics,	 in	a	
secondary	care	hospital,	during	a	five-year	period.	Materials-Methods:	During	the	
period	2002-2006,	2.836	blood	cultures	were	examined	in	the	Microbiology	Depart-
ment	of	the	General	hospital	of	agios	Nikolaos	in	Crete.	Results:	284	blood	cultures	
were	found	positive,	the	majority	coming	from	the	intensive	Care	unit	(33.33%).	The	
predominant	pathogens	were	Gram-positive	cocci	in	a	percentage	of	65.15%,	with	Sta-
phylococcus	aureus	accounting	for	26.91%,	Coagulase	Negative	Staphylococci	(CoNS)	
for	33.1%,	Streptococcus	pneumoniae	for	1.41%,	Streptococcus	agalactiae	for	0.7%,	
Streptococcus	pyogenes	for	0.35%,	Enterococcus	faecalis	for	1.4%	and	Enterococcus	
faecium	for	1.77%.	Gram-negative	microorganisms	were	isolated	in	27.11%	of	blood	
cultures	(Escherichia	coli	11.97%,	klebsiella	spp	3.87%,	Pseudomonas	spp	4.22%,	
acinetobacter	spp	1.77%,	Enterobacter	spp	1.4%,	brucella	spp	1.05%,	Salmonella	spp	
2.82%),	fungi	in	7.39%	of	cultures	and	anaerobic	bacteria	in	0.35%.	Miscellaneous	
bacteria	were	found	in	smaller	percentages.	Conclusions:	The	percentage	of	positive	
blood	cultures	is	relatively	low	and	respective	to	other	prefectural	hospitals.	Gram-	
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Στις 13,14,15 Δεκεμβρίου 2007, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Πολεμικό Μου-
σείο, η επιστημονική εκδήλωση της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας «Ημέρες Κλινικής 
Μικροβιολογίας» - Κλινικά Φροντιστήρια.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν πέντε (5) Κλινικά Φροντιστήρια με 
θέμα:
1.«Παλαιές και νέες μέθοδοι τυποποίησης βακτηρίων και ιών» με συντονιστές τους κ.κ. Α. 

Τσακρή και Α. Βατόπουλο.
2.«Λοιμώξεις στη μονάδα εντατικής θεραπείας» με συντονίστριες τις κ.κ. Ε. Μαλάμου-Λαδά 

και Ο. Πανιάρα.
3.«Μυκοβακτηρίδια. Το παρόν και το μέλλον» με συντονιστές τους κ.κ. Ε. Μαρίνη και Σ. 

Λεβειδιώτου.
4.«Αντοχή Gram(-) βακτηρίων στα β-λακταμικά αντιβιοτικά στην εργαστηριακή πράξη» με 

συντονίστριες τις κ.κ. Ε.Τρίκκα-Γραφάκου και Κ. Τζανέτου.
5.«Εργαστηριακή προσέγγιση λοιμώξεων γεννητικού συστήματος» με συντονιστές τους κ.κ. 

Γ. Κατσάνη και Ε. Κουσκούνη.
Τα Κλινικά Φροντιστήρια παρακολούθησαν πάνω από 450 Βιοπαθολόγοι και Ειδικευόμενοι 
Ιατροί στη Βιοπαθολογία και σύμφωνα με τα έντυπα αξιολόγησης της εκδήλωσης που συ-
μπληρώθηκαν οι παρακολουθήσαντες, όλα τα Φροντιστήρια αξιολογήθηκαν ως άριστα και 
πολύ καλά σε ποσοστό πάνω από 80%.
 Τα σχόλια και οι προτάσεις συναδέλφων θα ληφθούν υπόψη στην επόμενη εκδήλωση που 
προγραμματίζεται για το Δεκέμβριο του 2009.

   Για το Διοικητικό Συμβούλιο της
   Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας

   Γ. Κατσάνης
   Αντιπρόεδρος



ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.Μ.Ε
ΓΙΑ ΤΟ 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Η Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία ανακοινώνει την προκήρυξη δύο (2) υποτροφιών για το εξωτε-
ρικό, διάρκειας δύο μηνών και ποσού 3.000 ευρώ (η καθεμιά), για Έλληνες ιατρούς, ειδικευμένους 
στη μικροβιολογία, για μετεκπαίδευση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
α)  Αποδεδειγμένη γνώση της γλώσσας της χώρας μετεκπαίδευσης.
β)  Αποδεδειγμένη γνώση του αντικειμένου μετεκπαίδευσης (η οποία θα τεκμηριώνεται από το βιο-

γραφικό σημείωμα του υποψηφίου).
γ)  Κατοχή διδακτορικού διπλώματος.
δ)  Χωρίς όριο ηλικίας
* Σημειώνεται ότι, με την επάνοδο στην Ελλάδα, θα πρέπει να υποβληθεί από το μετεκπαιδευθέντα 
έκθεση. Το ίδιο θα ζητηθεί και από τον επιβλέποντα επιστήμονα στο Κέντρο Μετεκπαίδευσης.
Η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων για τις παραπάνω υποτροφίες λήγει στις 31 Μαρτίου 2008.
Πληροφορίες στη γραμματεία της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας:
ΑSCENT E.Π.Ε.: Τηλ.: 210 7213225 Fax: 210 7246180.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Η Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία ανακοινώνει την προκήρυξη δύο (2) υποτροφιών για παρακο-
λούθηση σεμιναρίων ειδικών θεμάτων (εξωτερικού) μέχρι του ποσού 1.500 ευρώ (η καθεμιά), για  
Έλληνες ιατρούς, ειδικευμένους και ειδικευόμενους στη μικροβιολογία.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
α) Αποδεδειγμένη γνώση της γλώσσας της χώρας μετεκπαίδευσης.
β) Όριο ηλικίας μέχρι 45 ετών.
Η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων για τις παραπάνω υποτροφίες λήγει στις 31 Μαρτίου 2008.
Πληροφορίες στη γραμματεία της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας:
ASCENT E.Π.Ε.: Τηλ.: 210 7213225, Fax: 210 7246180.



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.
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