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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Εισαγωγή 

Οι διηθητικές μηκυτιακές λοιμώξεις αποτελούν μείζονα αιτία θνησιμότητας και 

θνητότητας σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς και λήπτες μοσχεύματος μυελού των 

οστών (1). Η αυξανόμενη επίπτωσή τους, έχει οδηγήσει στην χρήση της βορικοναζόλης 

(VRC) σαν προφυλακτική αγωγή σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση 

μηκυτιακών λοιμώξεων (2). Παρά το ευρύ φάσμα δράσης, η VRC είναι ανενεργή 

απέναντι στους ζυγομήκυτες (3), οι οποίοι ευθύνονται  για έναν αυξανόμενο αριθμό 

λοιμώξεων στους συγκεκριμένους ασθενείς (1, 4). Πρόσφατες μελέτες συσχετίζουν την 

αύξηση της επίπτωσης της ζυγομηκυτίασης με τη  χρήση της VRC ως προφυλακτικής 

αγωγής (1,2, 5-9). Δεδομένου του σύνθετου μηχανισμού παθογονικότητας των 

ζυγομυκήτων, δεν είναι σαφές αν η αγωγή με VRC ευνοεί την ανάπτυξη των 

ζυγομυκήτων ως πίεση φυσικής επιλογής ή ευθέως επιδρώντας στην παθογονικότητά 

τους. Για τη διερεύνηση της επίδρασης της έκθεσης σε VRC στην παθογονικότητα των 

ζυγομυκήτων, χρησιμοποιήσαμε ως μοντέλο ξενιστή την μύγα Drosophila melanogaster  

(10-12). Προκειμένου να επαληθεύσουμε τα αρχικά μας ευρήματα σε έναν οργανισμό 

φυλογενετικά συγγενέστερο προς τον άνθρωπο, χρησιμοποιήσαμε ένα ζωικό μοντέλο 

ζυγομηκυτίασης σε θηλαστικά, με ποντικούς Balb/C. 

Τλικά και μέθοδοι 

Φρησιμοποιήθηκαν 3 στελέχη ζυγομυκήτων (Rhizopus oryzae 557969, Rhizopus 

oryzae 518749 και Mucor circinelloides 48812) και ως μάρτυρα ένα στέλεχος Ασπεργίλλου 

(Aspergillus fumigatus 293), κονίδια των οποίων εκτέθηκαν σε VRC, ιτρακοναζόλη, 
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κασποφουγκίνη ή αμφοτερικίνη Β με διαδοχικές καλλιέργειες σε μέσο που περιείχε μια 

υποανασταλτική συγκέντρωση του κάθε φαρμάκου (13). Ώς μάρτυρες, τα ίδια στελέχη 

επωάστηκαν διαδοχικές φορές σε μέσο χωρίς αντιμηκυτιακό.   

Για το ζωικό μοντέλο ζυγομηκυτίασης σε μύγες D.melanogaster, χρησιμοποιήσαμε 

μύγες αγρίου τύπου OregonR (Wt) καθώς και γενετικά τροποποιημένες μύγες απο τις 

οποίες απουσιάζει το μονοπάτι Τοll (Tl), το οποίο προστατεύει τις μύγες Wt απο την 

πλειοψηφία των μηκυτιακών παθογόνων, αλλά όχι τους ζυγομήκυτες (12,13). Η 

μόλυνση πραγματοποιήθηκε με τρώση του θώρακα των μυγών με βελόνη πρότινος 

εμβυθισμένη σε διάλυμα κονιδίων (106 κονίδια/ml)(12, 13). Η επιβίωση κατεγράφη για 

χρονικό διάστημα 8 ημερών μετά τη μόλυνση. Για το ζωικό μοντέλο ζυγομηκυτίασης σε 

θηλαστικά, χρησιμοποιήσαμε ποντικούς Balb/C, ανοσοκατεσταλμένους με τη χρήση 

κορτιζόνης (14). Η μόλυνση πραγματοποιήθηκε με ενδορινική ενστάλλαξη διαλύματος 

κονιδίων του στελέχους R.οryzae 557969 δύο διαφορετικών συγκεντρώσεων (5x104 

κονίδια/ml και 106 κονίδια/ml) και η επιβίωση παρατηρήθηκε για 10 ημέρες.   

Για την ιστοπαθολογική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν πνεύμονες ποντικών απο 

κάθε πειραματική ομάδα που παρασκευάστηκαν διαδοχικές ημέρες μετά απο τη 

μόλυνση, ενώ η χρώση των δειγμάτων έγινε με ηωσίνη-αιματοξυλίνη, χρώση αργύρου 

(Grocott-Gomori methenamine silver nitrate) και χρώση ιώδους της κρεσύλης (cresyl 

violet). Για την ανάλυση του μηκυτιακού φορτίου, χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική 

αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (qPCR) με δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA) R.οryzae 

που απομονώθηκε απο πνεύμονες μολυσμένων ποντικών. Για την μελέτη της μεταβολής 
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στην έκφραση γονιδίων των ποντικών που σχετίζονται με την ανάπτυξη ανοσολογικής 

αντίδρασης μετά τη μόλυνση, απομονώθηκε ριβονουκλεϊκό οξύ (RNA) απο τους 

πνεύμονες υγιών ποντικών καθώς και ποντικών που είχαν μολυνθεί με κονίδια R.οryzae 

(με ή χωρίς προηγούμενη έκθεση σε VRC) το οποίο και χρησιμοποιήθηκε για την 

ανάλυση με τη μέθοδο των μικροσυστοιχιών (micro-arrays). 

Οι καμπύλες επιβίωσης για τις μύγες και τα ποντίκια επεξεργάστηκαν με 

ανάλυση Kaplan Meier και log rank test, προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη 

διαφορών μεταξύ των μαρτύρων (μύγες ή ποντίκια που μολύνθηκαν με μύκητες που 

δεν είχαν εκτεθεί σε αντιμηκυτιασικά) και των μυγών ή ποντικών αντίστοιχα που 

μολύνθηκαν με μήκυτες πρότινος εκτεθειμένους σε αντιμηκυτιακά. Η σύγκριση του 

μηκυτιακού φορτίου στους πνεύμονες διαφορετικών ομάδων ποντικών 

πραγματοποιήθηκε με ανάλυση Mann-Whitney U test. Η μελέτη της γονιδιακής 

έκφρασης στις διαφορετικές ομάδες ποντικών πραγματοποιήθηκε με ανάλυση unpaired 

student t test και τη μέθοδο Benjamini-Hochberg.   Οι διαφορές  μεταξύ των 

πειραματικών ομάδων θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντικές όπου P < 0,05.  

Αποτελέσματα  

 Η μόλυνση μυγών Wt με R.oryzae 557969 οδήγησε στην εκδήλωση οξείας 

λοίμωξης με 39% θνητότητα, ενώ προηγούμενη έκθεση των κονιδίων σε VRC αύξησε τη 

θνητότητα σε 65% (P<0,001). Μόλυνση μυγών Tl με το ίδιο στέλεχος είχε ως αποτέλεσμα 

θνητότητα 54% (82% με προηγούμενη έκθεση σε VRC, P<0,001). Μόλυνση μυγών Wt  με 

το στέλεχος R.oryzae 518749, είχε 64% θνητότητα, που αυξήθηκε σε 80% αν το κονίδια 
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είχαν προηγουμένως εκτεθεί σε VRC (P=0,03). Μόλυνση μυγών Tl με το ίδιο στέλεχος 

είχε 81% θνητότητα (95% με προηγούμενη έκθεση σε VRC, P<0,001). Παρομοίως, οι 

μύγες Wt και Tl ήταν ευαίσθητες στην μόλυνση με το στέλεχος M.circinelloides 488128 

ενώ έκθεση των κονιδίων σε VRC αύξησε τη θνητότητα (απο 47% σε 75% στις Wt, 

P<0,001, απο 54% σε 90,8% στις Tl, P<0,001). Η έκθεση κονιδίων R.oryzae 557969 σε 

ιτρακοναζόλη,  κασποφουγκίνη ή αμφοτερικίνη Β δεν επηρέασε στατιστικώς σημαντικά 

την παθογονικότητά του ούτε στις μύγες Wt αλλά ούτε και στις μύγες Tl.  Εξάλλου, η 

έκθεση A. fumigatus 293 σε VRC δεν φάνηκε να έχει επίδραση στην παθογονικότητά του. 

υγκεκριμένα, μόλυνση μυγών Tl με κονίδια A. fumigatus 293 είχε ως αποτέλεσμα 

θνητότητα 57% (56% με προηγούμενη έκθεση του στελέχους σε VRC, P=0,88). 

Οι ποντικοί Balb-C ήταν ευαίσθητοι στη μόλυνση με διάλυμα κονιδίων R. oryzae 

557969. Η παρατηρούμενη θνητότητα και στις δύο συγκεντρώσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη μόλυνση ήταν μεγαλύτερη αν τα κονίδια είχαν εκτεθεί σε 

VRC. την ομάδα που μολύνθηκε με το διάλυμα υψηλής συγκέντρωσης κονιδίων, η 

θνητότητα ήταν 67%, ενώ προηγούμενη έκθεση των κονιδίων σε VRC είχε ως 

αποτέλεσμα την αύξηση της θνητότητας σε 93% (P< 0,009). Παρομοίως, μόλυνση με την 

μικρότερη συγκέντρωση είχε 43% θνητότητα, που αυξήθηκε σε 86%, αν τα κονίδια είχαν 

εκτεθεί σε VRC (P< 0,001).    

Η ιστοπαθολογική εξέταση πνευμόνων ποντικών τέσσερις ημέρες μετά την 

μόλυνση αποκάλυψε την εμφάνιση εντονότερης φλεγμονώδους αντίδρασης, με 

εκτεταμένη διήθηση του πνευμονικού παρεγχύματος απο ουδετερόφιλα 
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πολυμορφοπύρηνα και διήθηση των αγγείων απο μηκυτιακές υφές όταν τα κονίδια 

είχαν πρότινος εκτεθεί σε VRC. Σο μέσο μηκυτιακό φορτίο ήταν αυξημένο στους 

πνεύμονες ποντικών που είχαν μολυνθεί με κονίδια τα οποία είχαν εκτεθεί σε VRC σε 

σχέση με τους πνεύμονες ποντικών που είχαν μολυνθεί με κονίδια τα οποία δεν είχαν 

εκτεθεί σε VRC (διαφορά ενός λογαρίθμου με χρήση διαλύματος χαμηλής 

συγκέντρωσης κονιδίων, P=0,006, διαφορά δύο λογαρίθμων με χρήση διαλύματος 

υψηλής συγκέντρωσης, P=0,002). H ανάλυση της έκφρασης γονιδίων που σχετίζονται με 

την ανάπτυξη ανοσολογικής απάντησης στους ποντικούς με χρήση μικροσυστοιχειών 

εντόπισε 71 γονίδια που η έκφρασή τους αυξήθηκε επιπλέον όταν τα κονίδια είχαν 

εκτεθεί σε VRC πριν τη μόλυνση.     

υζήτηση 

Η ζυγομηκυτίαση έχει εξελιχθεί στην δεύτερη σε συχνότητα μηκυτιακή λοίμωξη 

από υφομήκυτες σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς (6). Πρόσφατες μελέτες αποδίδουν 

την αύξηση της επίπτωσης της νόσου στην προφυλακτική χρήση δραστικών απέναντι 

στον Ασπέργιλλο αντιμηκυτιακών, τα οποία δημιουργούν μια πίεση επιλογής που 

ευνοεί την ανάπτυξη ανθεκτικών οργανισμών όπως οι ζυγομήκυτες (2, 5, 6). 

 την παρούσα μελέτη, η έκθεση τριών διαφορετικών στελεχών ζυγομηκύτων σε 

υποανασταλτικές συγκεντρώσεις VRC αύξησε την παθογονικότητά τους στις μύγες 

D.melanogaster. Η παρατήρησή μας ήταν ειδική για τους ζυγομήκυτες (έκθεση 

Ασπεργίλλου σε VRC δεν μετέβαλε την παθογονικότητά του) αλλά και για την VRC 

(έκθεση R.oryzae σε άλλα αντιμηκυτιασικά δεν είχε επίδραση στην παθογονικότητά του). 
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Σα ευρήματά μας επαληθεύτηκαν και σε ένα ζωικό μοντέλο πνευμονικής 

ζυγομηκυτίασης, όπου μόλυνση με κονίδια που είχαν πρότινος εκτεθεί σε VRC είχε ως 

αποτέλεσμα την εκδήλωση λοίμωξης με αυξημένη θνητότητα, αυξημένο μηκυτιακό 

φορτίο στους πνεύμονες καθώς και αύξηση της έκφρασης γονιδίων που σχετίζονται με 

την ανάπτυξη ανοσολογικής αντίδρασης.   

 υνοψίζοντας, τα ευρήματά μας σε δύο ζωικά μοντέλα ζυγομηκυτίασης 

επιβεβαιώνουν την αρχική μας υπόθεση πως η έκθεση ζυγομηκύτων σε 

υποανασταλτικές συγκεντρώσεις VRC αυξάνει την παθογονικότητά τους.  ε αυτό το 

πλαίσιο, η ανά χείρας μελέτη προτείνει μια εναλλακτική εξήγηση για την αυξανόμενη 

συχνότητα εμφάνισης ζυγομηκυτίασης σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς υπό 

προφυλακτική αγωγή με VRC, όπως αυτή έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια.  

Δεδομένης της υψηλής θνησιμότητας και θνητότητας που χαρακτηρίζει την διηθητική 

ζυγομηκυτίαση, ο μηχανισμός μέσω του οποίου η έκθεση σε VRC αυξάνει την 

παθογονικότητα των ζυγομηκύτων αποτελεί σημαντική κατεύθυνση για μελλοντικές 

ερευνητικές προσπάθειες. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ (SUMMARY IN ENGLISH) 

Introduction 

 Invasive fungal infections are a major cause of morbidity and mortality in 

immunocompromised hosts as well as bone marrow transplant recipients (1). The 

increasing incidence of invasive fungal infections has led to the use of VRC prophylaxis 

in patients at high risk (2). Despite its wide spectrum, VRC has no activity against the 

Zygomycetes (3), which have been responsible for an increasing number of invasive 

fungal infections in immunocompromised patients (1, 4). Recent studies correlate the 

increasing incidence of Zygomycetes infections with the increasing use of VRC 

prophylaxis (1, 2, 5-9). Given their complex and largely unknown pathogenesis, it is 

unclear whether VRC prophylaxis favors growth of Zygomycetes by creating selection 

pressure or by altering their virulence. In order to test the latter hypothesis we assessed 

the effect of VRC exposure on Zygomycetes virulence in two phylogenetically disparate 

animal models of zygomycosis using Drosophila melanogaster fruit flies and Balb/C mice.  

Materials and methods  

 We used 3 clinical Zygomycetes isolates (Rhizopus oryzae 557969, Rhizopus oryzae 

518749 και Mucor circinelloides 48812) and one reference Aspergillus isolate (Aspergillus 

fumigatus 293). Conidia of each isolate were exposed to VRC, itraconazole, caspofungin 

or amphotericin B with serial passages through culture plates containing sub-inhibitory 

concentrations of each drug (13). As controls, the same isolates were serially passaged 
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on drug-free culture plates. For the animal model of zygomycosis in D.melanogaster, we 

used Oregon wild type (Wt) flies as well as Toll (Tl) flies that lack the toll pathway 

which protects them from most fungal pathogens, but not the Zygomycetes (12, 13). 

Infection was performed by inserting a thin needle previously dipped in a suspension 

of spores (106 cells/mL) into the thorax of each fly. Survival was assessed until day 8 

after infection. For the mammalian animal model of zygomycosis we used female 

Balb/C mice, immunosupressed with cortisone acetate (14). Mice were infected with 

intranasal instillation of a droplet of a spore suspension of R.οryzae 557969 in two 

different concentrations (5x104 cells/ml and 106 cells/ml) and survival was assessed for 

10 days after infection.  

 For the histopathological analysis, whole-lung tissue samples were obtained 

from euthanized mice in each infection group and stained with hematoxylin-eosin, 

Grocott-Gomori methenamine silver nitrate and cresyl violet. For the analysis of fungal 

burden, we used qPCR analysis of DNA extracted from mice lung homogenates. For the 

assessment of differences in the expression of inflammation associated genes in mice we 

used micro-arrays analysis of RNA extracted from lung homogenates of mice that were 

infected with VRC exposed or non VRC exposed R.οryzae as well as control mice that 

were not infected at all.  

 Survival curves for the mice and flies following infection were plotted using 

Kaplan-Meier analysis, and differences in the survival rates between groups were 

assessed using the log-rank test. The pulmonary fungal burden (measured in terms of 
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spore equivalents) in the groups of mice was compared using the Mann-Whitney U test. 

Gene expression in mouse infection groups was compared using the unpaired Student t 

test. P values were corrected for multiple comparisons using the Benjamini-Hochberg 

method. For all comparisons, P values <0.05 were considered statistically significant.  

Results 

 Inoculation of Wt flies with R.oryzae 557969 resulted in acute infection with 39% 

mortality, while previous exposure of conidia to VRC increased mortality to 65% 

(P<0.001). Infection of Tl flies with the same isolate resulted in 54% mortality (82% with 

previous exposure of conidia to VRC, P<0.001). Infection of Wt flies with R. oryzae 

518749 resulted in 64% mortality that increased to 80% when conidia had been exposed 

to VRC before the infection (P=0.03). Infection of Tl flies with the same isolate resulted 

in 81% mortality (95% with pre-exposure to VRC, P<0.001). Both Wt and Tl flies were 

susceptible to infection with M.circinelloides 488128 while pre-exposure of conidia to 

VRC was associated with increased mortality (47% to 74,8% in Wt flies, P<0.001, 54% to 

90,8% in Tl flies, P<0.001). Exposure of R.oryzae 557969 to itraconazole, caspofungin or 

amphotericin B did not significantly alter their virulence in neither Wt nor Tl flies. 

Exposure of A.fumigatus 293 to VRC did not alter its virulence in Tl flies (57% mortality 

without VRC pre-exposure, 56% mortality with VRC pre-exposure, P=0.88). 

 Immunosupressed Balb/C mice were susceptible to infection with R.oryzae 

557969. In both concentrations used, previous exposure of conidia to sub-inhibitory 

concentrations of VRC was associated with increased mortality. In the high-inoculum 
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group, 10 day mortality was 67% for the mice infected with VRC-nonexposed R.oryzae 

557969, compared with 93% for those infected with R.oryzae 557969 pre-exposed to VRC 

(P<0.009). Similarly, infection with the low inoculum VRC-nonexposed was associated 

with a 10 day mortality rate of 43% that increased to 86% with previous exposure of 

conidia to VRC (P<0.001).    

 Histopathological examination at an early time point (day 4) during the course of 

the infection revealed more intense inflammatory changes, increased infiltration of 

pulmonary parenchyma by polymorphonuclear leukocytes and intravascular hyphal 

proliferation in the lungs of the mice infected with R.oryzae 557969 pre-exposed to VRC. 

The median fungal burden was significantly higher in the lungs of mice infected with R. 

oryzae 557969 pre-exposed to VRC, compared to the lungs of mice infected with VRC-

nonexposed R.oryzae 557969 both in the high inoculum (2-log difference, P=0.002) as 

well as the low inoculum (1-log difference, P=0.006). Microarray analysis of 

inflammation associated genes revealed 71 genes the expression of which was 

significantly higher in the lungs of mice infected with VRC-exposed R.oryzae 557969. 

