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ΟΔΗΓΙΕΣ

Instructions to authors

Οδηγίες για τους συγγραφείς
Τα «Ελληνικά Αρχεία AIDS» έχουν ως βασικό σκοπό τη συνεχή εκπαίδευση και πληροφόρηση των
γιατρών και κάθε επιστήμονα που ασχολείται με το νεοφανές και πολύπλευρο βιολογικό, ιατρικό, οικονομικό, κοινωνικό, νομικό και ηθικοδεοντολογικό πρόβλημα του AIDS. Κύρια επιδίωξη είναι η δημοσίευση μελετών που αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στους παραπάνω τομείς. Ιδιαίτερα προτιμούνται άρθρα ανασκοπήσεως γενικότερου ενδιαφέροντος, επίσης άρθρα που αναφέρονται σε επίκαιρα θέματα, σε διαγνωστικά προβλήματα και νέα τεχνολογία. Γίνονται επίσης δεκτές για δημοσίευση
ερευνητικές εργασίες, ειδικά άρθρα που αφορούν τον υγειονομικό τομέα, την κοινωνική πολιτική
κ.λπ. Για το Ενημερωτικό Δελτίο γίνονται δεκτές επιστολές, ανασκοπήσεις βιβλίων, περιοδικών, συνεδρίων, ενδιαφέρουσες επισημάνσεις και προτάσεις, στατιστικά στοιχεία κ.λπ. Τέλος, γίνονται δεκτές
και εργασίες που αναφέρονται όχι μόνο στο AIDS αλλά σε θέματα λοιμώξεων γενικά, δεδομένου ότι
σε κάθε τεύχος υπάρχει η δυνατότητα δημοσίευσης ενός αριθμού τέτοιων άρθρων.
Οι μελέτες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να είναι γραμμένες σε ομοιόμορφη γλώσσα,
κατά προτίμηση τη νεοελληνική δημοτική, να είναι καλά τεκμηριωμένες πειραματικά και βιβλιογραφικά, να μην έχουν δημοσιευθεί ή να μην έχουν υποβληθεί για έγκριση σε άλλο περιοδικό.
Η αποστολή της μελέτης θα πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή στην οποία θα δηλώνεται το πιο
κατάλληλο τμήμα του περιοδικού (π.χ. ερευνητική εργασία, ανασκόπηση, διαγνωστικά προβλήματα,
επίκαιρα θέματα), η διεύθυνση και το τηλέφωνο του συγγραφέα που είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία σχετικά με την υποβαλλόμενη εργασία. Επίσης, στην επιστολή αυτή θα δηλώνεται ότι το
κείμενο έχει εγκριθεί από όλους τους συγγραφείς της μελέτης.
Τα προς δημοσίευση άρθρα θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα στη μια όψη του φύλλου με διπλό
διάστημα και κατάλληλο περιθώριο και να στέλνονται σε τρία πλήρη αντίγραφα (περιλαμβανομένων των πινάκων, σχημάτων και φωτογραφιών) στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ε.Ε.Μ.Α. AIDS
Μ. ΧΙΝΗ
Τ.Θ. 14085
11521 – ΑΘΗΝΑ

Ειδικότερα, για την πραγμάτωση των σκοπών
του περιοδικού δημοσιεύονται:
1. Άρθρα σύνταξης: Σύντομα ανασκοπικά άρθρα σε επίκαιρα και αμφιλεγόμενα θέματα,
που γράφονται με προτροπή της συντακτικής
επιτροπής. Όταν εκφράζουν συλλογικά τη Σύνταξη του περιοδικού, είναι ανυπόγραφα. Στις
άλλες περιπτώσεις είναι ενυπόγραφα.
2. Γενικά θέματα, που σχετίζονται με τις επιστήμες της υγείας και δεν εμπίπτουν στις
άλλες κατηγορίες άρθρων του περιοδικού.
3. Ανασκοπήσεις: Ολοκληρωμένες αναλύσεις
ιατρικών θεμάτων, στις οποίες υπογραμμίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις.
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Γίνονται δεκτές ανασκοπήσεις μέχρι δύο
συγγραφέων.
4. Ερευνητικές εργασίες: Κλινικές δοκιμές ή
μη πειραματικές έρευνες προοπτικού ή αναδρομικού χαρακτήρα, που πραγματοποιήθηκαν με βάση ένα ερευνητικό πρωτόκολλο, το
οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά στη μεθοδολογία. Περιέχουν πρωτοδημοσιευόμενα
αποτελέσματα.
5. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Γίνονται δεκτά άρθρα, εφόσον αφορούν νέα ή πολύ
σπάνια νοσήματα, εφαρμόστηκαν νέα διαγνωστικά κριτήρια κι έχει ακολουθηθεί νέα
θεραπευτική μεθόδευση με ελεγμένο το
αποτέλεσμα.

Οδηγίες για τους συγγραφείς

6. Επίκαιρα θέματα: Σύντομη περιγραφή των
τελευταίων απόψεων σε συγκεκριμένο
θέμα.
7. Σεμινάρια, στρογγυλά τραπέζια, κλινικοπαθολογοανατομικές συζητήσεις.
8. Γράμματα προς τη Σύνταξη: Περιέχουν
κρίσεις για δημοσιευμένα άρθρα, πρόδρομα
αποτελέσματα εργασιών, παρατηρήσεις για
ανεπιθύμητες ενέργειες, κρίσεις για το περιοδικό κ.λπ. Δημοσιεύονται ενυπόγραφα.
9. Άρθρα εκπαιδευτικού περιεχομένου.
10. Ειδικά άρθρα.
Η διάταξη της ύλης περιλαμβάνει: Τίτλο, ελληνική περίληψη, περίληψη στην αγγλική, λέξεις ευρετηριασμού, εισαγωγή, μεθοδολογία, αποτελέσματα, συζήτηση, ευχαριστίες, βιβλιογραφικές
παραπομπές, πίνακες, εικόνες, λεζάντες εικόνων.
Όλες οι σελίδες αριθμούνται αρχίζοντας από τη
σελίδα με τον τίτλο.
Τίτλος: Στη σελίδα που αναγράφεται ο τίτλος
γράφονται και τα ονόματα των συγγραφέων με
την εξής σειρά: Μικρό όνομα, αρχικό πατέρα ή
συζύγου (προκειμένου για γυναίκες συγγραφείς),
επίθετο. Στο κάτω μέρος της σελίδας γράφεται η
διεύθυνση και ο συγγραφέας που πρέπει να επικοινωνεί με το περιοδικό για κάθε ενημέρωση
σχετικά με τη μελέτη που υποβάλλεται.
Η περίληψη στην ελληνική δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 150 λέξεις. Να περιέχει το σκοπό, τα
βασικά ευρήματα και τα κύρια συμπεράσματα κατά
τρόπο κατανοητό χωρίς να είναι ανάγκη να γίνεται
αναδρομή στο κείμενο.
Μετά την περίληψη παρατίθενται 3-10 λέξεις
(όροι ή μικρές φράσεις) ευρετηριασμού, απαραίτητες για τη σύνταξη των ευρετηρίων του περιοδικού. Οι λέξεις αυτές πρέπει να αντιστοιχούν στους
διεθνείς όρους λεξικογράφησης (Index Medicus).
Στον πρόλογο πρέπει να παρατίθενται όλες οι
γνώσεις που είναι απαραίτητες για να κατανοηθούν τα αποτελέσματα, χωρίς όμως να γίνεται
«εκτεταμένη θεώρηση του θέματος».
Στο κεφάλαιο «Υλικό και Μέθοδοι» πρέπει να αναγράφονται όλες οι πληροφορίες ώστε να μπορούν να επαναληφθούν τα πειράματα. Όταν οι
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι καθιερωμένες, πρέπει να αναφέρονται με συντομία και να
αναγράφεται η βιβλιογραφική παραπομπή. Στην
περίπτωση ερευνών που αφορούν ανθρώπους,
πρέπει ιδιαίτερα να τονιστεί ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε με βάση τη Διακήρυξη του Ελσίνκι
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS, 2012; 20(1)

(1975). Η φαρμακευτικές ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη, πρέπει να αναφέρονται με την
κοινόχρηστη ονομασία τους.
Στα αποτελέσματα πρέπει να γράφονται τα αποτελέσματα με τρόπο σαφή. Η χρησιμοποίηση πινάκων και εικόνων, πρέπει να περιορίζεται στον
απόλυτα απαραίτητο αριθμό για την κατανόηση
της μελέτης.
Δεν πρέπει να αναγράφονται στο κείμενο όλα
τα δεδομένα πινάκων και εικόνων αλλά μόνο να
αναλύονται σ’ αυτό οι κύριες παρατηρήσεις.
Οι φωτογραφίες, τα σχήματα και τα διαγράμματα κ.λπ. ονομάζονται ως εικόνες και αριθμούνται με
αραβικούς αριθμούς, όπως και οι πίνακες (π. χ. Εικόνα 1, Εικόνα 2, Πίνακας 1 κ.ο.κ).
Στη συζήτηση επιχειρείται ερμηνεία των αποτελεσμάτων και σύγκριση με τα αποτελέσματα
άλλων δημοσιεύσεων. Δεν πρέπει να γίνεται λεπτομερειακή αναφορά στα αποτελέσματα.
Η βιβλιογραφία αναγράφεται διαδοχικά με τη
σειρά που αναφέρεται στο κείμενο, πίνακες και
επεξηγήσεις σχημάτων και φωτογραφιών. Η σημείωση των βιβλιογραφικών παραπομπών στα
σημεία αυτά γίνεται με αραβικούς αριθμούς σε παρένθεση (Σύστημα Vancouver, 4η έκδοση, 1991).
Σε ορισμένες περιπτώσεις που θεωρείται σκόπιμο από τους συγγραφείς να αναφερθούν στο όνομα του συγγραφέα ή των συγγραφέων (όταν είναι
2) ή του πρώτου συγγραφέα και συνέχεια η σύντμηση «και συν.», όταν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι από 2, τότε σημειώνεται σε παρένθεση με
αραβικό αριθμό η παραπομπή χωρίς να γράφεται
η χρονολογία δημοσιεύσεως. Δεν επιτρέπεται η
αναφορά και η αναγραφή στο τμήμα της βιβλιογραφίας μελετών που δεν έχουν δημοσιευθεί,
όπως π.χ. αδημοσίευτα αποτελέσματα, εργασία
υποβληθείσα, εργασία υπό εκτύπωση. Ο τίτλος
των περιοδικών αναγράφεται με σύντμηση.
Για κάθε σχετική πληροφορία παρακαλούνται
οι ενδιαφερόμενοι να ανατρέχουν στον κατάλογο
των περιοδικών που καταχωρούνται στο «Index
Medicus» και αναναγράφονται στην έκδοση Ιανουαρίου κάθε χρόνο.
Το όνομα γράφεται πάντα μετά το επώνυμο.
Ακολουθεί ο τίτλος της εργασίας, ο τίτλος του περιοδικού, η χρονολογία, ο τόμος, η πρώτη σελίδα και η τελευταία σελίδα της δημοσίευσης.
Όταν οι συγγραφείς είναι 6 ή λιγότεροι, αναγράφονται όλοι. Όταν είναι περισσότεροι από 6
τότε αναγράφονται οι 6 πρώτοι και ακολουθεί η
ένδειξη «και συν» ή «et al».
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Π.χ. Watkins J.A., Carman P.S., Melling W.S.: In
vitro inhibition of CL. difficile. Amer. J. Clin. Path.
1985, 3: 125-131.
Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται όνομα συγγραφέως σημειώνεται η λέξη Ανώνυμος (για ελληνική δημοσίευση) ή Anonymous.
Π.χ. Anonymous. Carcinoid tumors and syndrome (Editorial). JAMA 1986, 83-85.
Παραπομπές που αναφέρονται σε εργασίες,
που δημοσιεύονται σε συμπληρώματα (supplements) εκδόσεων, πρέπει να συνοδεύονται με
τον αριθμό του συμπληρώματος, που σημειώνεται σε παρένθεση μετά τον τόμο. Π.χ. AIDS, 28
(suppl. 2): 35.
Στη βιβλιογραφία των επίκαιρων θεμάτων παραλείπονται οι τίτλοι των εργασιών. Για την καταχώρηση συγγραμάτων ή μονογραφιών στο βιβλιογραφικό κατάλογο, αναφέρονται στη σειρά τα
επώνυμα και τα αρχικά των συγγραφέων, ο τίτλος,
ο αριθμός έκδοσης, ο εκδότης, η πόλη της έκδοσης, το έτος και οι σελίδες της αναφοράς. Η αναφορά σε ένα κεφάλαιο βιβλίου πρέπει να γίνεται
με τον ακόλουθο τρόπο:
Μαρίνης Ε., Βογιατζάκης Ε.: Μυκοβακτηρίδια.
Στο: Μαθήματα Μικροβιολογίας. 1η Έκδοση. Ascent, Αθήνα 1992, 132-137.
Αν η βιβλιογραφική παραπομπή αποτελεί κεφάλαιο ενός συγγράματος που έχει γραφεί από
ιδιαίτερο συγγραφέα, η αναφορά γίνεται ως εξής:
Carman J.A. : Bacillus antracis. In (Στο), Collins C.H.
ed (ή Συντ.) Medical Microbiology. London, Academic Press 1985, 71-78.
Αγγλική περίληψη: Περιλαμβάνει τα ονόματα
των συγγραφέων, τον τίτλο της εργασίας στα αγγλικά και την προέλευση της εργασίας. Στις πρωτότυπες εργασίες και στις ανασκοπήσεις πρέπει
να έχει έκταση 350-500 λέξεις, ενώ στα υπόλοιπα
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άρθρα 200-300 λέξεις. Πρέπει να αναφέρει το
σκοπό της εργασίας, τη μέθοδο και το υλικό, τα
αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Στις ανασκοπήσεις πρέπει να αναφέρονται όλα τα κεφάλαια που θίγονται από τα βασικά συμπεράσματα.
Οι πίνακες πρέπει να γράφονται σε ξεχωριστή
σελίδα. Τα δεδομένα πρέπει να γράφονται κατά
τέτοιο τρόπο ώστε οι στήλες που έχουν παρόμοιο
περιεχόμενο να διαβάζονται κάθετα και όχι οριζόντια. Το περιεχόμενο των πινάκων πρέπει να είναι
αρκετά σαφές ώστε τα δεδομένα να είναι κατανοητά χωρίς να είναι απαραίτητη η αναδρομή στο
κείμενο.
Οι εικόνες (φωτογραφίες, σχήματα κ.λπ.) πρέπει
να υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα. Στο πίσω μέρος των φωτογραφιών να
υπάρχει ο αντίστοιχος αριθμός με μολύβι, ένα
τόξο που να δείχνει το πάνω μέρος και τα ονόματα των συγγραφέων.
Οι σημειώσεις για τις φωτογραφίες (λεζάντες) να
είναι σε ξεχωριστή σελίδα (προορίζονται για το
τυπογραφείο).
Εφόσον χρησιμοποιούνται φωτογραφίες ασθενών, το πρόσωπό τους δεν πρέπει να ξεχωρίζει.
Στην αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται έγγραφη
συγκατάθεση του ασθενούς για τη δημοσίευση
της φωτογραφίας. Όλες οι εικόνες αναφέρονται
στο κείμενο και αριθμούνται με αραβικούς
αριθμούς.
Ανάτυπα: Η δαπάνη της παραγγελίας ανατύπων
βαρύνει τους συγγραφείς και η συμφωνία γίνεται
κατευθείαν με την εκδοτική εταιρεία χωρίς ανάμειξη της Σύνταξης του περιοδικού.
Διορθώσεις: ο υπεύθυνος για την αλληλογραφία
συγγραφέας θα κάνει την τελευταία τυπογραφική
διόρθωση, κατά την οποία αποκλείεται η τροποποίηση του αρχικού κειμένου.
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Παράμετροι ξενιστή στην καταστολή της HIV λοίμωξης:
Νεότερα δεδομένα
Κ. Ψαρρά
Περίληψη
Ως elite controller ή elite suppressor, ορίζεται ο ασθενής ο οποίος διατηρεί μη ανιχνεύσιμα επίπεδα
ιικού φορτίου, δηλαδή χαμηλότερα από 50 copies/mL. Οι elite controllers είναι δημογραφικά
ετερογενής ομάδα, ποικίλης εθνικής προέλευσης και με διάφορους τρόπους μετάδοσης του HIV, αν
και οι γενετικές μελέτες έδειξαν μεγάλη συχνότητα προστατευτικών αλληλίων HLA (HLA-B57,
HLA-B27). Ένας από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες καταστολής του πολλαπλασιασμού του
HIV είναι η απάντηση των CD8+ T λεμφοκυττάρων, με κύριες ευνοϊκές παραμέτρους την
πολυλειτουργικότητα, το δυναμικό πολλαπλασιασμού τους και την κατασταλτική τους ικανότητα.
Παρατηρήθηκε επίσης ότι οι elite controllers διατηρούν πληθυσμό πολυλειτουργικών μακρόβιων
μνημονικών CD4+ λεμφοκυττάρων ειδικών για τον HIV, με καλύτερη ικανότητα απάντησης σε μικρή
ποσότητα αντιγόνου. Επιπρόσθετα, η εντόπιση των CD8+ και CD4+ ειδικών για τον HIV κυττάρων
φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο. Συγκεκριμένα, το μέγεθος και η ποιότητα των ειδικών για τον HIV
απαντήσεων των Τ λεμφοκυττάρων του βλεννογόνου του γαστρεντερικού φαίνεται να συσχετίζονται
θετικά με την κατάσταση των controllers. Τέλος, τα ΝΚ κύτταρα των controllers εμφανίζουν έναν
ξεχωριστό φαινότυπο, που χαρακτηρίζεται από ενισχυμένη λειτουργικότητα και αντίσταση στην
ανεργία, η οποία παρατηρείται στους ασθενείς με προοδευτική νόσο.

Χημικός, MSc, PhD,
EurClinChem,
Τμήμα ΑνοσολογίαςΙστοσυμβατότητας,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Λέξεις κλειδιά: elite controllers, HIV λοίμωξη, αντιγόνα ιστοσυμβατότητας.

Host parameters in HIV suppression: New data
K. Psarra
Absract
An HIV-infected patient is considered as elite controller or elite suppressor if he maintains undetectable viral load, i.e. viral load less than 50 copies/mL. Elite controllers are demographically heterogeneous with diverse racial backgrounds and modes of HIV transmission, though genetic studies demonstrate an overrepresentation of protective HLA alleles (HLA-B57, HLA-B27). One of the most important factors for the suppression of HIV replication is CD8+ T lymphocytes’ response, with polyfunctionality, replication potential and suppressive activity as their main favorable parameters. It was
also noted that elite controllers maintain a population of polyfunctional, long-lived memory HIV
specific CD4 T cells with high antigen sensitivity. In addition, HIV specific CD4 and CD8 T cells are localized in the gut mucosa. Finally, elite controllers’ NK cells have a special phenotype characterized
by enhanced functionality that seems to resist anergy, observed in progressive disease.

Chemist, MSc, PhD,
EurClinChem, Department
of Immunology and
Histocompatability,
“Evaggelismos” General
Hospital of Athens

Keywords: elite controllers, HIV infection, histocompatibility antigens.
Εισαγωγή

Περισσότερο από 10 χρόνια μετά την έναρξη
της επιδημίας του AIDS κατέστη σαφές ότι υπάρχει
ομάδα HIV+ ασθενών, των οποίων η νόσος δεν
εξελίσσεται για μακρύ χρονικό διάστημα. Τα άτομα αυτά, που ονομάσθηκαν τότε “long term non

progressors” (LTNP), καθορίζονταν από την έλλειψη συμπτωμάτων σχετιζόμενων με τον HIV και
από υψηλό απόλυτο αριθμό CD4+ λεμφοκυττάρων, που παρέμενε σταθερός επί 7 έτη τουλάχιστον. Δυστυχώς, αρκετά από τα άτομα αυτά στη
συνέχεια προχώρησαν προς AIDS.1

1

Κ. Ψαρρά

Όταν κατέστη δυνατή η μέτρηση του ιικού
φορτίου στο αίμα, έγινε σαφές ότι μικρό ποσοστό
των ασθενών αυτών έχουν την ικανότητα να
διατηρούν μακροχρόνια καταστολή του ιού σε μη
ανιχνεύσιμα ή σχεδόν μη ανιχνεύσιμα επίπεδα.
Αυτοί οι “HIV controllers” αποτελούν μια υποομάδα των HIV+ ασθενών, που μπορούν να καταστέλλουν τον πολλαπλασιασμό του HIV χωρίς
φάρμακα. Περίπου 1 στους 300 HIV+ ασθενείς είναι HIV controller.1
Ως HIV controller ορίζεται ο ασθενής, ο οποίος
δεν ευρίσκεται σε αντιρετροϊική θεραπεία, έχει
μολυνθεί από τον HIV πριν τουλάχιστον 1 έτος,
και διατηρεί σταθερά ιικό φορτίο λιγότερο από
2.000 copies/mL. Ως elite controller ή elite suppressor ορίζεται ο ασθενής, ο οποίος διατηρεί μη
ανιχνεύσιμα επίπεδα ιικού φορτίου, δηλ.
χαμηλότερα από 50 copies/mL. Οι elite controllers
είναι δημογραφικά ετερογενής ομάδα ποικίλης
εθνικής προέλευσης και με διάφορους τρόπους
μετάδοσης του HIV, αν και οι γενετικές μελέτες
έδειξαν υψηλή συχνότητα προστατευτικών αλληλίων HLA (HLA-B57, HLA-B27).
Οι elite controllers παρουσιάζουν τυπικά υψηλό
απόλυτο αριθμό CD4+ λεμφοκυττάρων, σταθερή
διαδρομή CD4+ κυττάρων και καλύτερη κλινική
εξέλιξη, σε σύγκριση με τους υπόλοιπους ασθενείς. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, ορισμένοι
ασθενείς μπορεί τελικά να παρουσιάσουν εξελισσόμενη νόσο, με απώλεια του ιικού ελέγχου και
ελάττωση των CD4+ λεμφοκυττάρων.2

Ο ρόλος του ιού

Τι οδηγεί σε elite control της HIV λοίμωξης; Μακροχρόνια παρακολούθηση ασθενών, που έχουν
μολυνθεί με ελαττωματικό ιό, έδειξε ότι αυτού
του είδους η λοίμωξη δεν αρκεί για να οδηγήσει
σε κατάσταση elite, αν και οι περισσότεροι ασθενείς που μολύνθηκαν από εξασθενημένο ιό έγιναν
LTNP (πολύ λιγότεροι έγιναν elite controllers). Αν
και δεν έχει απομονωθεί από τους elite controllers
πολύ ελαττωματικός ιός, τα γονίδια gag, pol και
env των ιών που απομονώθηκαν φάνηκε να υποστηρίζουν λιγότερο αποτελεσματικά τον ιικό πολλαπλασιασμό, όταν κλωνοποιηθούν σε ένα σκελετό «ουδέτερου» HIV.3 Έτσι, οι συνολικές ανεπάρκειες μπορεί να προκαλέσουν σημαντική
ελάττωση της ικανότητας πολλαπλασιασμού του
ιού που προέρχεται από elite controllers, σε σχέση με αυτόν που προέρχεται από άτομα με εξελισσόμενη νόσο. Η αιτία ή η προέλευση

2

της ελαττωμένης αυτής ικανότητας παραμένει
άγνωστη, μπορεί να είναι όμως ένας συνδυασμός
οξείας λοίμωξης με εξασθενημένο στέλεχος ιού
και συσσώρευσης μεταλλάξεων διαφυγής στη
συνέχεια, που καθιστούν τον ιό ακόμη πιο
εξασθενημένο.

Ο ρόλος του ξενιστή – Γενετικοί
παράγοντες

Έχει δειχθεί ότι το αλλήλιο HLA-B57 ευρίσκεται
σε σημαντικά αυξημένη συχνότητα στους elite
controllers, σε σύγκριση τόσο με το γενικό πληθυσμό, όσο και με τους ασθενείς με εξελισσόμενη
νόσο. Το αλλήλιο αυτό, και σε μικρότερο βαθμό
το HLA-B27, υπερεκπροσωπείται τόσο σε όλα τα
cohorts των elite controllers, όσο και σε πολλές
μελέτες του γονιδιώματος. Σε πρόσφατη μελέτη,
που περιέλαβε πάνω από 1.000 ασθενείς με HIV
λοίμωξη χωρίς θεραπεία και ιικό φορτίο <2.000
copies/mL, όλοι οι πολυμορφισμοί ενός νουκλεοτιδίου (single nucleotide polymorphism – SNP)
που σχετίζονταν με προστασία εντοπίσθηκαν
μέσα στο μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας
(Major Histocompatibility Complex - MHC). Τα
HLA-B57 και HLA-B27 ήταν μεταξύ των πέντε αλληλίων των ανθρώπινων λευκοκυτταρικών αντιγόνων (Human Leucocyte Antigens - HLA) που
βρέθηκαν να δρουν προστατευτικά. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι τα αμινοξέα στις θέσεις
67, 70 και 97 του HLA μορίου βρέθηκαν να συσχετίζονται περισσότερο με την προστασία, σε σχέση με οποιοδήποτε SNP ή οποιοδήποτε αλλήλιο
HLA. Τα τρία αυτά αμινοξέα εντοπίζονται στη
θήκη του HLA όπου συνδέεται το πεπτίδιο, υποδηλώνοντας ότι καθορίζουν ποια HIV πεπτίδια θα
παρουσιασθούν στα CD8+ T λεμφοκύτταρα από
τα μολυσμένα κύτταρα.4

Ο ρόλος του ξενιστή – Ανοσιακό σύστημα

Ένας από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες
καταστολής του πολλαπλασιασμού του HIV είναι
η απάντηση των CD8+ T λεμφοκυττάρων. Μελετώντας την απάντηση των controllers, αλλά και
αυτών που διατηρούν βραδεία εξέλιξη της λοίμωξης, φάνηκε ότι δεν έχει σημασία η συχνότητα, το εύρος ή ο φαινότυπος (όσον αφορά στους
δείκτες διαφοροποίησης και ενεργοποίησης)
των ειδικών για τον HIV CD8+ T λεμφοκυττάρων,
αλλά οι ποιοτικές παράμετροι της απάντησης
των κυττάρων αυτών. Οι παράμετροι αυτές περιλαμβάνουν την πολυλειτουργικότητα των CD8+
HELLENIC ARCHIVES of AIDS, 2012; 20(1):1-4
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T λεμφοκυττάρων (δηλαδή την ικανότητα ταυτόχρονης παραγωγής ποικίλων αντιιικών παραγόντων – χημειοκινών, κυτταροκινών, αποκοκκίωσης), το δυναμικό του πολλαπλασιασμού τους
και την κατασταλτική τους ικανότητα.4 Η λειτουργία που διακρίνει τα κύτταρα των LTNP από
αυτά των ατόμων με εξελισσόμενη νόσο είναι η
απάλειψη των μολυσμένων CD4+ Τ λεμφοκυττάρων, μέσω εξωκύττωσης των κοκκίων από τα
πολλαπλασιασμένα ειδικά για τον HIV CD8+ T
λεμφοκύτταρα.5 Όλες οι παράμετροι αυτές εξαρτώνται από την ευαισθησία του αντιγόνου (Ag),
δηλαδή από τη συγκέντρωση του Ag (p24) που
απαιτείται για το 50% της μέγιστης λειτουργικής
απάντησης του T λεμφοκυττάρου, καθώς και
από τη χημική απληστία (avidity) του υποδοχέα
του Τ λεμφοκυττάρου (TCR) για το αντιγόνο, που
μάλιστα στους elite controllers φαίνεται να αφορά κύρια στα CD4+ T λεμφοκύτταρα. Η ευαισθησία του Ag είναι μία σύνθετη παράμετρος, αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων TCR-MHC, της
μετάδοσης μηνύματος από τους συνυποδοχείς
και του κυτταροκινικού περιβάλλοντος. Η υψηλή χημική απληστία του TCR παρέχει στα Τ κύτταρα υψηλή αντι-ιική αποτελεσματικότητα.6
Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι οι elite controllers διατηρούν πληθυσμό πολυλειτουργικών μακρόβιων
μνημονικών CD4+ λεμφοκυττάρων ειδικών για τον
HIV, με καλύτερη ικανότητα απάντησης σε μικρή
ποσότητα αντιγόνου. Η ικανότητα αυτή των ειδικών για τον HIV CD4+ λεμφοκυττάρων στους elite
controllers, να απαντούν σε ελάχιστες ποσότητες
Ag, μπορεί να συνεισφέρει σε ισχυρότερες απαντήσεις, σε σχέση με τους ασθενείς υπό αντιρετροϊική αγωγή (ART). Πρόσφατες μελέτες επικεντρώνονται στη σημασία της αυξημένης παραγωγής IL21 από τα ειδικά για τον HIV CD4+ T λεμφοκύτταρα
στους elite controllers, σε σχέση με τους ασθενείς
υπό ART. Βρέθηκε ότι η IL-21 αυξάνει την περφορίνη, τα κοκκιοένζυμα (granzymes) και το δείκτη
αποκοκκίωσης CD107 στα ειδικά για τον HIV CD8+
T λεμφοκύτταρα, καθώς και την ικανότητά τους να
καταστέλλουν τον ιικό πολλαπλασιασμό in vitro.7
Επιπρόσθετα, η εντόπιση των CD8+ και CD4+
ειδικών για τον HIV κυττάρων φαίνεται να παίζει
σημαντικό ρόλο. Συγκεκριμένα, το μέγεθος και η
ποιότητα των ειδικών για τον HIV απαντήσεων
των Τ λεμφοκυττάρων του βλεννογόνου του γαστρεντερικού φαίνεται να συσχετίζονται θετικά
με την κατάσταση των controllers. Οι απαντήσεις
των Τ λεμφοκυττάρων στη σωστή θέση και στην
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS, 2012; 20(1):1-4