Discussion 

 Zygomycosis has recently emerged as the second most common opportunistic 

mycosis among patients with hematologic malignancies and bone marrow transplant 

recipients (6). Recent studies have attributed this trend to the use of VRC in 

prophylactic, empirical or preemptive therapy of fungal infections, creating selective 

pressure favoring the emergence of drug resistant organisms as the Zygomycetes.  
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 In the present study, exposure of three different Zygomycetes isolates in sub-

inhibitory concentrations of VRC increased their virulence in D.melanogaster flies. Our 

findings were specific for the Zygomycetes (exposure of A.fumigatus to VRC did not alter 

its virulence) and VRC (exposure of R.oryzae to other antifungals did not alter its 

virulence). Furthermore, our findings were confirmed in a murine animal model of 

zygomycosis, where infection with VRC-preexposed R.oryzae conidia was associated 

with increased mortality, increased fungal burden in mice lungs and increased 

expression of genes associated with the development of inflammatory response.  

 In conclusion, our findings in two different animal models of zygomycosis 

confirm our original hypothesis that exposure of Zygomycetes to sub-inhibitory 

concentrations of VRC increases their virulence. This study suggests an alternative 

explanation to the increasing incidence of zygomycosis in immunocompromised 

patients receiving VRC. Given the poor outcome of this opportunistic mycosis, the 

mechanisms underlying the modulation of Zygomycetes virulence should be further 

explored.  
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟ  

Εισαγωγή 

 Ο όρος ζυγομηκυτίαση χρησιμοποιείται για να περιγράψει το σύνολο των 

λοιμώξεων από τους ζυγομήκυτες, παθογόνους μήκυτες που ανήκουν στο φύλλο 

Zygomycota και στην ομοταξία Zygomycetes (15-17). Οι ζυγομήκυτες  αναγνωρίστηκαν 

ως παθογόνοι για τον άνθρωπο οργανισμοί δύο αιώνες πριν απο τον Platauf, ο οποίος 

και περιέγραψε για πρώτη φορά μια διηθητική λοίμωξη απο τον μήκυτα Absidia 

corymbifera σε έναν ασθενή με καρκίνο, στην εργασία Mycosis Mucorina (15, 18). 

Πολλαπλές κλινικές αναφορές και μεταγενέστερες μελέτες οδήγησαν στην αναγνώριση 

των ζυγομηκύτων ως σημαντικών ανθρώπινων παθογόνων οργανισμών, ενώ η σχετικά 

πρόσφατη χρήση μοριακών τεχνικών έχει βοηθήσει στην λεπτομερή ταξινόμησή τους 

(16). 

Η ομοταξία των ζυγομυκήτων περιλαμβάνει την τάξη Mucorales και την τάξη 

Entomophthorales που καθεμία περιλαμβάνει οικογένειες οργανισμών υπεύθυνων για 

την εκδήλωση διαφορετικών νόσων στον άνθρωπο (17). υγκεκριμένα, η τάξη 

Entomophthorales περιλαμβάνει τις οικογένειες Ancylistaceae και Basidiobolaceae στις 

οποίες ανήκουν είδη οργανισμών υπεύθυνα για την εκδήλωση χρόνιων συνήθως 

λοιμώξεων του δέρματος και των μαλακών μορίων που σπάνια εξελίσσονται σε 

διηθητικές γενικευμένες λοιμώξεις στον άνθρωπο (19). Η τάξη Mucorales περιλαμβάνει 

τις οικογένειες Mucoraceae, Cunnighamellaceae, Saksenaceae, Thamnidiaceae, 

Syncephalastraceae και Mortierellaceae (15) (Εικόνα 1). Η πλειοψηφία των οργανισμών  
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Εικόνα 1: Σαξινόμηση της ομοταξίας των ζυγομηκύτων. Απϐ τη δημοςύευςη των  JA Ribes 

και ςυνεργατών, Zygomycetes in human disease.   
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της τάξης Mucorales που είναι παθογόνοι στον άνθρωπο ανήκουν στην οικογένεια 

Mucoraceae η οποία και περιλαμβάνει τα γένη Absidia, Mucor, Rhizomucor και Rhizopus, 

είδη των οποίων έχουν βρεθεί υπεύθυνα για την εκδήλωση εντοπισμένων μηκυτιακών 

λοιμώξεων του αναπνευστικού (20),  του γαστρεντερικού (21), του κεντρικού νευρικού 

συστήματος (22), του δέρματος (23), όπως επίσης και διηθητικών γενικευμένων 

λοιμώξεων με την εμπλοκή περισσότερων του ενός συστήματος του ανθρώπινου 

οργανισμού (24) τόσο σε ανοσοεπαρκείς (1) όσο και σε ανοσοκατεσταλμένους ξενιστές 

(24).  

 

Σρόποι μετάδοσης 

 Οι ζυγομήκυτες έχουν παγκόσμια κατανομή και μπορούν να απομονωθούν τόσο 

απο το έδαφος όσο και απο κάθε μορφής οργανική ύλη όπως φρούτα, ψωμί, 

περιττώματα ζώων και οργανισμούς σε αποσύνθεση  (25). Οι μήκυτες που ανήκουν στην 

τάξη Mucorales μετά τον ενοφθαλμισμό τους σε περιβάλλον πλούσιο σε υδατάνθρακες 

αναπτύσσονται σε διάστημα ημερών και παράγουν άφθονα κονίδια μικρού σχετικά 

μεγέθους (3-11 μm) που μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε αερόλυμα, κάτι που 

διευκολύνει τη διασπορά τους στο περιβάλλον (15).  

Η εισπνοή κονιδίων αποτελεί προφανώς τον πιο σημαντικό τρόπο μετάδοσης της 

νόσου. Όπως έχει αποδειχθεί πειραματικά, ο ρινικός ενοφθαλμισμός διαλύματος 

κονιδίων σε θηλαστικά οδηγεί σε λοίμωξη του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού 
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συστήματος που μπορεί να επεκταθεί στο κεντρικό νευρικό σύστημα (26).  Πέραν του 

αναπνευστικού συστήματος, το δέρμα επίσης αποτελεί σημαντική οδό εισόδου των 

ζυγομηκύτων στον οργανισμό. Αν και το ανέπαφο δέρμα αποτελεί αποτελεσματικό 

προστατευτικό μηχανισμό, ενοφθαλμισμός ικανού αριθμού κονιδίων απο το έδαφος 

στους υποδόριους ιστούς μετά απο τραύμα ή εγκαύματα μπορεί να προκαλέσει λοίμωξη 

ακόμα και σε ανοσοεπαρκείς ασθενείς (23, 27). Ειδικότερα, δερματικές λοιμώξεις απο 

ζυγομήκυτες έχουν περιγραφεί μετά απο ενοφθαλμισμό κονιδίων κατά την υποδόρια ή 

ενδομυϊκή χορήγηση φαρμάκων (28), στο σημείο εισόδου ενδοφλέβιων καθετήρων (29), 

μετά απο χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών (30) ή ακόμα και μετά απο δήγματα 

εντόμων (31). Σέλος, η κατάποση κονιδίων είτε με την κατανάλωση επιμολυσμένων 

τροφίμων (21) ή ακόμα και ιατρογενώς, έχει συσχετιστεί με την εκδήλωση 

ζυγομηκυτίασης του γαστρεντερικού (32).  

 

Παθογένεια ζυγομηκυτίασης και προδιαθεσικοί παράγοντες για την εκδήλωσή της 

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες, πολλά στοιχεία σχετικά με τους μηχανισμούς 

παθογένειας των ζυγομηκύτων είναι εν πολλοίς άγνωστα (24). Όπως προαναφέρθηκε, η 

εισπνοή κονιδίων αποτελεί τον πιο συχνό τρόπο μετάδοσης της νόσου και συνεπώς η 

λοίμωξη του αναπνευστικού αποτελεί συχνά την πρώτη κλινική εκδήλωση της 

ζυγομηκυτίασης (24). Ανάλογα με το μέγεθός τους, το κονίδια των ζυγομηκύτων 

μπορούν να αποικίσουν τις αεροφόρες κοιλότητες του ανώτερου αναπνευστικού 

οδηγώντας στην εκδήλωση παραρινοκολπίτιδας ή να αποφύγουν τους μηχανισμούς 
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άμυνας του ανώτερου αναπνευστικού και να φτάσουν τις μικρότερες αεροφόρες 

κοιλότητες προκαλώντας πνευμονία (22).   

Λίγα είναι προς το παρόν γνωστά σχετικά με τους μηχανισμούς με τους οποίους 

τα κονίδια έχουν την ικανότητα να προσκολλώνται και να εισβάλουν στους ιστούς του 

ξενιστή, αλλά πρόσφατες μελέτες προτείνουν πως το κονίδια των ζυγομηκύτων 

μπορούν να προσβάλλουν ακόμα και ανέπαφες επιθηλιακές μεμβράνες (33). Ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό των ζυγομηκύτων εξάλλου αποτελεί η ικανότητά τους να διηθούν 

αγγεία, προκαλώντας θρόμβωση και συνεπώς ισχαιμία και νέκρωση των 

προσβεβλημένων ιστών (33) (Εικόνα 2). Ειδικότερα, τα κονίδια του γένους Rhizopus 

έχουν την ικανότητα προσκόλλησης σε πρωτεΐνες της διάμεσης κυτταρικής ουσίας όπως 

η λαμινίνη (laminin) και το κολλαγόνο τύπου ΙV (type IV collagen) (34). Επιπροσθέτως, 

ακόμα και νεκρά κονίδια του είδους Rhizopus oryzae έχουν την ικανότητα να 

προκαλούν βλάβη στο αγγειακό ενδοθήλιο μετά την φαγοκυττάρωσή τους in vitro (35). 

Μόλις τα κονίδια διαπεράσουν τις επιθηλιακές  μεμβράνες, η άμυνα του οργανισμού 

στελεχώνεται απο τα μονοκύτταρα και τα ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα τα οποία 

αποτρέπουν την διόγκωση και βλάστηση των κονιδίων αλλά και επιτίθενται στις 

μηκυτιακές υφές αντίστοιχα (15, 24).  

Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί έναν απο τους πιο καλά αναγνωρισμένους 

προδιαθεσικούς παράγοντες για την εκδήλωση ζυγομηκυτίασης (15). υγκεκριμένα, ο 

σακχαρώδης διαβήτης φαίνεται να εμπλέκεται σε ποσοστό 36-88% όλων των λοιμώξεων 

απο ζυγομήκυτες (1, 36). Μολονότι η ζυγομηκυτίαση μπορεί να εκδηλωθεί σε ευγλυκαι- 
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Εικόνα 2: Παθογονικότητα των ζυγομηκύτων και μηχανισμοί άμυνας του 

ανοσοεπαρκούς ξενιστή (αριστερά) καθώς και του ξενιστή σε υψηλό κίνδυνο για την 

εκδήλωση λοίμωξης. τον ανοςοεπαρκό ξενιςτό, τα κονύδια φαγοκυτταρώνονται απϐ τα 

μακροφϊγα, ενώ τα ουδετερϐφιλα πολυμορφοπϑρηνα επιτύθενται ςτισ  μηκυτιακϋσ υφϋσ. τον 

ξενιςτό που βρύςκεται ςε υψηλϐ κύνδυνο για την εκδόλωςη λούμωξησ, διαταραχϋσ τησ 

λειτουργικϐτητασ ό του αριθμοϑ των λευκοκυττϊρων επιτρϋπουν τον πολλαπλαςιαςμϐ των 

μηκυτιακών υφών, ενώ το ϐξινο pH αυξϊνει τη διαθεςιμϐτητα ςιδόρου που οι μόκυτεσ μποροϑν να 

χρηςιμοποιόςουν για την ανϊπτυξό τουσ. Απϐ τη δημοςύευςη των DP Kontoyiannis και RE Lewis, 

Invasive zygomycosis: update on pathogenesis, clinical manifestations, and management. 
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μικούς ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη (37), ασθενείς με υπεργλυκαιμία και διαβητική 

κετοξέωση φαίνεται να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για την εκδήλωση λοίμωξης (38). 

Σόσο τα αυξημένα επίπεδα γλυκόζης όσο και το χαμηλό pH στο αίμα ασθενών με 

διαβητική κετοξέωση επηρεάζουν τόσο την χημειοτακτική ικανότητα των 

ουδετερόφιλων πολυμορφοπύρηνων όσο και την ικανότητά τους να καταστρέφουν 

οξειδωτικά τις μηκυτιακές υφές (39). Ενδιαφέρον άλλωστε προκαλεί το γεγονός πως απο 

μόνη της η υπεργλυκαιμία δεν φαίνεται να αυξάνει τον πολλαπλασιασμό των μηκύτων, 

αφού η προσθήκη επιπλέον γλυκόζης στο θρεπτικό υλικό δεν μεταβάλλει τον ρυθμό 

ανάπτυξης των αποικιών μηκύτων in vitro (40). Εξάλλου, έχει αποδειχθεί πως ο ορός 

αίματος διαβητικών ασθενών με κετοξέωση  ευνοεί τον πολλαπλασιασμό των μηκύτων 

όσο το pH του αίματος είναι όξινο (40). Έτσι, ο κίνδυνος για την εκδήλωση 

ζυγομηκυτίασης είναι αυξημένος και σε άλλες παθήσεις που προκαλούν μεταβολική 

οξέωση όπως για παράδειγμα η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια με ουραιμία (41) και η 

δηλητηρίαση με σαλικυλικό οξύ (42).  

Πέραν του σακχαρώδους διαβήτη, εξίσου σημαντικός προδιαθεσικός 

παράγοντας για την εκδήλωση ζυγομηκυτίασης είναι η αυξημένη ποσότητα σιδήρου 

στον οργανισμό (iron overload) (43, 44). Αν και ο σίδηρος αποτελεί απαραίτητο 

θρεπτικό υλικό τόσο για τον πολλαπλασιασμό όσο και για την παθογονικότητα σχεδόν 

όλων των ανθρώπινων μικροβιακών παθογόνων (45), η ικανότητα δέσμευσης σιδήρου 

απο τον ξενιστή αποτελεί ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό της παθογονικότητας των 

ζυγομηκύτων (43). Όπως έχει αποδειχθεί, κλινικές καταστάσεις που αυξάνουν τα 
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αποθέματα σιδήρου στο σώμα, όπως πολλαπλές μεταγγίσεις σε ασθενείς με θαλασσαιμία 

και αιματολογικές διαταραχές ή δυσλειτουργία της αιμοποίησης σε ασθενείς με νεφρική 

ανεπάρκεια αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης λοίμωξης απο ζυγομήκυτες (46). Οι 

μήκυτες έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν τα αποθέματα σιδήρου του ξενιστή 

δεσμεύοντας μόρια σιδήρου με τη χρήση πρωτεϊνών με υψηλή συγγένεια προς το 

σίδηρο (iron scavengers), όπως η σιδηροριζοφερίνη (ferrirhizoferrin) (47). Επιπλέον, 

έχει αποδειχθεί πως το όξινο pH ελαττώνει σημαντικά την συγγένεια της 

τρανσφερρίνης προς τον σίδηρο, αυξάνοντας τα αποθέματα σιδήρου που είναι 

διαθέσιμα προς την ανάπτυξη των μηκύτων (48) καθιστώντας ασθενείς με μεταβολική 

οξέωση ευάλωτους στην εκδήλωση λοίμωξης.  

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός πως ειδικά οι μηκύτες του γένους Rhizopus 

έχουν την ικανότητα να αποσπούν μόρια σιδήρου απο την δεφεροξαμίνη 

(deferoxamine), έναν δεσμευτή σιδήρου που χορηγείται συχνά σε ασθενείς με αυξημένα 

επίπεδα σιδήρου ή αλουμινίου ως επακόλουθο πολλαπλών μεταμοσχεύσεων ή χρόνιας 

αιμοκάθαρσης αντίστοιχα, καθιστώντας τη χρήση δεφεροξαμίνης έναν εξίσου 

σημαντικό προδιαθεσικό παράγοντα για την εκδήλωση λοίμωξης (49). Μήκυτες του 

γένους  Rhizopus έχουν την ικανότητα προσκόλλησης στο σύμπλοκο σιδήρου-

δεφεροξαμίνης και να αποσπούν ανηγμένες ρίζες σιδήρου οι οποίες στη συνέχεια 

μεταφέρονται ενδοκυττάρια με τη βοήθεια ειδικών πρωτεϊνών που ονομάζονται 

περμεάσες σιδήρου (iron permeases) (49). υγκεκριμένα, σε μια μελέτη ασθενών με 

νεφρική ανεπάρκεια, βρέθηκε πως το 78% των ασθενών που εκδήλωσαν λοίμωξη απο 
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ζυγομήκυτες χορηγείτο δεφεροξαμίνη (50), υπογραμμίζοντας το ρόλο της ως 

σημαντικού προδιαθεσικού παράγοντα για την εκδήλωση της νόσου. Εξάλλου, η 

ζυγομηκυτίαση σε ασθενείς στους οποίους χορηγείται δεφεροξαμίνη χαρακτηρίζεται 

απο πολύ υψηλή θνητότητα, που φτάνει το 80% (1).  

Άλλωστε, εξίσου σημαντικός προδιαθεσικός παράγοντας για την εκδήλωση 

ζυγομηκυτίασης είναι η λευκοπενία (51). υγκεκριμένα, η ουδετεροπενία αποτελεί τον 

μοναδικό προδιαθεσικό παράγοντα στο 15% όλων των παρατηρούμενων περιστατικών 

ζυγομηκυτίασης (1). Ουδετεροπενικοί ασθενείς που πάσχουν απο λευχαιμία (52, 53), 

μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (54, 55)  καθώς και λήπτες μοσχεύματος μυελού των 

οστών (7, 8, 56) ή άλλων οργάνων (57, 58) αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου για την 

εκδήλωση ζυγομηκυτίασης. Αντιθέτως, η λεμφοπενία δεν φαίνεται να επηρεάζει το ίδιο 

σημαντικά την ευαισθησία των ασθενών σε λοίμωξη απο ζυγομήκυτες καθώς η 

επίπτωση της ζυγομηκυτίασης σε ασθενείς με σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας 

(acquired immune deficiency syndrome-AIDS) είναι χαμηλή (1, 59, 60). Εξάλλου, η 

πλειοψηφία των ασθενών με AIDS που προσβάλλονται απο ζυγομήκυτες έχουν και 

άλλους προδιαθεσικούς παράγοντες που τους καθιστούν ομάδα υψηλού κινδύνου, 

όπως η χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών (59, 60).  

Ειδικότερα, η λοίμωξη απο ζυγομήκυτες στους λήπτες μοσχεύματος μυελού των 

οστών συνήθως εκδηλώνεται μέσα στους πρώτους μήνες μετά την μεταμόσχευση (61). ε 

μια μελέτη ασθενών με ζυγομηκυτίαση σε ένα αντικαρκινικό κέντρο των Ηνωμένων 

Πολιτειών, ο μέσος χρόνος εκδήλωσης λοίμωξης μετά την μεταμόσχευση ήταν 43 ημέρες 
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(11). Η  λοίμωξη απο ζυγομήκυτες μπορεί επίσης να εκδηλωθεί ακόμα και ένα χρόνο 

μετά την μεταμόσχευση μυελού, ειδικά στην περίπτωση παρατεταμένης ουδετεροπενίας 

και υποκείμενης νόσου μοσχεύματος κατά ξενιστή (graft versus host disease) (8, 63). 

Εξάλλου, η χρήση κορτικοστεροειδών σε αυτήν την κατηγορία ασθενών τους καθιστά 

ακόμα πιο ευάλωτους στους ζυγομήκυτες επηρεάζοντας την λειτουργικότητα των 

μακροφάγων και ουδετερόφιλων πολυμορφοπύρηνων αλλά και προκαλώντας 

υπεργλυκαιμία (διαβήτης απο τη χρήση στεροειδών/steroid induced diabetes) (15). ε 

αυτή την ομάδα ασθενών, η ζυγομηκυτίαση συνήθως εμφανίζεται με τη μορφή 

διηθητικής, γενικευμένης λοίμωξης η οποία χαρακτηρίζεται απο υψηλή θνησιμότητα 

που φτάνει το 68-100% (1), ειδικά αν η διάγνωση της νόσου και συνεπώς η έναρξη της 

κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής καθυστερήσει (63).   

 

Κλινικές εκδηλώσεις ζυγομηκυτίασης 

 Βάσει του συστήματος του οργανισμού που προσβάλλεται απο τους ζυγομήκυτες, 

η νόσος μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε 5 μορφές: ρινοεγκεφαλική, πνευμονική, 

δερματική, γαστρεντερική και γενικευμένη. Δεδομένης της ικανότητάς τους να διηθούν 

τα αιμοφόρα αγγεία, οι ζυγομήκυτες προκαλούν ενδοαγγειακή θρόμβωση των 

προσβεβλημένων ιστών, ενώ οι λοίμωξη μπορεί να διασπαρεί αιματογενώς σε άλλα 

όργανα του οργανισμού (24).  
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 Η ρινοεγκεφαλική μορφή της ζυγομηκυτίασης αποτελεί την πιο συχνή μορφή 

εκδήλωσης της νόσου (15) και ξεκινά ως λοίμωξη που προσβάλλει την ρινική κοιλότητα, 

η οποία μπορεί να επεκταθεί κατά συνέχεια ιστού στους παραρρινικούς κόλπους, τα 

ιγμόρεια άντρα, τους οφθαλμικούς κόγχους και στους οφθαλμούς (16, 22, 25).  Η 

λοίμωξη μπορεί επίσης χωρίς κατάλληλη θεραπεία να επεκταθεί στον σηραγγώδη κόλπο 

του εγκεφάλου προσβάλλοντας στη συνέχεια τις μήνιγγες (64). Η ρινοεγκεφαλική 

μορφή της νόσου προσβάλλει κυρίως διαβητικούς ασθενείς με υψηλά επίπεδα γλυκόζης 

στο αίμα και διαβητική κετοξέωση (36, 38, 48), αν και έχουν επίσης αναφερθεί 

περιστατικά εκδήλωσης της νόσου σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς (1). Πολλές φορές 

μάλιστα, η ρινοεγκεφαλική μορφή της ζυγομηκυτίασης αποτελεί την πρώτη κλινική 

εκδήλωση μη διαγεγνωσμένου σακχαρώδους διαβήτη (65). Σα αρχικά συμπτώματα 

περιλαμβάνουν πυρετό, κακουχία, ρινική συμφόρηση και επίσταξη, ενώ διαγνωστική 

είναι η εμφάνιση νεκρωτικών εσχάρων στον ρινικό βλεννογόνο (16). Κατά την εξέλιξη 

της λοίμωξης, παρατηρούνται ενόφθαλμος και διαταραχές της όρασης (22), ενώ 

επέκταση στο κεντρικό νευρικό σύστημα συνοδεύεται απο κεφαλαλγία και μεταβολές 

στο επίπεδο συνείδησης (64). Η πρόγνωση είναι φτωχή, καθώς η θνησιμότητα φτάνει το 

62% όταν η λοίμωξη προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα (1).  

 Η πνευμονική ζυγομηκυτίαση παρατηρείται ως επί το πλείστον σε 

ουδετεροπενικούς ασθενείς με υποκείμενη λευχαιμία αν και έχουν αναφερθεί και 

περιπτώσεις ασθενών με μοναδικό προδιαθεσικό παράγοντα τον σακχαρώδη διαβήτη 

(1, 8, 20, 37, 38). Οι κλινικές εκδηλώσεις τις νόσου είναι πανομοιότυπες με αυτές της 
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πνευμονικής ασπεργίλλωσης,  απο την οποία δεν μπορεί να διαφοροδιαγνωσθεί με 

κλινικά και μόνο κριτήρια (24). Η πνευμονική ζυγομηκυτίαση εμφανίζεται συνήθως με 

παρατεταμένο πυρετό ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στην αντιβιοτική αγωγή, μη 

παραγωγικό βήχα, πλευριτικό άλγος και δύσπνοια (16). Η διήθηση αγγείων από τις 

μηκυτιακές υφές αποτελεί το μηχανισμό αιματογενούς διασποράς της νόσου αλλά 

επίσης προκαλεί νέκρωση του πνευμονικού παρεγχύματος και εκδήλωση αιμόπτυσης η 

οποία μπορεί να είναι μαζική, αν οι υφές διηθήσουν μείζονα πνευμονικά αγγεία (66). Η 

λοίμωξη μπορεί να επεκταθεί κατά συνέχεια ιστού τόσο στον ετερόπλευρο πνεύμονα, 

όσο και στο μεσοθωράκιο (25, 56). Η πνευμονική ζυγομηκυτίαση συχνά εξελίσσεται σε 

γενικευμένη λοίμωξη από την οποία η πλειοψηφία των ασθενών υποκύπτει, πριν την 

εκδήλωση αναπνευστικής ανεπάρκειας (7). Η θνησιμότητα της πνευμονικής 

ζυγομηκυτίασης είναι 50-70%, μπορεί όμως να φτάσει το 95% αν αυτή εξελιχθεί σε 

γενικευμένη λοίμωξη (1, 6).  

 Η ζυγομηκυτίαση του δέρματος και των μαλακών μορίων τις περισσότερες φορές 

παρατηρείται σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς μετά απο απ‟ ευθείας ενοφθαλμισμό 

κονιδίων σε πληγές του δέρματος μετά από τραύμα ή εγκαύματα (23, 27).  Η δερματική 

μορφή της νόσου μπορεί επίσης να εκδηλωθεί μετά από αιματογενή διασπορά κονιδίων 

σε ασθενείς με γενικευμένη νόσο (1).  Η νόσος εμφανίζεται κλινικά με αλλοιώσεις του 

δέρματος όπως ερύθημα με περιβάλλουσα κυτταρίτιδα, σκληρία, δημιουργία 

φυσαλίδων και τελικά νέκρωση και σχηματισμό νεκρωτικών εσχάρων (23, 27). Αν η 

διάγνωση και η έναρξη αντιμηκυτιακής αγωγής καθυστερήσει, η λοίμωξη μπορεί να 
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επεκταθεί στους υποδόριους ιστούς, στα οστά και στη συνέχεια να διασπαρεί 

αιματογενώς σε άλλα όργανα (1, 23). Εξάλλου, έχουν περιγραφεί περιπτώσεις ταχείας 

διασποράς της λοίμωξης κατά μήκος μυϊκών περιτονιών (νεκρωτική 

περιτονιΐτιδα/necrotizing fasciitis) (67). Η ζυγομηκυτίαση του δέρματος, εφόσον δεν 

εξελιχθεί σε γενικευμένη λοίμωξη, έχει χαμηλή θνησιμότητα που δεν ξεπερνά το 10% με 

την έγκαιρη εισαγωγή της κατάλληλης θεραπείας (1, 16). 

 Η ζυγομηκυτίαση του γαστρεντερικού συστήματος χαρακτηρίζεται από διήθηση 

των αγγείων, του βλεννογόνου και του υποβλεννογόνου χιτώνα του εντέρου από 

μηκυτιακές υφές (64). Οι ζυγομήκυτες μπορούν να βρεθούν σε οποιοδήποτε όργανο του 

γαστρεντερικού συστήματος αλλά συχνότερα προσβάλλουν το στομάχι, ενώ το παχύ 

έντερο και ο ειλεός ακολουθούν σε συχνότητα (21, 68). Η λοίμωξη παρατηρείται κυρίως 

σε πρόωρα νεογνά με εκδήλωση νεκρωτικής εντεροκολίτιδας και οξείας κοιλίας (69), 

ενώ ασθενείς με υποσιτισμό, ανοσοανεπάρκεια  και άλλες υποκείμενες νόσους ανήκουν 

επίσης σε ομάδα υψηλού κινδύνου (16, 24). Η νόσος συνήθως μεταδίδεται με την 

κατάποση κονιδίων και εκδηλώνεται με ναυτία, εμετό, διαρροϊκές κενώσεις και 

αιματοχεσία (1, 24). Η νόσος μπορεί να επιπλακεί με αιμορραγία του ανώτερου ή 

κατώτερου γαστρεντερικού (21, 70), η διάτρηση κοίλων σπλάχνων (κυρίως του 

στομάχου) και περιτονίτιδα (21, 68). Αν και λιγότερο συχνή σε σχέση με τις άλλες 

μορφές της νόσου, η γαστρεντερική ζυγομηκυτίαση χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλή 

θνησιμότητα που φτάνει το 85%, ενώ στο 75% των περιστατικών η νόσος 

διαγιγνώσκεται μετά θάνατον (1, 24).  
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 Η γενικευμένη ζυγομηκυτίαση συνήθως παρατηρείται ως κλινική εξέλιξη της 

διηθητικής πνευμονικής μορφής της νόσου σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, ενώ έχει 

επίσης περιγραφεί η διασπορά της νόσου από άλλες εστίες λοίμωξης (1, 64).  

Ενδιαφέρον άλλωστε προκαλεί το γεγονός πως η γενικευμένη μορφή της νόσου έχει 

επίσης παρατηρηθεί σε πολυτραυματίες (64). Ομάδες υψηλού κινδύνου για την 

εκδήλωση γενικευμένης ζυγομηκυτίασης αποτελούν ασθενείς στους οποίους χορηγείται 

δεφεροξαμίνη, ασθενείς σε απόλυτη ανοσοκαταστολή όπως λήπτες μοσχεύματος μυελού 

των οστών και υποκείμενη νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή στους οποίους χορηγούνται 

κορτικοστεροειδή αλλά και ουδετεροπενικοί ασθενείς με ενεργό λευχαιμία (24). Η νόσος 

επεκτείνεται συνήθως από τους πνεύμονες στον εγκέφαλο (24, 64), ενώ τα συμπτώματα 

ποικίλλουν ανάλογα με τα όργανα που προσβάλλονται (16, 24). Φωρίς την κατάλληλη 

θεραπεία, η θνησιμότητα της γενικευμένης ζυγομηκυτίασης είναι 100% (16, 24, 64, 71), 

ενώ εξαιτίας της άτυπης συμπτωματολογίας της νόσου, πολλές φορές η διάγνωση 

γίνεται μετά θάνατον, κατά τη νεκροψία-νεκροτομή (24). 

 

Διάγνωση ζυγομηκυτίασης  

 Για την οριστική διάγνωση της ζυγομηκυτίασης απαιτείται απ‟ ευθείας 

ιστοπαθολογική αναγνώριση της διήθησης των προσβεβλημένων από μηκυτιακές υφές 

ιστών (1, 7, 16, 24).  Η διαφορική διάγνωση της ζυγομηκυτίασης από άλλους 

παθογόνους μύκητες όπως ο Ασπέργιλλος (Aspergillus spp.) βασίζεται στα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά των μηκυτιακών υφών. Οι ζυγομήκυτες χαρακτηρίζονται από υφές 
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μεγάλης διαμέτρου (3-25 μm) με λεπτό τοίχωμα και μικρό αριθμό ακανόνιστων 

διακλαδώσεων, οι οποίες δεν ακολουθούν συμμετρικό μοτίβο ανάπτυξης (15). Η 

διήθηση των αιμοφόρων αγγείων από υφές και η συνοδός νέκρωση των περιβαλλόντων 

ιστών είναι επίσης χαρακτηριστική (15). Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ζυγομηκυτιακών 

υφών είναι η ελλιπής χρώση τους με τις παραδοσιακές χρώσεις μηκύτων όπως η χρώση 

αργύρου (Grocott-Gomori methenamine silver stain/GMS) και περιοδικού οξέος 

(Periodic acid Schiff stain) που δυσκολεύει περαιτέρω τη διάγνωση (15, 24). Από την 

άλλη οι υφές είναι συνήθως εμφανείς σε χρώση ηωσίνης-αιματοξυλίνης (eosin-

hematoxylin), ενώ ο συνδυασμός της με χρώση αργύρου (GMS) και ιώδους της 

κρεσύλης (cresyl violet) ενισχύει σημαντικά τη χρώση τους από τον άργυρο βοηθώντας 

στην αναγνώρισή τους (72).  

 Η ταυτοποίηση των ζυγομηκύτων σε επίπεδο τάξης και οικογένειας είναι ακόμα 

πιο δύσκολή, καθώς οι μορφολογικές διαφορές μεταξύ τους είναι πολύ μικρές και 

συνεπώς απαιτείται η καλλιέργειά τους (15, 16, 24, 73). Εξάλλου, ακόμα και στις 

περιπτώσεις γενικευμένης ζυγομηκυτίασης, η απομόνωσή τους σε καλλιέργειες αίματος, 

εγκεφαλονωτιαίου υγρού, ούρων και κοπράνων είναι δύσκολη και συχνά απαιτείται 

καλλιέργεια δειγμάτων ιστού (74). Δεδομένων των διαφορών στη θεραπευτική αγωγή 

της ζυγομηκυτίασης  σε σχέση με άλλες μηκυτιακές λοιμώξεις όπως η ασπεργίλλωση, 

ειδικά σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, επιβάλλεται η χρήση ειδικών μεθόδων για 

την έγκαιρη διάγνωσή της (15, 16). ε αυτό το πλαίσιο, τα τελευταία χρόνια έχουν 

αναπτυχθεί μοριακές εξετάσεις για την ανίχνευση του δεοξυριβονουκλεϊκού οξέος 
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(DNA) των ζυγομηκύτων που βασίζονται στη χρήση της αλυσιδωτής αντίδρασης 

πολυμεράσης (polymerase chain reaction/PCR) (73, 75-77), οι οποίες είναι ταχύτερες 

και πιο αξιόπιστες από τις παραδοσιακές μεθόδους καλλιέργειας. Εξαιρετικής σημασίας 

φυσικά παραμένει ο ρόλος του θεράποντος ιατρού για την έγκαιρη αναγνώριση της 

νόσου σε ασθενείς υψηλού κινδύνου (1).  

 

Θεραπεία ζυγομηκυτίασης  

 Η θεραπευτική αντιμετώπιση της ζυγομηκυτίασης είναι σύνθετη και βασίζεται 

τόσο στη χορήγηση της κατάλληλης αντιμηκυτιακής αγωγής, όσο και στην χειρουργικό 

καθαρισμό των εμπλεκόμενων ιστών. Εξάλλου, εξαιρετικής σημασίας είναι η έγκαιρη 

διάγνωση (68, 78) και η αντιμετώπιση των παραγόντων που καθιστούν τον ασθενή 

ευάλωτο στη λοίμωξη από ζυγομήκυτες (1, 16).  

 Παραδοσιακά, το φάρμακο πρώτης επιλογής για την αντιμετώπιση της 

ζυγομηκυτίασης είναι η αμφοτερικίνη Β (amphotericin B) (24, 78). Η θνησιμότητα της 

ζυγομηκυτίασης έχει μειωθεί σημαντικά από την εισαγωγή της αμφοτερικίνης στο 

θεραπευτικό σχήμα ασθενών με ζυγομηκυτίαση (79, 80). Σόσο οι τοπικές (φλεβίτιδα στο 

σημείο της έγχυσης) όσο και οι συστηματικές (ρίγη, νεφροτοξικότητα) ανεπιθύμητες 

ενέργειες της αμφοτερικίνης Β περιορίζουν σημαντικά τη χρήση της (79, 80). Νεότεροι 

σχηματισμοί λιποσωμιακής αμφοτερικίνης (amphotericin B lipid complex/ABLC, 

amphotericin B colloidal dispersion/ABCD, ambisome) έχουν συγκρίσιμη 



43 
 

αποτελεσματικότητα και περιορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες (79-82).  Αν και η 

χορηγούμενη αγωγή συνήθως εξατομικεύεται ανά περίπτωση, η διάρκεια της 

χορηγούμενης θεραπείας είναι 6-8 εβδομάδες (16). Πέραν της ενδοφλέβιας οδού, η 

αμφοτερικίνη Β επίσης έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς με τη μορφή εναιωρήματος για τη 

θεραπεία πνευμονικής ζυγομηκυτίασης σε συνδυασμό με τερβιναφίνη (terbinafine) ή 

ριφαμπικίνη (rifampicin) (83). Σέλος, πρόσφατες κλινικές μελέτες που έχουν εξετάσει 

την χρήση της αμφοτερικίνης Β σε συνδυασμό με ποσακοναζόλη (posaconazole) (83) ή 

κασποφουγκίνη (caspofungin) (84) έχουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα. 

 Σα αντιμηκυτιακά της οικογένειας των τριαζολών (triazoles) στην πλειοψηφία 

τους δεν έχουν δραστικότητα ενάντια στους ζυγομήκυτες (85). Μοναδική εξαίρεση 

αποτελεί η ποσακοναζόλη (posaconazole), μια νέα, ευρέως αντιμηκυτιακού φάσματος 

τριαζόλη (85, 86). Αν και η κλινική εμπειρία από τη χρήση της για την αντιμετώπιση της 

ζυγομηκυτίασης είναι ακόμα περιορισμένη, η ποσακοναζόλη φαίνεται πως έχει 

σημαντική δραστικότητα απέναντι στους ζυγομήκυτες (86). υγκεκριμένα σε δύο 

διαφορετικές κλινικές μελέτες, η ανταπόκριση ασθενών με ζυγομηκυτίαση στη θεραπεία 

με ποσακοναζόλη ήταν 61 και 70% αντίστοιχα (87, 88), ενώ η θεραπεία ήταν καλώς 

ανεκτή από την πλειοψηφία των ασθενών (87, 88). Περαιτέρω μελέτες είναι απαραίτητες 

για τον καθορισμό του ρόλου της ποσακοναζόλης στη θεραπεία της ζυγομηκυτίασης 

είτε ως φάρμακο πρώτης επιλογής είτε ως εναλλακτική αγωγή για ασθενείς που δεν 

ανταποκρίνονται στην θεραπεία με αμφοτερικίνη Β (16, 24). Σέλος, η ευκολία 

χορήγησης της ποσακοναζόλης από του στόματος θα την καθιστούσε ιδανική επιλογή 
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ως προφυλακτική αγωγή σε ασθενείς που παραμένουν σε υψηλό κίνδυνο για υποτροπή 

μετά από επιτυχή χορήγηση θεραπευτικής  αγωγής (24).  

 Αν και επικουρικός, ο ρόλος της χειρουργικής στην αντιμετώπιση της 

ζυγομηκυτίασης εξακολουθεί να είναι εξαιρετικής σημασίας (16, 78). Ο χειρουργικός 

καθαρισμός των προσβεβλημένων ιστών είναι καθοριστικός για τον περιορισμό της 

λοίμωξης καθώς και την αποτελεσματικότητα της χορηγούμενης αντιμηκυτιακής 

αγωγής αφού η βιοδιαθεσιμότητά τους στις εστίες τις λοίμωξης είναι συνήθως 

περιορισμένη, δεδομένης τις αγγειακής θρόμβωσης και ιστικής νέκρωσης που 

χαρακτηρίζει τη νόσο (1, 78). Η χειρουργική θεραπεία ενδείκνυται ως επί το πλείστον 

για την ρινο-εγκεφαλική μορφή της νόσου αφού έγκαιρος χειρουργικός καθαρισμός σε 

συνδυασμό με την χορηγούμενη αγωγή μπορεί  να εμποδίσει την επέκταση της νόσου 

στους οφθαλμούς και τον εγκέφαλο βελτιώνοντας σημαντικά την επιβίωση (89). Ακόμα 

και στην περίπτωση της πνευμονικής ζυγομηκυτίασης όμως, ο συνδυασμός της 

χειρουργικής θεραπείας με τα αντιμηκυτιακά φάρμακα φαίνεται να έχει καλύτερα 

αποτελέσματα από την αντιμηκυτιακή αγωγή ως μονοθεραπεία (90). Εξάλλου, 

σημαντικό ρόλο στην επικουρική θεραπεία της ζυγομηκυτίασης φαίνεται να έχει και η 

χρήση υπερβαρικού οξυγόνου (78) το οποίο αφενός έχει μηκυτοκτόνο δραστικότητα, 

αφετέρου περιορίζει την υποξία που παρατηρείται στους προσβεβλημένους ιστούς και 

αυξάνει την δραστικότητα των ουδετερόφιλων πολυμορφοπύρηνων (91).   