κατάλληλη χρονική στιγμή, δηλαδή στο γαστρεντερικό σύστημα κατά τη χρόνια λοίμωξη και πιθανά και κατά την οξεία λοίμωξη, μπορεί να αποτελούν ένα σημαντικό συστατικό ελέγχου του
HIV.8
Πρέπει εξάλλου να σημειωθεί ο σημαντικός ρόλος των Th17 κυττάρων του γαστρεντερικού συστήματος στον αρχικό ταχύ έλεγχο της φλεγμονώδους αντίδρασης στην HIV λοίμωξη, αλλά και
στον περιορισμό της ενεργοποίησης του ανοσιακού συστήματος. Ο λόγος Th17/Tregs στους elite
controllers βρέθηκε 5 έως 10 φορές μεγαλύτερος
σε σχέση με τους ασθενείς με προοδευτική νόσο,
δείχνοντας τη σημασία του συνδυασμού των δύο
αυτών υποπληθυσμών Τ λεμφοκυττάρων στον
έλεγχο του ιικού πολλαπλασιασμού.9
Όσον αφορά στα ΝΚ κύτταρα, μεγάλες γενετικές μελέτες έχουν συνδέσει ειδικούς συνδυασμούς υποδοχέων των ΝΚ κυττάρων και HLA με
την έκβαση της HIV λοίμωξης, ενέχοντας σημαντικά τα ΝΚ κύτταρα στον έλεγχο του ιού. Τα ΝΚ
κύτταρα των controllers εμφανίζουν έναν ξεχωριστό φαινότυπο, που χαρακτηρίζεται από ενισχυμένη λειτουργικότητα και αντίσταση στην ανεργία, η οποία παρατηρείται στους ασθενείς με προοδευτική νόσο. Τα μη εξουδετερωτικά ADCC αντισώματα είναι εμπλουτισμένα στους controllers,
παρέχοντάς τους πιθανά την ειδικότητα να διατηρούν μακρόχρονο έλεγχο του ιικού
πολλαπλασιασμού.10
Τα χαρακτηριστικά των controllers και των elite
controllers μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο
σχεδιασμό εμβολίων, που θα οδηγήσουν πιθανά
στον έλεγχο του ιικού πολλαπλασιασμού στους
ασθενείς με HIV λοίμωξη.
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Τα κυκλοφορούντα αντισώματα έναντι της ερυθροποιητίνης
αποτελούν έναν νέο παθοφυσιολογικό μηχανισμό της
HIV-1 συνδεόμενης αναιμίας, οφειλόμενο στη μοριακή
ομοιότητα ενός επιτόπου της ερυθροποιητίνης με την
p17 πρωτεΐνη του HIV-1
Α.Π. Τσιάκαλος, Ι.Γ. Ρούτσιας, Θ. Κορδόσης, Α.Γ. Τζιούφας, Χ.Μ. Μουτσόπουλος, Ν.Β. Σύψας
Περίληψη
Τα κυκλοφορούντα αντισώματα έναντι της ενδογενούς ερυθροποιητίνης (αντι-Epo) ανιχνεύονται
σε ασθενείς με λοίμωξη από τον HIV-1, αποτελώντας παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση
αναιμίας. Σκοπός της μελέτης είναι η χαρτογράφηση των Β κυτταρικών επιτόπων του μορίου της
Epo. Οροί ασθενών και υγιών ατόμων εξετάσθηκαν έναντι αλληλεπικαλυπτόμενων πεπτιδίων, που
συμπεριελάμβαναν το σύνολο της αλληλουχίας της Εpo. Οι οροί των ασθενών που ήταν θετικοί για
την παρουσία αντι-Εpo εμφάνισαν σημαντική δραστικότητα, συνδεόμενοι με τους επιτόπους της
ερυθροποιητίνης που αντιστοιχούν στις αλληλουχίες 1-20aa (Ep1), 54-72aa (Ep5) και 147-166aa
(Εp12). Η δομική ανάλυση της ερυθροποιητίνης έδειξε ότι οι ανοσοεπικρατείς επίτοποι Ep1 και
Ep12 καταλαμβάνουν το τμήμα του μορίου της ερυθροποιητίνης που αλληλεπιδρά με τον υποδοχέα
της (EpoR). Η σύνδεση των αυτοαντισωμάτων σε αυτή την ειδική περιοχή πιθανώς αναστέλλει την
αλληλεπίδραση της Epo με τον υποδοχέα της και οδηγεί σε μη αποτελεσματική ερυθροποίηση,
φαινόμενο που υποδεικνύεται και από τα σημαντικά υψηλότερα επίπεδα Epo και χαμηλότερα
επίπεδα αιμοσφαιρίνης των αντί-Ep1 οροθετικών ασθενών, σε σχέση με τους οροαρνητικούς.
Επιπροσθέτως, ο επίτοπος Ep1 εμφάνισε κατά 63% ομολογία στην αλληλουχία του με το
34
LVCASRELERFAVNPGLLE52 πρωτεϊνικό θραύσμα της p17 στρωματικής πρωτεΐνης του HIV-1. Τα
αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν ότι το κύριο σώμα των αντί-Epo κατευθύνεται έναντι του
λειτουργικού τμήματος της Epo και ότι η παρουσία των αντί-Epo μπορεί να αποδοθεί σε έναν
μηχανισμό μοριακής μίμησης, οφειλόμενο στην ομοιότητα της περιοχής Ep1 της Epo και της p17
πρωτεΐνης.

Τμήμα Παθολογικής
Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή,
Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Λέξεις κλειδιά: HIV-1, αναιμία, ερυθροποιητίνη, αυτοαντισώματα, μοριακή μίμηση.

Circulating anti-erythropoietin antibodies represent a
novel pathophysiologic mechanism for HIV-1 related
anemia, due to molecular mimicry of an erythropoietin
epitope with HIV-1 p17 protein
A.Tsiakalos, J.G. Routsias, T. Kordossis, H.M. Moutsopoulos, A.G. Tzioufas, N.V. Sipsas
Abstract
Circulating autoantibodies to endogenous erythropoietin (anti-Epo) are detected in HIV-1-infected
patients and represent a risk factor for anemia. The aim of this study was to map the B cell epitopes
on the Epo molecule. Serum samples from HIV-1 positive patients and healthy individuals were tested against overlapping peptides covering the entire sequence of Epo. Serum samples from anti-Epo
positive patients exhibited significant binding to Epo epitopes spanning the sequences 1-20aa (Ep1),
54-72aa (Ep5) and 147-166aa (Ep12). Erythropoietin’s structural analysis revealed that the immuno-
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dominant epitopes, Ep1 and Ep12, comprise the interaction interface with Epo receptor (EpoR). Autoantibodies binding to this specific region are anticipated to inhibit the Epo-EpoR interaction, resulting in blunted erythropoiesis; this phenomenon is indicated by the significantly higher Epo levels and
lower hemoglobin levels of anti-Ep1 positive patients compared with anti-Ep1 negative individuals.
The region corresponding to the Ep1 epitope exhibited a 63% sequence homology with the 34LVCASRELERFAVNPGLLE52 fragment of the HIV-1 p17 matrix protein. These results suggest that the main
body of anti-Epo is directed against a functional domain of Epo, and that the presence of anti-Epo
can be considered to be a result of a molecular mimicry mechanism, which is caused by the similarity
between the Ep1 region and the p17 protein.
Key words: HIV-1, anemia, epitopes, erythropoietin, autoantibodies, molecular mimicry.
Εισαγωγή

Η αναιμία που σχετίζεται με τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας τύπου-1 (HIV-1) έχει σημαντικές επιπλοκές, καθώς έχει συσχετισθεί τόσο με
επιδείνωση της ποιότητας ζωής των ασθενών,
όσο και με επιτάχυνση της προόδου της νόσου
και αύξηση της θνητότητας.1 Η παθοφυσιολογία
της σοβαρής αυτής επιπλοκής είναι πολυπαραγοντική και όχι καλά κατανοητή. Σημαίνοντα ρόλο
φαίνεται πως διαδραματίζει η ερυθροποιητίνη
(Εpo), καθώς σε παλαιότερες μελέτες η αναιμία
στην HIV-1 λοίμωξη συσχετίσθηκε τόσο με την
ανεπαρκή παραγωγή Epo, όσο και με τη μη ανταπόκριση στη φυσιολογική της δράση.2
Η λοίμωξη από τον HIV-1 χαρακτηρίζεται από
την εκδήλωση πληθώρας αυτοανόσων φαινομένων. Η παρουσία κυκλοφορούντων αυτοαντισωμάτων έναντι πλήθους αντιγόνων έχει αναφερθεί
σε μολυσμένους ασθενείς,3-5 με ασαφή ωστόσο
κλινική σημασία.6 Σε παλαιότερη αναδρομική μελέτη καταδείξαμε πως κυκλοφορούντα αντισώματα έναντι της ενδογενούς ερυθροποιητίνης
ανιχνεύονται σε σημαντικό ποσοστό (23,4%) οροθετικών ασθενών.7 Η παρατήρηση αυτή μας οδήγησε στην επόμενη προοπτική μελέτη, η οποία
κατέδειξε ότι η παρουσία των αντί-Epo αποτελεί
ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση αναιμίας,8 εύρημα που υποδηλώνει ότι η αυτοανοσία είναι μηχανισμός που μπορεί να συμβάλλει στην παθογένεση της σχετιζόμενης με τον
HIV-1 αναιμίας.
Ποικίλοι μηχανισμοί έχουν προταθεί για να ερμηνεύσουν τις αυτοάνοσες επιπλοκές της HIV λοίμωξης: η ανοσιακή διέγερση από τον ίδιο τον ιό,9
διαταραχές της αυτορρύθμισης των Τ ή/και των Β
κυττάρων,10 καθώς και η αυξημένη έκφραση αυτοαντιγόνων. Η μοριακή μίμηση αποτελεί έναν
από τους κύριους μηχανισμούς που μπορεί να
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πυροδοτήσουν αυτοάνοσες αντιδράσεις, μέσω
της ύπαρξης κοινών αντιγόνων μεταξύ των κυττάρων του ξενιστή και διαφόρων λοιμογόνων παραγόντων.11 Μεταξύ των παραγόντων αυτών περιλαμβάνονται ιικά πεπτίδια, που μπορούν να
επάγουν αυτοάνοσες εκδηλώσεις μέσω διασταυρούμενων αντιδράσεων ειδικών ιικών αντιγόνων
με πρωτεΐνες, διά της επαγωγής αυτοαντιδρώντων Τ κυττάρων.12
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι ο καθορισμός της ειδικότητας των αντισωμάτων έναντι
του μορίου της Epo σε ασθενείς με λοίμωξη από
τον HIV-1, με τη χρήση αλληλεπικαλυπτόμενων
εικοσαμερών συνθετικών πεπτιδίων που καλύπτουν το σύνολο της αλληλουχίας του μορίου.

Υλικά και Μέθοδοι
Οροί των ασθενών
Χρησιμοποιήθηκαν οροί από 32 Έλληνες ασθενείς με HIV λοίμωξη, που είχαν διαγνωσθεί και παρακολουθούνταν στο τμήμα της Παθολογικής
Φυσιολογίας. Δεκαέξι ασθενείς ήταν θετικοί στην
παρουσία αντι-Epo και 16 αρνητικοί. Οι ασθενείς
ευρίσκονταν σε διάφορα στάδια της νόσου, με
την πλειονότητα να είναι άρρενες (85%) και διάμεση ηλικία τα 39 έτη (εύρος 27-54 έτη). Δεκαέξι
οροί υγιών αιμοδοτών, με αντίστοιχο φύλο και
ηλικία, χρησιμοποιήθηκαν ως αρνητικοί μάρτυρες. Κανείς από τους ασθενείς και τους υγιείς δότες δεν είχε θεραπευθεί με ερυθροποιητίνη πριν
τη λήψη των δειγμάτων. Ως αναιμία ορίσθηκαν
επίπεδα Hb <12,5 g/dL για τους άνδρες και Hb <12
g/dL για τις γυναίκες, αντίστοιχα.13 Η μελέτη
εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Γενικού Λαϊκού Νοσοκομείου, Αθήνα,
Ελλάδα. Όλοι οι συμμετέχοντες έδωσαν τη συγκατάθεσή τους.
HELLENIC ARCHIVES of AIDS, 2012; 20(1):5-16
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Σύνθεση των πεπτιδίων
Δώδεκα διαδοχικά εικοσαμερή πεπτίδια, αλληλεπικαλυπτόμενα κατά επτά αμινοξέα, που
κάλυπταν ολόκληρη την αλληλουχία του ώριμου
πρωτεϊνικού μορίου της Epo (UniprotKB/SwissProt: EPO Human), κατασκευάστηκαν με τη χρήση της αυτοματοποιημένης Fmoc [N-9(fluorenyl) methoxycarbonyl] μεθόδου σύνθεσης στερεάς φάσης (Biosynthesis Inc., San
Antonio,TX). Κάθε πεπτίδιο καθαρίσθηκε με RPHPLC και επέδειξε στη φασματοσκοπία μάζας
μία μοναδική αιχμή, αντιστοιχούσα στο προβλεπόμενο μοριακό του βάρος.
Μέτρηση των επιπέδων της ερυθροποιητίνης
Τα επίπεδα ερυθροποιητίνης του ορού μελετήθηκαν με μέθοδο ραδιοανοσοκαθήλωσης, με το
εμπορικό kit EPO-Trac 125I RIA (Stillwater, MN,
USA).
Ανίχνευση των αντισωμάτων έναντι της Epo
Ως αντιγόνο χρησιμοποιήθηκε η ανασυνδυασμένη ανθρώπινη Epo (rHuEpo), κεκαθαρμένη
με διήθηση γέλης και χαρακτηριζόμενη από
σύνθεση αμινοξέων και –ΝΗ2 τελική ανάλυση
(Cilag AG, Greece). Οροί από ασθενείς με HIV-1
λοίμωξη που περιείχαν αντι-Epo αντισώματα,
όπως καθορίστηκαν σε προηγούμενη μελέτη
μας,8 χρησιμοποιήθηκαν ως θετικοί μάρτυρες.
Οροί από 40 υγιείς δότες αίματος χρησιμοποιήθηκαν ως φυσιολογικοί μάρτυρες (ELISAαρνητικοί). Τα αυτοαντισώματα έναντι της Epo
ανιχνεύθηκαν με τη χρήση ELISA, όπως περιγράφεται σε άλλο σημείο.14 Στη συνέχεια, 96 καλώς
επιστρωμένες με πολυστυρόλιο πλάκες (Nunc,
Roskilde, Denmark) εμποτίστηκαν με 10 μg
rHuEpo σε PBS, με pH 7,2. Οι επιθυμητές μη ειδικές συνθήκες αναστολής επιτεύχθηκαν με την
προσθήκη σε κάθε πηγάδι 100 μL 5% BSA-TrisNaCl, pH7,2 και επώαση στους 4oC για όλο το βράδυ. Μετά το ξέπλυμα τρεις φορές με PBS, τα δείγματα προστέθηκαν σε ζεύγη, σε διάλυμα 1:25, σε
PBS που περιείχε 2% BSA και 0,2% Tween 20. Μετά
από 1 ώρα επώασης στους 37oC οι πλάκες πλύθηκαν 5 φορές με PBS και στη συνέχεια επωάστηκαν
με αντι-ανθρώπινη IgG αίγας, συζευγμένη με αλκαλική φωσφατάση, σε διάλυμα 1:2.000, για μία
ώρα σε θερμοκρασία δωματίου. Προστέθηκε ουδέτερο υπόστρωμα [p-νιτροφαινυλικό φωσφορικό νάτριο, 2 mg/mL (Sigma Chemicals Saint
Luis, MI)] και μετά από 30 λεπτά επώασης στους
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS, 2012; 20(1):5-16

37oC η τελική αντίδραση διεκόπη με διάλυμα
NaOH 10% (2,5M) και στη συνέχεια διαβάστηκε
στα 405 nm χρησιμοποιώντας φωτόμετρο
Dynatech (London, UK) UR 4000 ELISA. Ως θετικά δείγματα θεωρούνταν εκείνα που είχαν αριθμητική τιμή μεγαλύτερη του μέσου όρου της
οπτικής πυκνότητας των φυσιολογικών δειγμάτων + 3 SD. Οι δια- και μεταξύ- συντελεστές μεταβλητότητας ήταν λιγότερο από 8% και 15%,
αντίστοιχα. Η ειδικότητα της μεθόδου εκτιμήθηκε με ομόλογες και διασταυρούμενες αναλύσεις
αναστολής.14
Χαρτογράφηση των επιτόπων. Οι πλάκες από
πολυστυρόλιο (Nunc, Roskilde, Denmark) καλύφθηκαν με 100 μL διαλύματος πεπτιδίου (5 μg/
mL) με b-bicarbonate buffer, pH 9,6 και επωάσθηκαν στους 4oC για όλο το βράδυ. Ακολούθως, οι
περιοχές σύνδεσης που παρέμεναν αδρανοποιήθηκαν με 2% BSA και 0,2% Tween 20 σε διάλυμα
PBS, και επωάσθηκαν στους 37oC. Οι πλάκες ξεπλύθηκαν τρεις φορές με PBS και οι οροί προστέθηκαν σε ζεύγη, σε διάλυμα 1:40, σε PBS που περιείχε 2% BSA και 0,2% Tween 20 (200 μL ανά πηγάδι). Μετά από 2 ώρες επώασης σε θερμοκρασία
δωματίου και τρία ξεπλύματα, προστέθηκε αντίανθρώπινη IgG αίγας συζευγμένη με αλκαλική
φωσφατάση, σε διάλυμα 1:1.200, για μία ώρα σε
θερμοκρασία δωματίου. Τελικά, μετά από 5 επιπλέον πλυσίματα, προστέθηκαν 100 μL substrate
buffer και η αντίδραση μετρήθηκε στα 405 nm
μετά από 10 λεπτά.
Ομόλογες και ετερόλογες μέθοδοι αναστολής
Για τη μελέτη της ειδικότητας της αντίδρασης
των ορών με τα πεπτίδια που εξετάσθηκαν, πραγματοποιήθηκαν πειράματα αναστολής με τη μέθοδο ELISA. Κάθε ορός (διάλυση 1:100) επωάσθηκε στους 4oC για όλο το βράδυ μαζί με τα πεπτίδια
Ep1, Ep5, Ep12 καθώς και με ένα πεπτίδιο ελέγχου,
σε διαφορετικές συγκεντρώσεις, κυμαινόμενες
από 5-30 μg/mL. Ως πεπτίδιο ελέγχου χρησιμοποιήθηκε ένα άσχετο πεπτίδιο, το IASRYDQL, που
αντιστοιχεί στην αλληλουχία 250-257aa, της gp63
γλυκοπρωτεΐνης της Leishmania. Ακολούθως όλοι
οι οροί, μετά την επώασή τους για 2 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου, εξετάσθηκαν με ELISA για να
ελεγχθεί η δραστικότητά τους έναντι των πεπτιδίων. Οι ετερόλογες μέθοδοι αναστολής πραγματοποιήθηκαν ακολουθώντας τα ίδια ακριβώς βήματα με τις ομόλογες μεθόδους, με μόνες διαφορές
τη διαφορετική αναλογία διάλυσης των ορών
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(1:160) και τις συγκεντρώσεις των πεπτιδίων που
κυμαίνονταν από 10-40 μg/mL.
Διερεύνηση των αλληλουχιών και υπολογιστικές
προβλέψεις
Οι αλληλουχίες των ανοσοεπικρατών επιτόπων
των πεπτιδίων συγκρίθηκαν με τη χρήση της
UniProtKB (version 2010_10) βάσης δεδομένων. Η
έρευνα των πιθανών ομολογιών πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του αλγορίθμου NCBI BLASTP
(version 2.2.17) και βαθμολογήθηκε με τις μήτρες
PAM30. Διαπιστώθηκε ομοιότητα 63% μεταξύ του
πεπτιδίου Ep1 [(aa1-20) APPRLICDSRVLERYLLEAK
ΚΑ] και της περιοχής (aa34-52) της HIV p17 πρωτεΐνης του στρώματος (LVCASRELERFAVNPGLLE).
Κανένα άλλο πεπτίδιο δεν παρουσίασε ομοιότητα
με ανθρώπινες, βακτηριακές ή ιικές πρωτεΐνες
που να μην σχετίζονται με την Epo.
Στατιστικές μέθοδοι
Οι συνεχείς μεταβλητές εκφράστηκαν ως μέσοι
όροι (SD) και συγκρίθηκαν χρησιμοποιώντας τη
στατιστική μέθοδο Student’s t-test, δίχως ζεύγη. Οι
διαφορές μεταξύ των υπό σύγκριση ομάδων χαρακτηρίζονταν ως στατιστικά σημαντικές όταν είχαν
p<0,05. Η κανονικότητα της κατανομής των μαρτύρων εξετάσθηκε με τη δοκιμασία D’Agostino’s K2.
Η ευαισθησία και η ειδικότητα των ELISA για τα πεπτίδια που κατασκευάσθηκαν υπολογίσθηκε με τις
παρακάτω εξισώσεις:
αριθμός αληθώς θετικών
Ευαισθησία=
αριθμός αληθώς θετικών + αριθμός ψευδώς αρνητικών
αριθμός αληθώς αρνητικών
Ειδικότητα=
αριθμός αληθώς αρνητικών + αριθμός ψευδώς θετικών

Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του λογισμικού Prism software package (Graph Software,
Inc).

Αποτελέσματα
Χαρτογράφηση των επιτόπων
Συντέθηκαν δώδεκα εικοσαμερή πεπτίδια, αλληλεπικαλυπτόμενα κατά 7 αμινοξέα, που κάλυψαν το σύνολο της αλληλουχίας του μορίου της
ερυθροποιητίνης, όπως καθορίσθηκε από τους
Lai και συν.15 Οι αλληλουχίες αμινοξέων των πεπτιδίων φαίνονται στο Σχήμα 1.
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Η χαρτογράφηση των επιτόπων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ορών από τρεις διαφορετικές
ομάδες: από ασθενείς με HIV-1 λοίμωξη και αντιEpo (ομάδα 1, n=16), από ασθενείς με HIV-1 λοίμωξη χωρίς αντι-Epo (ομάδα 2, n=16) και από
υγιείς αιμοδότες που είχαν αντιστοιχία σε φύλο
και ηλικία (ομάδα 3, n=16). Οι οροί των ασθενών
που ήταν θετικοί για την παρουσία αντι-Εpo εμφάνισαν σημαντική δραστικότητα με τους ακόλουθους επιτόπους της Εpo: Ep1, Ep5 και Εp12. Τα
πρότυπα σύνδεσης των αντισωμάτων για όλα τα
πεπτίδια που εξετάστηκαν φαίνονται στο Σχήμα
2Α. Τα πεπτίδια Ep1 (1-20aa) και Ep12 (147-166aa)
επέδειξαν σημαντική δραστικότητα στους 13
από τους 16 ορούς ασθενών της ομάδας 1. Η
ELISA για τα πεπτίδια Ep1 και Εp12 εμφάνισε υψηλή ευαισθησία (81,2%) και ειδικότητα (93,7%). Το
πεπτίδιο Ep5, που αντιστοιχεί στην περιοχή 5372 της Epo, επίσης εμφάνισε σημαντική δραστικότητα στους 14 από τους 16 ορούς της ομάδας
1 (Σχήμα 2Β), με υψηλή ευαισθησία (87,5%) και
ειδικότητα (93,7%). Επιπλέον, καθορίσθηκαν και
ελάσσονες επίτοποι του μορίου. Διαπιστώθηκε
σχετικά, ότι το πεπτίδιο Εp7 (79-98aa) αναγνωρίσθηκε σε 5/16 ορούς, με ευαισθησία 31,2%, ενώ
τα υπόλοιπα πεπτίδια έδωσαν θετικές αντιδράσεις με πολύ λίγους ορούς (Σχήμα 2Β). Σχετικά με
τους ορούς των ασθενών της ομάδας 2, αυτοί
δεν εμφάνισαν σημαντική δραστικότητα έναντι
κάποιου πεπτιδίου: ο επίτοπος Ep4 αντέδρασε
θετικά με 2/16 ορούς, ενώ οι επίτοποι Ep1, Ep3,
Ep5, Ep7, Ep9, Ep11 και Ep12 αντέδρασαν με μόνον έναν από τους ορούς των ασθενών που εξετάσθηκαν. Τέλος, οι οροί των υγιών μαρτύρων
έδωσαν χαμηλές τιμές απορρόφησης για όλα τα
υπό εξέταση πεπτίδια (Σχήμα 2Α). Η τάση ορισμένων ορών της ομάδας 2 να αναγνωρίζουν σε
μεγαλύτερη έκταση κάποια από τα πεπτίδια, σε
σχέση με τους μάρτυρες, μπορεί να αποδοθεί
στα υψηλότερα επίπεδα υποστρώματος σύνδεσης που παρατηρούνται σε ορούς ασθενών με
HIV-1, λόγω της ανοσιακής διέγερσης, της ενεργοποίησης των Β λεμφοκυττάρων και της παραγωγής αυτοαντισωμάτων, που παρατηρούνται
στην HIV-1 λοίμωξη.16 Εν κατακλείδι, τρία διαφορετικά πεπτίδια (Ep1, Ep5 και Ep12) εμφάνισαν
σημαντική δραστικότητα, σε σχέση με τις διαφορετικές απορροφήσεις των ορών των διαφορετικών ομάδων. Τα αποτελέσματα των ELISA για τα
πεπτίδια Ep1, Ep5 και Ep12 παρουσιάζονται στο
Σχήμα 2C.
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Ep3

Ep2

Ep1

Ep5

Ep4

Peptide Name
Ep1
Ep2
Ep3
Ep4
Ep5
Ep6
Ep7
Ep8
Ep9
Ep10
Ep11
Ep12

Ep6

Ep7

Ep8

Ep9

Amino-acidresidues
[aa1-20]
[aa14-33]
[aa27-46]
[aa40-59]
[aa53-72]
[aa66-85]
[aa79-98]
[aa92-111]
[aa105-124]
[aa118-137]
[aa131-150]
[aa147-166]

Ep10

Ep11

Ep12

Sequence
APPRLICDSRVLERYLLEAK
RYLLEAKEAENITTGCAEHC
TGCAEHCSLNENITVPDTKV
TVPDTKVNFYAWKRMEVGQQ
RMEVGQQAVEVWQGLALLSE
GLALLSEAVLRGQALLVNSS
ALLVNSSQPWEPLQLHVDKA
QLHVDKAVSGLRSLTTLLRA
LTTLLRALGAQKEAISPPDA
AISPPDAASAAPLRTITADT
RTITADTFRKLFRVYSNFLR
NFLRGKLKLYTGEACRTGDR

Σχήμα 1. Δευτεροταγής δομή του μορίου της ερυθροποιητίνης και η αλληλουχία αμινοξέων των επιμέρους
της τμημάτων
A
Mean ELSA OD
(405 nm)
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Epitope mapping of erythropoietin
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Peptides

Positive
samples (%)
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Ep1
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Ep3
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Ep5

Ep6

Ep7

Ep8

Ep9
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Ep11

Ep12

Peptides
Reactivity against Ep1

2

1

0

3

Anti-Epo (+) Anti-Epo (-) Normals

Reactivity against Ep5

2

1

0

4

OD(405 nm)

OD(405 nm)

3

OD(405 nm)

C

Anti-Epo (+) Anti-Epo (-) Normals

Reactivity against Ep12

3
2
1
0

Anti-Epo (+) Anti-Epo (-) Normals

Σχήμα 2. Χαρτογράφηση των επιτόπων της Epo με τη χρήση εικοσαμερών αλληλεπικαλυπτόμενων
πεπτιδίων. (Α) Σύνδεση των συνθετικών πεπτιδίων της Epo, απεικονιζόμενη ως μέση οπτική πυκνότητα
στα 405 nm, για τις τρεις ομάδες ασθενών που μελετήθηκαν: οι οροί των HIV-1 θετικών, αντι-Epo θετικών,
εμφάνισαν σημαντική δραστικότητα με τρία ξεχωριστά πεπτίδια (Ep1, Ep5, Ep12). (B) Ποσοστό των HIV-1
οροθετικών ασθενών (n=32) με σημαντική δραστικότητα έναντι κάθε συνθετικού πεπτιδίου.
(C) Δραστικότητα, εκφρασμένη ως μέση οπτική πυκνότητα (OD), των τριών κυρίων επιτόπων της Epo με
τους ορούς από δεκαέξι HIV-1 θετικούς-αντι-Epo θετικούς ασθενείς, δεκαέξι HIV-1 θετικούς-αντι-Epo
αρνητικούς ασθενείς και δεκαέξι υγιείς αιμοδότες: πεπτίδιο Ep1, πεπτίδιο Ep5, πεπτίδιο Ep12.
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Δομικά χαρακτηριστικά των ανοσοεπικρατών
περιοχών της Epo
Η ανάλυση της τρισδιάστατης δομής του μορίου της Epo,17 επέτρεψε την ακριβή αναγνώριση
των κύριων Β-κυτταρικών επιτόπων της Εpo. Οι
επίτοποι Εp1 και Ep12, ευρισκόμενοι στο άμινο
(-NH2) και καρβόξυ (-COOH) τελικό άκρο του μορίου, αντίστοιχα (Σχήμα 4C), συγκροτούν μία συνεχόμενη αντιγονική επιφάνεια πάνω στην οποία
συνδέονται τα αυτοαντισώματα και η οποία σταθεροποιείται από έναν δισουλφιδικό δεσμό, που
συνδέει την Cys7 του Ep1 με την Cys161 του Ep12
(Σχήμα 4Α). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιολογική δραστικότητα της Epo είναι η σύνδεσή της
με τον υποδοχέα της (EpoR), που υφίσταται με τη
μορφή ενός προσχηματισμένου διμερούς (Σχήμα
4Β).18 Στην επιφάνεια του μορίου της Epo υπάρχουν δύο ξεχωριστές περιοχές σύνδεσης με τον
υποδοχέα, συνιστώντας μία περιοχή μεγάλης και
μία μικρής συγγένειας. Η περιοχή σύνδεσης με τη
μεγάλη συγγένεια με τον υποδοχέα περιλαμβάνει

inhibition (%)

Αναστολή της σύνδεσης των αντισωμάτων στα
αντιγονικά πεπτίδια
Η ειδικότητα της σύνδεσης των αντισωμάτων
στους κύριους επιτόπους αξιολογήθηκε με πειράματα αναστολής. Διαφορετικοί οροί ασθενών θετικών για την παρουσία αντι-Epo επωάσθηκαν και
με τα τρία συνθετικά πεπτίδια και έδωσαν αναστολές με δοσοεξαρτώμενο τρόπο (Σχήμα 3). Δεν
παρατηρήθηκε καμία αναστολή με το πεπτίδιο
μάρτυρα, που χρησιμοποιήθηκε ως ανασταλτής.
Παρότι τα επίπεδα των ομολόγων αναστολών
σύνδεσης κινούνταν σε μέτρια επίπεδα (50-60%),
εντούτοις ήταν σημαντικά υψηλότερα (περίπου
10x) σε σχέση με αυτά που παρατηρήθηκαν με τη
χρήση των πεπτιδίων μαρτύρων. Αυτό είναι ένα
σύνηθες φαινόμενο στη μέθοδο ELISA, αφού τα
συνθετικά διαλυτά πεπτίδια είναι μικρά ευέλικτα
μόρια που υπάρχουν σε διαφορετικές διαμορφώσεις και δεν μπορούν να ανταγωνισθούν αποτελεσματικά με τα ακινητοποιημένα πεπτίδια, που
αναγνωρίζονται αμφίπλευρα από τα αντισώματα.