 Σέλος, εξαιρετικής σημασίας στην θεραπεία της ζυγομηκυτίασης είναι η 

αντιμετώπιση των υποκείμενων παραγόντων που καθιστούν τον ασθενή ευάλωτο στην 
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εκδήλωση της νόσου (16, 78). Έτσι, στην περίπτωση ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη, 

τόσο η υπεργλυκαιμία αλλά και η μεταβολική οξέωση πρέπει να αντιμετωπίζονται το 

συντομότερο δυνατό (16, 24, 78), ενώ στους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς είναι 

απαραίτητη η διακοπή ή ελάττωση της χορηγούμενης δόσης κορτικοστεροειδών (16, 

24). Εξάλλου, εργαστηριακές μελέτες προτείνουν τη χορήγηση αυξητικών παραγόντων 

των κοκκιοκυττάρων (granulocyte colony stimulating factor/G-CSF, granulocyte 

macrophage colony stimulating factor/GM-CSF) και ιντερφερόνης-γ (interferon 

gamma) ως επικουρικής θεραπείας για την αντιμετώπιση της ζυγομηκυτίασης, αφού 

έχουν βρεθεί να αυξάνουν τη δραστικότητα των ουδετερόφιλων πολυμορφοπύρηνων 

έναντι των ζυγομηκύτων (92). Καθοριστικής σημασίας φυσικά για την πρόγνωση της 

νόσου είναι και η έγκαιρη διάγνωση και έναρξη της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής.  

Ενδεικτικά, σε μια κλινική μελέτη ασθενών με ζυγομηκυτίαση, καθυστέρηση της 

έναρξης θεραπείας με αμφοτερικίνη Β για περισσότερο από 6 ημέρες από την εμφάνιση 

συμπτωμάτων είχε ως αποτέλεσμα την ελάττωση της επιβίωσης κατά 20% (63). 

 

Επιδημιολογία ζυγομηκυτίασης  

 Παρά την ευρεία κατανομή των ζυγομηκύτων στο περιβάλλον, η 

ζυγομηκυτίαση, όπως και οι άλλες μηκυτιακές λοιμώξεις παραμένουν σπάνιες και η 

επίπτωσή τους στο γενικό πληθυσμό είναι μικρή (93). Ενδεικτικά, σε μια μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 

την προηγούμενη δεκαετία, η επίπτωση της νόσου στον γενικό πληθυσμό βρέθηκε να 
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είναι 1,7 περιστατικά ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους ανά έτος (94). Εξάλλου, σε μία 

παρόμοια Ευρωπαϊκή μελέτη, η επίπτωση της ζυγομηκυτίασης στον γενικό πληθυσμό 

υπολογίστηκε να είναι 0,43 περιστατικά ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους ανά έτος ή 

αλλιώς 0,62 περιστατικά ανά 100.000 εισαγωγές στο νοσοκομείο ετησίως (95). 

Επιπροσθέτως, στην ίδια μελέτη βρέθηκε πως στο 92,3% των περιπτώσεων όπου οι 

ζυγομήκυτες απομονώθηκαν από καλλιέργεια, τα δείγματα προέρχονταν από ασθενείς 

πού δεν είχαν ενεργό λοίμωξη (95).  ε μια αναδρομική μελέτη που χρησιμοποίησε 

στοιχεία από νεκροψίες-νεκροτομές, ο επιπολασμός της  ζυγομηκυτίασης βρέθηκε να 

είναι 1-5 περιστατικά ανά 10.000 περιπτώσεις, κάτι που καθιστά την ζυγομηκυτίαση 10-

50 φορές λιγότερο συχνή από τη λοίμωξη από τον Ασπέργιλλο (Aspergillus spp.) και την 

Κάντιντα (Candida spp.) (96).  

 Tα τελευταία χρόνια, η συχνότητα εμφάνισης λοιμώξεων από μήκυτες έχει 

σημαντικά αυξηθεί (97-99). Η  μεταβολή στην επίπτωση των μηκυτιακών λοιμώξεων 

αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό σε ιατρογενείς παράγοντες (99). Σόσο η αυξανόμενη 

επίπτωση νεοπλασιών, όσο και οι ριζικές αλλαγές στην θεραπευτική αντιμετώπισή τους 

με τη μεταμόσχευση οργάνων η και μυελού των οστών, αλλά και την ευρεία χρήση 

κορτικοστεροειδών, έχουν ως αποτέλεσμα τον αυξημένο αριθμό ανοσοκατεσταλμένων 

ασθενών που είναι ευάλωτοι στα ευκαιριακά αυτά παθογόνα (99). Ειδικότερα, τα 

τελευταία χρόνια, οι διηθητικές μηκυτιακές λοιμώξεις έχουν εξελιχθεί σε μείζονα αιτία 

θνησιμότητας και θνητότητας σε ασθενείς με λευχαιμία και λήπτες μοσχεύματος μυελού 

των οστών (97-98). ε μια πρόσφατη μελέτη που πραγματοποιήθηκε με συνεργασία 23 
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κέντρων μεταμόσχευσης οργάνων και μυελού των οστών στις Ηνωμένες Πολιτείες για 

χρονική περίοδο 5 ετών, η επίπτωση των διηθητικών μηκυτιακών λοιμώξεων στον 

συγκεκριμένο πληθυσμό ασθενών βρέθηκε να είναι 3.4% ετησίως (97). την 

συγκεκριμένη μελέτη, η διηθητική ασπεργίλλωση ήταν η πιο συχνή λοίμωξη από 

μήκυτες (43% των ασθενών), ενώ σε συχνότητα εμφάνισης ακολούθησαν οι διηθητική 

καντιντίαση (28% των ασθενών) και η διηθητική ζυγομηκυτίαση (8% των ασθενών) (97).  

 Παράλληλα με την αύξηση της επίπτωσης των λοιπών μηκυτιακών λοιμώξεων, η 

συχνότητα εμφάνισης της ζυγομηκυτίασης έχει επίσης σημαντικά αυξηθεί τα τελευταία 

χρόνια (1, 15, 16, 93, 99). Αν και παλαιότερα η πλειοψηφία των αναφερόμενων 

περιστατικών ζυγομηκυτίασης αφορούσε ως επί το πλείστον ασθενείς με σακχαρώδη 

διαβήτη ή ασθενείς χωρίς εμφανείς προδιαθεσικούς παράγοντες (15, 93), τα τελευταία 

20 χρόνια πληθαίνουν οι βιβλιογραφικές αναφορές περιστατικών ζυγομηκυτίασης σε 

ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για την εκδήλωση 

ευκαιριακών μηκυτιακών λοιμώξεων (1, 16, 93, 96-99). ε μία αναδρομική μελέτη 929 

περιστατικών ζυγομηκυτίασης που αναφέρονται στην βιβλιογραφία (1), η συχνότητα 

εμφάνισης της ζυγομηκυτίασης βρέθηκε να έχει σταδιακά αυξηθεί τις τελευταίες 6 

δεκαετίες (1) (Εικόνα 3). Εξάλλου, η αυξανόμενη επίπτωση της ζυγομηκυτίασης 

επιβεβαιώνεται και από την συχνότερη απομόνωση ζυγομηκύτων στις καλλιέργειες 

ανοσοκατεσταλμένων ασθενών με μηκυτιακές λοιμώξεις. υγκεκριμένα, μια 

αναδρομική μελέτη ασθενών με διηθητικές λοιμώξεις από μύκητες σε ένα αντικαρκινικό  
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Εικόνα 3: Αυξανόμενη επίπτωση της ζυγομηκυτίασης. Η ςυχνϐτητα εμφϊνιςησ τησ 

ζυγομηκυτύαςησ βρϋθηκε να ϋχει ςταδιακϊ αυξηθεύ τισ τελευταύεσ 6 δεκαετύεσ. το γρϊφημα 

απεικονύζονται ςχηματικϊ ϐλα τα περιςτατικϊ ζυγομηκυτύαςησ που ϋχουν αναφερθεύ ςτη 

βιβλιογραφύα τα τελευταύα πενόντα χρϐνια, ταξινομημϋνα ανϊ δεκαετύα αλλϊ και ανϊ ομϊδα 

αςθενών ςε υψηλϐ κύνδυνο για την εκδόλωςη λούμωξησ. Απϐ τη δημοςύευςη των MM Roden και 

ςυνεργατών, Epidemiology and outcome of zygomycosis: a review of 929 reported cases.  
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κέντρο, η επίπτωση της ζυγομηκυτίασης παρατηρήθηκε να έχει αυξηθεί από 3 σε 10% 

(100).    

 Η αυξανόμενη επίπτωση της ζυγομηκυτίασης στους ασθενείς που βρίσκονται σε 

υψηλό κίνδυνο για την εμφάνιση διηθητικών μηκυτιακών λοιμώξεων έχει πρόσφατα 

συσχετιστεί με την αυξανόμενη χρήση της VRC ως προφυλακτικής αγωγής στη 

συγκεκριμένη ομάδα ασθενών (2, 5, 101). H VRC, μια αζόλη με υψηλή δραστικότητα 

απέναντι στον Ασπέργιλλο αλλά όχι απέναντι στους ζυγομήκυτες, χρησιμοποιείται όλο 

και περισσότερο τα τελευταία χρόνια τόσο ως προφυλακτική αγωγή σε ασθενείς σε 

υψηλό κίνδυνο για την εκδήλωση διηθητικής ασπεργίλλωσης (102), όσο και ως 

θεραπευτική αγωγή στις περιπτώσεις επιβεβαιωμένης λοίμωξης (103-105). Η αύξηση της 

συχνότητας εμφάνισης της ζυγομηκυτίασης την τελευταία δεκαετία, συμπίπτει χρονικά 

με την έναρξη χρήσης της VRC για την πρόληψη και θεραπεία της διηθητικής 

ασπεργίλλωσης (6-7). Εξάλλου, σε μια πρόσφατη μελέτη που εξέτασε τα περιστατικά 

διηθητικών λοιμώξεων από υφομήκυτες σε ένα τριτοβάθμιο αντικαρκινικό κέντρο των 

Ηνωμένων Πολιτειών από την περίοδο έναρξης χρήσης της VRC, η ζυγομηκυτίαση 

βρέθηκε να είναι η δεύτερη σε συχνότητα λοίμωξη από υφομήκυτες μετά την 

ασπεργίλλωση, ενώ η χρήση της VRC ως προφυλακτικής αγωγής βρέθηκε να αυξάνει 

στατιστικά σημαντικά την πιθανότητα εκδήλωσης ζυγομηκυτίασης (6). Παρόμοιες 

μελέτες από άλλα κέντρα επίσης  συσχετίζουν την αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης 

ζυγομηκυτίασης με την ευρεία χρήση της VRC σε αυτή την ομάδα ασθενών (9, 106).  

 



50 
 

Ο μηχανισμός μέσω του οποίου η προφυλακτική χρήση VRC σε ασθενείς σε 

υψηλό κίνδυνο για την εμφάνιση διηθητικών μηκυτιακών λοιμώξεων ευθύνεται για την 

αυξάνουσα συχνότητα ζυγομηκυτίασης σε αυτή την ομάδα ασθενών δεν είναι γνωστός 

(16, 107, 108). Η ευκολότερη ίσως πιθανή εξήγηση είναι πως η χρήση της VRC 

προλαμβάνει την εκδήλωση της ασπεργίλλωσης και άλλων διηθητικών λοιμώξεων από 

μήκυτες που είναι ευαίσθητοι στη δράση της, παρατείνοντας την επιβίωση 

ανοσοκατεσταλμένων ασθενών, μέχρι αυτοί να εποικισθούν από στελέχη ζυγομηκύτων 

και να εκδηλώσουν ενεργό διηθητική ζυγομηκυτίαση (16). Εξάλλου, η συχνότητα 

εμφάνισης της ζυγομηκυτίασης αλλά και η θνησιμότητα της νόσου φαίνονται να 

αυξάνονται όσο αυξάνεται και η διάρκεια χορήγησης VRC ως προφυλακτικής αγωγής 

(6). Από την άλλη, η χρήση της VRC μπορεί να λειτουργεί ως πίεση φυσικής επιλογής, 

μέσω της εξάλειψης ανταγωνισμού,  η οποία ευνοεί την ανάπτυξη των ζυγομηκύτων 

(16, 107, 108). Σέλος, δεδομένων των σύνθετων και εν πολλοίς άγνωστων μηχανισμών 

παθογονικότητας των ζυγομηκύτων, είναι πιθανό η έκθεση σε VRC να αυξάνει την 

παθογονικότητά τους και συνεπώς τη συχνότητα εμφάνισης λοίμωξης σε 

ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς (108, 109).  

 

κοπός-στόχοι και μεθοδολογία της παρούσας μελέτης  

 την παρούσα μελέτη εξετάσαμε την τελευταία υπόθεση, δηλαδή το αν η έκθεση 

σε VRC επηρεάζει την παθογονικότητα των ζυγομηκύτων. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 

αποτελέσει μια εξήγηση για τον μηχανισμό που κρύβεται πίσω από την παρατηρούμενη 
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αύξηση των περιστατικών ζυγομηκυτίασης σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς τα 

τελευταία χρόνια, ειδικότερα μετά την εισαγωγή της VRC ως προφυλακτικής αγωγής σε  

ασθενείς που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για την εκδήλωση μηκυτιακών λοιμώξεων 

(2, 5, 101). Για το σκοπό αυτό, εξετάσαμε την επίδραση υποανασταλτικών 

συγκεντρώσεων VRC στην παθογονικότητα ζυγομηκύτων σε δύο φυλογενετικώς 

διαφορετικά ζωικά μοντέλα λοίμωξης από ζυγομήκυτες.  

Σα τελευταία χρόνια, τόσο η σπανιότητα εμφάνισης της νόσου όσο και η φτωχή 

πρόγνωσή της οδήγησαν στην ανάπτυξη ζωικών μοντέλων ζυγομηκυτίασης για την 

μελέτη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της λοίμωξης από ζυγομήκυτες αλλά και για 

την καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών παθογονικότητας τους (10, 110, 111). 

Εξάλλου, η ανάπτυξη ζωικών μοντέλων ζυγομηκυτίασης έχει αποδειχθεί καθοριστικής 

σημασίας για την μελέτη της αποτελεσματικότητας αντιμηκυτιακών φαρμάκων  (110, 

111). Αναμφίβολα, η  χρήση μικρών θηλαστικών ως μοντέλων αποτελεί ίσως την 

καλύτερη προσέγγιση για την μελέτη της παθοφυσιολογίας των μηκυτιασικών 

λοιμώξεων (112-113). υγκεκριμένα, η στενή σχέση με τον άνθρωπο, τόσο σε ανατομικό 

επίπεδο όσο και σε βαθμό πολυπλοκότητας της ανοσολογικής απάντησης  διευκολύνει 

την αναγωγή παρατηρήσεων και συμπερασμάτων στον ανθρώπινο ξενιστή (112, 113). 

Από την άλλη, η εκτενής χρήση ζωικών μοντέλων θηλαστικών τίθεται σε περιορισμούς 

τόσο ηθικούς, όσο λογιστικούς και οικονομικούς (11). 

Σην τελευταία δεκαετία, πρωτοποριακές μελέτες προάγουν την χρήση 

ασπόνδυλων οργανισμών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν μοντέλα για την 
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μελέτη των μηκυτιακών λοιμώξεων (10-12, 112, 113). υγκεκριμένα, οι μύγες του είδους 

Drosophila melanogaster έχουν επιτυχώς χρησιμοποιηθεί τα τελευταία χρόνια για τη 

μελέτη τόσο του Ασπεργίλλου (Aspergillus spp) (11), όσο και της Κάντιντα (Candida spp)  

και των ζυγομηκύτων (10, 12). Ειδικότερα, ο ενοφθαλμισμός διαφόρων ειδών 

ζυγομηκύτων στην Drosophila melanogaster με χρήση λεπτής βελόνης έχει ως αποτέλεσμα 

την εκδήλωση οξείας λοίμωξης με υψηλή θνητότητα μέσα σε 48 ώρες (10-12). Αν και 

προφανώς οι μύγες του είδους Drosophila melanogaster αποτελούν έναν οργανισμό 

φυλογενετικά διαφορετικό από τον άνθρωπο, πρόσφατες μελέτες έχουν καταδείξει την 

αντιστοιχία των ευρημάτων σε μύγες με πειράματα σε μικρά θηλαστικά (114). Εξάλλου, 

η χρήση οργανισμών όπως οι μύγες εξασφαλίζει την ικανότητα διεξαγωγής πειραμάτων 

ταχύτερα και με πολύ χαμηλότερο κόστος (10-12).  

υγκεκριμένα, το ζωικό μοντέλο της ασπεργίλλωσης σε μύγες Drosphila 

melanogaster  έχει προταθεί ως μοντέλο υψηλής αποδοτικότητας για την ταχεία διαλογή 

πολλαπλών στελεχών σε μικρό χρονικό διάστημα και την μελέτη της παθογονικότητάς 

τους (11). Αν και οι μύγες αγρίου τύπου εμφανίζουν εγγενή ανθεκτικότητα στην 

μόλυνση από τους περισσότερους  μήκυτες που είναι παθογόνοι για τον άνθρωπο, 

μεταλλαγμένες μύγες στις οποίες απουσιάζει το μονοπάτι Toll, το οποίο και προστατεύει 

τις μύγες αγρίου τύπου, είναι ευαίσθητες στη λοίμωξη από τα περισσότερα στελέχη 

μηκύτων (115, 116). Οι ζυγομήκυτες συγκεκριμένα, παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

παθογονικότητα σε σχέση με άλλους μήκυτες, καθώς τόσο οι μύγες αγρίου τύπου, όσο  
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και οι μύγες Toll είναι ευαίσθητες στη λοίμωξη από ζυγομήκυτες, αν και η θνησιμότητα 

μετά τη λοίμωξη είναι μεγαλύτερη στις μύγες Toll (10).  