50
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Ep12
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20
10
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0

10
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30

40

Inhibitor concentration (μg/ml)

Σχήμα 3. Αποτελέσματα των πειραμάτων ομόλογης αναστολής σε ορούς ασθενών αντι-Epo(+), όπου τα
συνθετικά πεπτίδια Ep1, Ep5 και Ep12 είχαν τον ρόλο ανασταλτών. Η δραστικότητα των διαφορετικών ορών
(S) ανεστάλη με τη χρήση και των τριών πεπτιδίων, σε αντίθεση με το πεπτίδιο μάρτυρα.
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τα αμινοξέα Asn 147, Arg 150 και Gly 151, που ανήκουν στον επίτοπο Ep12, ενώ η περιοχή μικρής
συγγένειας περιλαμβάνει τα αμινοξέα Val 11, Arg
14 και Tyr 15, που ανήκουν στον επίτοπο Ep1.19 Αντίθετα, οι επίτοποι Ep5 και Ep7 αποτελούνται από
αμινοξέα που δεν έχουν κανένα λειτουργικό ρόλο
στη σύνδεση του υποδοχέα.20 Εφόσον οι επίτοποι
Ep1 και Ep12 καταλαμβάνουν το τμήμα του μορίου
της ερυθροποιητίνης που αλληλεπιδρά με τον
υποδοχέα της (Σχήμα 4D), είναι πιθανό η προσκόλληση των κυκλοφορούντων αυτοαντισωμάτων
στην περιοχή αυτή να παρεμποδίζει την αλληλεπίδραση της Epo με τον υποδοχέα της, οδηγώντας
σε μη αποτελεσματική ερυθροποίηση.
Ομοιότητες των αλληλουχιών
Η αναγνώριση της πρωτεύουσας αλληλουχίας
των επιτόπων της Epo κατέστησε εφικτή τη χρήση πρωτεϊνικών βάσεων δεδομένων, για την αναζήτηση ομοιοτήτων με πρωτεΐνες αγνώστου προελεύσεως. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης κατέδειξαν πως όλοι οι κύριοι στόχοι που ανιχνεύθηκαν ανήκαν σε πρωτεΐνες του HIV. Διαπιστώθηκε
λοιπόν πως ο επίτοπος APPRLICDSRVLERYLLEAK

(aa1-20) εμφανίζει ομοιότητα κατά 63% (12/19) με
το θραύσμα 34LVCASRELERFAVNPGLLE52 της HIV-1
gag πολυπρωτεΐνης. Η αλληλουχία αυτή των αμινοξέων αντιστοιχεί στην περιοχή της p17 matrix
πρωτεΐνης (MA), η οποία είναι μία από τις κύριες
πρωτεΐνες από τις οποίες συναποτελείται η gag
πολυπρωτεΐνη.21
Μελέτη της ειδικότητας και των διασταυρούμενων
αντιδράσεων του Ep1
Οι ομοιότητες των αλληλουχιών που παρατηρήθηκαν μας προέτρεψαν να κατασκευάσουμε ένα νέο
πεπτίδιο (HIV1-gag), με πανομοιότυπη αλληλουχία
με την περιοχή (aa 34-52), που αντιστοιχεί στην πρωτεΐνη ΜΑ. Κατασκευάστηκε επίσης και ένα ακόμη
πεπτίδιο με τις ίδιες βάσεις αμινοξέων με το HIV1gag, τοποθετημένες όμως σε διαφορετικές θέσεις
(VLREFARVPENLGESLCAL), για να χρησιμοποιηθεί ως
μάρτυρας. Τόσο τα πεπτίδια που κατασκευάσθηκαν,
όσο και το πεπτίδιο Ep1, εξετάσθηκαν έναντι ορών
(n=10) HIV-1 θετικών ασθενών με και χωρίς αντισώματα έναντι της Epo. Όλοι οι οροί των ασθενών με
αντι-Epo που αντέδρασαν με το πεπτίδιο Ep1, αντέδρασαν και με το πεπτίδιο HIV1-gag (Σχήμα 5).

Σχήμα 4. Τοπολογία των Epo, EpoR, Ep1 και Ep12 σε τρισδιάστατη διαμόρφωση. (Α) Τοπολογία της Epo:
αριστερόστροφη δέσμη τεσσάρων ελίκων. (B) Απεικόνιση του προσχηματισμένου διμερούς του υποδοχέα EpoR. (C)
Απεικόνιση των επιφανειών που καταλαμβάνουν οι δύο κύριοι αντιγονικοί επίτοποι Ep1 (μπλε) και Ep12 (κίτρινο). (D)
Απεικόνιση της αλληλεπίδρασης των Ep1 και Ep12 με το διμερές του EpoR. (E) Απεικόνιση της επιφάνειας των
επιτόπων Ep5 (πορτοκαλί) και Ep7 (γκρι). (F) Απεικόνιση της αδυναμίας αλληλεπίδρασης των Ep5 και Ep7 με τον EpoR.
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Reactivity against Ep1, HIV-gag & control peptides
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Σχήμα 5. Επίπεδα του σχηματισμού αντι-Epo, εκφραζόμενα ως μέση OD στα 405 nm, έναντι του πεπτιδίου
Εp1, του HIV-1-gag πεπτιδίου και του πεπτιδίου-μάρτυρα. Οι οροί των HIV-1 θετικών ασθενών ήταν είτε αντιEpo θετικοί (S1-S5), είτε αντι-Epo αρνητικοί (S6-S10).
S1: anti-ep1 ELISA
70
60
60
50
40
30
20
10
0

B

ep1
gag
ctrl

0

10

20

30

40

Inhinhibition (%)

Inhinhibition (%)

A

50

S1: anti-gag ELISA
70
60
60
50
40
30
20
10
0

ep1
gag
ctrl

0

10

Inhibitor (μg/ml)

ep1
gag
ctrl

0

10

20

30

30

40

50

S4: anti-gag ELISA

40

50

Inhibitor (μg/ml)

Inhinhibition (%)

Inhinhibition (%)

S4: anti-ep1 ELISA
70
60
60
50
40
30
20
10
0

20

Inhibitor (μg/ml)

70
60
60
50
40
30
20
10
0

ep1
gag
ctrl

0

10

20

30

40

50

Inhibitor (μg/ml)

Σχήμα 6. Ετερόλογα πειράματα αναστολής εναντίον των αντιγονικών πεπτιδίων. (Α) Αναστολή της
δραστικότητας των ορών από τα πεπτίδια Ep1, HIV1-gag και το πεπτίδιο μάρτυρα σε αντι-Ep1 ELISA.
(Β) Αναστολή της δραστικότητας των ορών από τα πεπτίδια Ep1, HIV1-gag και το πεπτίδιο μάρτυρα σε
αντι-HIV1-gag ELISA.
Αντίθετα, όπως ήταν αναμενόμενο, κανένας από
τους ορούς που δεν είχαν αντι-Epo, δεν αναγνώρισε
το πεπτίδιο Ep1. Από τους αντι-Epo αρνητικούς
ορούς, ένας (S7) εμφάνισε σημαντική δραστικότητα
με το HIV1-gag, πιθανότατα ως αποτέλεσμα της παρουσίας αντισωμάτων έναντι της p17 MA πρωτεΐνης.22 Κανένας από τους ορούς που εξετάστηκαν
δεν επέδειξε σημαντική δραστικότητα με το πεπτίδιο-μάρτυρα. Όλοι οι οροί των αντι-Epo θετικών
ασθενών που εξετάστηκαν αναγνώρισαν τα πεπτίδια Ep1 και HIV1-gag στον ίδιο βαθμό, ενισχύοντας
την υπόθεση της ύπαρξης ενός μηχανισμού μοριακής μίμησης μεταξύ των δύο πεπτιδίων. Επιπρόσθετα πειράματα αναστολής πραγματοποιήθηκαν με
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σκοπό την επιβεβαίωση της ύπαρξης διασταυρούμενων αντιδράσεων μεταξύ του Ep1 και του HIV1gag. Σε αυτές τις δοκιμασίες ELISA, η δραστικότητα
των αντι-Epo θετικών ορών με το HIV1-gag πεπτίδιο
ανεστάλη μέχρι ποσοστού 59% και μέχρι 50%, όταν
τα πεπτίδια HIV1-gag και Ep1 χρησιμοποιήθηκαν ως
αναστολείς, αντίστοιχα (Σχήμα 6Α). Επίσης, τα ποσοστά αναστολής της δραστικότητας των ορών με το
πεπτίδιο Ep1, όταν τα πεπτίδια Ep1 και HIV1-gag
χρησιμοποιήθηκαν ως αναστολείς, ήταν 52% και
62%, αντίστοιχα (Σχήμα 6Β). Τα αποτελέσματα των
παραπάνω πειραμάτων αναστολής υποδεικνύουν
πως τα πεπτίδια Ep1 και HIV1-gag εμφανίζουν διασταυρούμενες αντιδράσεις.
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Σχήμα 7. (Α) Επίπεδα Epo σε αντι-Epo(+) και αντι-Epo(-) ορούς. (Β) Επίπεδα Hb σε αντι-Epo(+) και
αντι-Epo(-) ορούς. (C) Συσχέτιση των επιπέδων της δραστικότητας μεταξύ των πεπτιδίων Ep1και Ep12
σε αντι-Epo θετικούς ορούς. (D) Επίπεδα Epo σε αντι-Ep1(+) και αντι-Ep1(-) ορούς. (E) Επίπεδα Hb σε
αντι-Ep1(+) και αντι-Ep1(-) ορούς.
Συσχέτιση των αντι-Εpo με την αναιμία και τα
επίπεδα της ερυθροποιητίνης
Οι δύο ομάδες των οροθετικών ασθενών εξετάσθηκαν με βάση τα επίπεδα της Epo και της Hb. Η
ομάδα των αντι-Epo θετικών ασθενών είχε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα Epo [49,33 (26,44) vs.
24,09 (9,46) ng/mL, p<0,001] και χαμηλότερα επίπεδα Hb [11,9 (1,6) vs. 14,1 (1,1) g/dL, p<0,001], σε
σύγκριση με τους αντι-Epo αρνητικούς ασθενείς
(Σχήμα 7Α,Β). Ακολούθως, οι ασθενείς ταξινομήθηκαν σε δύο διαφορετικές ομάδες, με κριτήριο
την ύπαρξη ή όχι αντισωμάτων έναντι των κύριων
Β-κυτταρικών επιτόπων. Εφόσον τα δραστικά επίπεδα των πεπτιδίων Ep1 και Ep12 στους αντι-Εpo
θετικούς ασθενείς ήταν παρόμοια [Spearman’s
rank correlation coefficient (rs) = 0,93, p<0,0001]
(Σχήμα 7C), η ανάλυση πραγματοποιήθηκε μόνο
για τον επίτοπο Εp 1. Με βάση τη θετικότητα έναντι του επιτόπου Ep1, 13 ασθενείς ήταν αντί-Ep1
θετικοί και 19 αρνητικοί. Οι ασθενείς με αντισώματα έναντι του επιτόπου Ep1, σε σχέση με αυτούς που δεν είχαν, εμφάνιζαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα ερυθροποιητίνης [53,63 (27,32) vs.
25,15 (9,49) ng/mL, p<0,001] και χαμηλότερα επίπεδα αιμοσφαιρίνης [11,8 (1,7) vs. 14 (1,4) g/dL,
p<0,001] (Σχήμα 7C,D). Επιπλέον, 9/13 (69%) αντιΕp1 ασθενείς είχαν αναιμία και μόνο 4/19 (21%)
από την άλλη ομάδα (p<0,05).
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Συζήτηση

Με την παρούσα μελέτη, καταδείξαμε ότι η
πλειονότητα των κυκλοφορούντων αντισωμάτων
έναντι της Epo σε οροθετικούς ασθενείς κατευθύνεται έναντι των παρακάτω γραμμικών επιτόπων:
1-20aa (Ep1), 54-72aa (Ep5) και 147-166aa (Εp12).
Επιπλέον, οι επίτοποι Εp1 και Εp12 ανήκουν στην
ίδια λειτουργική περιοχή της Epo η οποία αλληλεπιδρά με τον υποδοχέα της (EpoR). Ο επίτοπος
Ep1 παρουσιάζει ομοιότητα της αλληλουχίας του
με το τμήμα 34LVCASRELERFAVNPGLLE52 της HIV-1
p17 πρωτεΐνης του στρώματος. Περαιτέρω πειράματα σύνδεσης και αναστολής επιβεβαίωσαν την
ειδικότητα της σύνδεσης του επιτόπου Ep1 με το
HIV-p17gag ανάλογο. Τα δεδομένα αυτά υποδεικνύουν πως η μοριακή μίμηση αποτελεί μηχανισμό που συμβάλλει στην παθογένεση των αντιEpo και της HIV-1 σχετιζόμενης αναιμίας.
Η αναιμία αποτελεί τη συνηθέστερη αιματολογική διαταραχή μεταξύ των ασθενών με λοίμωξη
από τον HIV-1,23 με σημαντικές επιπτώσεις στην
ποιότητα ζωής, τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητά τους.1 Διάφοροι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί
έχουν αναγνωρισθεί ότι συμμετέχουν στην αναιμία που σχετίζεται με τον HIV-1.24 Μεταξύ αυτών
περιλαμβάνεται και η ανεπαρκής ανταπόκριση
στην Epo, όπου ακόμα και πολύ αυξημένα επίπεδα Epo αποτυγχάνουν να διεγείρουν επαρκώς
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την ερυθροποίηση.2 Η παθοφυσιολογία του φαινομένου αυτού παραμένει ακόμη ανεξήγητη. Σε
προηγούμενη μελέτη μας,8 καταδείξαμε πως η
παρουσία των αντι-Epo σχετίζεται με την ύπαρξη
αυξημένου κινδύνου εμφάνισης αναιμίας και αυξημένα επίπεδα Epo. Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε με σκοπό να ξεκαθαρίσει εάν τα αντιEpo είναι σημαντικά στην παθογένεση της αναιμίας ή, όπως και άλλα κυκλοφορούντα αυτοαντισώματα, στερούνται κλινικής σημασίας6 και υφίστανται ως αποτέλεσμα της συνεχούς ενεργοποίησης του ανοσοποιητικού συστήματος.25
Στοιχείο κλειδί στη μελέτη του ρόλου των αυτοαντισωμάτων αποτελεί ο καθορισμός της ειδικότητάς τους, διά μέσου της αναγνώρισης Β κυτταρικών επιτόπων στο στόχο του αυτοαντιγόνου.
Στην παρούσα μελέτη, η χαρτογράφηση των Β
κυτταρικών επιτόπων των αντι-Epo πραγματοποιήθηκε με τη χρήση εικοσαμερών αλληλεπικαλυπτόμενων πεπτιδίων. Τα αποτελέσματα έδειξαν
εκλεκτική σύνδεση των αντι-Epo θετικών ορών
με τρεις ξεχωριστούς επιτόπους, που καλύπτουν
τις αλληλουχίες 1-20aa (Ep1), 54-72aa (Ep5) και
147-166aa (Εp12) στην επιφάνεια του μορίου της
Epo. Η ειδικότητα της σύνδεσης των αντισωμάτων επιβεβαιώθηκε με τη διενέργεια ομολόγων
πειραμάτων αναστολής.
Στη συνέχεια, μελετήθηκαν τα δομικά χαρακτηριστικά των ανοσοεπικρατών περιοχών της
Epo, ώστε να αποσαφηνισθεί ο βιολογικός ρόλος
των επιτόπων. Η ανάλυση της τρισδιάστατης δομής κατέδειξε πως οι δύο κύριοι αντιγονικοί επίτοποι, Ep1 και Ep12, που καταλαμβάνουν το άμινο- και το καρβόξυ- τελικό άκρο του μορίου,
αντίστοιχα, και βρίσκονται σε κοντινές θέσεις
ομοιοπολικά συνδεόμενοι μέσω ενός δισουλφιδικού δεσμού, συγκροτούν μία συνεχόμενη
αντιγονική επιφάνεια, πάνω στην οποία συνδέονται τα αυτοαντισώματα. Οι επίτοποι Ep1 και
Ep12 συνιστούν την περιοχή της Epo που έχει σε
παλαιότερες μελέτες περιγραφεί πως αλληλεπιδρά με τον EpoR,17 οπότε η σύνδεση των αντιEpo στη συγκεκριμένη επιφάνεια του μορίου της
ερυθροποιητίνης αναμένεται να διακόπτει τη
σύνδεση Epo-EpoR, οδηγώντας σε ανεπαρκή
ερυθροποίηση.
Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι ο μηχανισμός δράσης των αντι-Epo στους ασθενείς με
HIV-1 λοίμωξη είναι τελείως διαφορετικός από
αυτόν που περιγράφηκε από την Casadevall και
συν26 σε μη οροθετικούς ασθενείς, που ανέπτυξαν
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απλασία της ερυθράς σειράς κατά τη διάρκεια της
θεραπείας τους με ανασυνδυασμένη ανθρώπινη
ερυθροποιητίνη. Στην περίπτωση αυτή, τα αντισώματα είχαν εξουδετερωτική δράση στην Epo,
οδηγώντας στην καταστροφή του μορίου και σε
μη ανιχνεύσιμα επίπεδά του στους ορούς της
πλειονότητας του πληθυσμού που εξετάσθηκε.
Αντίθετα, σε μία προηγούμενη μελέτη HIV-1 θετικών ασθενών,8 όπως και στην παρούσα μελέτη, οι
ασθενείς που ήταν θετικοί για την ύπαρξη αυτοαντισωμάτων έναντι της Epo εμφάνισαν σημαντικά υψηλότερους τίτλους Epo σε σύγκριση με τους
αντι-Epo αρνητικούς, γεγονός που μπορεί να
αποδοθεί στη διακοπή της αλληλεπίδρασης της
Epo με τον ΕpoR, με αποτέλεσμα τη μη αποδοτική
ερυθροποίηση και την αντιδραστική παραγωγή
μεγαλυτέρων ποσοτήτων Epo. Μία εναλλακτική
υπόθεση για τη ερμηνεία των αυξημένων επιπέδων Epo που παρατηρούνται σε αντι-Epo θετικούς ασθενείς με αναιμία θα μπορούσε να αποδώσει το φαινόμενο όχι στη λειτουργική δράση
των αντισωμάτων, αλλά στη φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού στην αναιμία. Απάντηση
σε αυτή την εναλλακτική προσέγγιση έχει ήδη
δοθεί σε προηγούμενη μελέτη μας, όπου συγκρίναμε αντι-Epo θετικούς (n=19) και αντι-Epo αρνητικούς (n=8) ασθενείς με αναιμία. Παρατηρήσαμε
ότι οι αντι-Epo θετικοί ασθενείς είχαν σημαντικά
υψηλότερα επίπεδα Epo [66,4 (83,5) vs. 24,3 (6)
ng/mL, p<0,05)], ενώ τα επίπεδα της αιμοσφαιρίνης ήταν παρόμοια μεταξύ των δύο ομάδων
[10,86 (1,51) vs. 11,41 (0,47) g/dL, p=0,8]. Τα παραπάνω ευρήματα ενισχύουν την υπόθεση ότι τα
υψηλά επίπεδα Epo που ανιχνεύονται σε αντιEpo θετικούς, HIV-1 θετικούς ασθενείς με αναιμία δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της φυσιολογικής
αντιδραστικής παραγωγής Epo λόγω της ύπαρξης αναιμίας, αλλά και της μη αποτελεσματικής
ερυθροποίησης οφειλόμενης στη δράση των
αντι-Epo.
Η ταυτοποίηση των κύριων Β κυτταρικών επιτόπων στο μόριο της Εpo οδήγησε στην αναζήτηση ομολόγων αλληλουχιών από πρωτεϊνικές
βάσεις δεδομένων. Διαπιστώθηκε ότι ο επίτοπος
Ep1 παρουσιάζει ομοιότητα της αλληλουχίας του
με το τμήμα 34LVCASRELERFAVNPGLLE52 της HIV1 gag πολυπρωτεΐνης, το οποίο αντιστοιχεί στην
περιοχή της p17 MA πρωτεΐνης.27 Η gag πολυπρωτεΐνη αποτελείται από τρία κύρια συμπτυγμένα πολυπεπτίδια, το ΜΑ (p17), το καψίδιο (p24)
και το νουκλεοκαψίδιο (p7), καθώς και από τρία
HELLENIC ARCHIVES of AIDS, 2012; 20(1):5-16

Τα κυκλοφορούντα αντισώματα έναντι της ερυθροποιητίνης

μικρότερα πεπτίδια (p1, p2, p6).21,28 Η ΜΑ, η οποία
συνιστά το Ν-τελικό τμήμα του gag πολυπρωτεϊνικού μορίου, συμμετέχει στη σύνδεση της μεμβράνης και στη συναρμολόγηση του ιού, στη
στόχευση της gag, στην ενσωμάτωση της env,
καθώς και στα πρώιμα γεγονότα μετά την είσοδο του ιού.29
Οι παραπάνω ομοιότητες των αλληλουχιών
του Ep1 και της p17 μας προέτρεψαν να μελετήσουμε την ανοσολογική απάντηση έναντι των
περιοχών αυτών σε ορούς HIV-1 θετικών ασθενών με και χωρίς αντι-Epo. Τα αποτελέσματα
έδειξαν ότι οι οροί των αντι-Epo θετικών ασθενών εμφανίζουν αντισώματα έναντι και των δύο
πεπτιδίων. Μόνο ένας ορός αντι-Epo αρνητικού
ασθενούς εμφάνισε δραστικότητα έναντι της
gag-p17 πρωτεΐνης, φαινόμενο που μπορεί να
αποδοθεί στην ύπαρξη αντισωμάτων που κατευθύνονται εναντίον της δομικής αυτής πρωτεΐνης
του ιού.22 Η χρησιμοποίηση των πεπτιδίων ως
αναστολέων στα πειράματα αναστολής και διασταυρούμενης αναστολής επιβεβαίωσε την ειδικότητα της ανοσιακής αντίδρασης. Τα δεδομένα
αυτά δείχνουν ότι η HIV-1 στρωματική πρωτεΐνη
πιθανότατα επάγει την παραγωγή των αντι-Epo,
μέσω του μηχανισμού της μοριακής μίμησης. Το
γεγονός αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, αφού διάφορες πρωτεϊνικές αλληλουχίες, κοινές μεταξύ
των πρωτεϊνών του ανθρώπου και αυτών του
HIV-1, αναγνωρίζονται διασταυρούμενα ως αυτοαντισώματα: τα HLA-DR4, HLA-DR2, διάφορες
περιοχές του TCR, η Fas πρωτεΐνη, διάφορα λειτουργικά τμήματα της IgG και IgA, καθώς και η
anti-GPIIIa εμφανίζουν ομόλογες αλληλουχίες με
διάφορες πρωτεΐνες του HIV-1. 30,31
Συμπερασματικά, η μελέτη μας απέδειξε πως
τα αντι-Epo αυτοαντισώματα κατευθύνονται
έναντι ειδικών γραμμικών Β κυτταρικών επιτόπων, που βρίσκονται στα -NH2 και -COOH τελικά
άκρα του μορίου της ερυθροποιητίνης. Οι επίτοποι αυτοί εντοπίζονται στο σημείο σύνδεσης του
πρωτεϊνικού μορίου της ερυθροποιητίνης με τον
υποδοχέα της και εμφανίζουν μεγάλη ευαισθησία και ειδικότητα. Ένας από τους επιτόπους αυτούς, ο Ep1, εμφανίζει μοριακή ομολογία με την
p17 πρωτεΐνη του HIV-1, οδηγώντας στο συμπέρασμα πως η παρουσία των αντι-Epo μπορεί να
αποδοθεί στο μηχανισμό της μοριακής μίμησης.
Περαιτέρω πειράματα στο εργαστήριο μας θα
στοχεύσουν να χυθεί φως στη λειτουργικότητα
των αντισωμάτων αυτών.
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ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΜΑ

Καλές πρακτικές πρόληψης του AIDS - H χρήση
του γρήγορου τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων HIV 1,2
σε δείγμα στοματικού υγρού
Μ.Α. Μέλιου,1 Α.Δ. Κανακάρη2
Περίληψη
Σκοπός: Η διερεύνηση της χρησιμότητας του γρήγορου τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων HIV1,2 στο
στοματικό υγρό ως ένα μέτρο δευτερογενούς πρόληψης.
Υλικό και Μέθοδοι: Το δείγμα αποτέλεσαν 992 άτομα, 18-61 ετών, που εξετάστηκαν σε χρονική
περίοδο 14 μηνών με χρήση του γρήγορου τεστ. Καταγράφηκαν οι ακόλουθες παράμετροι: φύλο,
εθνικότητα, προηγούμενη επικίνδυνη συμπεριφορά, πραγματοποίηση εξέτασης για τον ιό στο παρελθόν και αποτέλεσμα της δοκιμασίας.
Αποτελέσματα: Το 69,6% των εξεταζομένων ήταν άνδρες. Η συντριπτική πλειοψηφία των εξεταζομένων (85,5%) ήταν Έλληνες. Περίπου οι μισοί (50,8%) είχαν επιδείξει κάποιου τύπου επικίνδυνη συμπεριφορά και το 44,3% του συνόλου είχε επανεξεταστεί στο παρελθόν. Τέλος, το 2,9 % εμφάνισε
θετικό αποτέλεσμα στη δοκιμασία, και το 80% αφορούσε άτομα που γνώριζαν ότι επιδείκνυαν κάποιου είδους επικίνδυνη συμπεριφορά.
Συμπεράσματα: Οι άνδρες εξετάζονται συχνότερα. Θετικό αποτέλεσμα εμφανίζεται κατά κύριο
λόγο σε άτομα με επικίνδυνη συμπεριφορά. Αν και αρκετοί εξετάζονται, πολλοί συνεχίζουν να επιδεικνύουν επικίνδυνη συμπεριφορά.
Λέξεις κλειδιά: γρήγορο τεστ, HIV, AIDS, αντισώματα.
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Good practices in preventing AIDS - Τhe use of rapid
HIV 1, 2 antibodies test in oral fluid specimen
M.A. Meliou,1 A.D. Kanakari2
Abstract
Purpose: HIV/AIDS is a fast growing phenomenon in Greece and the need for an accurate and fast
way of testing has become imperative. The stigma following the syndrome, the fear of testing and
the psychological burden of waiting the results establish the need for a rapid, accurate, anonymous
test. The purpose of this study is to estimate the usefulness of a rapid HIV testing as a tool in secondary prevention. This particular action was intended to focus both on native population and on immigrants, since migration flow has affected the country during the latest years.
Material and Method: 992 individuals were tested through the use of rapid HIV1,2 antibodies test
in oral fluid. All individuals were between 18-61 years of age and participated voluntarily. The following parameters were examined: sex, country of origin, previous dangerous behaviour (concerning
exposure to HIV), previous testing for HIV and test results.
Results: 69.6% of tested individuals were male. The vast majority (85.5%) were of Greek origin. Half
(50.81%) of our specimen reported dangerous behaviour in the past and 44.3% had previously been
tested for HIV. Finally, 2.9% of tests were positive for HIV antibodies.
Conclusions: Most individuals with positive test reported unsafe practices. Men have less hesitation
to being tested. Even though half of them have already been tested in the past, many continue to
show dangerous behaviour.
Key words: rapid test, HIV, AIDS, antibodies.
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2
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Εισαγωγή

Το AIDS παρουσιάζει αυξητικές τάσεις στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και η ανάγκη γρήγορης
και έγκαιρης εξέτασης καθίσταται επιτακτική. Το
στίγμα που συνοδεύει το σύνδρομο, ο φόβος της
εξέτασης και το ψυχικό φορτίο που επιβαρύνει
την αναμονή των αποτελεσμάτων καθιστά απαραίτητη τη χρήση μιας ανώνυμης, ανώδυνης,
γρήγορης και αξιόπιστης μεθόδου εξέτασης και
διάγνωσης. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι
η διερεύνηση της χρησιμότητας του γρήγορου
τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων HIV 1,2 ως ένα μέτρο δευτερογενούς πρόληψης. Παράλληλα, ερευνήθηκε ο βαθμός της ενημέρωσης του κοινού
σχετικά με τον ιό και εμμέσως η αποτελεσματικότητα της πρωτογενούς πρόληψης μέχρι σήμερα.
Η συγκεκριμένη δράση δεν είχε σκοπό να εστιάσει μόνο στο γηγενή πληθυσμό αλλά και να προσεγγίσει το μεταναστευτικό ρεύμα σε όλο το εύρος των εθνικοτήτων που την τελευταία 6ετία έχει
επηρεάσει τη χώρα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως ήδη το 2010 οι διαγνωσμένοι οροθετικοί έφθαναν τους 10.452 σύμφωνα με επίσημα
στοιχεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.1 Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 1/1.000 του πληθυσμού της χώρας.
Συνεπώς, η ανάγκη για βελτίωση της δευτερογενούς πρόληψης, δηλαδή των μεθόδων έγκαιρης
διάγνωσης του ιού που συνεπάγονται μείωση της
μεταδοτικότητας, αλλά και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της θεραπευτικής πιθανότητας
των οροθετικών, καθίσταται επιτακτική.
Ο μεγάλος χρόνος αναμονής σε πολλά νοσοκομεία, όπου πραγματοποιείται ο αιματολογικός
έλεγχος, αλλά και το γεγονός πως σε πολλές μονάδες απαιτείται από τον εξεταζόμενο να δώσει
στοιχεία ταυτότητας προκειμένου να εξεταστεί,
αποτελούν σημαντικό αποτρεπτικό παράγοντα
για πολλά άτομα στο να εξεταστούν. Για το λόγο
αυτό απαιτείται η χρήση ενός έγκυρου και φθηνού τρόπου εξέτασης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ευρεία και ανώνυμη βάση, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος στιγματισμού αλλά και ταυτόχρονα να μην αποτρέπει το άτομο από το να
εξεταστεί.2,3