Προκειμένου να εξετάσουμε την επίδραση της έκθεσης σε VRC στην 

παθογονικότητα των ζυγομηκύτων, εξετάσαμε  αρχικά in vivo την επίδραση της έκθεσης 

σε υποανασταλτικές συγκεντρώσεις τριαζολών στην παθογονικότητα ζυγομηκύτων σε 

ένα μοντέλο πειραματικής ζυγομηκυτίασης στην μύγα Drosophila melanogaster. Για το 

σκοπό αυτό χρησιμοποιήσαμε 3 στελέχη ζυγομηκύτων καθώς και ένα στέλεχος 

Ασπεργίλλου ως μάρτυρα, τα οποία και εκτέθηκαν σε υποανασταλτικές συγκεντρώσεις 

VRC, Ιτρακοναζόλης και Αμφοτερικίνης Β πριν χρησιμοποιηθούν για την μόλυνση. Σα 

αρχικά μας πειράματα κατέδειξαν πως η έκθεση σε VRC αλλά όχι σε άλλα 

αντιμηκυτιακά, αυξάνει την παθογονικότητα των ζυγομηκύτων, όχι όμως και του 

Ασπεργίλλου στις μύγες. τη συνέχεια της μελέτης μας, επαληθεύσαμε τα αρχικά μας 

ευρήματα χρησιμοποιώντας ένα ζωικό μοντέλο ζυγομηκυτίασης σε 

ανοσοκατεσταλμένους ποντικούς, όπου και εκεί προηγούμενη έκθεση του Rhizopus 

oryzae στην VRC φάνηκε να προκαλεί λοίμωξη με υψηλότερη θνητότητα, αυξημένο 

μηκυτιακό φορτίο (fungal burden) στους πνεύμονες και εκτενέστερη φλεγμονώδη 

αντίδραση. Ειδικότερα, η μόλυνση ποντικών με κονίδια Rhizopus oryzae που είχαν 

προηγουμένως εκτεθεί σε VRC είχε ως αποτέλεσμα την επιπλέον αύξηση της έκφρασης 

γονιδίων που εμπλέκονται στην εκδήλωση ανοσολογικής αντίδρασης στους πνεύμονες 

των ποντικών.  
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Προκειμένου να διερευνήσουμε το μηχανισμό που κρύβεται πίσω από την 

παρατηρούμενη αυξημένη παθογονικότητα των ζυγομηκύτων μετά από έκθεση σε VRC, 

εξετάσαμε αρχικά την επίδραση της προηγούμενης έκθεσης σε VRC στο ρυθμό 

βλάστησης των κονιδίων του Rhizopus oryzae με τη χρήση της μεθόδου XTT, η οποία 

βασίζεται στην αναγωγή του τετραζολικού άλατος (tetrazolium) 2,3-bis(2-methoxy-4-nitro-

5-[(sulphenylamino)carbonyl]-2H-tetrazolium-hydroxide (XTT) από ζωντανά κύτταρα με 

φυσιολογικές οξειδοαναγωγικές ικανότητες σε παράγωγα φορμαζάνης (formazan) τα 

οποία μπορούν έπειτα να μετρηθούν χρωματοφωτομετρικά (117). Εξάλλου, μελετήσαμε 

τη μεταβολή στη φαγοκυττάρωσή κονιδίων από μακροφάγα κύτταρα S2 της μύγας 

Drosophila melanogaster μετά από έκθεση σε  VRC, αλλά και τη φαγοκυττάρωση 

μηκυτιακών υφών που προκύπτουν από την επώαση κονιδίων τα οποία έχουν εκτεθεί 

σε VRC. Σα εμβρυικά κύτταρα Schneider 2 (S2) της μύγας Drosophila melanogaster 

εμφανίζουν ομοιότητες με τα ανθρώπινα μακροφάγα και έχουν χρησιμοποιηθεί σε 

πρόσφατες μελέτες για την μελέτη της παθογονικότητας τόσο των ζυγομηκύτων, αλλά 

και της Κάντιντα (Candida spp.) (10, 118). Σέλος, προκειμένου να εξετάσουμε τη 

σταθερότητα του φαινοτύπου αυξημένης παθογονικότητας μετά από έκθεση σε VRC, 

εξετάσαμε την μεταβολή της παθογονικότητας κονιδίων του R.oryzae μετά από 

απομάκρυνση της VRC από το θρεπτικό μέσο στο ζωικό μοντέλο ζυγομηκυτίασης σε 

μύγες Drosophila melanogaster.   
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟ 

ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

1. τελέχη μυκήτων και έκθεση σε υποανασταλτικές συγκεντρώσεις αζολών 

Για τη διενέργεια των in vitro και in vivo πειραμάτων χρησιμοποιήθηκαν 3 

κλινικά στελέχη ζυμομυκήτων απο το εργαστήριο Μοριακής Μυκητολογίας (Molecular 

Mycology Laboratory) του The University of Texas MD Anderson Cancer Center στο 

Φιούστον του Σέξας (Rhizopus oryzae 557969, Rhizopus oryzae 518749 και Mucor 

circinelloides 48812) τα οποία απομονώθηκαν από ασθενείς με διηθητική ζυγομηκυτίαση 

και ένα στέλεχος Ασπεργίλλου (Aspergillus fumigatus 293). Κονίδια του κάθε στελέχους 

εκτέθηκαν σε VRC, ιτρακοναζόλη, κασποφουγκίνη ή αμφοτερικίνη Β με 4 διαδοχικές 

καλλιέργειες σε τρυβλία καλλιέργειας μυκήτων YAG (yeast agar glucose, 

περιεκτικότητας 0,5% εκχύλισμα ζυμομηκύτων, 1,0% δεξτρόζη, 0,2% μίγμα βιταμινών, 

0,1% ιχνοστοιχεία, 1,5% άγαρ, 1% MgSO4), το καλλιεργητικό μέσο των οποίων περιείχε 

μια υποανασταλτική συγκέντρωση του κάθε φαρμάκου (4 µg/mL VRC, 1 µg/mL 

ιτρακοναζόλη, 16 µg/mL κασποφουγκίνη ή 0.25 µg/mL αμφοτερικίνη Β στα τρυβλία 

που χρησιμοποιήθηκαν για την καλλιέργεια των ζυγομυκήτων και 0.0625 µg/mL VRC 

στα τρυβλία που χρησιμοποιήθηκαν για την καλλιέργεια του Ασπεργίλλου) (Εικόνα 4). 

Η επιλογή της υποανασταλτικής συγκέντρωσης που χρησιμοποιήθηκε για το κάθε 

αντιμηκυτιακό φάρμακο βασίστηκε σε μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε 

προηγούμενη μελέτη της ερευνητικής μας ομάδας που χρησιμοποίησε τα ίδια στελέχη 
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Εικόνα 4. Απεικόνιση πειραμάτων για τη διερεύνηση της επίδρασης της VRC στην 

παθογονικότητα των ζυγομηκύτων. Σρύα κλινικϊ ςτελϋχη ζυγομηκϑτων (Rhizopus oryzae 

557969, Rhizopus oryzae 518749 και Mucor circinelloides 48812) και ϋνα ςτϋλεχοσ Αςπεργύλλου 

(Aspergillus fumigatus 293) καλλιεργόθηκαν διαδοχικϊ ςε μϋςο με ό χωρύσ υποαναςταλτικό 

ςυγκϋντρωςη VRC. τη ςυνϋχεια τα κονύδια χρηςιμοποιόθηκαν για τη μϐλυνςη μυγών Drosophila 

melanogaster (μϑγεσ αγρύου τϑπου και γενετικϊ τροποποιημϋνεσ μϑγεσ ςτισ οπούεσ απουςιϊζει το 

μονοπϊτι Toll) και ποντικών Balb/C (ανοςοκατεςταλμϋνων με τη χρόςη κορτιζϐνησ) και 

παρατηρόθηκε η επιβύωςό τουσ. Οι πνεϑμονεσ των ποντικών μελετόθηκαν περεταύρω ιςτολογικϊ, 

ενώ υπολογύςτηκε επύςησ το μηκυτιακϐ φορτύο ςτουσ μολυςμϋνουσ ιςτοϑσ αλλϊ και η ϋκφραςη 

γονιδύων που ςχετύζονται με την εκδόλωςη ανοςολογικόσ αντύδραςησ.   
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και ήταν ίση με το 50% της ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης για το κάθε στέλεχος 

(MIC, minimum inhibitory concentration) (13).  

Οι διαδοχικές καλλιέργειες του κάθε στελέχους πραγματοποιήθηκαν με συλλογή 

των κονιδίων μετά από επώαση 48 ωρών στους 37 oC με πλύση της επιφάνειας των 

τρυβλίων καλλιέργειας με φυσιολογικό ορό, φιλτράρισμα του διαλύματος ώστε να 

απομακρυνθούν οι υφές και άμεση επίστρωσή τους σε νέα τρυβλία με καλλιεργητικό 

μέσο με την αντίστοιχη συγκέντρωση αντιμηκυτιακού φαρμάκου.  Ώς μάρτυρες, τα ίδια 

στελέχη επωάστηκαν τέσσερις διαδοχικές φορές σε τρυβλία καλλιέργειας μυκήτων YAG 

πού δεν περιείχαν αντιμηκυτιακό φάρμακο στο καλλιεργητικό μέσο, ακολουθώντας την 

ίδια τεχνική.  

Για τα πειράματα μόλυνσης με κονίδια μηκύτων τόσο στο ζωικό μοντέλο της 

Drosophila melanogaster, όσο και στο ζωικό μοντέλο των ποντικών χρησιμοποιήθηκαν 

διαλύματα φρέσκων κονιδίων του κάθε στελέχους τα οποία προετοιμάζονταν αμέσως 

πριν τη χρησιμοποίησή τους. Ο χρόνος επώασης των κονιδίων σε τρυβλία καλλιέργειας 

με θρεπτικό μέσο YAG ήταν 48 ώρες για τους ζυγομήκυτες και 72 ώρες για το στέλεχος 

Ασπεργίλλου (10-12). Σο τελικό διάλυμα σε κάθε περίπτωση προετοιμάστηκε μετά από 

πλύση της επιφάνειας των τρυβλίων με απεσταγμένο φυσιολογικό ορό. Ο αριθμός των 

κονιδίων εν συνεχεία επιβεβαιώθηκε με τη βοήθεια ενός αιμοκυταρομέτρου 

(hemocytometer) και η επιθυμητή συγκέντρωση για κάθε πείραμα επιτεύχθηκε με 

κατάλληλη αραίωση του αρχικού διαλύματος σε φυσιολογικό ορό. Η βιωσιμότητα των 

κονιδίων ήταν μεγαλύτερη από 99% σε κάθε πείραμα όπως διαπιστώθηκε με διαδοχικές 
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αραιώσεις των αρχικών διαλυμάτων, επίστρωση των κονιδίων σε τρυβλία καλλιέργειας 

και ακόλουθη μέτρηση 24 ώρες αργότερα των βιώσιμων μονάδων καλλιέργειας (colony 

forming units, CFU) (10-12).     

 

2. Μοντέλο μελέτης μυκητιακής λοίμωξης με τη χρήση της μύγας Drosophila 

melanogaster  

Για το ζωικό μοντέλο ζυγομηκυτίασης σε μύγες Drosophila melanogaster, 

χρησιμοποιήσαμε μύγες αγρίου τύπου OregonR (Wild type, Wt) καθώς και γενετικά 

τροποποιημένες μύγες απο τις οποίες απουσιάζει το μονοπάτι Τοll (Tl), το οποίο και 

προστατεύει τις μύγες αγρίου τύπου απο την πλειοψηφία μηκυτιακών παθογόνων (115, 

116). Για όλα τα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν μόνο θηλυκές μύγες, ηλικίας δύο έως 

τεσσάρων ημερών, ενώ για κάθε πείραμα μολύνθηκαν ομάδες των τριάντα ατόμων η 

κάθε μια. Οι μύγες Τoll (Τlr632/Tll-RXA) παρήχθησαν απο την διασταύρωση δύο ποικιλιών 

γενετικά τροποποιημένων μυγών, Τlr632 και  Tll-RXA όπως έχει ήδη περιγραφεί σε 

προηγούμενες μελέτες αλλά και κατά την ανάπτυξη του ζωικού μοντέλου από την 

ερευνητική μας ομάδα (10-12, 116). Για την φύλαξη, συντήρηση, χειρισμό και 

αναπαραγωγή των μυγών ακολουθήσαμε κοινώς αποδεκτές και εφαρμοζόμενες 

πρακτικές (10-12, 116).  

Η μόλυνση πραγματοποιήθηκε με τρώση του θώρακα των μυγών με τη χρήση 

λεπτής βελόνης (διάμετρος 0,1 μm) με τη βοήθεια στερεοσκοπικού μικροσκοπίου, υπό 
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αναισθησία με χρήση διοξειδίου του άνθρακα, ενώ πριν από τη μόλυνση της κάθε 

μύγας, η βελόνη εμβυθιζόταν σε διάλυμα μηκυτιακών κονιδίων συγκέντρωσης 106 

κονίδια/ml (Εικόνα 5).  

Ο ακριβής αριθμός κονιδίων που ενοφθαλμίστηκαν σε κάθε μύγα με την 

παραπάνω μέθοδο υπολογίστηκε με εμβύθιση της βελόνης που χρησιμοποιήθηκε για τη 

μόλυνση των μυγών σε διάλυμα φυσιολογικού ορού όγκου 1 ml μετά την εμβύθιση στο 

διάλυμα κονιδίων. τη συνέχεια, ο αριθμός των κονιδίων στο νέο διάλυμα 

υπολογίστηκε με την πραγματοποίηση διαδοχικών αραιώσεων, επίστρωση των 

διαλυμάτων σε τρυβλία με θρεπτικό μέσο YAG και την μέτρηση των βιώσιμων 

καλλιεργειών μετά από 72 ώρες επώασης στους 37 oC. υγκεκριμένα, χρήση διαλύματος 

συγκέντρωσης 106 κονίδια/ml για τη μόλυνση είχε ως αποτέλεσμα τον ενοφθαλμισμό 

κάθε μύγας με περίπου 200 κονίδια στην περίπτωση των στελεχών Rhizopus oryzae, και 

Mucor circinelloides, ενώ χρήση διαλύματος ίδιας συγκέντρωσης κονιδίων Aspergillus 

fumigatus είχε ως αποτέλεσμα τον ενοφθαλμισμό κάθε μύγας με περίπου 500 κονίδια 

(10-12).   

Μύγες οι οποίες απεβίωσαν σε χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο από τρεις ώρες 

μετά τη μόλυνση, αποκλείστηκαν από τα πειράματα καθώς ο θάνατός τους 

καταγράφηκε ως επιπλοκή από τον τραυματικό μηχανισμό της μόλυνσης και δεν 

υπολογίστηκαν κατά την στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Ο αριθμός των 

μυγών που αποκλείστηκαν από το κάθε πείραμα δεν ξεπερνούσε τα 1-2 άτομα ανά 

ομάδα 30 ατόμων.   Μετά τη μόλυνση, οι μύγες διατηρούνταν σε θερμοκρασία 29 οC και  
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Εικόνα 5. Μοντέλο μελέτης μυκητιακής λοίμωξης με τη χρήση της μύγας Drosophila 

melanogaster. Α. Μϑγα Drosophila melanogaster αγρύου τϑπου (Wt) ςτο φυςικϐ τησ περιβϊλλον. 

Για το ζωικϐ μοντϋλο ζυγομηκυτύαςησ ςτισ μϑγεσ, χρηςιμοποιόςαμε μϑγεσ αγρύου τϑπου OregonR 

(Wt) καθώσ και γενετικϊ τροποποιημϋνεσ μϑγεσ απο τισ οπούεσ απουςιϊζει το μονοπϊτι Τοll (Tl) Β. 

Φιαλύδια φϑλαξησ μυγών C. ταθμϐσ διαλογόσ και χειριςμοϑ μυγών με πλϊκα ςυνδεδεμϋνη ςε 

παροχό διοξειδύου του ϊνθρακα κϊτω απϐ ςτερεοςκοπικϐ μικροςκϐπιο D. Μϐλυνςη μυγών με 

τρώςη του θώρακα των μυγών με τη χρόςη λεπτόσ βελϐνησ πρϐτινοσ εμβυθιςμϋνησ ςε διϊλυμα 

κονιδύων μηκϑτων. 
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ανά δύο ημέρες μεταφέρονταν σε καινούρια φιαλίδια φύλαξης με τροφή (10-12). Η 

επιβίωσή τους καταγραφόταν καθημερινά για χρονικό διάστημα 8 ημερών μετά τη 

μόλυνση και οι νεκρές μύγες απομακρύνονταν από τα φιαλίδια φύλαξης. Κάθε πείραμα 

επαναλήφθηκε τουλάχιστον τρεις φορές. 

Οι καμπύλες επιβίωσης επεξεργάστηκαν με στατιστική ανάλυση Kaplan Meier 

και log rank test, προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη διαφορών μεταξύ των 

μαρτύρων (μύγες που μολύνθηκαν με μύκητες που δεν είχαν εκτεθεί σε αντιμηκυτιακά) 

και των μυγών που μολύνθηκαν με μύκητες οι οποίοι είχαν πρότινος εκτεθεί σε 

υποανασταλτικές συγκεντρώσεις αντιμηκυτιακών. Οι διαφορές στην επιβίωση των 

πειραματικών ομάδων θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντικές όπου P< 0,05.  

 

3. Μοντέλο μελέτης μυκητιακής λοίμωξης με τη χρήση ποντικών Balb/C, 

ανοσοκατεσταλμένων με τη χρήση κορτιζόνης 

 Για το ζωικό μοντέλο ζυγομηκυτίασης σε μικρά θηλαστικά, χρησιμοποιήσαμε 

ποντικούς Balb/C (Harlan Sprague Dawley). ε όλα τα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν 

θηλυκά ποντίκια, βάρους 25 γραμμαριών το καθένα. Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων 

οι ποντικοί φυλάσσονταν σε ομάδες πέντε ατόμων μέσα σε αποστειρωμένα κλουβιά με 

οροφή φέρουσα φίλτρο, έχοντας ελεύθερη πρόσβαση σε αποστειρωμένη τροφή και νερό 

μέσα σε ειδική αίθουσα φύλαξης ζώων, στις εγκαταστάσεις του ζωωκομείου του The 

University of Texas M.D Anderson Cancer Center. Σα ζώα ζυγίζονταν καθημερινά και 
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μεταφέρονταν σε καθαρά κλουβιά από το προσωπικό του ζωωκομείου. Κατά τη 

διεξαγωγή όλων των πειραμάτων, τηρήθηκαν οι αυστηρότερες προδιαγραφές φύλαξης 

και χειρισμού πειραματόζωων, όπως αυτές προβλέπονται απο την αρμόδια επιτροπή 

του Πανεπιστημίου του Σέξας.  

 Όλα τα πειράματα με ποντικούς πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον τρείς φορές, 

σε διαφορετικές μέρες το καθένα. Η ανοσοκαταστολή των ποντικών επιτεύχθηκε με 

υποδόρια χορήγηση 100 μL διαλύματος κορτιζόνης (cortisone acetate, Sigma 

laboratories) συγκέντρωσης 250 μgr/Kg σε φυσιολογικό ορό (119). Σο 

ανοσοκατασταλτικό σχήμα περιελάμβανε συνολικά τέσσερεις δόσεις κορτιζόνης: 

τέσσερεις και μία ημέρες πριν απο την μόλυνση των ζώων με ζυγομήκυτες, καθώς 

επίσης δύο και πέντε ημέρες μετά, όπως έχει περιγραφεί σε προηγούμενες μελέτες (119) 

(Εικόνα 6). Προκειμένου να διερευνήσουμε την επίδραση της έκθεσης σε VRC στην 

παθογονικότητα του Rhizopus oryzae, ομάδες 40 ποντικών ανά πείραμα μολύνθηκαν με 

ενδορινική ενστάλλαξη διαλύματος κονιδίων του στελέχους Rhizopus oryzae 557969. Για 

την διαδικασία της μόλυνσης, τα ποντίκια κάθε πειραματικής ομάδας 

αναισθητοποιούνταν μέσα σε ειδικό θάλαμο αναισθησίας ο οποίος περιείχε 

ισοφλουράνιο (isoflurane) σε συγκέντρωση 5% με συνεχή παροχή οξυγόνου 

συγκέντρωσης 5 λίτρα ανά λεπτό (119). Ο μέσος χρόνος κατά τον οποίο τα ποντίκια 

ήταν εκτεθειμένα στο ισοφλουράνιο μέχρι την αναισθητοποίησή τους ήταν περίπου 180 

με 240 δευτερόλεπτα. τη συνέχεια ακολουθούσε ο ενοφθαλμισμός του κάθε ζώου με 

ενδορινική έγχυση διαλύματος κονιδίων Rhizopus oryzae 557969 συνολικού όγκου 35 μL.  
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Εικόνα 6. Μοντέλο μελέτης ζυγομηκυτίασης με τη χρήση ποντικών Balb-C. 

Χρηςιμοποιόςαμε θηλυκοϑσ ποντικοϑσ Balb/C, ανοςοκατεςταλμϋνουσ με τη χορόγηςη κορτιζϐνησ 

4 και 2 ημϋρεσ πριν τη μϐλυνςη, ενώ δϑο ακϐμα δϐςεισ χορηγόθηκαν 2 και 5 μϋρεσ μετϊ τη 

μϐλυνςη. Για κϊθε πεύραμα, χρηςιμοποιόθηκαν 4 ομϊδεσ ποντικών (10 ζώα/ομϊδα) που 

μολϑνθηκαν με ενδορινικό ενςτϊλαξη 35 μl τεςςϊρων διαφορετικών διαλυμϊτων κονιδύων: α. 

διϊλυμα υψηλόσ ςυγκϋντρωςησ κονιδύων R. oryzae (106/ml) που εύχαν πρϐτινοσ εκτεθεύ ςε VRC β. 

διϊλυμα υψηλόσ ςυγκϋντρωςησ κονιδύων R. oryzae (106/ml) που δεν εύχαν εκτεθεύ ςε VRC γ. 

διϊλυμα χαμηλόσ ςυγκϋντρωςησ κονιδύων  R. oryzae (5x104/ml) που εύχαν πρϐτινοσ εκτεθεύ ςε VRC 

και δ. διϊλυμα χαμηλόσ ςυγκϋντρωςησ κονιδύων  R. oryzae (5x104/ml) που δεν εύχαν εκτεθεύ ςε 

VRC. Σα πειρϊματα πραγματοποιόθηκαν 3 φορϋσ το καθϋνα. Η επιβύωςη παρατηρόθηκε για 10 

ημϋρεσ. ε ϋνα απϐ τα πειρϊματα, δεύγματα πνευμϐνων απϐ κϊθε ομϊδα ςυλλϋγονταν για 

ιςτοπαθολογικό ανϊλυςη καθημερινϊ, ξεκινώντασ 72 ώρεσ μετϊ τη μϐλυνςη. Οι πνεϑμονεσ των 

ποντικών απϐ τα υπϐλοιπα δϑο πειρϊματα χρηςιμοποιόθηκαν για την ανϊλυςη του μηκυτιακοϑ 

φορτύου (fungal burden) αλλϊ και για την μελϋτη τησ μεταβολόσ ςτην ϋκφραςη γονιδύων των 

ποντικών μετϊ τη μϐλυνςη με τη μϋθοδο των μικροςυςτοιχειών (micro arrays).  
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Για τα πειράματά μας χρησιμοποιήθηκαν δυο διαφορετικές συγκεντρώσεις κονιδίων: 

5x104 κονίδια/ml και 106 κονίδια/ml. Έτσι, ο συνολικός αριθμός κονιδίων που 

χρησιμοποιήθηκε για τη μόλυνση κάθε ζώου ήταν περίπου 1,75 x 103 κονίδια για τα 

πειράματα με τη χρήση χαμηλής συγκέντρωσης κονιδίων και περίπου 35 x 103 κονίδια 

για τα πειράματα με τη χρήση υψηλής συγκέντρωσης κονιδίων.  

Όπως και στο ζωικό μοντέλο ζυγομηκυτίασης στις μύγες, ως μάρτυρες 

χρησιμοποιήθηκαν ποντίκια τα οποία μολύνθηκαν με ίδιας συγκέντρωσης διαλύματα 

κονιδίων τα οποία δεν είχαν όμως εκτεθεί σε VRC. Έτσι, σε κάθε πείραμα οι 

πειραματικές ομάδες ήταν οι εξής: α. ποντίκια που μολύνθηκαν με διάλυμα υψηλής 

συγκέντρωσης κονιδίων R. oryzae (106/ml) που είχαν πρότινος εκτεθεί σε VRC (10 ζώα) 

β. ποντίκια που μολύνθηκαν με διάλυμα υψηλής συγκέντρωσης κονιδίων R. oryzae 

(106/ml) που δεν είχαν εκτεθεί σε VRC (10 ζώα) γ. ποντίκια που μολύνθηκαν με 

διάλυμα χαμηλής συγκέντρωσης κονιδίων  R. oryzae (5x104/ml) που είχαν πρότινος 

εκτεθεί σε VRC (10 ζώα) και δ. ποντίκια που μολύνθηκαν με διάλυμα χαμηλής 

συγκέντρωσης κονιδίων  R. oryzae (5x104/ml) που δεν είχαν εκτεθεί σε VRC (10 ζώα). Σα 

πειράματα πραγματοποιήθηκαν 3 φορές το καθένα. Η επιβίωση των ποντικών 

παρατηρήθηκε για συνολικό χρονικό διάστημα 10 ημερών μετά τη μόλυνση και ο 

αριθμός των επιζώντων καταγραφόταν ανά 12 ώρες, ενώ τα νεκρά ποντίκια 

απομακρύνονταν από τα κλουβιά. Ποντίκια τα οποία κλινικά φαίνονταν ετοιμοθάνατα 

θανατώνονταν με ασφυξία σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο διοξειδίου του άνθρακα 

και ο θάνατος καταχωρούνταν σαν να συνέβη δώδεκα ώρες αργότερα. Παρομοίως, τα 
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επιζώντα ποντίκια μετά το πέρας των δέκα ημερών παρακολούθησης της επιβίωσης για 

κάθε πείραμα, θανατώνονταν σε ειδικό θάλαμο διοξειδίου του άνθρακα. 

Όπως και στα πειράματα με τις μύγες, οι καμπύλες επιβίωσης επεξεργάστηκαν με 

στατιστική ανάλυση Kaplan Meier και log rank test, προκειμένου να διερευνηθεί η 

ύπαρξη διαφορών μεταξύ των μαρτύρων (ποντίκια που μολύνθηκαν με μύκητες που 

δεν είχαν εκτεθεί σε VRC) και των ποντικών που μολύνθηκαν με μύκητες οι οποίοι 

είχαν πρότινος εκτεθεί σε υποανασταλτικές συγκεντρώσεις βορικοναζόλης. Οι διαφορές 

στην επιβίωση των πειραματικών ομάδων θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντικές όπου P< 

0,05.  

 

4. Ποσοτική ανάλυση μηκυτιακού φορτίου (fungal burden) με τη χρήση της 

αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης  

ε δύο από τα τρία πειράματα πνευμονικής ζυγομηκυτίασης στο ζωικό μοντέλο 

των ποντικών (συνολικά 80 ζώα), οι πνεύμονες των ποντικών απομακρύνθηκαν αμέσως 

μετά από την ευθανασία των ζώων και καταψύχθηκαν στους –80 οC μέχρι την μετέπειτα 

ποσοτικοποίηση (quantification) του  μηκυτιακού φορτίου (fungal burden) του Rhizopus 

oryzae στους πνεύμονες των ποντικών με τη μέθοδο της ποσοτικής αλυσιδωτής 

αντίδρασης πολυμεράσης (real time quantitative PCR; qPCR) (120). Σο 

δεοξυριβονουκλεικό οξύ (DNA) απομονώθηκε  από τους πνεύμονες των ποντικών μετά 

την ομογενοποίησή τους χρησιμοποιώντας την αλληλουχία  αντιδραστηρίων DNeasy 
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tissue kit (QIAGEN, Valencia, California, CA) και στη συνέχεια τα δείγματα DNA 

αναλύθηκαν εις διπλούν χρησιμοποιώντας την φασματοφωτομετρική συσκευή ABI 

PRISM 7000 sequence detection system (Applied Biosystems, Foster City, California, CA). 

Οι ειδικοί εκκινητές (primers) για το 18S ριβοσωμικό RNA (ribosomal RNA, rRNA) του 

Rhizopus oryzae  και οι φθορίζοντες ανιχνευτές υβριδοποίησης (dual-labeled fluorescent 

hybridization probes) σχεδιάστηκαν χρησιμοποιώντας το λογισμικό ABI PRISM 

SeqScape (2η έκδοση, Applied Biosystems) (119). Η αλληλουχία των νουκλεοτιδίων που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν: α. εκκινητής πολλαπλασιασμού κανονικού νοήματος (sense 

amplification primer) 5-AGGGCTTTGCTGCACGAC-3 β. εκκινητής πολλαπλασιασμού 

αντίστροφου νοήματος (antisense amplification primer) 5-

TCCACCTCGGGACTGTTTG-3 γ. ανιχνευτής υβριδοποίησης (hybridization probe) 5-

FAM-TGCTACTGTTGCAGACCGCCGCT-TAMRA-3 (121). Ο κρίσιμος κύκλος 

(threshold cycle, Ct) του κάθε δείγματος συγκρίθηκε εν συνεχεία με μια τυποποιημένη 

καμπύλη έξι σημείων Ct (six-point standard curve) τα οποία προέκυψαν από την 

ομογενοποίηση πνευμόνων ποντικών Balb/C (που δεν είχαν προηγουμένως μολυνθεί 

με μήκυτες) με διαφορετικές συγκεντρώσεις κονιδίων Rhizopus oryzae (εύρος 102 έως 107 

κονίδια) . Σα αποτελέσματα εκφράστηκαν ως  πολλαπλάσια του DNA κονιδίων (spore 

equivalents) του Rhizopus oryzae με τη χρήση λογαριθμικής κλίμακας (log scale) (120-

121). Σο μηκυτιακό φορτίο στις διαφορετικές πειραματικές ομάδες ποντικών 

συγκρίθηκε με τη στατιστική μέθοδο Mann-Whitney U test.  
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5. Ιστοπαθολογική ανάλυση 

 την τρίτη σειρά πειραμάτων πνευμονικής ζυγομηκυτίασης σε ποντικούς, οι 

πνεύμονες των μολυσμένων ζώων απομακρύνθηκαν χειρουργικά, υπό άσηπτες 

συνθήκες, μετά από την ευθανασία ποντικών από κάθε μια από τις τέσσερεις 

πειραματικές ομάδες. Δείγματα πνευμόνων απομονώθηκαν καθημερινά, ξεκινώντας 72 

ώρες μετά τη μόλυνση, με σκοπό την αξιολόγηση της έκτασης της πνευμονικής διήθησης 

του πνευμονικού παρεγχύματος από τις μηκυτιακές υφές. Μετά την συλλογή τους, τα 

δείγματα μονιμοποιήθηκαν με τη χρήση διαλύματος φορμαλδεΰδης συγκέντρωσης 10% 

κατ‟ όγκο και στη συνέχεια παρασκευάστηκαν σε παραφίνη. Λεπτές ιστολογικές τομές 

επεξεργάστηκαν με συνδυασμό χρώσης ηωσίνης αιματοξυλίνης (hematoxylin-eosin), 

χρώσης αργύρου (Grocott-Gomori methenamine silver) και χρώσης ιώδους της 

κρεσύλης (cresyl violet) για την βέλτιστη χρώση των μηκυτιακών υφών του Rhizopus 

oryzae (Εικόνα 6). 

 

6. Μελέτη της έκφρασης γονιδίων που σχετίζονται με την ανοσολογική αντίδραση 

στους πνεύμονες των ποντικών με τη χρήση μικροσυστοιχειών (micro arrays)  

 Προκειμένου να εξετάσουμε το αν η προηγούμενη έκθεση σε VRC έχει ως 

αποτέλεσμα διαφορές στην έκφραση γονιδίων που σχετίζονται με την ανάπτυξη 

ανοσολογικής αντίδρασης μετά τη μόλυνση με κονίδια του Rhizopus oryzae, 

χρησιμοποιήσαμε: α. πνεύμονες ποντικών που είχαν μολυνθεί με κονίδια Rhizopus 

oryzae τα οποία δεν είχαν προηγουμένως εκτεθεί σε VRC β. πνεύμονες ποντικών που 
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είχαν μολυνθεί με κονίδια Rhizopus oryzae τα οποία είχαν προηγουμένως εκτεθεί σε VRC 

και γ. πνεύμονες ποντικών που δεν είχαν μολυνθεί με κονίδια (3 ζώα ανά πειραματική 

ομάδα). Αναλύσαμε την έκφραση 1076 κονιδίων που σχετίζονται με την ανάπτυξη 

ανοσολογικής αντίδρασης. Σο ριβονουκλεϊκό οξύ (ribonucleic acid, RNA) 

απομονώθηκε από τους ομογενοποιημένους πνεύμονες των ποντικών με τη χρήση της 

αλληλουχίας αντιδραστηρίων RNeasy kit (Qiagen) και στη συνέχεια τα δείγματα RNA 

επεξεργάστηκαν με τη χρήση του βίο-αναλυτή Agilent 2100 και τη χρήση του 

λογισμικού 2100 Expert (Agilent Technologies). Η καθαρότητα των δειγμάτων RNA 

επαληθεύτηκε με τον έλεγχο των γραφημάτων ηλεκτροφόρησης αλλά και του βαθμού 

ακεραιότητάς τους  όπως αυτός υπολογίστηκε από το λογισμικό 2100 Expert. Σα ειδικά 

εκμαγεία συμπληρωματικού DNA (complementary DNA, cDNA) παρασκευάστηκαν με 

τη χρήση της αλληλουχίας αντιδραστηρίων μMACS 1-step linear T7 template kit (Miltenyi 

Biotec).  

Σα μόρια cDNA των πειραματικών δειγμάτων (πνεύμονες ποντικών που είχαν 

μολυνθεί με κονίδια Rhizopus oryzae τα οποία δεν είχαν προηγουμένως εκτεθεί σε VRC 

και πνεύμονες ποντικών που είχαν μολυνθεί με κονίδια Rhizopus oryzae τα οποία είχαν 

προηγουμένως εκτεθεί σε VRC) και των μαρτύρων (πνεύμονες ποντικών που δεν είχαν 

μολυνθεί με κονίδια) σημάνθηκαν με φθορίζοντα μόρια Cy5 και Cy3 αντίστοιχα με τη 

χρήση του αντιδραστηρίου μMACS 1-step labeling kit (Miltenyi Biotec). Σα φθορίζοντα 

πλέον δείγματα υβριδοποιήθηκαν για χρονικό διάστημα 12 ωρών στο αντιδραστήριο a-

Hyb hybridization station (Miltenyi Biotec) με μικροσυστοιχείες αντίστροφου νοήματος 
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(antisense microarrays) γονιδίων ποντικών που σχετίζονται με την ανοσολογική 

αντίδραση (immune response), τον κυτταρικό θάνατο (cell death), την διάμεση ουσία 

(extracellular matrix) και την μεταβίβαση ενδοκυττάριων μηνυμάτων (signal 

transduction) (ομάδα γονιδίων PIQOR Immunology, Miltenyi Biotec). Σα σήματα 

φθορισμού των δειγμάτων μικροσυστοιχιών (micro arrays) που προέκυψαν 

ανιχνεύθηκαν στη συνέχεια με τη χρήση του ειδικού σαρωτή ScanArray Lite laser scanner 

(PerkinElmer Life and Analytical Sciences). Η μέση τιμή ακτινοβολίας για κάθε γονίδιο 

υπολογίστηκε με το λογισμικό ImaGene software program (BioDiscovery), ενώ τα 

ραδιενεργά σήματα χαμηλής ποιότητας αποκλείστηκαν από περαιτέρω ανάλυση. Για 

την ανάλυση και υπολογισμό του λόγου  των σημάτων φθορισμού Cy5 : Cy3 

χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό PIQOR analyzer (Miltenyi Biotec). H διαφορική έκφραση 

των γονιδίων στις πειραματικές ομάδες των ποντικών εξετάστηκε με τη χρήση της 

στατιστικής μεθόδου unpaired Student t test, ενώ οι τιμές P υπολογίστηκαν με τη 

μέθοδο Benjamini-Hochberg. Όπως και για τα υπόλοιπα πειράματα, τιμές P<0,05 

θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντικές.   

 

7. Μελέτη της επίδρασης προηγούμενης έκθεσης σε VRC στον ρυθμό βλάστησης των 

κονιδίων ζυγομηκύτων με τη φασματοφωτομετρική μέθοδο XTT.  

 Προκειμένου να διερευνήσουμε το αν η έκθεση του Rhizopus oryzae σε 

υποανασταλτικές συγκεντρώσεις VRC έχει επίδραση στο ρυθμό βλάστησης των 

κονιδίων και το σχηματισμό υφών, χρησιμοποιήσαμε την μέθοδο XTT (117). Αρχικά, 
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κονίδια Rhizopus oryzae με ή χωρίς προηγούμενη έκθεση σε υποανασταλτικές 

συγκεντρώσεις VRC ενοφθαλμίστηκαν σε θρεπτικό μέσο Roswell Park Memorial 

Institute 1640 (RPMI 1640, Sigma Chemical Co., St. Louis, MO) για το σχηματισμό 

διαλύματος συγκέντρωσης 5x104 κονίδια/ml μετά από κατάλληλες αραιώσεις. Η 

συγκέντρωση κονιδίων στο τελικό διάλυμα επιβεβαιώθηκε με τη βοήθεια ενός 

αιμοκυταρομέτρου (hemocytometer). Διαλύματα των δύο πειραματικών ομάδων 

κονιδίων (κονίδια τα οποία είχαν προηγουμένως εκτεθεί σε υποανασταλτικές 

συγκεντρώσεις VRC και κονίδια τα οποία δεν είχαν εκτεθεί σε VRC) όγκου 100 μl το 

καθένα στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε πλακίδια πολλαπλών οπών (microtitration plate) 

όπως έχει ήδη περιγραφεί σε προηγούμενες μελέτες (117) και στη συνέχεια επωάστηκαν 

στο σκοτάδι, σε θερμοκρασία 35 οC για χρονικό διάστημα 2, 4, 6 και 9 ωρών το καθένα.  

τη συνέχεια, 50 μl από το διάλυμα ΦΣΣ (συγκέντρωση ίση με 1 mg/ml) σε 

απεσταγμένο νερό το οποίο περιείχε 125 mM μεναδιόνης (menadione) προστέθηκαν σε 

κάθε διάλυμα. Η επώαση συνεχίστηκε για 2 ακόμα ώρες στους 35 οC στο σκοτάδι ώστε 

να επιτραπεί η μετατροπή του ΦΣΣ στα παράγωγα φορμαζάνης  (117).   

τη συνέχεια, η οπτική πυκνότητα του κάθε διαλύματος μετρήθηκε σε δύο 

διαφορετικές συχνότητες φάσματος με τη χρήση φασματοφωτόμετρου (Powerwave X 

Select, Biotech Instruments, Winooski, Vermont, VT). υγκεκριμένα, η οπτική 

πυκνότητα του κάθε διαλύματος μετρήθηκε στα 492 και 690 nm, εκ των οποίων το 

δεύτερο είναι ένα μήκος κύματος αναφοράς (control wavelength) το οποίο στη συνέχεια 

αφαιρείται από το πρώτο προκειμένου να υπολογιστεί η διαφορά στην οπτική 
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πυκνότητα (delta optical density) (117). Οι τιμές που προέκυψαν για τις δύο 

διαφορετικές ομάδες διαλυμάτων στις τέσσερεις διαφορετικές χρονικές στιγμές 

εκφρασμένες ως μεταβολές στην οπτική πυκνότητα (delta optical density) 

χρησιμοποιήθηκαν για την γραφική αναπαράσταση της ανάπτυξης των κονιδίων σε 

συνάρτηση με το χρόνο επώασης. Οι μετρήσεις της οπτικής πυκνότητας για τα δύο 

διαλύματα σε κάθε χρονική στιγμή ελέγχου αναλύθηκαν με τη μέθοδο Mann Whitney U 

test, προκειμένου να εξεταστεί η ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ των 

καμπυλών ανάπτυξης των δύο πειραματικών ομάδων (κονίδια που είχαν πρότινος 

εκτεθεί σε υποανασταλτικές συγκεντρώσεις VRC και κονίδια που δεν είχαν εκτεθεί σε 

VRC).  Όπως και για τα υπόλοιπα πειράματα, διαφορές P<0,05 θεωρήθηκαν στατιστικά 

σημαντικές.  