Υλικό και μέθοδοι

Η ΜΚΟ PRAKSIS διοργάνωσε μια ευρεία εκστρατεία ενημέρωσης, πρόληψης αλλά και εξέτασης
που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2010. Στο διάστημα
αυτό παρήχθη έντυπο ενημερωτικό υλικό και διαφημιστικά ενημερωτικά μηνύματα, τηλεοπτικά
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και ραδιοφωνικά. Το κύριο μήνυμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν το «Πάρε – Φόρα - Εξετάσου». Παράλληλα, λειτούργησε τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης για τους τρόπους εξέτασης αλλά και
τους κινδύνους μετάδοσης. Ταυτόχρονα, ξεκίνησε εκστρατεία έγκαιρης διάγνωσης χρησιμοποιώντας ένα γρήγορο τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων
HIV 1/2 σε δείγμα στοματικού υγρού. Το τεστ που
χρησιμοποιήθηκε είναι το OraQuick ADVANCE®
Rapid HIV-1/2 Antibody Test από την OraSure
Technologies. Το συγκεκριμένο τεστ έχει λάβει
την έγκριση από τον FDA από το 2002. Όσον αφορά την αξιοπιστία του τεστ, έχει ειδικότητα 99,8%
και ευαισθησία 99,3% στο στοματικό υγρό και το
παράθυρο διάγνωσης είναι 3 μήνες από την πιθανή λοίμωξη.4,6
Τα τεστ πραγματοποιήθηκαν τόσο στα πολυϊατρεία της οργάνωσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,
όσο και σε βάση εξορμήσεων σε σημεία στόχους. Για
το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε μια κινητή μονάδα, η οποία σταθμεύοντας σε πολυσύχναστα σημεία, σε χώρους φεστιβάλ και εκδηλώσεων αλλά και
σε γνωστά cruising points, με ταυτόχρονη διανομή
φυλλαδίων από τα στελέχη της οργάνωσης, προσέφερε τη δυνατότητα εξέτασης μέσω του γρήγορου
τεστ. Τόσο στα πολυϊατρεία όσο και στην κινητή μονάδα η διεξαγωγή του τεστ γινόταν σε ανώνυμη
βάση και η διαδικασία περιελάμβανε 3 μέρη: precounseling, εξέταση και post-counseling. Για το
λόγο αυτό στη διαδικασία συμμετείχαν τόσο επαγγελματίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές), όσο και επαγγελματίες ψυχοκοινωνικού προφίλ (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κ.λπ.). Η σημασία της συμβουλευτικής κατά τη διεξαγωγή του τεστ έγκειται στην
εξατομικευμένη προσέγγιση του κάθε εξεταζόμενου με σκοπό την καλύτερη πρόληψη και τη μείωση
του αισθήματος στιγματισμού λόγω της εξέτασης.2,3
Κατά τη διάρκεια του pre-counseling ο επαγγελματίας ενημέρωνε τον εξεταζόμενο για τους τρόπους
μετάδοσης, τρόπους πρόληψης και ερευνούσε τη
συμπεριφορά του εξεταζόμενου. Ακόμα διερευνούσε αν ο εξεταζόμενος μπορούσε να συμμετέχει
(λόγω του παραθύρου διάγνωσης). Ακολουθούσε η
ενημέρωση από τον επαγγελματία υγείας ο οποίος
έλυνε τυχόν απορίες του εξεταζόμενου και επεξηγούσε τη διαδικασία του τεστ. Ο επαγγελματίας
υγείας επίσης είχε την ευθύνη της ανακοίνωσης του
αποτελέσματος. Ακολούθως, κατά τη διάρκεια του
post-counseling, ο εξεταζόμενος είχε ψυχολογική υποστήριξη σε περίπτωση ανίχνευσης αντισωμάτων (θετικού αποτελέσματος) αλλά και
HELLENIC ARCHIVES of AIDS, 2012; 20(1):17-20

Καλές πρακτικές πρόληψης του AIDS

συμβουλευτική για τη μελλοντική συμπεριφορά
του ώστε να προστατεύεται αποτελεσματικά.
Σε περίοδο 14 μηνών εξετάστηκαν συνολικά
992 άτομα. Τα άτομα που συμμετείχαν ήταν 18-61
ετών και συμμετείχαν εθελοντικά. Εξετάστηκαν οι
ακόλουθες παράμετροι: φύλο, εθνικότητα, προηγούμενη επικίνδυνη συμπεριφορά (όσον αφορά
την έκθεση στον ιό), πραγματοποίηση εξέτασης
για τον ιό στο παρελθόν και καταγράφηκε το αποτέλεσμα της δοκιμασίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι
ως κριτήριο επικίνδυνης συμπεριφοράς χρησιμοποιήθηκε το υποκειμενικό κριτήριο του εξεταζόμενου για τον κίνδυνο να έχει εκτεθεί στον ιό.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
(σύνολο εξετασθέντων: 992 άτομα)

504; 51%

488; 49%
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Εικόνα 3. Εξεταζόμενοι που επιδείκνυαν επικίνδυνη
συμπεριφορά (με βάση το υποκειμενικό τους κριτήριο).
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΓΙΑ HIV
(σύνολο εξετασθέντων: 992 άτομα)

Αποτελέσματα

Το 69,56% των εξετασθέντων ήταν άνδρες (Εικόνα 1). Η συντριπτική πλειοψηφία των εξεταζομένων (85,48%) ήταν Έλληνες. Όπως φαίνεται
στην Εικόνα 2, η συχνότητα των υπολοίπων χωρών καταγωγής ακολουθεί τα μεταναστευτικά
ρεύματα των τελευταίων ετών. Περίπου οι μισοί
(50,81%) είχαν επιδείξει κάποιου τύπου επικίνδυνη συμπεριφορά, όπως την όριζαν οι ίδιοι (Εικόνα
3), και το 44,35% του συνόλου είχε επανεξεταστεί
στο παρελθόν για HIV (Εικόνα 4). Τέλος, το 2,92%
εμφάνισε θετικό αποτέλεσμα στη δοκιμασία (Εικόνα 5), ποσοστό που αντιστοιχεί σε 29 άτομα.

440; 44%

552; 56%
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Εικόνα 4. Πραγματοποίηση ελέγχου για HIV στο
παρελθόν.
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ
(σύνολο εξετασθέντων: 992 άτομα)
29; 3%

ΦΥΛΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ
(σύνολο εξετασθέντων: 992 άτομα)
963; 97%
302; 30%

690; 70%

ΑΝΔΡΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Εικόνα 5. Αποτελέσματα του τεστ ανίχνευσης
αντισωμάτων.
Εικόνα 1. Φύλο εξεταζομένων.
ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ
(σύνολο εξετασθέντων: 992 άτομα)
28; 3%
70; 7%

24; 2%

16; 2%
6; 1%
848; 85%
ΕΛΛΑΔΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
ΣΟΜΑΛΙΑ
ΠΑΚΙΣΤΑΝ
ΑΛΛΟ

Εικόνα 2. Χώρες προέλευσης εξεταζομένων.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS, 2012; 20(1):17-20

Τα περισσότερα από τα εξεταζόμενα άτομα δεν
θέλησαν να αποκαλύψουν τη σεξουαλική τους
ταυτότητα, παρά το γεγονός ότι το τεστ διεξαγόταν ανώνυμα. Παρόλα αυτά, γνωρίζουμε ότι από
τα θετικά τεστ (αυτά κατά τα οποία ανιχνεύθηκαν
αντισώματα έναντι του HIV), 12 αφορούσαν MSM
(men having sex with men), 3 άτομα ετεροσεξουαλικής συμπεριφοράς αφρικανικής καταγωγής και 2
χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών. Ακόμα πρέπει
να σημειωθεί ότι όλα τα τεστ που ανίχνευσαν αντισώματα αντιστοιχούσαν σε άτομα 25-39 ετών, και
το 80% αφορούσε άτομα που γνώριζαν ότι επιδείκνυαν κάποιου είδους επικίνδυνη συμπεριφορά.
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Συζήτηση

Όπως είναι αναμενόμενο, τα θετικά αποτελέσματα αντιστοιχούν κατά κύριο λόγο σε άτομα
με επικίνδυνη συμπεριφορά. Οι άνδρες φαίνεται
να έχουν λιγότερες αναστολές στο να εξετασθούν. Παρόλο που σχεδόν ένα στα δύο άτομα
έχει ξαναεξεταστεί στο παρελθόν και επομένως,
έχει κάποιο βαθμό ευαισθητοποίησης στο θέμα
του ιού, πολύ υψηλό ποσοστό συνεχίζει εν γνώσει του να επιδεικνύει κάποιου είδους επικίνδυνη συμπεριφορά.
Το γρήγορο τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων στο
στοματικό υγρό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί
κάλλιστα ως ένα μέσο έγκαιρης διάγνωσης. Μην
απαιτώντας τη χρήση αίματος για τη διάγνωση, είναι πολύ προσιτό στους εξεταζόμενους και εμπεριέχει πρακτικά μηδενικό κίνδυνο για τους επαγγελματίες παροχής υγείας. Ταυτόχρονα, είναι εύκολο
στη χρήση και για το λόγο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον ίδιο τον εξεταζόμενο χωρίς την
παρεμβολή επαγγελματία. Όταν βέβαια πραγματοποιείται στο πλαίσιο συμβουλευτικής και υπό τη
διακριτική επίβλεψη επαγγελματιών υγείας, μειώνεται κατά πολύ ο κίνδυνος στιγματισμού και παρέχεται ενδελεχής ενημέρωση αλλά και ψυχολογική στήριξη.2,3.5 Χάρη σε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, το συγκεκριμένο τεστ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως αποτελεσματικό μέτρο δευτερογενούς πρόληψης. Πιθανόν εάν διατεθεί ευρέως στην
αγορά να μπορέσει να λάβει τη διάσταση της
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αυτοεξέτασης με όλα τα κοινωνικοοικονομικά
αλλά και ιατρικά οφέλη που έχουμε δει στο παρελθόν με άλλες μεθόδους αυτοεξέτασης, με καλύτερο ίσως παράδειγμα την αυτοεξέταση μαστού.
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CASE REPORT

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Ασυνήθης εντόπιση αφροδισίου λεμφοκοκκιώματος σε
ασθενή με HIV νόσο
Δ. Δημητροπούλου,1 Δ. Κανούτος,2 Δ. Κουμουνδούρου,3 Κ. Ακινόσογλου,1 Δ. Παπαβασιλείου,2
Χ.Α. Γώγος,1 Γ. Πάνος1
Περίληψη
Το αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα είναι αποκλειστικά σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα που οφείλεται
στα Chlamydia trachomatis και εκδηλώνεται συνήθως με έλκη στην περιοχή των έξω γεννητικών
οργάνων και βουβωνική λεμφαδενοπάθεια. Αν και σπάνιο νόσημα, η συχνότητά του φαίνεται ότι τα
τελευταία χρόνια αυξάνει κυρίως σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως άνδρες που έχουν σεξουαλική
επαφή με άνδρες και άτομα με HIV λοίμωξη. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται περιστατικό με ασυνήθη
εντόπιση της νόσου.
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Λέξεις κλειδιά: αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα, Chlamydia trachomatis, HIV λοίμωξη.

Unusual presentation of lymphogranuloma venereum in
an HIV infected patient
D. Dimitropoulou,1 D. Kanoutos,2 D. Koumoundourou,3 K. Akinosoglou,1 D. Papavasileiou,2
C.A. Gogos,1 G. Panos1
Abstract
Lymphogranuloma venereum (LGV) is a sexually transmitted disease (STD) caused by Chlamydia
trachomatis serovar L1, L2 and L3. LGV typically presents with one or more genital ulcers or papules,
followed by the development of unilateral or bilateral lymphadenopathy. Although the incidence of
LGV in the western world is low, new cases have been recognized during the last years especially in
specific groups, such as HIV infected patients. We report a case of a black male with poorly controlled
HIV infection, who presented with a painless ulcer of the lip and painful perianal and perigenital ulcers.
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Key words: lymphogranuloma venereum, Chlamydia trachomatis, HIV infection.
Εισαγωγή

Το αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα είναι αποκλειστικά σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα που οφείλεται στα Chlamydia trachomatis ορότυποι L1, L2
και L3.1 Σε αντίθεση με τις άλλες χλαμυδιακές λοιμώξεις του ουρογεννητικού συστήματος, που συνήθως περιορίζονται στις επιθηλιακές επιφάνειες,
οι L ορότυποι είναι περισσότερο διηθητικοί, μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή φλεγμονή, συχνά με
συστηματικά φαινόμενα και έχουν προτίμηση
στον λεμφικό ιστό1. Η συνήθης εκδήλωση της νόσου στα αρχικά στάδια είναι η εμφάνιση ανώδυνης βλατίδας ή έλκους στα έξω γεννητικά όργανα,
που ακολουθείται από την ανάπτυξη αμφοτερόπλευρης ή ετερόπλευρης βουβωνικής λεμφαδενοπάθειας στο δεύτερο στάδιο της νόσου. Στη
συνέχεια, οι λεμφαδένες μπορεί να διαπυηθούν,

να παροχετευθούν αυτόματα ή, σε χρόνιες λοιμώξεις, να οδηγήσουν σε λεμφοίδημα και σε σχηματισμό συριγγίων.2 Η εμφάνιση πρωκτίτιδας ή
πρωκτοκολίτιδας μπορεί να αποτελέσει τη μοναδική εκδήλωση της νόσου και, με την πάροδο των
χρόνων, εάν παραμείνει χωρίς θεραπεία, να οδηγήσει σε στενώσεις, συρίγγια, ακόμα και σε διάτρηση του εντέρου.3
Το αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα ενδημεί κυρίως
σε περιοχές της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής και θεωρείται σπάνιο νόσημα του
Δυτικού κόσμου. Τα τελευταία χρόνια όμως, έχει
παρατηρηθεί στην Ευρώπη αύξηση των περιστατικών της νόσου, κυρίως σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως σε άνδρες που έχουν σεξουαλικές
επαφές με άλλους άνδρες (Men who have Sex
with Men - MSM) και σε άτομα με HIV λοίμωξη,

21

Δ. Δημητροπούλου και συν.

ενώ συχνά συνυπάρχει με άλλα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα.4,5,6 Στη συνέχεια περιγράφεται περιστατικό με ασυνήθη εντόπιση της νόσου.

Παρουσίαση περιστατικού

Πρόκειται για ασθενή 36 ετών, Νιγηριανής καταγωγής, ο οποίος παρακολουθείται στη ΜΕΛ Πατρών από το 2005 λόγω HIV λοίμωξης και βρίσκεται υπό αντιρετροϊική αγωγή χωρίς ανταπόκριση,
λόγω μη συμμόρφωσης. Ο ασθενής προσήλθε
στα ιατρεία μας λόγω εμφάνισης ελκωτικής περιοχής, ανώδυνης, σκληρής και υπεγερμένης, διαμέτρου 15 mm, εντοπιζόμενης στην εσωτερική
επιφάνεια του αριστερού κάτω χείλους (Εικόνα 1).
Δεν υπήρχε πυρετός ή άλλα συστηματικά φαινόμενα. Ο ασθενής ανέφερε επίσης παρόμοιο έλκος
μικρότερης έκτασης στο ακρορίνιο 3 εβδομάδες
πριν την εμφάνιση της βλάβης στο χείλος, το
οποίο υποχώρησε από μόνο του.

Εικόνα 1: Έλκος στην έσω επιφάνεια του χείλους
Από το κοινωνικό ιστορικό αναφέρθηκαν στοματογεννητικές σεξουαλικές επαφές, χωρίς προφυλάξεις, με άγνωστα άτομα, τους τελευταίους
δύο μήνες. Δεν αναφέρθηκαν ταξίδια στο εξωτερικό τα τελευταία έτη και δεν υπάρχει ιστορικό
χρήσης ενδοφλέβιων ουσιών.
Κλινικά, δεν διαπιστώθηκαν διογκωμένοι τραχηλικοί λεμφαδένες, ούτε υπήρχαν άλλα παθολογικά σημεία από τη φυσική εξέταση. Ο ασθενής
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κατά την εκδήλωση των συμπτωμάτων είχε πολύ
μικρό αριθμό CD4+ Τ λεμφοκυττάρων (CD4=9/
μL) και υψηλό ιικό φορτίο (HIV-RNA=166.000 c/
mL). Από τον αιματολογικό έλεγχο διαπιστώθηκε
λευκοπενία (λευκοκύτταρα=2530/μL - πολυμορφοπύρηνα=25%, λεμφοκύτταρα=42%, μονοκύτταρα=22%, ηωσινόφιλα=11%), χωρίς άλλα σημαντικά ευρήματα. Ο ορολογικός έλεγχος ανέδειξε
αρνητικές ειδικές και μη ειδικές τρεπονημικές
οροαντιδράσεις (RPR και TPHA), προηγούμενη
λοίμωξη από ιό του απλού έρπητα και κυτταρομεγαλοϊό [anti-HSV IgM(-), IgG(+) – anti-CMV IgM(-),
IgG(+), PP65Ag(-)] και απουσία συλλοίμωξης από
ιό της ηπατίτιδας Β ή C [HBsAg(-), anti-HBs(-), IgGanti-HBc(-), anti-HCV(-), HCV-RNA(-)]. Δεν έγινε
ορολογικός έλεγχος για Chlamydia trachomatis.
Ο ασθενής ελάμβανε προφυλακτική αγωγή με
δαψόνη και αζιθρομυκίνη. Ελήφθησαν βιοψίες
από τη βλάβη και χορηγήθηκε αγωγή με δοξυκυκλίνη (100 mg 2 φορές την ημέρα). Η ιστολογική
εξέταση της βιοψίας από τη βλάβη ανέδειξε ανάπτυξη κοκκιώδους ιστού, χωρίς την ύπαρξη άλλης παθολογίας.
Ένα μήνα αργότερα, ο ασθενής επανήλθε λόγω
επιδείνωσης του έλκους στην περιοχή του χείλους
και εμφάνισης εκτεταμένων και επώδυνων ελκωτικών βλαβών στο όσχεο και περιπρωκτικά (Εικόνα
2). Ανέφερε όχι καλή συμμόρφωση στη θεραπεία
που του είχε χορηγηθεί. Από την κλινική εξέταση
διαπιστώθηκαν μικροί, μη επώδυνοι, ευκίνητοι
τραχηλικοί λεμφαδένες, χωρίς την παρουσία βουβωνικής λεμφαδενοπάθειας. Από τον εργαστηριακό και ορολογικό έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές από τις προηγούμενες τιμές. Ελήφθησαν νέες βιοψίες από τις βλάβες του χείλους και
της περιγεννητικής περιοχής και το υλικό εστάλη
για ιστοπαθολογικό και μικροβιολογικό έλεγχο. Η
μικροβιολογική εξέταση των δειγμάτων ήταν αρνητική για κοινά μικρόβια, ενώ δεν ανευρέθηκαν σπειροχαίτες. Από τη Gram χρώση και την καλλιέργεια
δεν αναδείχθηκε Haemophilus ducreyi ή Neisseria
gonorrhoeae, ενώ δεν έγινε PCR για Chlamydia
trachomatis και HSV στο αποσταλέν υλικό.
Λίγες ημέρες αργότερα, ο ασθενής επανήλθε
λόγω εμφάνισης πυρετικού κύματος έως 38oC,
που αποδόθηκε σε επιμόλυνση των ελκών της περιγεννητικής περιοχής, η νέα καλλιέργεια των
οποίων ανέδειξε Staphylococcus aureus (MRSA). Ο
ασθενής εισήχθη στην Παθολογική Κλινική του
Νοσοκομείου μας και έλαβε αγωγή με τιγεκυκλίνη επί 21 ημέρες, με υποχώρηση της φλεγμονής
HELLENIC ARCHIVES of AIDS, 2012; 20(1):21-24

Ασυνήθης εντόπιση αφροδισίου λεμφοκοκκιώματος σε ασθενή με HIV νόσο

της περιγεννητικής περιοχής, αλλά και του έλκους
στην περιοχή του χείλους.

Εικόνα 2: Έλκος περιπρωκτικά
Η ιστολογική εξέταση της δεύτερης βιοψίας από
το έλκος του χείλους ανέδειξε πυκνό λεμφοϊστιοκυτταρικό και πλασματοκυτταρικό διήθημα, με
εκτεταμένη καταστροφή των σιελογόνων αδένων,
ευρήματα συμβατά με αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα.
Σε αντίθεση με τη βλάβη του κάτω χείλους, τα
έλκη της περιγεννητικής περιοχής -η βιοψία των
οποίων ήταν μη διαγνωστική- δεν εμφάνισαν βελτίωση με την κοινή αντιμικροβιακή αγωγή, ενώ
υποχώρησαν σημαντικά με χορήγηση ακυκλοβίρης για 14 ημέρες, ως επί πιθανής HSV λοίμωξης.
Δύο μήνες αργότερα ο ασθενής επανήλθε στα
τακτικά ιατρεία για επανεξέταση, όπου διαπιστώθηκε πλήρης επούλωση των βλαβών.

Συζήτηση

Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αρκετές αναφορές
για περιπτώσεις αφροδισίου λεμφοκοκκιώματος σε
χώρες του δυτικού κόσμου, ειδικά σε ομοφυλόφιλους
άντρες με πολλαπλούς συντρόφους, ενώ φαίνεται
καθαρά ότι υπάρχει αυξημένη συχνότητα της νόσου
σε άτομα με ΗIV λοίμωξη.7,8
Το αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα μπορεί να παρουσιαστεί σε διάφορα χρονικά στάδια. Η αρχική βλάβη
συνήθως εμφανίζεται ως ανώδυνη βλατίδα ή έλκος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS, 2012; 20(1):21-24

στην περιοχή των γεννητικών οργάνων, που μπορεί
να υποχωρήσει από μόνη της χωρίς να γίνει αντιληπτή από τον ασθενή. Αν και η συχνότερη εντόπιση
είναι τα έξω γεννητικά όργανα, εφόσον η βλάβη
συμβαίνει μετά από επαφή με πάσχον άτομο, οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ιδιαίτερα οι βλεννογόνοι, μπορεί να αποτελέσει το αρχικό σημείο εντόπισης, ανάλογα με τη σεξουαλική συμπεριφορά .
Στο δεύτερο στάδιο της νόσου παρατηρείται
διόγκωση βουβωνικών και μηριαίων λεμφαδένων, οι οποίοι συνήθως είναι επώδυνοι και μπορεί
να αποστηματοποιηθούν, παροχετεύοντας στη
συνέχεια λευκωπό εξίδρωμα. Πρωκτίτιδα ή πρωκτοκολίτιδα, με συμπτώματα όπως τεινεσμός, αιματηρές διάρροιες και διαταραχές κενώσεων,
μπορεί να συνοδεύουν την προσβολή του γεννητικού συστήματος. Χωρίς θεραπεία η νόσος εξελίσσεται και είναι δυνατόν να σχηματιστούν κοκκιώματα, συρίγγια, περιπρωκτικά αποστήματα
και στενώσεις του εντέρου.
Η λοίμωξη από τον HIV, αν και επηρεάζει τη φυσική πορεία και τη θεραπευτική αντιμετώπιση
πολλών σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων, δεν έχει ξεκάθαρη επίδραση στην πορεία του
αφροδισίου λεμφοκοκκιώματος. Έχει εντούτοις
παρατηρηθεί αύξηση των περιστατικών πρωκτοκολίτιδας ως πρώτης εκδήλωσης της νόσου σε
άτομα με HIV λοίμωξη.9,10
Η διάγνωση τίθεται κυρίως με τη συμβατή κλινική εικόνα σε άτομα με ενεργή σεξουαλική ζωή.
Νεότερες μοριακές μέθοδοι, όπως η ανίχνευση
του DNA των χλαμυδίων σε υλικό από το έλκος ή
τους λεμφαδένες, μπορούν να βοηθήσουν στη
διάγνωση, αλλά δεν έχουν μεγάλη ειδικότητα και
ευαισθησία, ενώ δεν χρησιμοποιούνται ευρέως.11
Οι ορολογικές εξετάσεις για Chlamydia trachomatis
είναι υποβοηθητικές στη διάγνωση, δεν μπορούν
όμως να διαφοροδιαγνώσουν τους L1, L2 και L3
οροτύπους που είναι υπεύθυνοι για τη νόσο.
Εντούτοις, η ανεύρεση υψηλών τίτλων αντισωμάτων, σε συνδυασμό με τη συμβατή κλινική εικόνα,
είναι υπέρ της διάγνωσης του αφροδισίου
λεμφοκοκκιώματος.12
Η προτεινόμενη αγωγή είναι η χορήγηση δοξυκυκλίνης (100 mg 2 φορές ημερησίως για 21 ημέρες) ή ερυθρομυκίνης (500 mg 4 φορές ημερησίως για 21 ημέρες), ενώ και η αζιθρομυκίνη (1 gr
εφάπαξ) μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική θεραπεία.13,14 Αντικρουόμενες είναι οι απόψεις για το
εάν χρειάζεται παράταση της θεραπείας σε ασθενείς με HIV λοίμωξη.
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Στο περιστατικό που περιγράψαμε ο ασθενής εμφάνισε έλκος σε ασυνήθη περιοχή, ανέφερε όμως
στοματογεννητικές επαφές χωρίς προφυλάξεις το
προηγούμενο διάστημα πριν την εμφάνιση της βλάβης, γεγονός που εξηγεί τη συγκεκριμένη εντόπιση.
Η αυτόματη υποχώρηση παρόμοιας βλάβης στο
ακρορίνιο λίγο καιρό πριν, μας απομάκρυνε από την
ύπαρξη κακοήθειας στην περιοχή. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός της μη ανταπόκρισης της βλάβης
στη χορήγηση δοξυκυκλίνης, στη συνέχεια όμως ο
ασθενής ανέφερε ότι για οικονομικούς λόγους δεν
έλαβε τη θεραπεία, όπως δεν ελάμβανε και την προφυλακτική αγωγή με αζιθρομυκίνη.
Δυστυχώς, η νόσος δεν τεκμηριώθηκε ορολογικά,
όμως η συμβατή ιστολογική εικόνα και το επιτυχές
θεραπευτικό αποτέλεσμα μετά τη χορήγηση τιγεκυκλίνης θέτουν ισχυρά τη διάγνωση του αφροδισίου
λεμφοκοκκιώματος. Οι επώδυνες, βαθιές και εκτεταμένες εξελκώσεις στην περιγεννητική περιοχή, οι
οποίες δεν βελτιώθηκαν με την αντιμικροβιακή αγωγή, έθεσαν την υπόνοια λοίμωξης από τον ιό του
απλού έρπητα στον ασθενή, ο οποίος βρισκόταν σε
στάδιο προχωρημένης ανοσοκαταστολής λόγω της
HIV λοίμωξης. Πράγματι, παρατηρήθηκε σημαντική
βελτίωση των βλαβών μετά τη χορήγηση ακυκλοβίρης. Όπως αναφέρθηκε, το αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα μπορεί να συνυπάρχει με άλλα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, τα οποία πρέπει πάντα να αναζητούνται επί συμβατών κλινικών ευρημάτων.
Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι είναι απαραίτητη η αυξημένη επαγρύπνηση για την πρώιμη αναγνώριση της νόσου και την έγκαιρη θεραπεία των ασθενών, τόσο για την αποφυγή των
απώτερων επιπλοκών, όσο και για τη μείωση της
διασποράς. Αυξημένη κλινική υποψία πρέπει να
υπάρχει σε ασθενείς με επικίνδυνες σεξουαλικές
επαφές, ακόμα και με άτομα που δεν προέρχονται
από ενδημικές περιοχές, σε ομοφυλόφιλους
άντρες και σε ασθενείς με HIV λοίμωξη.15
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Κινολόνες: Ιδιότητες και χρήση στην κλινική πράξη
Σ. Πανόπουλος, Μ. Φατούρου, Μ. Λελέκης
Περίληψη
Η ανακάλυψη του ναλιδιξικού οξέος, της πρώτης κινολόνης, το 1962 και η έγκριση για χρήση του στην
κλινική πράξη το 1967, σηματοδότησε την απαρχή της εποχής των κινολονών. Το ναλιδιξικό οξύ δεν
έτυχε ευρείας χρήσεως λόγω της τοξικότητας του, του στενού αντιμικροβιακού φάσματος και της περιορισμένης αποτελεσματικότητας, αλλά αποτέλεσε τον πυρήνα από τον οποίο με διάφορες χημικές τροποποιήσεις σχηματίστηκε τελικά το 1981 η πρώτη κινολόνη με ευρύ φάσμα δράσης και μεγάλη αποτελεσματικότητα, η σιπροφλοξασίνη. Στις αρχές του 21ου αιώνα, μετά από 4 δεκαετίες έρευνας, κλινικών
δοκιμών και κλινικής εμπειρίας, η καλύτερη κατανόηση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των κινολονών
είχε ως αποτέλεσμα την ανακάλυψη νέων, βελτιωμένων παραγώγων τόσο από πλευράς αντιμικροβιακού φάσματος όσο και φαρμακοκινητικών ιδιοτήτων. Οι νεότερες φθοριοκινολόνες αποτελούν ένα σημαντικό κεφάλαιο στην αντιμικροβιακή θεραπεία και η αποτελεσματικότητά τους έχει ήδη αποδειχθεί
για ποικίλες βακτηριακές λοιμώξεις. Το παρόν άρθρο συνοψίζει τις ιδιότητες αυτής της κατηγορίας αντιμικροβιακών φαρμάκων καθώς και τη θέση τους στην καθημερινή κλινική πράξη.

Β’ Παθολογικό Τμήμα,
Γ.Ν. Μελισσίων «Α. Φλέμιγκ»

Λέξεις-κλειδιά: Φθοριοκινολόνες, αντιμικροβιακό φάσμα, φαρμακοκινητική, κλινική χρήση, αντοχή.

Quinolones: Properties and clinical use
S. Panopoulos, M. Fatourou, M. Lelekis
Abstract
The discovery of nalidixic acid, the first quinolone, in 1962 and its approval for clinical use in 1967
introduced the era of quinolones in the history of antimicrobial therapy. Nalidixic acid was never
widely used in everyday clinical practice due to its toxicity, limited spectrum and efficacy, but it provided the chemical foundation upon which through various modifications in 1981 ciprofloxacin, the
first quinolone with broad spectrum and enhanced potency, was developed. In the beginning of the
21st century, after 4 decades of clinical research and testing, the improved understanding of the
physicochemical properties of quinolones has resulted in the discovery of new and better compounds
in terms of both antimicrobial spectrum and pharmacodynamic properties. The newer fluoroquinolones have established their place in the antimicrobial armamentarium and their efficacy has
been proven for the treatment of several bacterial infections. This article reviews the properties of this
class of antimicrobial agents and their expanding use in daily clinical practice.
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Εισαγωγή

Η πρώτη κινολόνη, το ναλιδιξικό οξύ, ανακαλύφθηκε το 1962 κατά τη διάρκεια της σύνθεσης του
ανθελονοσιακού φαρμάκου χλωροκίνη.1 Το ναλιδιξικό οξύ πήρε έγκριση για την αντιμετώπιση λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος αλλά σύντομα, λόγω μικρής αποτελεσματικότητας και ανάπτυξης αντοχής, η χρήση του περιορίστηκε. Το 1976
ανακαλύφθηκε η πρώτη φθοριοκινολόνη, η φλουμεκίνη και ακολούθησε το 1978 η νορφλοξασίνη και

τελικά το 1981 η σιπροφλοξασίνη που ήταν η
πρώτη φθοριοκινολόνη με ευρύ φάσμα δράσης
και αποτελεσματικότητα ακόμα και έναντι της
Pseudomonas aeruginosa.2 Η σιπροφλοξασίνη και
οι μεταγενέστερες φθοριοκινολόνες σε αντίθεση
με το ναλιδιξικό οξύ βρήκαν αμέσως ευρεία εφαρμογή στην καθημερινή κλινική πράξη και αποτελούν πλέον ένα πολύ σημαντικό όπλο στη φαρμακευτική φαρέτρα έναντι διαφόρων βακτηριακών
λοιμώξεων. Την τελευταία δεκαετία, η κατηγορία
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των φθοριοκινολονών αποτελεί μια από τις πλέον
ταχέως εξελισσόμενες κατηγορίες φαρμάκων και η
έρευνα έχει οδηγήσει στην ανακάλυψη ακόμη πιο
αποτελεσματικών ουσιών, με καλύτερες φαρμακοκινητικές ιδιότητες, που επιτρέπουν τη χορήγησή
τους σε μία δόση ημερησίως και ως μονοθεραπεία.3
Η τελευταία φθοριοκινολόνη που πήρε έγκριση για
χρήση στην Ελλάδα είναι η προυλιφλοξασίνη, ενώ
ήδη και άλλα χημικά μόρια βρίσκονται σε κλινικές
δοκιμές σταδίου ΙΙΙ και υπάρχει η αισιοδοξία ότι κάποια από αυτά θα φθάσουν μέχρι το στάδιο της τελικής έγκρισης για κλινική χρήση.

Χημική δομή

Οι κινολόνες είναι συνθετικά αντιβιοτικά που
αποτελούνται από ένα βασικό σκελετό, δύο συμπυκνωμένων εξαμελών δακτυλίων, που περιέχει από 1 έως 4 άτομα αζώτου4 (Εικόνα 1). Η προσθήκη ενός ατόμου φθορίου στη θέση 6 του
πυρήνα των κινολονών οδήγησε στην ανακάλυψη των νεότερων κινολονών, των φθοριοκινολονών (Εικόνα 2). Η παρουσία του ατόμου φθορίου
στη θέση 6 προσδίδει στις φθοριοκινολόνες
ισχυρότερη αντιμικροβιακή δράση, ευρύτερο
φάσμα έναντι των Gram(-) βακτηριδίων και αυξημένη διεισδυτικότητα στα κύτταρα των
μικροβίων.
Εκτός από την παρουσία του φθορίου στη
θέση 6, διάφορα άλλα στοιχεία τροποποιούν τις
ιδιότητες των κινολονών. Η θέση 1 είναι πολύ σημαντική για τη δράση του φαρμάκου και η παρουσία συγκεκριμένων ομάδων όπως π.χ. μιας
ρίζας κυκλοπροπυλίου (σιπροφλοξασίνη) αυξάνει κατά πολύ την αποτελεσματικότητα έναντι
των Gram(-) βακτηριδίων.4 Παράλληλα, η παρουσία στη θέση 1 συγκεκριμένων ομάδων (π.χ. ρίζα
κυκλοπροπυλίου ή αιθυλίου) ευθύνεται για την
αλληλεπίδραση με άλλες ουσίες όπως η

θεοφυλλίνη.5 Επίσης, η παρουσία στη θέση 3
μιας καρβοξυομάδας και στη θέση 4 μιας καρβονυλικής ομάδας είναι απαραίτητες για την πρόσδεση του μορίου επάνω στο ένζυμο της γυράσης,4 ενώ η παρουσία μιας μεθοξυ-ομάδας στη
θέση 5 αυξάνει τη δραστικότητα έναντι των
Gram(+) αλλά συγχρόνως και τη φωτοτοξικότητα.6 Η προσθήκη πιπεραζίνης στη θέση 7 (σιπροφλοξασίνη, προυλιφλοξασίνη) αυξάνει τη δραστικότητα έναντι της P. aeruginosa και η προσθήκη πυρολιδίνης (μοξιφλοξασίνη) έναντι των
Gram(+). Ωστόσο, η παρουσία αυτών των χημικών μορίων στη θέση 7 ευθύνεται και για την τοξικότητα στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Επίσης,
όσο πιο μεγάλη είναι η πλευρική αλυσίδα στη
θέση 7 (μοξιφλοξασίνη, προυλιφλοξασίνη) τόσο
πιο δύσκολη είναι η απομάκρυνση του φαρμάκου από το βακτηριακό κύτταρο μέσω των
αντλιών ενεργητικής αποβολής.4 Η παρουσία
ενός αλογόνου στη θέση 8 αυξάνει τον χρόνο
ημίσειας ζωής, απορρόφησης και δράσης έναντι
αναερόβιων βακτηρίων, ωστόσο η παρουσία
δύο αλογόνων στο ίδιο μόριο αυξάνει κατά πολύ
τη φωτοτοξικότητα, γεγονός που δεν επιτρέπει
τη χρήση τους στην κλινική πράξη (σπαρφλοξασίνη, λομεφλοξασίνη κ.ά.).6 Τέλος, η παρουσία
μιας μεθόξυ-ομάδας στη θέση 8 (μοξιφλοξασίνη) ενισχύει σημαντικά τη δραστικότητα έναντι
του Streptococcus pneumoniae και μειώνει την
πιθανότητα εμφάνισης αντοχής, χωρίς να αυξάνει συγχρόνως και τη φωτοτοξικότητα.7

Κατηγορίες κινολονών

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν διάφορες
κατατάξεις των κινολονών. Σύμφωνα με μια από
αυτές,6 οι κινολόνες μπορούν να διακριθούν σε
τέσσερις γενιές, με τις κινολόνες κάθε γενιάς να
κατέχουν παρόμοιο αντιμικροβιακό φάσμα
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X
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Eικόνα 1. Ο πυρήνας των κινολονών.
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δεν αναφέρεται στις διάφορες κατατάξεις, όμως
με βάση το αντιμικροβιακό της φάσμα θα μπορούσε να καταταγεί στη δεύτερη γενιά. Η χημική
δομή των διαφόρων φθοριοκινολονών φαίνεται
στην Εικόνα 3.

(Πίνακας 1). Στις κινολόνες πρώτης γενιάς ανήκει
το ναλιδιξικό οξύ το οποίο έχει δραστικότητα κυρίως έναντι Gram(-). Στις κινολόνες δεύτερης γενιάς ανήκουν οι πρώτες φθοριοκινολόνες, σιπροφλοξασίνη, νορφλοξασίνη, οφλοξασίνη και
λεβοφλοξασίνη. Τα φάρμακα αυτής της κατηγορίας έχουν αυξημένη δραστικότητα έναντι των
Gram(-) βακτηριδίων και μετρίου βαθμού δραστικότητα έναντι των Gram(+). Στις κινολόνες
τρίτης γενιάς, που έχουν βελτιωμένη αποτελεσματικότητα έναντι των Gram(+) βακτηρίων,
ανήκουν η σπαρφλοξασίνη, η γκατιφλοξασίνη
και η γκρεπαφλοξασίνη οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν αρχικά στις ΗΠΑ ή στη Μεγάλη Βρετανία
αλλά πλέον έχουν αποσυρθεί λόγω πρόκλησης
διαφόρων σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών. Τέλος, υπάρχει και η τέταρτη γενιά κινολονών που
περιλαμβάνει τη μοξιφλοξασίνη. Αυτή η κινολόνη
έχει πολύ καλή δραστικότητα έναντι των Gram(+)
βακτηρίων και ιδιαίτερα έναντι του Streptococcus
pneumoniae, ενώ σύμφωνα με τα δεδομένα των
in vitro μελετών έχει βελτιωμένη δραστικότητα
έναντι των αναερόβιων βακτηρίων.6 Η προυλιφλοξασίνη λόγω της περιορισμένης χρήσης της
σιπροφλοξασίνη
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Εικόνα 3. Η χημική δομή των διαφόρων φθοριοκινολονών (οι ουσίες που βρίσκονται εκτός πλαισίου έχουν
αποσυρθεί λόγω τοξικότητας).
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Μηχανισμός δράσης

Οι κινολόνες ασκούν την αντιμικροβιακή τους
δράση παρεμβαίνοντας στις διαδικασίες αντιγραφής, μεταγραφής και επιδιόρθωσης του DNA των
βακτηρίων. Ο κύριος στόχος των κινολονών είναι
οι βακτηριακές τοποϊσομεράσες, ένζυμα τα οποία
είναι απαραίτητα για να διατηρείται το μόριο του
DNA των βακτηρίων σε μια σταθερή φυσικοχημική και βιολογικά ενεργή κατάσταση. 8 Οι τοποϊσομεράσες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στις
τύπου Ι και τύπου ΙΙ. Οι τύπου Ι κατέχουν κεντρικό
ρόλο στην αντιγραφή του μονόκλωνου μορίου
DNA, ενώ οι τύπου ΙΙ στην αντιγραφή του δίκλωνου μορίου. Οι κινολόνες είναι δραστικές έναντι
των τύπου ΙΙ τοποϊσομερασών και συγκεκριμένα
έναντι της τοποϊσομεράσης ΙΙ (DNA γυράση) και
τοποϊσομεράσης IV.8
H DNA γυράση αποτελεί ένα τετραμερές που
αποτελείται από δύο Α και δύο Β υπομονάδες, οι
οποίες κωδικοποιούνται από τα γονίδια gyrΑ και
gyrΒ. Η κύρια λειτουργία της είναι ότι καταλύει
αμφίδρομα την διαδικασία της αρνητικής υπερελίκωσης του DNA μέσα στον πυρήνα του βακτηριακού κυττάρου. Η τοποϊσομεράση ΙV αποτελείται από δύο C και δύο E υπομονάδες που κωδικοποιούνται από τα γονίδια parC και parE και ο ρόλος της είναι ο διαχωρισμός του θυγατρικού μορίου DNA μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής.8
Οι κινολόνες προσδένονται στο σύμπλεγμα ενζύμου-DNA προκαλώντας μια τροποποίηση στη
δομή του ενζύμου που έχει ως αποτέλεσμα τον
τεμαχισμό του μορίου του DNA από το ένζυμο,
ενώ η ταυτόχρονη παρουσία της φθοριοκινολόνης εμποδίζει τη συνένωση των σπασμένων κομματιών και συνολικά την περαιτέρω αντιγραφή
του DNA που οδηγεί τελικά στον κυτταρικό θάνατο.9Ανάλογα με το είδος του βακτηρίου οι κινολόνες μπορεί να έχουν ως πρωταρχικό στόχο είτε τη
γυράση είτε την τοποϊσομεράση ΙV. Γενικώς, ισχύει ότι για τα Gram(-) βακτηρίδια ο πρωταρχικός
στόχος των κινολονών είναι η γυράση, ενώ η τοποϊσομεράση ΙV είναι δευτερεύων στόχος. Το
αντίθετο συμβαίνει για τα Gram(+) μικρόβια, όπου
ο πρωταρχικός στόχος είναι η τοποϊσομεράση ΙV.5

Αντιμικροβιακό φάσμα

Σε γενικές γραμμές, οι φθοριοκινολόνες έχουν
ένα ευρύ φάσμα δραστικότητας. Οι παλαιότερες
φθοριοκινολόνες είναι δραστικές κυρίως έναντι
Gram(-) και ορισμένων άτυπων βακτηρίων. Οι νεότερες κινολόνες έχουν διατηρήσει το φάσμα
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δράσης των πρώτων κινολονών αλλά παράλληλα
είναι δραστικές έναντι Gram(+) μικροβίων, όπως
σταφυλoκόκκων ή στρεπτοκόκκων.10 Επίσης in
vitro έχει παρατηρηθεί ότι οι νεότερες φθοριοκινολόνες και κυρίως η μοξιφλοξασίνη, έχουν δραστικότητα έναντι αναερόβιων βακτηρίων,11 ενώ
καμία φθοριοκινολόνη δεν είναι δραστική έναντι
των στελεχών της Nocardia και του Τρεπονήματος. Τέλος, ορισμένες φθοριοκινολόνες και κυρίως η λεβοφλοξασίνη και η μοξιφλοξασίνη, έχουν
δραστικότητα έναντι του μυκοβακτηριδίου της
φυματίωσης.12
Gram(-) μικροοργανισμοί
Όλες οι φθοριοκινολόνες έχουν πολύ καλή δραστικότητα έναντι των Gram(-) βακτηρίων. Ωστόσο, οι πιο πρόσφατες φθοριοκινολόνες λόγω τροποποίησης του μορίου τους για να έχουν μεγαλύτερη δραστικότητα έναντι των Gram(+) έχουν χάσει μέρος της δραστικότητας τους έναντι της P.
aeruginosa σε σχέση με τη σιπροφλοξασίνη. Συγκεκριμένα, in vitro η ελάχιστη ανασταλτική πυκνότητα (MIC90) της λεβοφλοξασίνης για την P.
aeruginosa είναι 2 μg/ml, ενώ της μοξιφλοξασινης
4 μg/ml. Αντίθετα, φαίνεται πως η προυλιφλοξασίνη έχει παρόμοια δραστικότητα με τη σιπροφλοξασίνη. Όλες οι φθοριοκινολόνες έχουν παρόμοια και οριακή δραστικότητα έναντι των άλλων
στελεχών της Pseudomonas, Acinetobacter
baumanii and Stenotrophomanas maltophilia και
δεν συνιστώνται για τη θεραπεία λοιμώξεων που
προκαλούνται από αυτά τα παθογόνα.5,10 Η δραστικότητα κάθε φθοριοκινολόνης για τα Gram(-)
μικρόβια με κριτήριο την MIC90 φαίνεται στον
Πίνακα 2.
Gram(+) μικροοργανισμοί
Οι νεότερες φθοριοκινολόνες έχουν ενισχυμένη δραστικότητα έναντι του χρυσίζοντα σταφυλοκόκκου (του ευαίσθητου στη μεθικιλλίνη). Η
μοξιφλοξασίνη είναι η πιο δραστική με ΜΙC50ΜΙC90 μεταξύ 0,1 και 0,5 μg/ml, ενώ η λεβοφλοξασίνη είναι η λιγότερο δραστική με ΜΙC50-ΜΙC90
μεταξύ 0,25 και 0,5 μg/ml. Επίσης, έχουν κάποια
δραστικότητα έναντι των κοαγκουλάση αρνητικών σταφυλοκόκκων όπως ο S. epidermidis ή ο S.
saprophyticus. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα
τους στην κλινική πράξη δεν έχει διερευνηθεί και
γι’ αυτό το λόγο δεν θεωρούνται φάρμακα πρώτης επιλογής για λοιμώξεις που οφείλονται σε
αυτά τα παθογόνα.
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Πίνακας 2. Δραστικότητα φθοριοκινολονών έναντι Gram(-) βακτηρίων.
MIC90 (mg/L)
Kινολόνη

Ε. coli

Klebsiella
spp

Enterobacter
spp

Serratia
spp

Haemophilus
influenzae

P. aeruginosa

B. fragilis

8

16

>64

>64

2

>64

>64

Σιπροφλοξασίνη

0,03

0,25

0,12

0,5

0,03

1

16

Λεβοφλοξασίνη

0,12

0,5

0,25

0,5

0,03

2

8

1

2

0,06

8

1

0,015

1

Nαλιδιξικό οξύ

Μοξιφλοξασίνη

0,06

0,12

Προυλιφλοξασίνη

0,12

0,12

Πίνακας 3. Δραστικότητα φθοριοκινολονών έναντι Gram(+) βακτηρίων.
MIC90 (mg/L)
Kινολόνη

Nαλιδιξικό οξύ

S. aureus
(methicillin
sensitive)

S. pneumoniae

Group A
streptococci

Enterococcus
spp.

Clostridium
perfrigens

>64

>64

>64

>64

>64

Σιπροφλοξασίνη

1

2

1

4

0,5

Λεβοφλοξασίνη

0,25

1

1

2

0,5

Μοξιφλοξασίνη

0,06

0,12

0,25

2

0,25

Προυλιφλοξασίνη

0,25

1

1

2

Επίσης, η λεβοφλοξασίνη, η μοξιφλοξασίνη και η
προυλιφλοξασίνη έχουν ενισχυμένη δράση έναντι
των στρεπτοκόκκων και χρησιμοποιούνται ευρέως
για τη θεραπεία λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού. Τη μεγαλύτερη δραστικότητα μεταξύ
των τριών παρουσιάζει η μοξιφλοξασίνη, ενώ τη
μικρότερη η λεβοφλοξασίνη. Παράλληλα, η δραστικότητα που έχουν οι νεότερες φθοριοκινολόνες
έναντι του β-αιμολυτικού στρεπτοκόκκου των
ομάδων Α και Β τις καθιστά κατάλληλες για τη θεραπεία δερματικών λοιμώξεων σε αντίθεση με τις
παλιότερες κινολόνες που δεν είχαν ανάλογη δραστικότητα. Τέλος, οι νεότερες φθοριοκινολόνες
έχουν κάποιου βαθμού δραστικότητα έναντι του
εντεροκόκκου και της λιστέριας αλλά η κλινική
τους αποτελεσματικότητα ακόμα δεν έχει διευκρινισθεί και ο ρόλος τους στη θεραπεία αυτών των
λοιμώξεων είναι περιορισμένος.5,13 Η δραστικότητα κάθε φθοριοκινολόνης για τα Gram(+) με κριτήριο την MIC90 φαίνεται στον Πίνακα 3.

όπως λοιμώξεις του αναπνευστικού, λοιμώξεις
από δήγματα ζώων, ενδοκοιλιακές λοιμώξεις κ.ά.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην περίπτωση
των ενδοκοιλιακών λοιμώξεων καθώς οι κινολόνες έχουν περιορισμένη δραστικότητα έναντι διαφόρων στελεχών Bacteroides όπως Β. uniformis,
B. vulgatus και στις περιπτώσεις αυτές συνιστάται
η συγχορήγηση και άλλης ουσίας με δραστικότητα έναντι αναερόβιων π.χ. μετρονιδαζόλης.
Τέλος, σε διάφορες μελέτες έχει αποδειχθεί ότι
όλες οι φθοριοκινολόνες έχουν δραστικότητα έναντι των υπευθύνων γιά άτυπη πνευμονία βακτηρίων, δηλαδή των Μycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila και Chlamydοphila pneumoniae.
Σύμφωνα με αυτές τις μελέτες η μοξιφλοξασίνη
υπερέχει έναντι των άλλων κινολονών για το M.
pneumoniae και το C. Pneumoniae, ενώ η λεβοφλοξασίνη έχει τη μικρότερη MIC90 και τη μεγαλύτερη
in vitro δραστικότητα για την L. pneumophila.14

Αναερόβια και άτυπα
Οι νεότερες φθοριοκινολόνες έχουν κάποιου
βαθμού δραστικότητα έναντι των αναερόβιων
και η μοξιφλοξασίνη φαίνεται πως είναι η πιο δραστική με μια MIC90 μικρότερη ή ίση με 2 μg/mL.11
Με βάση αυτά τα δεδομένα οι νεότερες φθοριοκινολόνες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για
την αντιμετώπιση λοιμώξεων από αναερόβια

Οι κινολόνες απορροφώνται σε μεγάλο βαθμό
από το γαστρεντερικό σύστημα, έχουν πολύ καλή
διεισδυτικότητα στους ιστούς, ακόμη και σε δύσκολα φαρμακοκινητικά διαμερίσματα (π.χ. προστατικός ιστός, κυψελίδες, οστίτης ιστός) και η αποτελεσματικότητά τους είναι δοσοεξαρτώμενη. Οι τελευταίες χρονικά φθοριοκινολόνες έχουν καλύτερες
φαρμακοκινητικές ιδιότητες σε σχέση με τη

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS, 2012; 20(1):25-38

Φαρμακοκινητική/Φαρμακοδυναμική

29

Σ. Πανόπουλος και συν.

30

μία μεταλλαγή αντοχής στις κινολόνες. Η ΜPC έχει
υπολογιστεί ότι είναι 4-8πλάσια από την MIC.16. Οι
3ης και 4ης γενιάς κινολόνες έχουν χαμηλότερες MPC
για στελέχη του S. pneumoniae σε σχέση με αυτές
της 2ης γενιάς, ενώ για την P. aeruginosa τη χαμηλότερη MPC παρουσιάζει η σιπροφλοξασίνη.17,18 Μελέτες σχετικά με την MPC έχουν οδηγήσει στη θεωρία
του «παραθύρου επιλογής μεταλλαγμένων στελεχών» (mutant selection window) σύμφωνα με την
οποία ανθεκτικά μεταλλαγμένα στελέχη αναπτύσσονται συχνότερα όταν η συγκέντρωση του αντιβιοτικού είναι μεταξύ της MIC και της MPC19 (Εικόνα 4).
Αυτό σημαίνει ότι για να αποφευχθεί η ανάπτυξη
ενός στελέχους που φέρει ήδη μια μεταλλαγή και το
ενδεχόμενο προσθήκης και δεύτερης μεταλλαγής,
θα πρέπει η συγκέντρωση του φαρμάκου να είναι
πάνω από την MPC. Ωστόσο, μέχρι στιγμής υπάρχουν δύο προβλήματα όσον αφορά τη χρήση της
MPC. Το πρώτο είναι ότι εκτός από τη σημαντική διακύμανση της MPC μεταξύ γενετικά διαφορετικών
στελεχών του ίδιου είδους, η ύπαρξη άγνωστων μεταλλαγών καθιστά τον υπολογισμό της συχνά δύσκολο. Το δεύτερο είναι ότι παραμένει άγνωστος ο
χρόνος που πρέπει το βακτήριο να εκτεθεί σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από την MPC έτσι ώστε να
αποφευχθεί η επιλογή ανθεκτικών στελεχών. Σύμφωνα πάντως με κάποιες μελέτες, η επιλογή ανθεκτικών στελεχών συμβαίνει όταν η συγκέντρωση
της κινολόνης παραμένει μεταξύ MIC και MPC για
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το 20% του μεσοδιαστήματος μεταξύ των δόσεων, φαινόμενο
που παρατηρείται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων όπου ο λόγος AUC/MIC είναι μεταξύ 30 και 60,
ενώ για να διατηρηθεί η συγκέντρωση πάνω από
την MPC για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, το δοσολογικό σχήμα θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να
επιτυγχάνεται λόγος Cmax/ΜΙC ίσος με 10.20
Serum or tissue
drug concentration

σιπροφλοξασίνη. Συγκεκριμένα, έχουν μεγαλύτερο
χρόνο ημίσειας ζωής, γεγονός που καθιστά δυνατή
τη χορήγηση τους άπαξ ημερησίως, ενώ με αυτό το
δοσολογικό σχήμα επιτυγχάνεται ταυτόχρονα και
υψηλότερο επίπεδο συγκέντρωσης που αυξάνει τη
βακτηριοκτόνο δράση τους. Επίσης, οι νεότερες κινολόνες έχουν καλύτερη διεισδυτικότητα στους
ιστούς. Όσον αφορά στην αδρανοποίησή τους όλες
οι κινολόνες αποβάλλονται από τους νεφρούς με
εξαίρεση τη μοξιφλοξασίνη που μεταβολίζεται στο
ήπαρ. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση νεφρικής
ανεπάρκειας η μόνη φθοριοκινολόνη που δεν χρειάζεται τροποποίηση του δοσολογικού σχήματος είναι η μοξιφλοξασίνη. Επίσης, λόγω της μη αποβολής
της μοξιφλοξασίνης από τους νεφρούς, η συγκεκριμένη κινολόνη δεν είναι κατάλληλη για τη θεραπεία
λοιμώξεων του ουροποιητικού.6
Οι φαρμακοδυναμικές παράμετροι που συνήθως
χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των διαφόρων αντιμικροβιακών ουσιών και για τον καθορισμό κατάλληλων θεραπευτικών σχημάτων προς αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικών στελεχών είναι ο χρόνος κατά τον οποίο η συγκέντρωση του φαρμάκου παραμένει πάνω από την
MIC (T>MIC), o λόγος της μέγιστης συγκέντρωσης
προς την ΜΙC (Cmax/MIC) και ο λόγος της περιοχής
κάτω από την καμπύλη συγκέντρωσης-χρόνου (area
under the curve, AUC) προς την MIC (AUC/MIC).
Στην περίπτωση των φθοριοκινολονών η πιο ενδεικτική παράμετρος είναι ο λόγος AUC/MIC. Από μελέτες που έχουν διερευνήσει την αποτελεσματικότητα των κινολονών με βάση τον λόγο AUC/MIC έχει
βρεθεί ότι για να επιτευχθεί καλύτερο κλινικό αποτέλεσμα και μεγαλύτερη πιθανότητα εκρίζωσης του
υπεύθυνου μικροοργανισμού θα πρέπει ο λόγος
AUC/MIC να είναι τουλάχιστον 125 για λοιμώξεις
από Gram(-) παθογόνα και τουλάχιστον 30 για λοιμώξεις από Gram(+).10,15 Aνάλογα, σχετικά με την πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικών στελεχών αναφέρεται ότι για να μειωθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης αντοχής θα πρέπει να επιτυγχάνεται AUC/MIC ≥250 για
τα Gram(-) και ≥50 για Gram(+).
Τελευταία για την εκτίμηση της πιθανότητας ανάπτυξης ανθεκτικών στελεχών, εκτός από το λόγο
AUC/MIC αναπτύχθηκε ένα άλλο μέτρο υπολογισμού της αποτελεσματικότητας των κινολονών
που ονομάζεται «συγκέντρωση αποτροπής εμφάνισης μεταλλαγμένων στελεχών» (MPC - mutant
prevention concentration)15,16 και ορίζεται ως η
συγκέντρωση του φαρμάκου που εμποδίζει την
ανάπτυξη στελεχών που φέρουν ήδη τουλάχιστον