 

8. Μελέτη της επίδρασης της έκθεσης σε VRC στην φαγοκυττάρωση κονιδίων και 

μηκυτιακών υφών από μακροφάγα κύτταρα της Drosophila melanogaster 

 Προκειμένου να διερευνήσουμε τον μηχανισμό μέσω του οποίου η έκθεση σε 

VRC αυξάνει την παθογονικότητα των ζυγομηκύτων, εξετάσαμε την επίδραση που έχει 

η έκθεση σε VRC στο ρυθμό φαγοκυττάρωσής κονιδίων από μακροφάγα κύτταρα S2 της  

Drosophila melanogaster. Επίσης, εξετάστηκε η μεταβολή στη βλάβη που προκαλούν τα 

κύτταρα S2 σε υφές ζυγομηκύτων βάσει του αν αυτές προέρχονται από την επώαση 

κονιδίων τα οποία έχουν προηγουμένως εκτεθεί σε VRC ή από την επώαση κονιδίων 

που δεν έχουν εκτεθεί σε VRC. Για τα πειράματά μας χρησιμοποιήθηκε μια κυτταρική 
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σειρά εμβρυικών μακροφάγων S2 της μύγας Drosophila melanogaster (118). Η κυτταρική 

σειρά διατηρήθηκε σε θρεπτικό μέσο Schneider (Invitrogen) με προσθήκη 10% 

εμβρυϊκού ορού αγελάδας (Fetal Bovine Serum, FBS), πενικιλλίνης και στρεπτομυκίνης 

(προς αποφυγή βακτηριδιακής επιμόλυνσης). Ο ρυθμός φαγοκυττάρωσης των κονιδίων 

Rhizopus oryzae υπολογίστηκε με την απ‟ ευθείας παρατήρηση με μικροσκόπιο φωτός 

του αριθμού κονιδίων που είχαν φαγοκυτταρωθεί από κύτταρα S2 μετά απο επώαση 

κονιδίων και κυττάρων S2 στο ίδιο διάλυμα σε αναλογία 1/10 αντίστοιχα (επώαση για 

μία ή δύο ώρες) (122). Ο ρυθμός της φαγοκυττάρωσης υπολογίστηκε μετά από 

καταμέτρηση του επί τοις εκατό αριθμού μακροφάγων τα οποία είχαν φαγοκυτταρώσει 

μηκυτιακά κονίδια σε τρία διαφορετικά οπτικά πεδία.  Όπως και στα προηγούμενα 

πειράματα, ως μάρτυρες χρησιμοποιήθηκαν κονίδια τα οποία δεν είχαν εκτεθεί σε VRC. 

Η σύγκριση του ρυθμού φαγοκυττάρωσης στις δύο πειραματικές ομάδες 

πραγματοποιήθηκε με ανάλυση Mann-Whitney U test, ενώ οι διαφορές μεταξύ των 

ομάδων θεωρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές όπου  P<0,05.  

 τη συνέχεια, διερευνήσαμε το αν η ικανότητα των κυττάρων S2 να 

καταστρέφουν τις μηκυτιακές υφές μεταβάλλεται ανάλογα με το αν αυτές 

αναπτύσσονται από κονίδια τα οποία έχουν πρότινος εκτεθεί σε VRC  χρησιμοποιώντας 

τη μέθοδο XTT. Για την παραγωγή των υφών ζυγομηκύτων, χρησιμοποιήθηκαν 

διαλύματα κονιδίων Rhizopus oryzae 557969 που είχαν πρότινος εκτεθεί σε 

υποανασταλτικές συγκεντρώσεις VRC συγκέντρωσης 105 κονίδια/ml, τα οποία 

επωάστηκαν σε επωαστήρα ανάδευσης (shaking incubator) για 18 ώρες, στους 37 °C, σε 
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θρεπτικό μέσο RPMI. Όπως και στα προηγούμενα πειράματά μας, ως μάρτυρες 

χρησιμοποιήθηκαν υφές οι οποίες προήλθαν από κονίδια τα οποία δεν είχαν εκτεθεί σε 

VRC μετά από επώαση στις ίδιες συνθήκες. τη συνέχεια οι μηκυτιακές υφές από κάθε 

μια από τις δύο πειραματικές ομάδες επωάστηκαν σε διάλυμα κυττάρων S2 

συγκέντρωσης 106 κύτταρα/ml σε θρεπτικό μέσο Schneider με προσθήκη FBS, 

πενικιλίνης και στρεπτομυκίνης σε θερμοκρασία 29 °C. Μετά από επώαση μιας ώρας, τα 

κύτταρα S2 καταστράφηκαν υποτονικά με την προσθήκη απεσταγμένου νερού.   Η 

βλάβη που προκλήθηκε στις υφές από τα κύτταρα S2 υπολογίστηκε με την 

χρωματοφωτομετρική μέθοδο XTT όπως περιγράφηκε παραπάνω. υγκεκριμένα, η 

βλάβη υπολογίστηκε έμμεσα, βάσει της αναγωγής του ΦΣΣ στα παράγωγα φορμαζάνης  

από τις μεταβολικά ενεργές μηκυτιακές υφές. Η διαφορά στην αναγωγή του XTT 

μεταξύ των διαλυμάτων υφών που επωάστηκαν με κύτταρα S2 και υφών της 

αντίστοιχης πειραματικής ομάδας που επωάστηκαν σε θρεπτικό μέσο χωρίς κύτταρα S2 

είναι συνάρτηση της βλάβης που προκλήθηκε στις υφές κατά την φαγοκυττάρωσή τους 

από τα κύτταρα S2 (10). Η σύγκριση της βλάβης που προκλήθηκε στις υφές από τα 

κύτταρα S2 στις δύο πειραματικές ομάδες πραγματοποιήθηκε με ανάλυση Mann-

Whitney U test, ενώ οι διαφορές μεταξύ των ομάδων θεωρήθηκαν στατιστικώς 

σημαντικές όπου  Ρ<0,05. 
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9. Μελέτη της επίδρασης που έχει η απομάκρυνση της VRC από το θρεπτικό μέσο 

κονιδίων 

Προκειμένου να εξετάσουμε τη σταθερότητα του φαινοτύπου Rhizopus oryzae 

αυξημένης παθογονικότητας που προέκυψε μετά από έκθεση κονιδίων σε 

υποανασταλτικές συγκεντρώσεις VRC, μελετήσαμε την μεταβολή της παθογονικότητας 

των κονιδίων του Rhizopus oryzae 557969 μετά από απομάκρυνση της VRC από το 

θρεπτικό μέσο. Για το σκοπό αυτό, κονίδια τα οποία είχαν εκτεθεί σε VRC με από 

τέσσερεις διαδοχικές καλλιέργειες σε θρεπτικό μέσο με συγκέντρωση VRC 4 µg/mL 

όπως περιγράφηκε παραπάνω, καλλιεργήθηκαν τέσσερεις διαδοχικές φορές σε τρυβλία 

το θρεπτικό μέσο των οποίων δεν περιείχε VRC. τη συνέχεια, η παθογονικότητά τους 

εξετάστηκε χρησιμοποιώντας το ζωικό μοντέλο ζυγομηκυτίασης σε μύγες Drosophila 

melanogaster, με μόλυνση μυγών αγρίου τύπου, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Ως 

μάρτυρες χρησιμοποιήσαμε μύγες οι οποίες μολύνθηκαν με κονίδια τα οποία είχαν 

καλλιεργηθεί σε θρεπτικό μέσο το οποίο δεν περιείχε VRC (συνολικά 8 διαδοχικές 

καλλιέργειες). Όπως και στα προηγούμενα πειράματα στο ζωικό μοντέλο 

ζυγομηκυτίασης στις μύγες, η επιβίωση μελετήθηκε για οκτώ ημέρες μετά τη μόλυνση, 

ενώ οι καμπύλες επιβίωσης επεξεργάστηκαν με στατιστική ανάλυση Kaplan Meier και 

log rank test και οι διαφορές στην επιβίωση των πειραματικών ομάδων θεωρήθηκαν 

στατιστικά σημαντικές όπου P< 0,05.  
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AΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ  

 

1. Η έκθεση στελεχών ζυμομυκήτων σε VRC αυξάνει την παθογονικότητά τους, τόσο  

στις Wt όσο και στις μύγες Toll 

 Οι μύγες αγρίου τύπου ήταν ευαίσθητες στην μόλυνση με κάθε ένα απο τα τρία 

στελέχη ζυγομηκύτων που χρησιμοποιήθηκαν, όπως άλλωστε αναμενόταν βάσει 

προηγούμενης μελέτης από την ερευνητική μας ομάδα (10). Η μόλυνση μυγών Wt με 

κονίδια Rhizopus oryzae 557969 είχε ως αποτέλεσμα την εκδήλωση οξείας λοίμωξης με 

39% θνητότητα μετά απο οκτώ μέρες, ενώ προηγούμενη έκθεση των κονιδίων σε VRC 

είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της θνητότητας σε 65% (μέση επιβίωση 2,5 ημέρες, 

P<0,001) (Εικόνα 7A). Όπως αναμενόταν (12), οι μύγες Toll ήταν ακόμα πιο ευαίσθητες 

στην μόλυνση, σε σχέση με τις μύγες αγρίου τύπου. Έτσι, μόλυνση με Rhizopus oryzae 

557969 προκάλεσε οξεία λοίμωξη με 54% θνητότητα μετά απο οκτώ ημέρες (μέση 

επιβίωση πέντε ημέρες). Μόλυνση με κονίδια που είχαν προηγουμένως εκτεθεί σε VRC 

είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της θνητότητας (82% θνητότητα σε οκτώ ημέρες, μέση 

επιβίωση δύο ημέρες, P<0,001) (Εικόνα 7B).  

Προκειμένου να εξετάσουμε το αν τα ευρήματα μας ήταν ειδικά για το 

συγκεκριμένο στέλεχος Rhizopus oryzae ή αν είχαν ισχύ και σε άλλους ζυγομήκυτες, 

επαναλάβαμε τα ίδια πειράματα σε άλλα δύο κλινικά στελέχη της τάξης Mucorales: 

Rhizopus oryzae 518749 και Mucor circinelloides 488128. Σο στέλεχος R. oryzae 518749 βρέ- 
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Εικόνα 7. Η έκθεςη ςτελεχών ζυγομυκήτων ςε βορικοναζόλη (VRC) αυξάνει την 

παθογονικότητά τουσ, τόςο  ςτισ Wt όςο και ςτισ Tl μύγεσ. Καμπϑλεσ επιβύωςησ μυγών Wt 

και Tl μολυςμϋνων με Rhizopus oryzae 557969 (A-B), Rhizopus oryzae 518748 (C-D) και Mucor 

circinelloides 488128 (Ε-F) με ό χωρύσ προηγοϑμενη ϋκθεςη ςε VRC. Κϊθε καμπϑλη επιβύωςησ 

αντιπροςωπεϑει ομαδοποιημϋνα αποτελϋςματα απϐ τρύα ανεξϊρτητα μεταξϑ τουσ πειρϊματα.  
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θηκε να έχει ακόμα μεγαλύτερη παθογονικότητα στις μύγες, αφού μόλυνση μυγών Wt 

είχε ως αποτέλεσμα την εκδήλωση οξύτατης λοίμωξης με θνητότητα 64% οκτώ ημέρες 

αργότερα (μέση επιβίωση δύο ημέρες). Η θνητότητα ήταν ακόμη μεγαλύτερη αν το 

κονίδια είχαν προηγουμένως εκτεθεί σε VRC (80%, μέση επιβίωση δύο ημέρες, P=0,03) 

(Εικόνα 7C). Φρήση του ίδιου στελέχους σε μύγες Tl είχε ως αποτέλεσμα 81% θνητότητα 

σε οκτώ ημέρες μετά την μόλυνση (μέση επιβίωση δύο ημέρες). Προηγούμενη έκθεση 

του στελέχους σε VRC αύξησε την θνητότητα σε 95% (μέση επιβίωση μία ημέρα, 

P<0,001) (Εικόνα 7D). 

Εξάλλου, τόσο οι μύγες Wt όσο και οι μύγες Tl ήταν ευαίσθητες στην μόλυνση με 

το στέλεχος Mucor circinelloides 488128. Μόλυνση μυγών Wt είχε ως αποτέλεσμα την 

εκδήλωση λοίμωξης με 47% θνητότητα οκτώ ημέρες αργότερα. Η έκθεση του στελέχους 

Mucor σε υποανασταλτική συγκέντρωση VRC είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της 

παθογονικότητάς του στις μύγες αγρίου τύπου (75% θνητότητα, μέση επιβίωση τρείς 

ημέρες, P<0,001) (Εικόνα 7E). Οι μύγες Tl ήταν επίσης ευαίσθητες στην μόλυνση με το 

στέλεχος Mucor circinelloides (θνητότητα 54% οκτώ ημέρες μετά την μόλυνση, μέση 

επιβίωση οκτώ ημέρες). Προηγούμενη έκθεση του στελέχους σε VRC είχε ως αποτέλεσμα 

την εκδήλωση λοίμωξης με ακόμα μεγαλύτερη θνητότητα (91%, οκτώ ημέρες μετά τη 

μόλυνση, μέση επιβίωση δύο ημέρες, P<0,001) (Εικόνα 7F). 
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2. το ζωικό μοντέλο της Drosophila melanogaster, η έκθεση του Rhizopus oryzae 

557969 σε ιτρακοναζόλη, αμφοτερικίνη Β ή κασποφουγκίνη δεν έχει επίδραση στην 

παθογονικότητά του 

ε αντίθεση με τα ευρήματά μας μετά την έκθεση στελεχών ζυγομηκύτων σε 

υποανασταλτικές συγκεντρώσεις VRC, η έκθεση σε ιτρακοναζόλη (itraconazole) δεν 

βρέθηκε να επηρεάζει την παθογονικότητα του Rhizopus oryzae 557969 ούτε στις μύγες 

αγρίου τύπου αλλά ούτε και στις μύγες Toll. Μόλυνση μυγών Wt με κονίδια Rhizopus 

oryzae 557969 εκτεθειμένα σε  ιτρακοναζόλη είχε ως αποτέλεσμα την εκδήλωση οξείας 

λοίμωξης με 46% θνητότητα, χωρίς σημαντική διαφορά από τη θνητότητα που 

παρατηρήθηκε στους μάρτυρες μετά απο μόλυνση με κονίδια μη-εκτεθειμένα σε 

ιτρακοναζόλη (42% θνητότητα, P=0,59) (Εικόνα 8A). Παράλληλα, μόλυνση μυγών Tl με 

το ίδιο στέλεχος είχε ως αποτέλεσμα την εκδήλωση οξείας λοίμωξης με 53% θνητότητα 

μετά απο οκτώ ημέρες (μέση επιβίωση έξι ημέρες), χωρίς διαφορά απο τους μάρτυρες 

(θνητότητα 56%, μέση επιβίωση επτά ημέρες, P=0,79) (Εικόνα 8B). Εξάλλου, μόλυνση 

μυγών Wt με κονίδια που είχαν προηγουμένως εκτεθεί σε κασποφουγκίνη 

(caspofungin)  ή αμφοτερικίνη Β (amphotericin B) είχε ως αποτέλεσμα την εκδήλωση 

λοίμωξης με 47% και 49% θνητότητα αντίστοιχα 8 ημέρες μετά, χωρίς δηλαδή 

σημαντική διαφορά από τη θνητότητα που παρατηρήθηκε στους μάρτυρες μετά απο 

μόλυνση με κονίδια που δεν είχαν εκτεθεί σε αντιμηκυτιακό φάρμακο (45% θνητότητα 8 

ημέρες μετά τη μόλυνση, P=0,82 και 0,71 αντίστοιχα) (Εικόνες 8Γ και 9Δ). 
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Εικόνα 8. Α-D: Στο ζωικό μοντέλο τησ Drosophila melanogaster, η έκθεςη του Rhizopus 

oryzae 557969 ςε ιτρακοναζόλη (ITC), αμφοτερικίνη Β (AΜB) ή καςποφουγκίνη (CAS) δεν 

έχει επίδραςη ςτην παθογονικότητά του. Καμπϑλεσ επιβύωςησ μυγών Wt και Tl μολυςμϋνων με 

Rhizopus oryzae 557969, με ό χωρύσ προηγοϑμενη ϋκθεςη ςε ITC (Α-Β), CAS (C) και AΜΒ (D). Ε: Η 

έκθεςη του Aspergillus fumigatus 293 ςε VRC δεν έχει επίδραςη ςτην παθογονικότητά του 

ςτισ μύγεσ Tl. Καμπϑλεσ επιβύωςησ μυγών Tl μολυςμϋνων με A. fumigatus 293 με ό χωρύσ 

προηγοϑμενη ϋκθεςη ςε VRC. Κϊθε καμπϑλη επιβύωςησ αντιπροςωπεϑει ομαδοποιημϋνα 

αποτελϋςματα απϐ τρύα ανεξϊρτητα μεταξϑ τουσ πειρϊματα.  
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3. Η έκθεση του Aspergillus fumigatus 293 σε VRC δεν έχει επίδραση στην 

παθογονικότητά του στις μύγες Tl 

 Όπως αναμενόταν, οι μύγες Tl ήταν ευαίσθητες στην μόλυνση με κονίδια 

Aspergillus fumigatus 293 (11). ε αντίθεση όμως με τα ευρήματά μας στα στελέχη 

ζυγομηκύτων, η έκθεση των κονιδίων σε VRC πριν τη χρησιμοποίησή τους για τη 

μόλυνση μυγών Tl δεν φάνηκε να έχει κάποια επίδραση στην παθογονικότητά τους. 

υγκεκριμένα, μόλυνση μυγών Tl με κονίδια Aspergillus fumigatus 293 είχε ως 

αποτέλεσμα την εκδήλωση λοίμωξης με θνητότητα 57% (μέση επιβίωση επτά ημέρες), 

χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά με την θνητότητα που παρατηρήθηκε μετά την 

μόλυνση με κονίδια πού δεν είχαν εκτεθεί σε αντιμηκυτιακό φάρμακο (56% θνητότητα, 

μέση επιβίωση επτά ημέρες, P=0,88) (Εικόνα 8E). 