Mutant
Selection
Window

MPC
MIC

Time post-administration

Εικόνα 4. Το παράθυρο επιλογής μεταλλαγμένων
στελεχών (ΜPC: συγκέντρωση αναστολής
μεταλλαγμένων στελεχών, MIC: ελάχιστη
ανασταλτική πυκνότητα)
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Χρήση στην κλινική πράξη
Σιπροφλοξασίνη
Η σιπροφλοξασίνη είναι η μόνη φθοριοκινολόνη που έχει έγκριση για τη θεραπεία οστικών λοιμώξεων από Gram(-) βακτήρια. Επίσης, είναι η
κύρια κινολόνη για τη θεραπεία λοιμώξεων του
γαστρεντερικού όπως είναι ο τυφοειδής πυρετός
και η λοιμώδης διάρροια. Η χορήγηση σιπροφλοξασίνης έχει ένδειξη για διάφορες λοιμώξεις του
ουροποιητικού συστήματος (επιπλεγμένες και
μη) και για τη χρόνια μικροβιακή προστατίτιδα.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι παρά την έγκριση της
για τη θεραπεία γονοκοκκικών λοιμώξεων του ουρογεννητικού συστήματος δεν θα πρέπει να θεωρείται φάρμακo πρώτης γραμμής για αυτές τις
λοιμώξεις λόγω του υψηλού ποσοστού ανθεκτικών στελεχών. Η σιπροφλοξασίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία λοιμώξεων του αναπνευστικού, αλλά δεν αποτελεί φάρμακο εκλογής
για τον πνευμονιόκοκκο. Παράλληλα, η ενδοφλέβια μορφή του φαρμάκου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της ενδονοσοκομειακής πνευμονίας. Άλλες ενδείξεις της σιπροφλοξασίνης είναι η χορήγησή της ως προφύλαξη μετά
από έκθεση σε ασθενή με μηνιγγιτιδοκοκκική
μηνιγγίτιδα και έκθεση σε άνθρακα, για τη θεραπεία δερματικών λοιμώξεων, ενώ είναι η μόνη κινολόνη με ένδειξη για εμπειρική θεραπεία σε ουδετεροπενικούς ασθενείς σε συνδυασμό ωστόσο
με πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη (Πίνακας 4). Τέλος, η σιπροφλοξασίνη, παρά τη γενική απαγόρευση, έχει και δύο ενδείξεις για χορήγηση σε παιδιά που είναι οι επιπλεγμένες λοιμώξεις του ουροποιητικού και η πυελονεφρίτιδα από E. coli και η
προφύλαξη μετά από έκθεση σε άνθρακα.21
Νορφλοξασίνη
Η νορφλοξασίνη έχει πάρει έγκριση για τη θεραπεία λοιμώξεων του κατώτερου ουροποιητικού
συστήματος, της χρόνιας μικροβιακής προστατίτιδας, της οξείας γονοκοκκικής ουρηθρίτιδας και της
οξείας βακτηριακής γαστρεντερίτιδας.22
Λεβοφλοξασίνη
Η λεβοφλοξασίνη ενδείκνυται για τη θεραπεία
λοιμώξεων του ουροποιητικού και χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι μπορεί να χορηγηθεί σε
ολιγοήμερο σχήμα 5 ημερών σε δοσολογία 750
mg άπαξ ημερησίως για την αντιμετώπιση επιπλεγμένων λοιμώξεων του ουροποιητικού και της
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πυελονεφρίτιδας. Η λεβοφλοξασίνη επίσης έχει
έγκριση για τη θεραπεία λοιμώξεων του αναπνευστικού και για την πνευμονία από την κοινότητα
που οφείλεται σε ανθεκτικά στελέχη του S. pneumoniae. Η λεβοφλοξασίνη είναι η μόνη φθοριοκινολόνη που έχει έγκριση για τη θεραπεία λοιμώξεων από την Legionella pneumophila σε σχήμα
χορήγησης 7-14 ημερών. Όταν χορηγείται για την
αντιμετώπιση της νοσοκομειακής πνευμονίας συνιστάται η συγχορήγηση ενός β-λακταμικού αντιψευδομοναδικού αντιβιοτικού. Η λεβοφλοξασίνη,
τέλος, έχει έγκριση για την αντιμετώπιση δερματικών λοιμώξεων και για προφυλακτική θεραπεία
μετά από εισπνοή άνθρακα.23
Μοξιφλοξασίνη
Η μοξιφλοξασίνη, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, έχει μεγάλη δραστικότητα έναντι του S.
pneumoniae, του S. aureus του ευαίσθητου στη
μεθικιλλίνη και άλλων Gram(+) βακτηρίων (π.χ.
Streptococci της ομάδας Α, Clostridium perfrigens)
και εμφανίζει in vitro δραστικότητα έναντι των
αναερόβιων βακτηρίων. Αρχικά εγκρίθηκε για
χρήση στις ΗΠΑ το 2001 και η χορήγησή της ενδείκνυται για τη θεραπεία λοιμώξεων του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού συστήματος.
Συγκεκριμένα, η χορήγηση της μοξιφλοξασίνης
έχει έγκριση για τη θεραπεία της οξείας μικροβιακής ρινοκολπίτιδας, των εξάρσεων της χρόνιας
αποφρακτικής πνευμονοπάθειας και για τη θεραπεία της πνευμονίας από την κοινότητα, ιδιαίτερα
δε των περιπτώσεων που οφείλονται σε πολυανθεκτικά στελέχη του S. pneumoniae. Επίσης, λόγω
του ευρέος φάσματος έναντι Gram(+), Gram(-) και
αναερόβιων βακτηρίων η μοξιφλοξασίνη ενδείκνυται για την αντιμετώπιση δερματικών λοιμώξεων, επιπλεγμένων ή μη και για τη θεραπεία επιπλεγμένων ενδοκοιλιακών λοιμώξεων και αποστημάτων. Στην τελευταία περίπτωση ωστόσο,
λόγω της μικρής δραστικότητας έναντι διαφόρων
στελεχών Bacteroides όπως Β. uniformis, B. vulgatus, συνιστάται η συγχορήγηση και κάποιας άλλης
ουσίας με δράση έναντι αναερόβιων π.χ.
μετρονιδαζόλης.24
Προυλιφλοξασίνη
Η προυλιφλοξασίνη είναι φθοριοκινολόνη με
ευρύ φάσμα δράσης έναντι Gram(-) και Gram(+)
βακτηρίων. Η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου στην κλινική πράξη έχει διερευνηθεί σε τυχαιοποιημένες πολυκεντρικές μελέτες σε ασθενείς
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Πίνακας 4. Δοσολογικό σχήμα φθοροκινολονών
Λοίμωξη

Ουσία

Δόση

Διάρκεια

Οστικές λοιμώξεις
μη επιπλεγμένες
επιπλεγμένες

σιπροφλοξασίνη

500 mg/12h p.os ή 400 mg/12h i.v

≥4-6 εβδ

σιπροφλοξασίνη

750 mg/12h p.os ή 400 mg/8h i.v

≥4-6 εβδ

σιπροφλοξασίνη
μοξιφλοξασίνη
σιπροφλοξασίνη
σιπροφλοξασίνη

500 mg/12h p.os ή 400 mg/12h i.v 400
mg/24h p.os ή 400 mg/24 i.v
500 mg/12h p.os ή 400 mg/12h i.v
500 mg/12h p.os ή 400 mg/12h i.v

7-14 ημ
5-14 ημ
5-7 ημ
10 ημ

σιπροφλοξασίνη
λεβοφλοξασίνη
σιπροφλοξασίνη
λεβοφλοξασίνη
σιπροφλοξασίνη
λεβοφλοξασίνη

250 mg/12h p.os
250 mg/24h p.os ή 250 mg/24 i.v 500
mg/12h p.os ή 400 mg/12h i.v
750 mg/24 p.os ή 250 mg/24h i.v 500
mg/12h p.os ή 400 mg/12h i.v
500 mg/24h p.os

3 ημ
3 ημ
7-14 ημ
5 ημ ή 10 ημ
28 ημ
28 ημ

σιπροφλοξασίνη
λεβοφλοξασίνη
μοξιφλοξασίνη

500 mg/12h p.os ή 400 mg/12h i.v
750 mg/24h p.os ή 500 mg/24 i.v
400 mg/24h p.os ή 400 mg/24 iv

σιπροφλοξασίνη
σιπροφλοξασίνη
λεβοφλοξασίνη
μοξιφλοξασίνη
προυλιφλοξασίνη
λεβοφλοξασίνη
μοξιφλοξασίνη
σιπροφλοξασίνη
λεβοφλοξασίνη

500 mg/12h p.os ή 400 mg/12h i.v
750 mg/12h p.os ή 400 mg/8h i.v
500 mg/24h p.os ή i.v
400 mg/24 p.os ή i.v
600 mg/24h p.os
750 mg/24h p.os ή 500 mg/24 iv
400 mg/24h p.os ή 400 mg/24 iv
400 mg/8h i.v
750 mg/24h p.os ή 500 mg/24 iv

10 ημ
5 ημ
ή 10-14 ημ
10 ημ

σιπροφλοξασίνη
λεβοφλοξασίνη
μοξιφλοξασίνη

500 mg/12h p.os ή 400 mg/12h i.v
500 mg/24 p.os ή 500mg/24 i.v
400 mg/24h p.os ή 400 mg/24h i.v

7-14 ημ
7-10 ημ
7 ημ

επιπλεγμένες

σιπροφλοξασίνη
λεβοφλοξασίνη
μοξιφλοξασίνη

750 mg/12h p.os ή 400 mg/8h i.v
750 mg/24h p.os
400 mg/24h p.os ή 400 mg/24h i.v

7-14 ημ
7-14 ημ
7-21 ημ

Εισπνοή άνθρακα

σιπροφλοξασίνη
λεβοφλοξασίνη

500 mg/12h p.os ή 400 mg/12h i.v
500 mg/24 p.os

60 ημ
60 ημ

Εμπειρική θεραπεία σε
Ουδετεροπενικούς ασθενείς
(σε συνδυασμό με πιπερακιλλίνη/
ταζομπακτάμη)

σιπροφλοξασίνη

400 mg/8h i.v

7-14 ημ

σιπροφλοξασίνη

10-20 mg/kg/12h p.os ή
6-10 mg/kg/8h i.v
15mg/kg/12h p.os 10mg/kg/12h iv
<50 kg: 8mg/kg/12h p.os
>50 kg: 500 mg/24 h p.os

10-21 ημ

Λοιμώξεις ΓΕΣ
επιπλεγμένες ενδοκοιλιακές
λοιμώξεις
400 mg/24h p.os ή 400 mg/24 iv 5-14 ημ
λοιμώδης διάρροια
τυφοειδής πυρετός
Λοιμώξεις Ουροποιητικού
μη επιπλεγμένη κυστίτιδα
σοβαρές/επιπλεγμένες
χρόνια μικροβιακή προστατίτις
Λοιμώξεις αναπνευστικού
οξεία μικροβιακή
ρινοκολπίτιδα
Κατώτερου αναπνευστικού
μέτριας βαρύτητας
επιπλεγμένες
έξαρση ΧΑΠ
πνευμονία από την κοινότητα
νοσοκομειακή πνευμονία

Λοιμώξεις δέρματος
ήπιας βαρύτητας/
μη επιπλεγμένες

Ενδείξεις χορήγησης σε παιδιά
επιπλεγμένες λοιμώξεις ουρο-ποιητικού/
πυελονεφρίτιδα
εισπνοή άνθρακα
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σιπροφλοξασίνη
λεβοφλοξασίνη

7-14 ημ
7-14 ημ
7 ημ
5 ημ
7-10 ημ
5 ημ ή 7-14 ημ
7-14 ημ
10-14 ημ
7-14ημ

60 ημ
60 ημ
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με έξαρση χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) ή λοίμωξη του ουροποιητικού. Με
βάση λοιπόν τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι
σήμερα, η προυλιφλοξασίνη μπορεί να χορηγηθεί
σε δοσολογικό σχήμα 600 mg άπαξ ημερησίως
για 10 μέρες για τη θεραπεία των εξάρσεων ΧΑΠ ή
επιπλεγμένων λοιμώξεων του ουροποιητικού και
σε σχήμα 600 mg εφάπαξ για τη θεραπεία μη επιπλεγμένων λοιμώξεων του ουροποιητικού.25 Πρόσφατα στις ενδείξεις της προστέθηκε και η μικροβιακή ρινοκολπίτιδα.

Φθοριοκινολόνες και φυματίωση

Οι φθοριοκινολόνες έχουν in vitro δραστικότητα έναντι του Μ. tuberculosis. Η μοξιφλοξασίνη
έχει τη μικρότερη MIC (0,12-0,5 μg/ml) σε σχέση
με τις υπόλοιπες φθοριοκινολόνες (λεβοφλοξασίνη 1 μg/ml, σιπροφλοξασίνη 0,5-4 μg/ml). Διάφορες μελέτες έχουν αποδείξει ότι ο συνδυασμός
μιας φθοριοκινολόνης με τα πρώτης γραμμής
αντιφυματικά φάρμακα έχει καλύτερα αποτελέσματα στην εκρίζωση του μυκοβακτηριδίου σε
σύγκριση με τη χορήγηση μονοθεραπείας.26 Άλλες in vivo μελέτες έχουν δείξει ότι η μοξιφλοξασίνη έχει παρόμοια δραστικότητα με την αιθαμβουτόλη και παρατηρήθηκε εκ νέου ότι έχει συνεργική δράση με την ισονιαζίδ.27,28
Οι φθοριοκινολόνες έχουν κάποια πλεονεκτήματα όσον άφορα τη χρήση τους σε θεραπευτικά
σχήματα για τη θεραπεία της φυματίωσης, όπως
είναι η πολύ καλή φαρμακοκινητική, το μικρό ποσοστό ανεπιθύμητων ενεργειών και το εύχρηστο
δοσολογικό σχήμα που ευνοεί την καλύτερη συμμόρφωση των ασθενών. Ωστόσο, τα δεδομένα
από τις διάφορες μελέτες είναι αντιφατικά και είναι αναγκαία η διενέργεια περισσότερων κλινικών μελετών που θα εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητά τους ως πρώτης γραμμής φάρμακα.
Προς το παρόν οι κινολόνες έχουν εγκριθεί από
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως φάρμακα
δεύτερης γραμμής για τη θεραπεία περιπτώσεων
φυματίωσης ανθεκτικών στα φάρμακα πρώτης
γραμμής και για την προφύλαξη ατόμων που
έχουν εκτεθεί σε ασθενείς με ανθεκτική μορφή
φυματίωσης ή για τις περιπτώσεις όπου η λήψη
των πρώτης γραμμής φαρμάκων είναι αδύνατη
λόγω αλλεργικών αντιδράσεων.12 Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι φθοριοκινολόνες, σύμφωνα
με τις κατευθυντήριες οδηγίες, πρέπει να χορηγούνται πάντοτε σε συνδυασμό με άλλα αντιφυματικά φάρμακα και όχι ως μονοθεραπεία καθώς
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διάφορες κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι η χορήγηση τους ως μονοθεραπεία αυξάνει κατά
πολύ τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικών στελεχών M. tuberculosis στις φθοριοκινολόνες.12 Λόγω
αυτού του κινδύνου συνιστάται να αποφεύγεται η
εμπειρική χορήγηση φθοριοκινολονών στις περιπτώσεις λοιμώξεων του αναπνευστικού όπου
υπάρχει κλινική υποψία ή ένδειξη προσβολής από
M. tuberculosis και να επιλέγεται κάποια άλλη
αντιμικροβιακή ουσία μέχρι να ταυτοποιηθεί ο
υπεύθυνος λοιμογόνος παράγοντας.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Οι φθοριοκινολόνες είναι καλά ανεκτές από την
πλειοψηφία των ασθενών και το ποσοστό εμφάνισης σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών είναι μικρό. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες αφορούν το γαστρεντερικό σύστημα και το δέρμα,
ενώ ανάλογα με την παρουσία συγκεκριμένων
πλάγιων αλυσίδων στον πυρήνα των κινολονών η
συχνότητα εμφάνισης κάποιων άλλων ανεπιθύμητων ενεργειών μεταβάλλεται. Από το γαστρεντερικό σύστημα οι πιο συχνές ανεπιθύμητες
ενέργειες είναι η εκδήλωση ναυτίας και διαρροιών και εκδηλώνονται σε ποσοστό 2-8% των ασθενών.29,30 Από το δέρμα οι πιο συνήθεις ανεπιθύμητες ενέργειες είναι η εμφάνιση εξανθήματος και
φωτοτοξικότητας σε ποσοστό που κυμαίνεται
από 0,05 για τη σιπροφλοξασίνη έως 3% για τις
νεότερες κινολόνες.31 Η εμφάνιση φωτοτοξικότητας είναι πιο συχνή μετά από χορήγηση κινολονών που έχουν ένα άτομο χλωρίου ή φθορίου στη
θέση 8 (π.χ. κλιναφλοξασίνη, λομεφλοξασίνη-δεν
χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα), ενώ η λεβοφλοξασίνη ή οι κινολόνες με μια μεθοξυ-ομάδα στη
θέση 8 (π.χ. μοξιφλοξασίνη) έχουν μικρότερη φωτοτοξικότητα.5 Συνήθως η φωτοτοξικότητα εκδηλώνεται ως έγκαυμα μετά από παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, ενώ τα άτομα με κυστική ίνωση
φαίνεται πως έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα εκδήλωσης φωτοτοξικότητας. Γενικά, ασθενείς που
λαμβάνουν κινολόνες θα πρέπει να αποφεύγουν
την πολύωρη παραμονή τους στον ήλιο, να χρησιμοποιούν κρέμες έναντι της UVA και της UVB
ακτινοβολίας και να λαμβάνουν το φάρμακο κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες.
Η χορήγηση κινολονών μπορεί επίσης να οδηγήσει στην εκδήλωση ανεπιθύμητων ενεργειών
από το κεντρικό νευρικό σύστημα με συνηθέστερες την κεφαλαλγία και την υπνηλία και λιγότερο
συχνά την εμφάνιση ζάλης και σύγχυσης.
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Σύμφωνα με μελέτες η πιθανότητα εκδήλωσης
ανεπιθύμητων ενεργειών από το ΚΝΣ αυξάνεται
κατά τη συγχορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών παραγόντων και σε ηλικιωμένους
ασθενείς. Η εμφάνιση επιληπτικών κρίσεων είναι
σπάνια εκδήλωση και είναι πιο πιθανό να συμβεί
σε άτομα που έχουν προδιάθεση, ηλεκτρολυτικές
διαταραχές ή προηγούμενο ιστορικό κρίσεων.32
Μια ανεπιθύμητη ενέργεια που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της χορήγησης κυρίως των νεότερων φθοριοκινολονών είναι η εμφάνιση τενοντίτιδας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ρήξης τένοντος. Η συχνότητα εμφάνισης ενθεσοπάθειας υπολογίζεται σε 0,4-0,5%, είναι πιο
πιθανή μετά τη χορήγηση λεβοφλοξασίνης και ο
συχνότερα προσβεβλημένος τένοντας είναι ο
αχίλλειος. Σύμφωνα με μελέτες το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έναρξη της αγωγής μέχρι την εμφάνιση τενοντίτιδας είναι 8 ημέρες, οι μισοί ασθενείς με προσβολή του αχίλλειου
τένοντα θα υποστούν τελικά ρήξη, ενώ το ενα
τρίτο των ασθενών συνήθως λαμβάνει συγχρόνως και κορτικοειδή.26 Οι ασθενείς που εκδηλώνουν αυτή την επιπλοκή παραπονούνται για πόνο,
δυσκαμψία και οίδημα στην περιοχή λίγες μέρες
μετά την έναρξη της θεραπείας. Τα συμπτώματα
μπορεί να επιμείνουν μέχρι και ορισμένες εβδομάδες μετά τη διακοπή του φαρμάκου και κατά τη
διάρκεια των συμπτωμάτων θα πρέπει να αποφεύγεται η σωματική άσκηση.33
Η παράταση του QT διαστήματος είναι μια δυνητικά σοβαρή και επικίνδυνη ανεπιθύμητη ενέργεια των φθοριοκινολονών που μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση κοιλιακών αρρυθμιών, συνηθέστερα του τύπου της πολύμορφης κοιλιακής
ταχυκαρδίας (torsades de points). Ο κίνδυνος
πρόκλησης αρρυθμιών είναι μεγαλύτερος μετά
από τη χορήγηση μοξιφλοξασίνης, ενώ ορισμένοι
υποπληθυσμοί ασθενών βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο να εκδηλώσουν αρρυθμίες μετά από
τη χορήγηση κινολονών και συγκεκριμένα οι γυναίκες μεγάλης ηλικίας, οι ασθενείς με υποκείμενη ηλεκτρολυτική διαταραχή, με ιστορικό καρδιακών αρρυθμιών και οι ασθενείς που λαμβάνουν αντιαρρυθμικά φάρμακα τάξεως Ia ή ΙΙΙ. Συνιστάται λοιπόν σε όσους ασθενείς ανευρίσκεται
τουλάχιστον ένας προδιαθεσικός παράγοντας να
αποφεύγεται η χορήγηση κινολονών.34,35
Η ηπατοτοξικότητα, η νεφροτοξικότητα και η
θρομβοπενία είναι σπάνιες εκδηλώσεις μετά από τη
χορήγηση κινολονών. Αύξηση των τρανσαμινασών
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έχει παρατηρηθεί σε ένα ποσοστό 2 με 3% και πρόκειται για μικρού βαθμού αυξήσεις οι οποίες μετά τη
διακοπή του φαρμάκου είναι αναστρέψιμες.35 Mια
άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που έχει αποδοθεί στη
χρήση των κινολονών και κυρίως της λεβοφλοξασίνης είναι οι ήπιες διαταραχές του μεταβολισμού της
γλυκόζης και η εμφάνιση μέτριου βαθμού υπογλυκαιμίας ιδίως σε άτομα που λαμβάνουν αντιδιαβητική αγωγή (ινσουλίνη, σουλφονυλουρίες).36 Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η χορήγηση των κινολονών
αντενδείκνυται σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών,
κατά την εγκυμοσύνη και τον θηλασμό λόγω της πιθανής διάβρωσης του αρθρικού χόνδρου που ενδέχεται να προκαλούν οι κινολόνες όπως έχει παρατηρηθεί σε πειραματόζωα.37,38,39 Εξαίρεση στην αντένδειξη χορήγησης κινολονών σε παιδιά αποτελούν οι
επιπλεγμένες λοιμώξεις ουροποιητικού και η πυελονεφρίτιδα (σιπροφλοξασίνη) καθώς επίσης και η
προφύλαξη μετά από εισπνοή άνθρακα (σιπροφλοξασίνη, λεβοφλοξασίνη) (Πίνακας 4) Τέλος, η χορήγηση των κινολονών αντενδείκνυται σε άτομα που
έχουν έλλειψη του ενζύμου G6PD.

Αλληλεπιδράσεις

Η απορρόφηση των φθοριοκινολονών επηρεάζεται από τη συγχορήγηση ουσιών που περιέχουν
δισθενή και τρισθενή μέταλλα. Προϊόντα που περιέχουν αργίλιο, μαγνήσιο, ασβέστιο, σίδηρο ή
ψευδάργυρο έχουν ως αποτέλεσμα σημαντική
μείωση της απορρόφησης (από 25% έως 95%) και
κατ’ επέκταση της βιοδιαθεσιμότητας των φθοριοκινολονών και για το λόγο αυτό η χορήγηση των
φθοριοκινολονών θα πρέπει να προηγείται κατά 2
ώρες ή να έπεται κατά 4 ώρες της χορήγησης των
προαναφερθεισών ουσιών.40
Διάφορες κινολόνες και κυρίως η σιπροφλοξασίνη αναστέλλουν το σύστημα του κυτοχρώματος P-450 με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντική
αλληλεπίδραση με διάφορες άλλες ουσίες, κυρίως όμως με τη θεοφυλλίνη. Η μοξιφλοξασίνη και
η λεβοφλοξασίνη δεν αναστέλλουν το κυτόχρωμα P-450 και δεν αλληλεπιδρούν με τη θεοφυλλίνη, ενώ σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν
για την προυλιφλοξασίνη, η επίδρασή της στα επίπεδα της θεοφυλλίνης είναι πολύ μικρή.40
Άλλα φάρμακα με τα οποία μπορεί να αλληλεπιδράσουν οι κινολόνες είναι η κυκλοσπορίνη και
όπως αναφέρθηκε προηγουμένως τα ΜΣΑΦ, τα
αντιδιαβητικά και τα αντιαρρυθμικά φάρμακα. Τέλος, όσον αφορά στα κουμαρινικά αντιπηκτικά, στη
διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές αναφορές
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περιπτώσεων όπου η συγχορήγηση κινολόνης και
βαρφαρίνης είχε ως αποτέλεσμα ενίσχυση της αντιπηκτικής δράσης της βαρφαρίνης και παράταση
του χρόνου προθρομβίνης. Η κινολόνη που έχει τη
μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με τη βαρφαρίνη είναι
η σιπροφλοξασίνη και ακολουθεί η λεβοφλοξασίνη
και η μοξιφλοξασίνη. Λόγω της πιθανής αλληλεπίδρασης, ασθενείς που λαμβάνουν συγχρόνως αυτά
τα φάρμακα θα πρέπει να υποβάλλονται πιο τακτικά
σε έλεγχο πηκτικότητας, έτσι ώστε να μειωθεί στο
ελάχιστο ο κίνδυνος αιμορραγίας.41,42

Αντοχή

Μέχρι σήμερα έχουν διαπιστωθεί τρεις μηχανισμοί με τους οποίους τα μικρόβια αναπτύσσουν
αντοχή στη βακτηριοκτόνο δράση των φθοριοκινολονών. Οι μηχανισμοί αυτοί περιλαμβάνουν τις
μεταλλαγές στα γονίδια των ενζύμων στόχων, τη
λειτουργία αντλιών που μεταφέρουν την αντιμικροβιακή ουσία εκτός κυττάρου ή τις μεταβολές
σε διαύλους πορινών με τελικό αποτέλεσμα μειωμένη ενδοκυττάρια συγκέντρωση, ενώ τελευταία
έχει βρεθεί ότι τα μικρόβια αναπτύσσουν αντοχή
λόγω μεταφοράς γονιδιακού υλικού μέσω
πλασμιδίων.43
Γονιδιακές μεταλλαγές
Οι μεταλλαγές που λαμβάνουν χώρα στα γονίδια της γυράσης και της τοποϊσομεράσης IV αφορούν μια περιοχή των γονιδίων γνωστή ως περιοχή QRDR (quinolone resistance determining
region). H περιοχή αυτή κωδικοποιεί ένα τμήμα
στην περιοχή σύνδεσης του ενζύμου στο DNA και
οι μεταλλαγές που συμβαίνουν έχουν ως αποτέλεσμα να μειώνεται η συγγένεια σύνδεσης για το
φάρμακο επάνω στο σύμπλοκο ενζύμου-DNA.43
H ανάπτυξη αντοχής μέσω αυτών των μεταλλαγών γίνεται σταδιακά, με διαδοχική άθροιση νέων
μεταλλαγών που καταλήγουν σε μεγαλύτερου
βαθμού αντοχή. Σύμφωνα με ορισμένες μελέτες
που εξέτασαν την ανάπτυξη αντοχής σε διάφορα
βακτήρια, κάθε μεταλλαγή στην περιοχή QRDR
προκαλεί μείωση της ευαισθησίας του μικροοργανισμού κατά 4-8 φορές.44,45
H πρώτη μεταλλαγή συνήθως συμβαίνει στο
ένζυμο που είναι ο πρωταρχικός στόχος των φθοριοκινολονών ανάλογα με τον μικροοργανισμό.
Στα Gram(-) βακτήρια όπως π.χ. στο κολοβακτηρίδιο όπου ο κυρίως στόχος των κινολονών είναι η
DNA γυράση, η πρώτη μεταλλαγή παρουσιάζεται
στο γονίδιο gyrA. Αντίστοιχα στα Gram(+) όπου ο
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πρώτος στόχος είναι η τοποϊσομεράση IV, η πρώτη μεταλλαγή εμφανίζεται στο γονίδιο ParC.6 Η
πρώτη μεταλλαγή επάγει άλλοτε άλλου βαθμού
αντοχή που διαφέρει ανάλογα με το είδος του βακτηρίου και το είδος της κινολόνης, με αποτέλεσμα άλλες φορές η πρώτη μεταλλαγή να προκαλεί άμεσα την εμφάνιση πλήρους αντοχής ενώ
άλλες φορές να απαιτείται και δεύτερη μεταλλαγή. Στην κλινική πράξη αυτό έχει σημασία, γιατί η
χρήση φθοριοκινολονών που απαιτούν την ταυτόχρονη παρουσία δύο μεταλλαγών για την εμφάνιση αντοχής, φαινόμενο ιδιαίτερα σπάνιο σε
φυσικά βακτηριακά στελέχη, συνδυάζεται με μειωμένη πιθανότητα εμφάνισης ανθεκτικών στελεχών. Αυτό ισχύει για τις πρόσφατες κινολόνες π.χ
μοξιφλοξασίνη, η οποία σύμφωνα με πρόσφατες
μελέτες συνδέεται το ίδιο ισχυρά τόσο στη γυράση όσο και στην τοποϊσομεράση IV. Η πρώτη μεταλλαγή στην περίπτωση της μοξιφλοξασίνης
συμβαίνει στο γονίδιο gyrA και όχι στο ParC όπως
θα αναμενόταν και δεν επαρκεί για την εμφάνιση
αντοχής αλλά απαιτούνται και επακόλουθες μεταλλαγές.46 Αυτό το γεγονός εξηγεί σε ένα βαθμό
γιατί οι πιο πρόσφατες κινολόνες διατηρούν δραστικότητα έναντι στελεχών του S. pneumoniae
που είναι ανθεκτικά στη σιπροφλοξασίνη.46
Μείωση ενδοκυττάριας συγκέντρωσης
Η μείωση της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης
των κινολονών επιτυγχάνεται μέσω της λειτουργίας αντλιών ενεργητικής αποβολής και μέσω μεταβολής των διαύλων των πορινών της εξωτερικής
επιφάνειας της μεμβράνης του βακτηριακού κυττάρου. Ο ρόλος των αντλιών ενεργητικής αποβολής είναι η απομάκρυνση βλαβερών και άλλων
ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των αντιμικροβιακών ουσιών, με την αποβολή τους εκτός κυττάρου. Πρόκειται για διαδικασία που εξαρτάται από
την κατανάλωση ενέργειας και αναστέλλεται από
τη ρεζερπίνη.47 O μηχανισμός αντοχής μέσω
αντλιών είναι περισσότερο εμφανής στην περίπτωση της P. aeruginosa και σε ορισμένα Gram(+)
μικρόβια όπως είναι ο S. aureus και ο S.
Pneumoniae.47,48,49 Επίσης, η μεταβολή στις πορίνες έχει ως αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η είσοδος της αντιμικροβιακής ουσίας εντός του κυττάρου.50 Γενικώς, οι δύο αυτοί μηχανισμοί προκαλούν μικρού μόνο βαθμού αντοχή στις φθοριοκινολόνες σε σχέση με τις μεταλλαγές που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι κατά κάποιον τρόπο δρουν συνεργικά γιατί
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μειώνοντας τη συγκέντρωση του φαρμάκου και
παρατείνοντας για μικρό χρονικό διάστημα την
επιβίωση των μικροοργανισμών, αυξάνουν την
πιθανότητα ανάπτυξης μεταλλαγών στο τμήμα
QRDR.
Αντοχή μέσω πλασμιδίων.
Το 1998 περιγράφηκε και ένας τρίτος μηχανισμός ανάπτυξης αντοχής, με την ανακάλυψη ενός
πλασμιδίου στην Κlebsiella pneumoniae υπεύθυνου για την εμφάνιση αντοχής έναντι της σιπροφλοξασίνης. Το συγκεκριμένο πλασμίδιο κωδικοποιεί ένα πρωτεϊνικό μόριο (από 218 αμινοξέα)
που ονομάστηκε αρχικά qnr και το οποίο μειώνει
τη συγγένεια πρόσδεσης της γυράσης επάνω στο
DNA. Αν και η επίδραση του συγκεκριμένου μηχανισμού στην MIC της σιπροφλοξασίνης ήταν
μικρή σε φυσικά στελέχη, ωστόσο παρατηρήθηκε εμφάνιση αντοχής σε στελέχη που είχαν παράλληλα και κάποια διαταραχή στους διαύλους
των πορινών. Το συμπέρασμα ήταν ότι ο μηχανισμός αυτός προκαλεί μικρού βαθμού αντοχή
αλλά διευκολύνει την ανάπτυξη επακόλουθων
μεταλλαγών που προκαλούν τελικά την εμφάνιση
πλήρους αντοχής. Μετά την ανακάλυψη του πλασμιδίου στην Κ. pneumoniae έχουν περιγράφει
διάφορα άλλα πλασμίδια που μεταφέρουν αντοχή. Ένα από αυτά εμφανίζεται στα εντεροβακτηριοειδή και κωδικοποιεί το μόριο AAC(60)-Ib-cr,
μια ακετυλοτρανσφεράση η οποία ακετυλιώνει το
υποκατάστατο πιπεραζίνης της σιπροφλοξασίνης, ενώ το τελευταίο πλασμίδιο που έχει περιγραφεί αφορά στην Ε. coli και κωδικοποιεί τις ουσίες QepA και OqxAB που είναι αντλίες ενεργητικής αποβολής.51

Συμπεράσματα

Οι φθοριοκινολόνες συνιστούν μια κατηγορία
αντιμικροβιακών ουσιών με πολύ καλές φαρμακοκινητικές ιδιότητες, ευρύ φάσμα δράσης και
ικανοποιητική ασφάλεια. Την τελευταία δεκαετία
η ανακάλυψη νέων παραγώγων με βελτιωμένες
ιδιότητες και μεγαλύτερη δραστικότητα διεύρυνε ακόμα περισσότερο τη χρήση αυτών των ουσιών στη θεραπεία ποικίλων βακτηριακών λοιμώξεων του αναπνευστικού, ουροποιητικού και
γαστρεντερικού συστήματος, των οστών και του
δέρματος. Δυστυχώς, η υπέρμετρη και σε αρκετές περιπτώσεις αλόγιστη χρήση των φθοριοκινολονών είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση και
διασπορά ανθεκτικών στελεχών έναντι αυτής
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της κατηγορίας ουσιών. Για το λόγο αυτό, και
προκειμένου να διατηρήσουμε τη δραστικότητα
και κατ’ επέκταση τη χρησιμότητα αυτών των
σημαντικών αντιμικροβιακών παραγόντων είναι
επιτακτική η ανάγκη για ορθολογική χρήση
τους.
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Πυρετός του Δυτικού Νείλου: Ανασκόπηση
της βιβλιογραφίας και παρουσίαση της πρόσφατης
επιδημίας στην Ελλάδα
Π.-Δ.Δ. Ρεκατσίνα, Μ. Χίνη
Περίληψη
Ο πυρετός του Δυτικού Νείλου προκαλείται από τον ιό West Nile, έναν αρμποϊό που ανήκει στην
οικογένεια των φλαβιιών. Ο κύκλος μετάδοσης του ιού περιλαμβάνει τα αρθρόποδα-φορείς (κουνούπια) και τους ξενιστές-σπονδυλωτά (άγρια πτηνά). Τα θηλαστικά, όπως και ο άνθρωπος, αποτελούν περιστασιακούς ξενιστές. Χαρακτηρίζεται από παγκόσμια γεωγραφική διασπορά και προκαλεί σποραδικά κρούσματα και επιδημίες σε ανθρώπους και άλογα. Οι κλινικές εκδηλώσεις στον
άνθρωπο περιλαμβάνουν γριπώδη συνδρομή και σπάνια μηνιγγοεγκεφαλίτιδα. Από τον Ιούλιο
έως τον Οκτώβριο 2010, εμφανίστηκε στην Ελλάδα η πρώτη επιδημία πυρετού του Δυτικού Νείλου, κατά την οποία σημειώθηκαν πολυάριθμα κρούσματα εγκεφαλίτιδας, με υψηλή θνητότητα
(18%). Η διάμεση ηλικία των ασθενών ήταν 72 έτη, ενώ η πλειονότητα των κρουσμάτων εντοπίστηκε στην Κεντρική Μακεδονία. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη επιδημία από τον ιό West Nile
στην Ευρώπη, μετά από εκείνη που καταγράφηκε στη Ρουμανία το 1996-1997. Η αντιμετώπιση της
επιδημίας πραγματοποιήθηκε με συντονισμό των υγειονομικών φορέων της χώρας και ανάληψη
δράσης σε πολλαπλούς τομείς.
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West Nile Fever: The recent epidemic in Greece and
review of the literature
P.-D.D. Rekatsina, M. Chini
Abstract
West Nile fever is a disease caused by West Nile virus (WNV), an arbovirus belonging to the genus
flavivirus in the family Flaviviridae. The WNV is transmitted through various species of mosquitoes
which are the prime vector, with birds being the most commonly infected animal. Mammals, including humans, are occasional hosts. The virus is widely spread and causes sporadic disease and
epidemics in humans and horses. The clinical manifestations in humans include flu-like symptoms
and rarely meningoencephalitis. The first outbreak of West Nile fever occurred in Greece from July
to October 2010, when numerous cases of encephalitis with high total mortality rate (18%) were
observed. The median age of the infected patients was 72 years and most of the cases were located in the area of Central Macedonia. This epidemic was the second one in number of cases in
Europe, following the one in Romania in 199-1997. Public health measures including enhanced
surveillance for human cases, entomological surveillance and vector control have been implemented for blood as well as blood products resulting in a successful control of the epidemic.
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Εισαγωγή
Ιός πυρετού Δυτικού Νείλου
(ΙΟΣ WEST NILE)
Κατάταξη – Χαρακτηριστικά του ιού
Ο ιός West Nile ανήκει στους φλαβιιούς, οικογένεια Flaviviridae, γένος Flavivirus και υπάγεται
στην αντιγονική ομάδα Β των αρμποϊών. Παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά των φλαβιιών (Πίνακας 1).
Πίνακας 1. Κύριες φυσικοχημικές ιδιότητες φλαβιιών1
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Βίριο σφαιρικό, ελυτροφόρο, διαμέτρου 30-50 nm
Καψίδιο εικοσαεδρικό, διαμέτρου 20-30 nm
Γενετικό υλικό από γραμμική, απλή έλικα RNA
(ssRNA), θετικής πολικότητας, μ.β. 4 × 106 daltons
Έλυτρο περιέχον ένα μόνο είδος γλυκοπρωτεΐνης
(GP), σε αντίθεση με τους τογκαϊούς που περιέχουν
δύο είδη GP
Αναπαράγονται στο κυτταρόπλασμα των ευπαθών
κυττάρων
Ωριμάζουν μέσω κυτταροπλασματικών φυσαλίδων
Δεν διαθέτουν υπογενομικό mRNA (σε αντίθεση με
τους τογκαϊούς)
Δεν έχει ανιχνευθεί η ύπαρξη πρόδρομης
πολυπρωτεΐνης (σε αντίθεση με τους τογκαϊούς)
Εμφανίζουν αιμοσυγκολλητική δραστηριότητα,
εξαρτώμενη από το pH του περιβάλλοντος μέσου

Οι φλαβιιοί (λατιν. Flavi = κίτρινος) αποτελούσαν παλαιότερα γένος της οικογένειας
Togaviridae. Αντιστοιχούν στους, βάσει οικολογικών και επιδημιολογικών χαρακτήρων, ονομαζόμενους αρμποϊούς της ομάδας Β. Η οικογένεια
Flaviviridae περιλαμβάνει μόνο το γένος Flavivirus
που συγκροτείται από περίπου 60 ορολογικά σχετιζόμενους ιούς, που ομαδοποιούνται σε μικρό
αριθμό υποομάδων (υπογένη). Οι φλαβιιοί μοιάζουν με τους τογκαϊούς ως προς τις κύριες φυσικοχημικές ιδιότητες τους (Πίνακας 1). Το 1984 οι
φλαβιιοί ανακατατάχθησαν ως ξεχωριστή οικογένεια Flaviviridae κυρίως λόγω διαφορών που παρουσιάζουν με τους τογκαϊούς στην ακολουθία
των νουκλεοτιδίων στο γενετικό τους υλικό και
λόγω διαφορών στη στρατηγική έκφρασης των
γονιδίων και του γενετικού μηχανισμού αναπαραγωγής τους. Πρόκειται για μικρούς σε μέγεθος (50
nm) ιούς με μονοκλωνικό RNA.1
Στο μοναδικό γένος (Flavivirus) της οικογένειας
Flaviviridae ανήκουν, εκτός από τον ιό του πυρετού του Δυτικού Νείλου, τουλάχιστον δώδεκα
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σημαντικά παθογόνα αίτια για τον άνθρωπο,
όπως ο ιός του κίτρινου πυρετού, ο ιός του δάγκειου, ο ιός Rocio και ιοί διαφόρων εγκεφαλιτίδων (St Louis, ιαπωνική, κοιλάδας Murray, ρωσική
κροτωνογενής εγκεφαλίτιδα).1

Ιστορική αναδρομή

Ο ιός West Nile απομονώθηκε για πρώτη φορά
από το αίμα μιας γυναίκας με εμπύρετη νόσο
στην επαρχία του Δυτικού Νείλου, στην Ουγκάντα, το 1937.2,3 Στη συνέχεια, απομονώθηκε από
ασθενείς, πουλιά και κουνούπια στην Αίγυπτο
στις αρχές της δεκαετίας του 1950.4,5 Ο ιός αναγνωρίστηκε ως αίτιο σοβαρής μηνιγγοεγκεφαλίτιδας σε ηλικιωμένους ασθενείς κατά τη διάρκεια επιδημίας στο Ισραήλ το 1957.6 Στα άλογα, η
νόσος παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στην Αίγυπτο και τη Γαλλία στις αρχές της δεκαετίας του
1960.6
Το 1999 εισέβαλε στη Βόρεια Αμερική και από
τότε εξαπλώθηκε σε όλες τις ΗΠΑ, για να φτάσει
στη δυτική ακτή το 2002.2,7,8

Κύκλος μετάδοσης
(i) Αρθρόποδα φορείς
Οι κύριοι φορείς του ιού είναι κουνούπια που
τρέφονται ως επί το πλείστον με αίμα πτηνών.
Έχει απομονωθεί από 43 είδη κουνουπιών, με επικρατέστερο το γένος Culex. Στην Αφρική και τη
Μέση Ανατολή, ο κύριος φορέας είναι το κουνούπι Cx. univittatus, αν και τα Cx. poicilipes, Cx. neavei,
Cx. decens, Aedes albocephalus και Mimomyia spp.
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μετάδοση
σε ορισμένες περιοχές. Στην Ευρώπη, κύριοι φορείς είναι τα Cx. pipiens, Cx. modestus (περιορίζονται σε υδάτινα οικοσυστήματα της Νότιας και
Κεντρικής Ευρώπης, σε περιοχές όπου υπάρχουν
καλαμιές) και Coquillettidia richiardii. Στην Ασία
κυριαρχούν τα Cx. quinquefasciatus, Cx.
tritaeniorhynchus και Cx. vishnui. Επιτυχής μετάδοση πειραματικά έχει περιγραφεί στα Culiseta
longiareolata, Cx. bitaeniorhynchus και Ae.
Albopictus.2,9,10,11,12
Τα μολυσμένα κουνούπια φέρουν τον ιό στους
σιελογόνους αδένες τους 10-15 ημέρες μετά το
γεύμα τους σε μολυσμένο ξενιστή (πτηνό).6,13 Διωοθηκική μετάδοση του ιού έχει παρατηρηθεί
στα Cx. tritaeniorhynchus, Ae. aegypti και Ae.
albopictus, αν και σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ο ιός
έχει απομονωθεί και από άλλα αιματοφάγα
HELLENIC ARCHIVES of AIDS, 2012; 20(1):39-50
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αρθρόποδα, όπως από κρότωνες (Dermacentor
marginatus και Ixodes ricinus σε Μολδαβία και
Ουγγαρία, Ornithodoros capensis στο Αζερμπαϊτζάν και τον Καύκασο, Hyalomma marginatum
στο Δέλτα του Βόλγα στη Ρωσία).2,11,12 Είναι πιθανό οι κρότωνες να διαδραματίζουν κάποιο ρόλο
στη διατήρηση του ιού στις ενδημικές περιοχές,
αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν αποτελούν σημαντικούς φορείς κατά τη διάρκεια επιδημικών
εξάρσεων.2
(ii) Σπονδυλωτά φορείς
Οι κύριοι ξενιστές του ιού West Nile είναι τα
άγρια πουλιά. Έχει απομονωθεί από τουλάχιστον
138 διαφορετικά είδη υδρόβιων και χερσαίων
πτηνών. Τα μολυσμένα πουλιά εμφανίζουν υψηλή
και μακράς διάρκειας ιαιμία 1-4 ημέρες μετά την
έκθεση και αποκτούν ανοσία εφ’ όρου ζωής. Ο ιός
παραμένει στα όργανα πτηνών, όπως πάπιες και
περιστέρια, για 20-100 ημέρες. Τα αποδημητικά
πουλιά αποτελούν συχνά μέσο διάδοσης του ιού
και εισαγωγής του σε εύκρατες περιοχές της Ευρώπης και της Ασίας.10,13
Ο ιός έχει απομονωθεί και από διάφορα θηλαστικά όπως αρουραίους, ινδικά χοιρίδια, νυχτερίδες,
καμήλες, βοοειδή, άλογα, σκύλους και φυσικά ανθρώπους. Τα θηλαστικά αποτελούν περιστασιακούς κρίκους στην αλυσίδα διατήρησης του ιού
στη φύση. Μόνο σε άλογα και ορισμένα είδη πιθήκων (λεμούριοι) παρατηρείται μέτρια ιαιμία και ενδέχεται να παίζουν κάποιο ρόλο στη διατήρηση
της κυκλοφορίας του ιού σε τοπικό επίπεδο. Επίσης, ορισμένα είδη βατράχων (Rana ridibunda)
μπορούν να φιλοξενήσουν τον ιό, από τα οποία είναι δυνατό να τραφούν τα Cx. pipiens.10,13
(iii) Κύκλοι μετάδοσης
Βασικός κύκλος μετάδοσης του ιού είναι αυτός
που απαντάται σε υδάτινα κυρίως οικοσυστήματα (σε δέλτα ποταμών, πλημμυρισμένες κοιλάδες)
και περιλαμβάνει πουλιά και κουνούπια. Σε ορισμένες ξηρές και θερμές περιοχές όπου δεν υπάρχουν κουνούπια, οι μαλακοί και σκληροί κρότωνες μπορούν να λειτουργήσουν σαν υποκατάστατοι φορείς. Ακόμα και κύκλος βάτραχος – κουνούπι είναι δυνατό να λειτουργήσει κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.13
Στην Ευρώπη, η κυκλοφορία του ιού West Nile
περιορίζεται σε δύο βασικούς κύκλους και οικοσυστήματα: τον εξωανθρώπινο (αγροτικό, δασικό) κύκλο (άγρια, συνήθως υδρόβια πτηνά και
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ορνιθοφιλικά κουνούπια) και τον συνανθρώπινο
(αστικό) κύκλο (ήμερα ή κατοικίδια πτηνά και
κουνούπια που τρέφονται τόσο σε πτηνά όσο και
στον άνθρωπο, κυρίως Cx. pipiens molestus).13 Ο
πρώτος κύκλος συμβαίνει συνήθως σε υδάτινα
οικοσυστήματα εύκρατων περιοχών και ενεργοποιείται όταν αυξάνεται η κυκλοφορία του ιού,
εξαιτίας αβιοτικών (καιρικές συνθήκες) και βιοτικών παραγόντων (αύξηση των πληθυσμών των
κουνουπιών και των ευπαθών πτηνών - ξενιστών).
Ο επικρατών κύκλος είναι ο αγροτικός, αν και ο
αστικός κύκλος μετάδοσης επικράτησε σε ορισμένες επιδημίες, όπως σε αυτή στο Βουκουρέστι
(Ρουμανία) το 1996-1997.14 Στην Ευρώπη, φαίνεται
ότι ο αγροτικός κύκλος μετάδοσης εναλλάσσεται
με τον αστικό κύκλο.
Επιπρόσθετα, η μετάδοση του ιού είναι δυνατό
να γίνει μέσω μεταγγίσεων, μεταμοσχεύσεων, με
την εγκυμοσύνη (κάθετη ή ενδομήτρια μετάδοση), με το θηλασμό καθώς και με εργαστηριακή
μόλυνση.13

Επιδημιολογία – Παγκόσμια κατάσταση

Αποτελεί τον πιο διαδεδομένο από τους φλαβιιούς, με γεωγραφική διασπορά στην Αφρική, την
Ασία (κυρίως Μέση Ανατολή), τη Νότια και Κεντρική Ευρώπη και από το 1999 και στην Αμερική.2,3,20
Προκαλεί σποραδικά κρούσματα και επιδημίες σε
ανθρώπους και άλογα.
Εκατοντάδες περιπτώσεις πυρετού του Δυτικού Νείλου σε ανθρώπους έχουν αναφερθεί στο
Ισραήλ και τη Νότιο Αφρική. Η μεγαλύτερη επιδημία στην αφρικανική ήπειρο, με 3.000 περίπου
κρούσματα, ενέσκηψε σε μία άνυδρη περιοχή
του Cape Province στη Νότιο Αφρική μετά από
ισχυρές βροχοπτώσεις το 1974. Φορέας ήταν το
κουνούπι Cx. univittatus. Το 1994 στην Αλγερία
περιγράφηκε επιδημία με 50 περίπου ασθενείς
εκ των οποίων 8 απεβίωσαν. Το 2000 στο Ισραήλ
εκδηλώθηκε επιδημία με 120 περιπτώσεις εκ των
οποίων 10 θανατηφόρες. Περιστατικά και περιορισμένης έκτασης επιδημίες, τόσο σε ανθρώπους όσο και σε άλογα, έχουν αναφερθεί σε μακρύ κατάλογο χωρών σε Αφρική, Ασία και
Ευρώπη.6,10,13
Στην Αμερική, ο ιός εμφανίστηκε στην πόλη
της Νέας Υόρκης το 1999.21 Για την είσοδο του ιού
στη χώρα ενοχοποιήθηκε ασθενής ταξιδιώτης
που ήρθε αεροπορικώς από ενδημική χώρα. Επιπλέον, είναι πιθανή η εισαγωγή του ιού μέσω του
ασιατικής καταγωγής κουνουπιού Ochlerotatus
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japonicus, το οποίο μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ το
1998 μέσω του διεθνούς εμπορίου χρησιμοποιημένων ελαστικών και έκτοτε εγκαταστάθηκε και
διαδόθηκε ευρέως.2 Τη χρονιά εκείνη, 3.389 περιπτώσεις West Nile καταγράφηκαν, εκ των οποίων 2.354 (69%) εκδήλωσαν μηνιγγοεγκεφαλίτιδα. Κατά την περίοδο 2000-2004 καταγράφηκαν
τα εξής κρούσματα: το 2000 21 περιστατικά – 2
θάνατοι, το 2001 66 περιστατικά – 9 θάνατοι, το
2002 4.156 περιστατικά – 284 θάνατοι, το 2003
9.862 περιστατικά – 264 θάνατοι και το 2004
2.359 περιστατικά – 84 θάνατοι. Περιστατικά
αναφέρονται επίσης και στον Καναδά.
Σχετικά με τη διαχείμαση του ιού σε εύκρατα
κλίματα, όπως στην Ευρώπη, υπάρχουν δύο ικανοποιητικές ερμηνείες: Η πρώτη αφορά τη διωοθηκική μετάδοση του ιού σε ορισμένα κουνούπια
του γένους Culex. Η δεύτερη αφορά την επανεισαγωγή του ιού ανά τακτά χρονικά διαστήματα
από μολυσμένα αποδημητικά πουλιά, που επιστρέφουν από τροπικές και ημιτροπικές περιοχές.
Συνδυασμός των δύο ανωτέρω μηχανισμών είναι
δυνατόν να συμβαίνει. Επίσης, έχει αναφερθεί η
μεταφορά μολυσμένων κουνουπιών σε βορειότερα γεωγραφικά πλάτη με μεγάλα ρεύματα θερμού αέρα. 10

Κλινική εικόνα
(i) Κλινικές εκδηλώσεις στον άνθρωπο
Η συντριπτική πλειοψηφία (99%) των ατόμων
που θα υποστούν δήγμα από κουνούπι μολυσμένο με τον ιό West Nile δεν θα μολυνθεί από τον ιό.
Από αυτούς που θα μολυνθούν, περίπου το 80%
θα είναι ασυμπτωματικοί ή θα εμφανίσουν την
υποκλινική μορφή της νόσου. Άτομα άνω των 50
ετών έχουν περισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν σοβαρά συμπτώματα.13 Ακόμα και σε περιόδους επιδημικών εξάρσεων, η πιθανότητα
ενός κατοίκου της περιοχής να εκδηλώσει συμπτώματα της νόσου μετά από μόλυνση με τον ιό
είναι 1 κάθε 140-300 άτομα.
Τα συμπτώματα της νόσου περιλαμβάνουν εμπύρετο, γριπώδη συνδρομή οξείας έναρξης, κατά κανόνα αυτοπεριοριζόμενη. Η περίοδος επώασης
υπολογίζεται στις 2-14 ημέρες, κατά μέσο όρο 3-6,
αν και μεγαλύτερη περίοδος μπορεί να παρατηρηθεί σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Τα κυριότερα συνοδά συμπτώματα και σημεία είναι τα εξής:
μέτριος ή υψηλός πυρετός (διάρκειας 3-6 ημερών,
σπάνια διφασικός, ενίοτε με ρίγη), κεφαλαλγία
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(συνήθως μετωπιαία), φαρυγγαλγία, σκελετικά
άλγη, μυαλγίες, αρθραλγίες, εύκολη κόπωση, επιπεφυκίτιδα, οπισθοβολβικά άλγη, ρινική καταρροή,
βήχας, κηλιδοβλατιδώδες ή ροδόχροο εξάνθημα
(στο 50% των περιπτώσεων, εξαπλώνεται από τον
κορμό στα άκρα και την κεφαλή), λεμφαδενοπάθεια, ανορεξία, ναυτία, κοιλιακό άλγος, διάρροια.15
Περιστασιακά (<15% των περιπτώσεων), εμφανίζονται σοβαρές επιπλοκές από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, που περιλαμβάνουν: οξεία άσηπτη
μηνιγγίτιδα ή εγκεφαλίτιδα (με συνοδά συμπτώματα αυχενική δυσκαμψία, εμέτους, σύγχυση, διαταραχές επιπέδου συνείδησης, διαταραχές όρασης, υπνηλία, τρόμο των άκρων, παθολογικά
αντανακλαστικά, σπασμούς, πάρεση, κώμα) και
χαλαρή παράλυση. Πολύ σπάνια είναι δυνατό να
παρατηρηθούν ηπατίτιδα, παγκρεατίτιδα και
μυοκαρδίτιδα.15
Τα εργαστηριακά ευρήματα περιλαμβάνουν μικρή αύξηση της ταχύτητας καθίζησης των ερυθρών αιμοσφαιρίων και ήπια λευκοκυττάρωση.
Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό σε ασθενείς με νευρολογική συμπτωματολογία είναι διαυγές με μέτρια
πλειοκυττάρωση και αυξημένο λεύκωμα. Ο ιός
μπορεί να απομονωθεί από το αίμα μέχρι 10 ημέρες μετά τη μόλυνση σε ανοσοεπαρκείς ασθενείς
και μέχρι 22 έως 28 ημέρες σε ανοσοκατεσταλμένους. Η αιχμή της ιαιμίας παρατηρείται 4 με 8 ημέρες μετά τη μόλυνση.
Η ανάρρωση είναι πλήρης, λιγότερο γρήγορη
στους ενηλίκους σε σχέση με τα παιδιά, συχνά συνοδευόμενη από παρατεινόμενης διάρκειας μυαλγίες και αδυναμία. Οι περισσότερες θανατηφόρες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί σε ασθενείς
ηλικίας άνω των 50 ετών.
(ii) Κλινικές εκδηλώσεις στα υπόλοιπα σπονδυλωτά
Στα άλογα η νόσος εκδηλώνεται με πυρετό και
εγκεφαλομυελίτιδα και η θνητότητα είναι μέτρια
έως υψηλή (κατά μέσο όρο 40%). Επιπλέον, η νόσος εκδηλώνεται στα πρόβατα, ενώ σε χοίρους,
σκύλους, λαγούς και αρουραίους παραμένει
ασυπτωματική.13

Εργαστηριακή διάγνωση

Η κλινική διάγνωση λοίμωξης από ιό West Nile
επιβεβαιώνεται εργαστηριακά με αναζήτηση αντισωμάτων IgM στο αίμα ή το εγκεφαλονωτιαίο
υγρό με ELISA, καθώς και με τη δοκιμασία εξουδετέρωσης σε κυτταροκαλλιέργειες. Η αλυσιδωτή
αντίδραση πολυμεράσης (PCR) προσφέρει επίσης
HELLENIC ARCHIVES of AIDS, 2012; 20(1):39-50
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πολύ καλά αποτελέσματα. Καλλιέργεια του ιού από
αίμα, Ε.Ν.Υ. ή νεκροτομικό υλικό από τον εγκέφαλο
ή από συμπαγή όργανα θεωρείται εξέταση εκλογής, σπάνια όμως είναι θετική.16,17

Θεραπεία

Η θεραπεία της νόσου είναι συμπτωματική και
υποστηρικτική, ενώ έχει αναφερθεί χορήγηση ριμπαβιρίνης και ιντερφερόνης για την αντιμετώπισή της. Νοσηλεία απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις εμφάνισης εκδηλώσεων από το Κεντρικό
Νευρικό Σύστημα.18

Πρόληψη

Όπως και για τις υπόλοιπες νόσους που μεταδίδονται με κουνούπια, η πρόληψη περιλαμβάνει μέτρα ατομικής προστασίας για την αποφυγή των
δηγμάτων κουνουπιών, μέτρα προστασίας στο οικιακό περιβάλλον και ολοκληρωμένα προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών. Δεδομένης της πιθανότητας μετάδοσης του ιού με μεταγγίσεις,
απαιτείται έλεγχος του αίματος και των προϊόντων
του για το συγκεκριμένο ιό. Δεν υπάρχει εμβόλιο
για την πρόληψη της νόσου στον άνθρωπο.18,19

Ο ιός West Nile στην Ευρώπη

Η παρουσία του ιού West Nile στην Ευρώπη είναι έντονη και περιλαμβάνει σποραδικά κρούσματα και επιδημίες σε ανθρώπους και άλογα,
καθώς και ανεύρεση αντισωμάτων σε ανθρώπους, λοιπά σπονδυλωτά και κουνούπια, γεγονός
που αποδεικνύει έμμεσα την παρουσία του ιού
(Εικόνα 1).
Αποδημητικά πουλιά ευθύνονται κατά πάσα πιθανότητα για την εισαγωγή του ιού στην Ευρώπη,
προερχόμενα πιθανώς από την Αφρική, το Ισραήλ
ή την Αίγυπτο.2
Η πρώτη καταγεγραμμένη παρουσία του ιού
στην ευρωπαϊκή ήπειρο είναι το 1958, όταν ανιχνεύτηκαν αντισώματα West Nile σε δύο άτομα
από την Αλβανία.22 Η πρώτη απομόνωση του ιού
στην Ευρώπη καταγράφηκε το 1963 από ασθενείς
και κουνούπια στην περιοχή του Δέλτα του Ροδανού στη Γαλλία, καθώς και από ασθενείς και κρότωνες Hyalomma marginatum στην περιοχή του
Δέλτα του ποταμού Βόλγα στη Ρωσία. Στη συνέχεια ο ιός απομονώθηκε διαδοχικά σε Πορτογαλία, Σλοβακία, Μολδαβία, Ουκρανία, Ουγγαρία,
Ρουμανία, Τσεχία και Ιταλία.10

Εικόνα 1. Γεωγραφική διασπορά του ιού West Nile στην Ευρώπη: οι μαύροι κύκλοι δείχνουν τις περιοχές
όπου ο ιός απομονώθηκε από κουνούπια ή σπονδυλωτά, τα μαύρα τετράγωνα δείχνουν τις περιοχές με
εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα σε ανθρώπους ή άλογα, οι άσπροι κύκλοι και οι διακεκομμένες
γραμμές δείχνουν την παρουσία ειδικών αντισωμάτων.10
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Η επίπτωση του πυρετού του Δυτικού Νείλου
στην Ευρώπη είναι κατά μεγάλο μέρος άγνωστη.
Στη δεκαετία του 1960, καταγράφηκαν περιπτώσεις στη νότια Γαλλία, τη νότια Ρωσία (1962-1964),
την Ισπανία και τη νοτιοδυτική Ρουμανία. Στις δεκαετίες 1970, 1980 και 1990, στη Λευκορωσία, τη
δυτική Ουκρανία, τη νοτιοανατολική Ρουμανία
(1996-1997), την Τσεχία (1997) και την Ιταλία (1998)
(Πίνακας 2). Η νόσος στην Ευρώπη εμφανίζεται
κατά την περίοδο όπου η δραστηριότητα των κουνουπιών – φορέων είναι μέγιστη, δηλαδή την περίοδο Ιούλιος-Οκτώβριος, με περίοδο αιχμής τους
μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Υπάρχουν ενδείξεις ότι επιδημικές εκρήξεις παρατηρούνται συχνά
όταν μετά από διαδοχικά ξηρά καλοκαίρια ακολουθεί ένα καλοκαίρι με πολλές βροχοπτώσεις.10
Τα κυριότερα είδη αρθροπόδων που επιβεβαιώθηκαν ως φορείς του ιού West Nile στην Ευρώπη
φαίνονται στον Πίνακα 3.

Ο ιός West Nile στην Ελλάδα (έως τον
Ιούλιο 2010) και τις γειτονικές χώρες

Οι περιπτώσεις του πυρετού West Nile σε ανθρώπους και άλλα σπονδυλωτά στις Βαλκανικές
χώρες περιγράφονται στον πίνακα 2. Επιπλέον, η
νόσος έχει αναφερθεί στην Κύπρο ενώ αντισώματα έχουν ανιχνευτεί σε ανθρώπους και από την
Τουρκία.
Η επιδημία του πυρετού West Nile το 1996-1997
στη Ρουμανία, το Βουκουρέστι και τα νοτιοανατολικά περίχωρα, αποτελεί τη μεγαλύτερη επιδημία
από αρμποϊό που ενέσκηψε στην Ευρώπη, μετά
την επιδημία που προκλήθηκε από τον αρμποϊό
Sindbis στη βόρεια Ευρώπη τη δεκαετία του 1980.
Αποτέλεσε την απόδειξη ότι ορισμένες ιώσεις που
μεταδίδονται με κουνούπια μπορούν να εμφανιστούν σε μεγάλη κλίμακα ακόμα και σε εύκρατα
κλίματα. Οροεπιδημιολογικές έρευνες καταδεικνύουν ότι η δραστηριότητα του ιού στη Νότια
Ρουμανία ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960 ή και νωρίτερα. Στην επιδημία του 1996-1997, καταγράφηκαν 500 κλινικές περιπτώσεις (κατ’ άλλους συγγραφείς 767) και η θνητότητα πλησίασε το 10%.
Συγκεκριμένα, το 1996 (κυρίως Αύγουστος-Οκτώβριος) καταγράφηκαν 453 κλινικές περιπτώσεις,
393 εκ των οποίων εμφάνισαν νευρολογική συνδρομή (40% μηνιγγίτιδα, 44% μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, 16% εγκεφαλίτιδα) με 9% θνητότητα και το
1997 14 περιπτώσεις, εκ των οποίων 2 θανατηφόρες. Το 1997, επίσης, ο ιός απομονώθηκε από διάφορα θηλαστικά, άγρια και κατοικίδια (κυρίως
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σκύλους) και από άγρια πτηνά. Ορισμένοι συγγραφείς εκτιμούν ότι περίπου 70.000 άτομα (εύρος 43.000-96.000) προσβλήθηκαν από τον ιό
κατά τη διάρκεια της επιδημίας, εκ των οποίων το
0,5% εκδήλωσε εγκεφαλίτιδα. Μετά την εμφάνιση
της επιδημίας εγκαταστάθηκε σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης στη Ρουμανία και τα επόμενα
χρόνια ανιχνεύτηκαν τα εξής περιστατικά: 5 περιπτώσεις το 1998, 7 περιπτώσεις το 1999 και 13 περιπτώσεις το 2000. Κατά την περίοδο 1997-2000,
62% των κρουσμάτων εμφάνισε νευρολογική
συνδρομή και η θνητότητα ανέβηκε στο 13%. Ο
ιός απομονώθηκε από το κουνούπι Cx. pipiens, το
οποίο αποτέλεσε κατά πάσα πιθανότητα τον κύριο, αν όχι το μοναδικό, φορέα, ιδιαίτερα στις
αστικές περιοχές. Αναδρομική δειγματοληψία
από πτηνά που ζούσαν κοντά στις περιοχές όπου
συσσωρεύτηκαν πολλά κρούσματα κατά τα έτη
1997-2000 έδειξε ποσοστά οροεπικράτησης 7,8%29%. Οι φυλογενετικές αναλύσεις που ακολούθησαν, απέδειξαν ότι η εισαγωγή του ιού στη Ρουμανία λίγο πριν το ξέσπασμα της μεγάλης επιδημίας
πραγματοποιήθηκε μέσω αποδημητικών πτηνών,
τα οποία μετακινήθηκαν από την υποσαχάρια
ζώνη της Αφρικής στη Βόρεια Αφρική και από εκεί
στη Νότια Ευρώπη.2,14
Ο ιός του πυρετού του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει για τη χώρα μας εξαιρετικό ιστορικό ενδιαφέρον. Σύγχρονοι Αμερικανοί και άλλοι επιδημιολόγοι υποστηρίζουν ότι ο Μέγας Αλέξανδρος
ίσως δεν πέθανε από δηλητηρίαση, τυφοειδή πυρετό ή γρίπη, όπως έχουν προτείνει οι ιστορικοί,
αλλά από τον ιό του πυρετού του Δυτικού Νείλου.
Οι ερευνητές βασίζονται σε ένα απόσπασμα του
Πλουτάρχου που αναφέρει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είδε έξω από τα τείχη της Βαβυλώνας, λίγες
εβδομάδες πριν το θάνατό του το 328 π.Χ., ένα
σμήνος από άρρωστα κοράκια να τσιμπούν το
ένα το άλλο και να πέφτουν νεκρά στο έδαφος. Τα
κοράκια ανήκουν στα πουλιά που είναι ιδιαίτερα
ευπαθή στη συγκεκριμένη νόσο. Ο ισχυρισμός
αυτός ελέγχθηκε καταχωρώντας τα συμπτώματα
του Μεγάλου Αλεξάνδρου (συμπτώματα από το
αναπνευστικό σύστημα, ηπατική δυσλειτουργία,
εξάνθημα) και την εμφάνιση των κορακιών στο
διαγνωστικό πρόγραμμα GIDEON (Παγκόσμιο Δίκτυο Λοιμωδών Νοσημάτων και Επιδημιολογίας),
το οποίο και τον επιβεβαίωσε.23,24
Διάφορες οροεπιδημιολογικές έρευνες έχουν
αποδείξει, μέσω ανίχνευσης των ειδικών αντισωμάτων, την παρουσία του ιού στην Ελλάδα. Η
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Πίνακας 2. Ο ιός West Nile στην Ευρώπη10
Χώρα

Χρονολογία

Είδη στα οποία εντοπίστηκε ο ιός

Αλβανία

1958

Άνθρωποι, κατοικίδια ζώα

Αυστρία

1964-1977
1988

Άνθρωποι, άγρια θηλαστικά, κατοικίδια ζώα, ερπετά
Άνθρωποι

Βοσνία

Δεκαετία 1980

Άνθρωποι

Βουλγαρία

1960-1970
1978

Άνθρωποι, υδρόβια πτηνά, κατοικίδια ζώα
Κουνούπια (ανίχνευση του ιού)

Γαλλία

1962
1962-1965
1975-1980
2001
2003

Άνθρωποι (10 βαριές περιπτώσεις), άλογα (50 περιπτώσεις εγκεφαλίτιδας)
Άνθρωποι (13 περιπτώσεις), άγρια πτηνά, κουνούπια
Άνθρωποι, άλογα
Άνθρωποι, άλογα
Άνθρωποι

Ελλάδα

1970-1978
1980-1981

Άνθρωποι, πτηνά, κατοικίδια ζώα, κουνέλια
Άνθρωποι

Ισπανία

δεκαετία1960
1979
1980
1998

Άνθρωποι
Άνθρωποι (επιδημία γριπώδους συνδρομής), τρωκτικά
Άνθρωποι
Άνθρωποι

Ιταλία

1966-1969
1981
1998

Άνθρωποι, αποδημητικά πτηνά, κατοικίδια θηλαστικά, κοτόπουλα,
κατσίκες, τρωκτικά
Τρωκτικά
Άλογα (14 περιπτώσεις, 2 θανατηφόρες)

Κροατία

1978-1980

Άνθρωποι

Λευκορωσία

1972-1973
1977

Άγρια πτηνά
Άνθρωποι

Μολδαβία

δεκαετία 1970

Άνθρωποι, κουνούπια, κρότωνες (Dermacentor marginatus και Ixodes
ricinus)

Ουγγαρία

δεκαετία 1970
1984

Άνθρωποι, βοοειδή, τρωκτικά
Άνθρωποι

Ουκρανία

δεκαετία 1970
1985
1998

Άνθρωποι (4 περιπτώσεις), πτηνά, κουνούπια
Άνθρωποι (38 περιπτώσεις, 16 με εγκεφαλίτιδα)
Άνθρωποι

Πολωνία

1996

Σπουργίτια

Πορτογαλία

1967-1970
1973
1976-1980

Άνθρωποι, κουνούπια, άγρια πτηνά, άλογα, βοοειδή, πρόβατα
Άνθρωποι
Άνθρωποι

Ρουμανία

1966-1970
1975
1980-1995
1996
1997

Άνθρωποι, κουνούπια
Άνθρωποι
Άνθρωποι
Άνθρωποι
Άνθρωποι, άγρια πτηνά, κατοικίδια & άγρια θηλαστικά, σκύλοι

Ρωσία

1963-1968
1981-1986
1989
1991
1999

Άνθρωποι (>10 περιπτώσεις), υδρόβια πτηνά, κουνούπια, κρότωνες
Άνθρωποι
Άνθρωποι
Άνθρωποι
Άνθρωποι

Σερβία

δεκαετία 1970

Άνθρωποι

Σλοβακία

1970-1973

Άνθρωποι, αποδημητικά πτηνά, βοοειδή, σκύλοι, πρόβατα, περιστέρια,
κουνούπια

Τσεχία

1978
1985
1990
1997

Κατοικίδια ζώα, λαγοί
Υδρόβια πτηνά
Κορμοράνοι
Άνθρωποι (5 περιπτώσεις), κουνούπια
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Πίνακας 3. Είδη αρθροπόδων - φορέων του ιού West Nile στην Ευρώπη2
Χώρα

Είδη

Βουλγαρία

Mansonia uniformis

Γαλλία

Cx. modestus, Cx. pipiens

Ουκρανία

An. maculipennis

Πορτογαλία

An. maculipennis

Ρουμανία

Cx. pipiens

Ρωσία

Ae. vexans, Cx. modestus, Cx. univittatus, Dermacentor marginatus, Ixodes ricinus (κρότωνες)

Σλοβακία

Ae. cantans

Τσεχία

Ae. cinereus, Ae. vexans, Cx. pipiens

Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας καταχωρεί τη χώρα
μας στον κατάλογο των ευρωπαϊκών χωρών που
είναι ενδημικές για τον ιό.2 Όπως φαίνεται και
στον Πίνακα 2 για την Ελλάδα, την περίοδο 19701978, αντισώματα έναντι του ιού ανιχνεύτηκαν σε
ανθρώπους, κατοικίδια ζώα, κουνέλια και πτηνά
καθώς και την περίοδο 1980-1981 σε ανθρώπους,
στοιχεία που καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία στο πλαίσιο οροεπιδημιολογικών ερευνών για τη διαπίστωση της δραστηριότητας του
ιού στην ευρωπαϊκή ήπειρο.
Η αναδρομική οροεπιδημιολογική μελέτη των
Theiler και συνεργατών, που διενεργήθηκε το
1958 και δημοσιεύτηκε το 1960, είχε σκοπό τη διερεύνηση του αιτίου της επιδημίας της Αθήνας το
1927-1928 και συγκεκριμένα εάν επρόκειτο για
τον ιό του δάγκειου πυρετού ή τον ιό West Nile ή
και τους δύο. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων
που διεξήχθησαν σε δείγματα ορού 56 ατόμων
που κατοικούσαν στην Αθήνα την περίοδο της
επιδημίας κατέδειξαν την παρουσία αντι-West
Nile αντισωμάτων, σε τίτλους όμως τόσο χαμηλούς που δεν δικαιολογούσαν την παρουσία του
ιού του Δυτικού Νείλου στη μεγάλη επιδημία.25
Σε συνέχεια των ερευνών αυτών, οι Αντωνιάδης
και συνεργάτες σε αναδρομική οροεπιδημιολογική
μελέτη που δημοσιεύτηκε το 1990 και διενεργήθηκε
τα προηγούμενα έτη, διερεύνησαν την παρουσία
αντισωμάτων για τον ιό West Nile με δοκιμασία αναστολής της αιμοσυγκόλλησης (HI) σε ομάδες ατόμων γεννημένων πριν και μετά το 1928. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν την παρουσία των ειδικών αντισωμάτων σε ποσοστό 22,6% των ατόμων που ήταν
γεννημένοι έως το 1928 και 21,7% εκείνων που γεννήθηκαν μετά το 1928, αποδεικνύοντας ότι η επιδημία του 1927-1928 δεν επηρέασε την παρουσία του
ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Στην ίδια
μελέτη, διερευνήθηκε η παρουσία αντισωμάτων
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έναντι διαφόρων αρμποϊών σε δείγματα του ελληνικού πληθυσμού, χρησιμοποιώντας έμμεσο ανοσοφθορισμό (IFA) και PRN (plaque reduction
neutralization). Πραγματοποιήθηκε συλλογή δειγμάτων αίματος από υγιείς αγρότες, κτηνοτρόφους
και υλοτόμους. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων
σχετικά με την παρουσία του ιού West Nile, που έγιναν με PRN, έδειξαν ότι στα 245 δείγματα που ελέγχθηκαν, 3 βρέθηκαν οροθετικά, δηλαδή ποσοστό
περίπου 1,2%.26
Ως προς την τελευταία δεκαετία, νεότερες οροεπιδημιολογικές μελέτες των Παππά και συν., που
πραγματοποιήθηκαν στην Ημαθία το 2007 σε
δείγμα 392 κατοίκων της περιοχής, υπολόγισαν το
ποσοστό των οροθετικών σε 1%.27 Σε μελέτη των
Καντζάνου και συν., που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2010 και αφορούσε την εξέταση δειγμάτων ΕΝΥ από περιστατικά άσηπτης μηνιγγίτιδας
και δειγμάτων αίματος από αιμοδότες για την παρουσία RΝΑ του ιού West Nile κατά την περίοδο
2006-2007 στη χώρα μας, κανένα θετικό δείγμα
δεν ανευρέθη.28 Επιπρόσθετα, σε οροεπιδημιολογική μελέτη που διεξήχθη υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε άλογα, την
περίοδο 2001-2004 από 36 νομούς της χώρας, το
ποσοστό οροθετικότητας εκτιμήθηκε στο 4%.29
Από τα αρθρόποδα – φορείς του ιού West Nile,
παρόντα στη χώρα μας είναι τα ακόλουθα: Cx.
modestus, Cx pipiens, Cx. univittatus, An.
maculipennis, Ae. vexans, Ae. cantans, (κουνούπια)
και I. Ricinus (κρότωνες).

Η πρόσφατη επιδημία στην Ελλαδα,
Ιούλιος-Οκτώβριος 2010

Από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο 2010, εμφανίστηκε στην Ελλάδα η πρώτη επιδημία πυρετού
West Nile, κατά την οποία σημειώθηκαν πολυάριθμα κρούσματα εγκεφαλίτιδας, αρκετά εκ των
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οποίων θανατηφόρα. Πρόκειται για τη δεύτερη
μεγαλύτερη επιδημία από τον ιό West Nile στην
Ευρώπη, μετά από εκείνη που καταγράφηκε στη
Ρουμανία το 1996-1997. Η επιδημία αυτή αποτέλεσε την πρώτη εμφάνιση περιστατικών με κλινικό
σύνδρομο λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας.
Στις 4 Αυγούστου 2010, ιατροί από το Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης ενημέρωσαν το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. σχετικά με την παρατηρούμενη αύξηση του αριθμού των ασθενών με εγκεφαλίτιδα κατά τον τελευταίο μήνα. Συγκεκριμένα, 13
ασθενείς με εγκεφαλίτιδα νοσηλεύτηκαν τον Ιούλιο 2010, ενώ τα τελευταία 3 έτη τον ίδιο μήνα νοσηλεύτηκαν κατά μέσο όρο 5 περιστατικά. Παρά
τον εκτενή εργαστηριακό έλεγχο, δεν κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση του αιτιολογικού παράγοντα.
Οι ασθενείς στην πλειοψηφία τους ήταν ηλικιωμένοι (>65 έτη) και κατοικούσαν στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Την ίδια ημέρα, 11
δείγματα ορού και 3 δείγματα ΕΝΥ από 11 ασθενείς
με εγκεφαλίτιδα ή/και άσηπτη μηνιγγίτιδα εστάλησαν για περαιτέρω διαγνωστικό έλεγχο στο Εργαστήριο Αναφοράς Αρμποïών στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Την επόμενη ημέρα,
τα αποτελέσματα κατέδειξαν IgM αντισώματα έναντι του ιού του Δυτικού Νείλου σε 10 από τα 11
δείγματα ορού και στα 3 από τα 3 δείγματα ΕΝΥ.30,31
Στις 6 Αυγούστου 2010 εκδόθηκε το πρώτο δελτίο τύπου και στις 7 Αυγούστου οι Ελληνικές Αρχές ανέφεραν την έξαρση των κρουσμάτων στο
E.C.D.C. (European Centre for Disease prevention
and Control).26 Ακολούθησε επιδημιολογική επιτήρηση του νοσήματος από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. με
ημερήσιες εκθέσεις, που περιελάμβαναν τον
αριθμό των κρουσμάτων με ή χωρίς προσβολή
του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος τον αριθμό
των εισαγωγών σε Νοσοκομεία και ΜΕΘ, τον
αριθμό των θανάτων καθώς και εβδομαδιαίες συνοπτικές εκθέσεις.29,30
Ο ορισμός κρούσματος, που χρησιμοποιήθηκε
σε αυτή την επιδημία, ήταν εκείνος που ορίστηκε
το 2008 από την Ευρωπαϊκή Ένωση με μικρές
τροποποιήσεις. Λοίμωξη από ιό του Δυτικού Νείλου θεωρήθηκε ότι έχει κάθε ασθενής που πληρούσε τουλάχιστον ένα από τα κλινικά (Α) και ένα
από τα εργαστηριακά κριτήρια (Β): 29,30
Α) Κλινικά κριτήρια:
α) Εγκεφαλίτιδα (οξεία διαταραχή επιπέδου συνείδησης με πυρετό)
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β) Άσηπτη μηνιγγίτιδα
γ) Άλλες οξείες κλινικές εκδηλώσεις από το Κεντρικό ή το Περιφερικό Νευρικό Σύστημα
(π.χ. παράλυση, πάρεση, σπασμοί, αισθητικές
διαταραχές κ.λπ.)
δ) Πυρετός χωρίς κλινικές εκδηλώσεις από το
νευρικό σύστημα και απουσία άλλης πιθανότερης διάγνωσης.
Β) Εργαστηριακά κριτήρια:
α) Α
 πομόνωση ή ανίχνευση του ιού σε αίμα ή
ΕΝΥ ή άλλο ιστό (καλλιέργεια ή ανίχνευση
γονιδιακού υλικού με τεχνικές PCR)
β) Ανίχνευση στο ΕΝΥ ειδικών αντισωμάτων
IgM για τον ιό
γ) Ανίχνευση στον ορό ενός από τα παρακάτω:
- υψηλός τίτλος αντισωμάτων IgM ή
- α ύξηση τίτλου αντισωμάτων IgG σε διαδοχικά δείγματα ορών.
Η εργαστηριακή διάγνωση στα κρούσματα
της επιδημίας έγινε σε δείγματα ορού και ΕΝΥ με
ELISA kits (Focus Technologies, Cypress, CA, USA)
για την ανίχνευση IgM και IgG αντισωμάτων. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε RT-PCR (Reverse
transcription-polymerase chain reaction) για την
ανίχνευση RNA του ιού με τη χρήση ειδικών εκκινητών (primers).30
Συνολικά καταγράφηκαν 261 κρούσματα με εργαστηριακή διάγνωση λοίμωξης από τον ιό West
Nile, εκ των οποίων 191 εμφάνισαν προσβολή του
Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (κυρίως εκδηλώσεις εγκεφαλίτιδας ή άσηπτης μηνιγγίτιδας),
ενώ 70 ήταν οι ασθενείς που δεν είχαν προσβολή
του Κ.Ν.Σ. Από το σύνολο των 261 περιστατικών,
250 χρειάστηκαν νοσηλεία εκ των οποίων 23 σε
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Σημειώθηκαν 35
θάνατοι, όλοι σε υπερήλικα άτομα με υποκείμενα
νοσήματα και προσβολή Κ.Ν.Σ., ανεβάζοντας το
δείκτη θνητότητας στο 18%.29
Σχετικά με τη διασπορά των κρουσμάτων στον
χρόνο, η έναρξη της επιδημίας τοποθετείται στις
αρχές Ιουλίου. Η μεγαλύτερη έξαρση παρατηρήθηκε την εβδομάδα γύρω από τις 15 Αυγούστου.
Η έναρξη της συμπτωματολογίας του τελευταίου
κρούσματος τοποθετείται στις 5 Οκτωβρίου.
Όσον αφορά στην ηλικιακή κατανομή των
ασθενών, επρόκειτο κατά κύριο λόγο για ηλικιωμένους (>65) με υποκείμενα νοσήματα, όπως στεφανιαία νόσο, αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδη
διαβήτη ή κάποιου είδους ανοσοκαταστολή. Η
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διάμεση ηλικία των ασθενών ήταν τα 72 έτη, 58%
ήταν 70 ετών και άνω, 4% ήταν κάτω των 30 ετών
και το 55% ήταν άντρες.29
Η μεγάλη πλειονότητα των κρουσμάτων εντοπίστηκε στην Κεντρική Μακεδονία, με επίκεντρο
της επιδημίας τις πεδινές περιοχές γύρω από τους
ποταμούς Αλιάκμονα και Αξιό. Οι νομοί στους
οποίους κατεγράφη ο μεγαλύτερος αριθμός
κρουσμάτων ήταν οι νομοί Πέλλας και Ημαθίας,
περιοχές με ιδιαίτερα έντονη την παρουσία του
υγρού στοιχείου (ποτάμια και λίμνες). Σχετικά με
την περιοχή κατοικίας, το ποσοστό των κρουσμάτων στις αστικές περιοχές ήταν 7 ανά 100.000
πληθυσμού ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις
αγροτικές περιοχές ανερχόταν στα 16,8 κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού.29
Σχετικά με τα έντομα, από την πρώτη ημέρα
δημοσιοποίησης της νόσου πραγματοποιήθηκε
συλλογή και μελέτη συνολικά 5.000 κουνουπιών,
με τη χρήση παγίδων διοξειδίου του άνθρακα,
από όλες τις περιοχές εκδήλωσης κρουσμάτων.
Ποσοστό 86% των κουνουπιών που μελετήθηκαν
ταυτοποιήθηκαν ως Culex pipiens. Ο ιός West Nile
lineage 2 απομονώθηκε σε μεγάλο αριθμό των
εντόμων. Το στέλεχος που προκάλεσε την πρόσφατη επιδημία στη χώρα μας ονομάστηκε Nea
Santa/10, Greece, Lineage 2 και πήρε την ονομασία του από την περιοχή της Νέας Σάντας, όπου
απομονώθηκε για πρώτη φορά σε κουνούπι στις
10/08/2010. Πρόκειται για στέλεχος που είναι συγγενές φυλογενετικά με εκείνο που απομονώθηκε
στην Ουγγαρία το 2004.29
Τα μέτρα ελέγχου, που ελήφθησαν με σκοπό
την αντιμετώπιση της επιδημίας, περιελάμβαναν
τα εξής: Από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συνεχής ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας και του κοινού μέσω διαδικτύου, σύστημα επιδημιολογικής
επιτήρησης με χρήση ειδικού δελτίου δήλωσης
ως υποχρεωτικά δηλούμενο νόσημα, τοπικές ενημερώσεις αγωγής υγείας και αποστολή έντυπου
ενημερωτικού υλικού. Καθ’ όλη τη διάρκεια της
επιδημίας, υπήρχε συνεχής συνεργασία με το Ευρωπαϊκό C.D.C. και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DGSANGO) καθώς και με το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για την οργάνωση συστημάτων επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από τον ιό Δυτικού Νείλου σε ξενιστές της
νόσου όπως πτηνά, άλογα και έντομα.30
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στα μέτρα
που ελήφθησαν για την ασφάλεια του αίματος, των
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παραγώγων του και των οργάνων για μεταμόσχευση. Υιοθετήθηκε σειρά γενικών μέτρων που περιελάμβαναν τα εξής: Ενημέρωση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας για τα επιδημιολογικά, κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα της λοίμωξης από τον ιό West Nile
στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.,
και επαγρύπνηση των κλιμακίων αιμοληψίας για την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των αιμοδοτών
κατά τη διαδικασία επιλογής τους. Συγκεκριμένα,
αποκλείστηκαν από την αιμοδοσία, για διάρκεια 28
ημερών, υποψήφιοι αιμοδότες που διέμεναν ή επισκέφτηκαν περιοχές που σημειώθηκαν κρούσματα
λοίμωξης Δ.Ν., ενώ δινόταν οδηγία στους αιμοδότες, εάν εμφανίσουν πυρετό 15 ημέρες μετά την αιμοδοσία, να ενημερώσουν την Υπηρεσία. Όσον
αφορά στα τοπικά μέτρα, στις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας περιοχών με κρούσματα του ιού εφαρμόστηκε
αποκλεισμός χρήσης (καραντίνα) των μονάδων αίματος, που συλλέχθησαν στις περιοχές με κρούσματα και άμεση εξέταση για WNV-RNA με NAT των
φυλασσόμενων δειγμάτων πλάσματος ή ορού των
εν λόγω μονάδων από τα Κέντρα Μοριακού Ελέγχου ΑΧΕΠΑ και Λάρισας. Επιπλέον, προγραμματίστηκε η διενέργεια πιλοτικής επιδημιολογικής μελέτης για την ανίχνευση του WNV-RNA σε αιμοδοτικό
πληθυσμό από διάφορες περιοχές της Κεντρικής
Μακεδονίας και της Λάρισας με σκοπό την εκτίμηση
του κινδύνου για μετάδοση του ιού και τη χαρτογράφηση των εν λόγω περιοχών ανάλογα με το
βαθμό επικινδυνότητας, ενώ προχώρησε η άμεση
εφαρμογή του προληπτικού ελέγχου (screening) με
ΝΑΤ του συνόλου του αίματος από τις περιοχές με
συρροή κρουσμάτων για την περίοδο που διαρκεί η
δραστηριότητα της λοίμωξης (Μάιος-Νοέμβριος).
Επιπρόσθετα, τέθηκε σε ισχύ το εθνικό σχέδιο διασφάλισης επάρκειας του αίματος για τις αυξημένες
ανάγκες στις πληγείσες περιοχές με τη συνεργασία
διαφόρων φορέων.29,30
Τέλος, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας,
συστάθηκε Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης με έδρα τη
Θεσσαλονίκη, στην οποία συμμετείχαν διάφοροι
υγειονομικοί φορείς. Άμεσες προτεραιότητες
υπήρξαν η προώθηση μέτρων αγωγής υγείας για
τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών, η συστηματική παρακολούθηση της διασποράς των κρουσμάτων κατά γεωγραφική κατανομή με στόχο τον
προγραμματισμό ψεκασμών σε χωριά και οικισμούς, καθώς και ο συντονισμός της συνεργασίας
α) με κτηνιατρικές υπηρεσίες για τη δημιουργία δικτύων επιτήρησης σε πτηνά, άλογα και κουνούπια,
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β) με τις υπηρεσίες αιμοδοσίας για την παρακολούθηση εφαρμογής των μέτρων αιμοεπαγρύπνησης
και της επάρκειας αίματος και γ) με ξένους
εμπειρογνώμονες.29

Συμπεράσματα

Η επιδημία πυρετού από τον ιό West Nile, που
ξέσπασε στην Ελλάδα από τον Ιούλιο έως τον
Οκτώβριο 2010, απετέλεσε τη δεύτερη μεγαλύτερη επιδημία από τον ιό στην Ευρώπη και σημείωσε πολυάριθμα κρούσματα εγκεφαλίτιδας με
υψηλό δείκτη θνητότητας.
Προηγούμενες επιδημιολογικές μελέτες τεκμηριώνουν την παρουσία του ιού στην περιοχή της
Κεντρικής Μακεδονίας εδώ και δεκαετίες. Οι αυξημένες βροχοπτώσεις, οι υψηλές θερμοκρασίες
και η αυξημένη υγρασία κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, καθώς και οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της περιοχής (δέλτα ποταμών, ορυζώνες, αρδευόμενες πεδινές εκτάσεις) συνέβαλαν
στον πολλαπλασιασμό των κουνουπιών του γένους Culex, που αποτελούν τους βασικούς φορείς
του ιού, οδηγώντας στην αυξημένη επίπτωση νόσησης μεταξύ των κατοίκων της Κεντρικής Μακεδονίας. Αδιευκρίνιστος παραμένει ο ρόλος που
ενδεχομένως διεδραμάτισαν τα αποδημητικά
πτηνά από την Αφρική. Η δεύτερη επιδημία που
ακολούθησε την επόμενη χρονιά (καλοκαίρι 2011)
από τον ιό West Nile lineage 2 αποδεικνύει την
εγκατάσταση του ιού στη χώρα μας και την εξάπλωσή του σε περισσότερα γεωγραφικά
διαμερίσματα.32,33,34
Η εμπειρία από τα πρόσφατα μέτρα προφύλαξης και αντιμετώπισης της επιδημίας σε επίπεδο
δημόσιας υγείας στη χώρα μας αποτελεί πολύτιμο
εργαλείο για το χειρισμό ενδεχόμενων επιδημιών
στο μέλλον.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι κλιματικές αλλαγές, που προκαλούνται από το φαινόμενο του
θερμοκηπίου, την υπερθέρμανση του πλανήτη
και την αλόγιστη ανθρώπινη παρέμβαση στα οικοσυστήματα, αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης
ανησυχίας για τη μελλοντική εμφάνιση επιδημιών
από τον ιό του Δυτικού Νείλου.35
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