 

4. Η έκθεση του Rhizopus oryzae 557969 σε VRC αυξάνει την παθογονικότητά του στο 

ζωικό μοντέλο ζυγομηκυτίασης σε ανοσοκατεσταλμένους  ποντικούς Balb/C 

Προκειμένου να διαπιστώσουμε το αν τα ευρήματά μας στις μύγες Drosophila 

melanogaster  επαληθεύονται και σε άλλα ζωικά μοντέλα με στενότερη φυλογενετική 

συγγένεια προς τον άνθρωπο, διερευνήσαμε την επίδραση της έκθεσης σε VRC στην 

παθογονικότητα του στελέχους Rhizopus oryzae 557969 σε ένα ζωικό μοντέλο 

πνευμονικής ζυγομηκυτίασης σε ανοσοκατεσταλμένους ποντικούς. Ποντικοί Balb/C -

ανοσοκατεσταλμένοι με χορήγηση κορτιζόνης- βρέθηκαν να είναι ευαίσθητοι στη 
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μόλυνση με διαλύματα δύο διαφορετικών συγκεντρώσεων Rhizopus oryzae 557969  

(5x104 κονίδια/ml και 106 κονίδια/ml). Όπως και στις μύγες, η παρατηρούμενη 

θνητότητα και στις δύο συγκεντρώσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τη μόλυνση ήταν 

μεγαλύτερη αν τα κονίδια είχαν προηγουμένως εκτεθεί σε VRC. την ομάδα ποντικών 

που μολύνθηκε με το διάλυμα υψηλής συγκέντρωσης κονιδίων (106 κονίδια/ml), η 

θνητότητα δέκα ημέρες μετά τη μόλυνση με κονίδια Rhizopus oryzae 557969 που δεν 

είχαν εκτεθεί σε VRC ήταν 67%. Προηγούμενη έκθεση των κονιδίων σε VRC είχε ως 

αποτέλεσμα την αύξηση της θνησιμότητας σε 93% (P<0,009) (Εικόνα 9Α). Παρομοίως, 

μόλυνση με τη χρήση διαλύματος μικρότερης συγκέντρωσης κονιδίων (5x104 

κονίδια/ml) είχε ως αποτέλεσμα 43% θνητότητα δέκα ημέρες μετά τη μόλυνση, η οποία 

αυξήθηκε σε 86%, αν τα κονίδια Rhizopus oryzae 557969 είχαν πρότινος εκτεθεί σε 

υποανασταλτικές συγκεντρώσεις VRC (P< 0,001) (Εικόνα  9Β).   

Εξάλλου, το μέσο μηκυτιακό φορτίο, όπως αυτό υπολογίστηκε με τη μέθοδο της 

ποσοτικής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (real time quantitative PCR, qPCR) 

ήταν στατιστικώς σημαντικά αυξημένο στους πνεύμονες ποντικών οι οποίοι 

μολύνθηκαν με κονίδια τα οποία είχαν προηγουμένως εκτεθεί σε υποανασταλτικές 

συγκεντρώσεις VRC, σε σύγκριση με τους πνεύμονες ποντικών οι οποίοι είχαν μολυνθεί 

με κονίδια Rhizopus oryzae 557969 τα οποία δεν είχαν εκτεθεί σε VRC πριν τη μόλυνση. 

Όπως αναφέρεται στην ανάλυση της μεθόδου που χρησιμοποιήσαμε, τα αποτελέσματα 

εκφράστηκαν ως  πολλαπλάσια του DNA κονιδίων (spore equivalents) του Rhizopus  
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Εικόνα 9. Η έκθεςη του Rhizopus oryzae 557969 ςε VRC αυξάνει την παθογονικότητά του 

ςτο ζωικό μοντέλο πνευμονικήσ ζυγομηκυτίαςησ ςε ανοςοκατεςταλμένουσ ποντικούσ 

Balb/C. Α-Β: Καμπφλεσ επιβίωςησ ανοςοκατεςταλμζνων ποντικών Balb/C μετά απο ενδορινική 

ενςτάλλαξη διαλφματοσ κονιδίων Rhizopus oryzae 557969 ςυγκζντρωςησ 106 κονίδια/ml (A) και 5x104 

κονίδια/ml (B) με ή χωρίσ προηγοφμενη ζκθεςη ςε υποαναςταλτικζσ ςυγκεντρώςεισ VRC. Κάθε 

καμπφλη επιβίωςησ αντιπροςωπεφει ομαδοποιημζνα αποτελζςματα από τρία ανεξάρτητα μεταξφ τουσ 

πειράματα. C-D: Μηκυτιακό φορτίο (fungal burden) ςτουσ πνεφμονεσ ποντικών οι οποίοι μολφνθηκαν 

με διάλυμα κονιδίων Rhizopus oryzae 557969 ςυγκζντρωςησ 106 κονίδια/ml (C) και 5x104 κονίδια/ml 

(D) με ή χωρίσ προηγοφμενη ζκθεςη ςε υποαναςταλτικζσ ςυγκεντρώςεισ VRC.  
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oryzae 557969 με τη χρήση λογαριθμικής κλίμακας (log scale). Έτσι, στις δύο ερευνητικές 

ομάδες που μολύνθηκαν με διάλυμα κονιδίων υψηλής συγκέντρωσης κονιδίων (106 

κονίδια/ml), ο μέσος αριθμός πολλαπλάσιων DNA ήταν μεγαλύτερος κατά έναν 

λογάριθμο στο διάλυμα που μολύνθηκε με κονίδια τα οποία είχαν πρότινος εκτεθεί σε 

υποανασταλτικές συγκεντρώσεις VRC (P=0,02) (Εικόνα 9C). Αντίστοιχα, στις δύο 

ομάδες ποντικών που μολύνθηκαν με διάλυμα χαμηλής συγκέντρωσης (5x104 

κονίδια/ml), ο μέσος αριθμός πολλαπλάσιων DNA ήταν κατά δύο λογαρίθμους 

μεγαλύτερος στην ομάδα ποντικών που μολύνθηκε με κονίδια τα οποία είχαν εκτεθεί σε 

VRC, σε σύγκριση με τους μάρτυρες που δεν είχαν εκτεθεί σε VRC (P=0.006) (Εικόνα 

9D).  

Εξάλλου, η ιστοπαθολογική εξέταση των πνευμόνων ποντικών στα αρχικά 

στάδια της λοίμωξης (4 ημέρες  μετά την μόλυνση) στις δύο πειραματικές ομάδες που 

μολύνθηκαν με το διάλυμα μικρής συγκέντρωσης κονιδίων (5x104 κονίδια/ml), 

αποκάλυψε σημαντικές διαφορές μεταξύ των ζώων που είχαν μολυνθεί με κονίδια τα 

οποία είχαν πρότινος εκτεθεί σε VRC, σε σχέση με τα ζώα τα οποία μολύνθηκαν με 

κονίδια τα οποία δεν είχαν εκτεθεί σε VRC. υγκεκριμένα, έκθεση των κονιδίων 

Rhizopus oryzae 557969 σε υποανασταλτικές συγκεντρώσεις VRC πριν τη μόλυνση 

ποντικών, είχε ως αποτέλεσμα εκτενέστερη διήθηση του πνευμονικού παρεγχύματος 

από ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα, εμφανώς αυξημένη διήθηση των αγγείων από 

μηκυτιακές υφές άλλα και ενδοαγγειακή ανάπτυξη υφών (Εικόνα 10Α). Αντίθετα, 

στους πνεύμονες ποντικών που μολύνθηκαν με κονίδια τα οποία δεν είχαν πρότινος  
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Εικόνα 10. Έκθεση του Rhizopus oryzae 557969 σε VRC, οδηγεί σε εκτενέστερη 

ανοσολογική αντίδραση και ενδοαγγειακή ανάπτυξη υφών. Ιςτολογικϋσ τομϋσ 

πνευμϐνων ποντικών μετϊ απϐ μϐλυνςη  με διϊλυμα κονιδύων Rhizopus oryzae 557969 

ςυγκϋντρωςησ 5x104 κονίδια/ml  με (A) ό χωρύσ (B) προηγοϑμενη ϋκθεςη ςε υποαναςταλτικϋσ 

ςυγκεντρώςεισ VRC, 4 ημϋρεσ μετϊ τη μϐλυνςη (μεγϋθυνςη x100 και x400 ςτισ ϋνθετεσ 

φωτογραφύεσ).  

A. 

Β. 
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εκτεθεί σε VRC παρατηρήθηκε ηπιότερη φλεγμονώδης αντίδραση, με λιγότερο 

εκτεταμένη διήθηση των αγγείων και εμφανώς περιορισμένη ανάπτυξη υφών 

ενδοαγγειακά (Εικόν10Β). 

 

5. Η μόλυνση ποντικών με κονίδια Rhizopus oryzae 557969 που είχαν πρότινος 

εκτεθεί σε υποανασταλτικές συγκεντρώσεις VRC οδήγησε σε αύξηση της έκφρασης 

κονιδίων που σχετίζονται με την ανάπτυξη φλεγμονώδους αντίδρασης 

 Η ανάλυση της έκφρασης 1076 γονιδίων που σχετίζονται με την ανάπτυξη 

φλεγμονώδους αντίδρασης στους πνεύμονες των ποντικών με τη μέθοδο των 

μικροσυστοιχειών (microarrays) αποκάλυψε όπως ήταν αναμενόμενο σημαντική 

αύξηση στην έκφραση όλων των εξεταζόμενων γονιδίων στις δύο ομάδες ποντικών που 

μολύνθηκαν με κονίδια Rhizopus oryzae 557969 σε σύγκριση με τους πνεύμονες των 

μαρτύρων που δεν μολύνθηκαν με μήκυτες. ύγκριση της μετρούμενης αύξησης στην 

έκφραση των γονιδίων μεταξύ των ποντικών που μολύνθηκαν με κονίδια τα οποία 

είχαν προηγουμένως εκτεθεί σε VRC σε σχέση με τα γονίδια ποντικών που μολύνθηκαν 

με κονίδια τα οποία δεν είχαν εκτεθεί σε VRC αποκάλυψε 106 γονίδια η έκφραση των 

οποίων αυξήθηκε κατά 2 ή περισσότερες φορές περισσότερο στους πνεύμονες ποντικών 

που είχαν μολυνθεί με κονίδια τα οποία είχαν πρότινος εκτεθεί σε VRC σε σχέση με τους 

πνεύμονες ποντικών που είχαν μολυνθεί με κονίδια τα οποία δεν είχαν εκτεθεί σε VRC 

(Εικόνα 11). Η διαφορά στην έκφραση 71 από αυτά τα γονίδια ήταν μάλιστα 

στατιστικώς σημαντική (P<0,05) (Εικόνα 11, Πίνακας 1). ε αυτά περιλαμβάνονταν  
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 Πίνακασ 1.  
 

Gene product NCBI reference sequence Fold expression P 

Proinflammatory cytokine/associated receptor       

Interferon‐γ NM_008337 3.3 <.001 

IL‐6 signal transducer NM_010560 2.4 .002 

IL‐1 receptor accessory protein NM_008364 2.8 <.001 

IL‐4 receptor NM_001008700 2.1 .01 

CD163 NM_053094 2.2 <.001 

Prostaglandin F2 alpha receptor NM_008966 2.4 .005 

Growth factor/growth factor receptor       

Platelet‐derived growth factor NM_008809 2.3 .008 

Insulin‐like growth factor–binding protein 6 NM_010514 5.4 .01 

Hepatocyte growth factor NM_010427 3.0 .001 

Transforming growth factor–β receptor 2 NM_029575 2.3 .006 

Semaphorin 7A NM_011352 5.6 .01 

Macrophage colony‐stimulating factor 1 receptor NM_007778 2.8 .001 

Extracellular matrix protein       

Collagen 15 α1 NM_009928 5.9 .001 

Collagen 6 α2 NM_146007 2.1 .001 

Laminin α2 NM_008481 2.1 .004 

Laminin α4 NM_010681 2.8 <.001 

Laminin β1 NM_008482 2.9 <.001 

Laminin γ1 NM_010683 5.3 .01 

Laminin γ3 NM_011836 4.8 <.001 

Fibronectin 1 NM_010233 10.7 <.001 

Fibulin‐1 NM_010180 4.4 .005 

Fibulin‐2 NM_007992 2.7 .01 

Syndecan‐2 NM_008304 2.6 <.001 

Matrilin 2 NM_016762 2.4 .001 

Latent TGBP‐1 NM_019919, NM_206958 2.2 <.001 

Latent TGBP–4 NM_175641 3.8 .01 

SPARC‐like protein 1 NM_010097 4.0 .006 

von Willebrand factor NM_011708 2.3 <.001 

Intercellular adhesion molecule 1 NM_010493 2.1 .008 

Integrin β1 NM_010578 2.3 .005 

Integrin α3 NM_013565 2.5 .004 

Integrin α5 (fibronectin receptor) NM_010577 2.2 <.001 

Integrin α8 NM_001001309 5.6 .01 

Integrin α9 NM_133721 3.8 .009 

Integrin αV (vitronectin receptor) NM_008402 4.6 <.001 

Regulator of angiogenesis       

Kdr NM_010612 6.1 .001 

Thrombospondin 1 NM_011580 2.2 <.001 

Neuropilin‐1 NM_008737 6.5 <.001 

Placental growth factor NM_008827 2.3 .009 

Matrix metalloproteinase‐3 NM_010809 2.1 .008 
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Metalloproteinase inhibitor 2 NM_011594 2.0 <.001 

Intracellular signal transduction       

Jak1 NM_146145 2.9 <.001 

Ril NM_019417 2.4 .006 

Rho‐guanine nucleotide exchange factor NM_008488 2.2 .007 

Phosphoinositol kinase 3 NM_011083 2.0 .002 

IQGAP 1 NM_016721 3.4 .002 

IQGAP 2 NM_027711 2.6 .001 

Tyrosine kinase activator protein 1 NM_023055, NM_023449 2.5 .002 

GAP SPA‐1 NM_011379 2.0 .01 

Focal adhesion kinase 2 NM_007982 2.2 .004 

Hepatic leukemia factor NM_172563 3.3 <.001 

c‐Jun oncogene NM_010591 2.8 .002 

Scavenger receptor B2 NM_053094 2.4 .002 

Heat‐shock protein       

Hsp‐A2 NM_008301 2.5 <.001 

Hsp‐A4L NM_011020 2.0 <.001 

Hsp‐47 (Serpinh1) NM_009825 2.1 .01 

Other gene       

Ubiquitin 24 XM_915524.3 2.2 .01 

5′ nucleotidase NM_011851 2.2 .001 

PRKC, apoptosis, WT1, regulator NM_054056 2.1 <.001 

Nibrin NM_013752 2.1 .002 

C4 NM_009780 10.7 <.001 

Poly(ADP‐ribose) synthase NM_007415 2.1 .003 

Macrophage mannose receptor NM_008625 2.5 .002 

Dipeptidyl peptidase IV NM_010074 2.2 .003 

ημεύωςη:  ADP, διφωςφωρικό αδεοςύνη (adenosine diphosphate). CADP, διφωςφωρικό αδενοςύνη  (adenosine 
diphosphate). C4, πρωτεϏνη ςυμπληρώματοσ 4 (complement protein 4). GAP, πρωτεϏνη ενεργοπούηςησ τησ γουανιδικόσ 
φωςφατϊςησ (GTPase‐activating protein). IQGAP, πρωτεϏνη ενεργοπούηςησ τησ γουανιδικόσ φωςφατϊςησ μοτύβου IQ 
(IQ motif containing GTPase‐activating protein). Kdr, αυξητικϐσ παρϊγοντασ αγγειακοϑ ενδοθηλύου ( vascular endothelial 
growth factor receptor).  NCBI, αμερικανικϐ κϋντρο βιοτεχνολογύασ (National Center for Biotechnology Information).  
PRKC, πρωτεώνικό κινϊςη C (protein kinase C). SPARC, εκκρινϐμενη πρωτεϏνη πλοϑςια ςε κυςτεϏνη (secreted protein, 
acidic, cysteine‐rich). TGBP, υποδοχϋασ αυξητικοϑ παρϊγοντα μεταμϐρφωςησ (transforming growth factor binding 
protein). WT1, ϐγκοσ Wilms τϑπου 1 (Wilms tumor 1). 

Πίνακασ 1. Γονίδια με ςτατιςτικώσ ςημαντική αύξηςη ςτην έκφραςη μετά από 

μόλυνςη με κονίδια Rhizopus oryzae 557969 εκτεθειμένα ςε VRC. τον πύνακα 

αναγρϊφονται  τα γονύδια που ςυμμετϋχουν ςτην εκδόλωςη φλεγμονώδουσ αντύδραςησ των 

οπούων η ϋκφραςη αυξόθηκε κατϊ 2 ό περιςςϐτερεσ φορϋσ περιςςϐτερο ςτουσ πνεϑμονεσ 

ποντικών που εύχαν μολυνθεύ με κονύδια τα οπούα εύχαν πρϐτινοσ εκτεθεύ ςε VRC ςε ςχϋςη με τουσ 

πνεϑμονεσ ποντικών που εύχαν μολυνθεύ με κονύδια τα οπούα δεν εύχαν εκτεθεύ ςε VRC.  
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γονίδια που κωδικοποιούν αυξητικούς παράγοντες (growth factors), πρωτεΐνες 

θερμικής καταπληξίας (heat sock proteins), προφλεγμονώδεις κυταροκίνες 

(proinflammatory cytokines), μόρια διακυτταρικής προσκόλλησης (intercellular 

adhesion molecules), πρωτεΐνες διάμεσης ουσίας (extracellular matrix proteins) και 

παράγοντες αγγειογένεσης (angiogenesis mediators) (Πίνακας 1). Εξάλλου, στατιστικά 

σημαντικά αυξημένη βρέθηκε η έκφραση γονιδίων που συμμετέχουν στο μονοπάτι 

πρωτεϊνικής κινάσης (mitogen-activated protein kinase signaling pathway) αλλά και 

στο μονοπάτι της φασφατιδιλοϊνοσιτόλης (phosphatidylinositol signaling pathway) 

(Πίνακας 1).  

 

6. Η έκθεση κονιδίων Rhizopus oryzae 557969 σε υποανασταλτικές συγκεντρώσεις 

VRC δεν φαίνεται να επηρεάζει το ρυθμό βλάστησης των κονιδίων αλλά ούτε και 

έχει επίδραση στην φαγοκυττάρωση κονιδίων και υφών από κύτταρα S2 

 Ο ρυθμός βλάστησης (growth rate) κονιδίων Rhizopus oryzae 557969 εξετάστηκε 

με τη χρήση της μεθόδου XTT , προκειμένου να διερευνήσουμε το αν η έκθεση του 

Rhizopus oryzae 557969 σε υποανασταλτικές συγκεντρώσεις VRC έχει επίδραση στο 

ρυθμό βλάστησης των κονιδίων και το σχηματισμό υφών. Η οπτική πυκνότητα στα 

διαλύματα των κονιδίων των δύο πειραματικών ομάδων (κονίδια τα οποία είχαν 

προηγουμένως εκτεθεί σε υποανασταλτικές συγκεντρώσεις VRC και κονίδια τα οποία 

δεν είχαν εκτεθεί σε VRC) μετρήθηκε με τη μέθοδο XTT και τη χρήση 

φασματοφωτόμετρου μετά από επώαση 2, 4, 6 και 9 ωρών. Η σύγκριση των τιμών 
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μεταβολής στην οπτική πυκνότητα κάθε διαλύματος δεν αποκάλυψε στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στον ρυθμό ανάπτυξης των κονιδίων των δύο διαλυμάτων 

(P=0,84) (Εικόνα 12A).  

Εξάλλου, η προηγούμενη έκθεση κονιδίων σε υποανασταλτικές συγκεντρώσεις  

VRC δεν φάνηκε να επηρεάζει το ρυθμό φαγοκυττάρωσης των κονιδίων από φαγοκύτ-

ταρα S2 της Drosophila melanogaster. υγκεκριμένα, επώαση σε διάλυμα κυττάρων S2 για 

μια ώρα είχε ως αποτέλεσμα την φαγοκυττάρωση 28% των κονιδίων που 

χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες, ενώ προηγούμενη έκθεση των κονιδίων σε VRC είχε ως 

αποτέλεσμα την φαγοκυττάρωση του 27% (P=0.82) (Εικόνα 12B). Παράταση της 

επώασης σε διάλυμα με φαγοκύτταρα για μια ακόμα ώρα δεν φάνηκε αποκαλύπτει 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο πειραματικών ομάδων (37% φαγοκυττάρωση 

χωρίς προηγούμενη έκθεση σε VRC, 33% φαγοκυττάρωση αν τα κονίδια είχαν 

προηγουμένως εκτεθεί σε VRC, P=0.81) (Εικόνα 12C).  

 Σέλος, μηκυτιακές υφές οι οποίες αναπτύχθηκαν από κονίδια τα οποία είχαν 

προηγουμένως εκτεθεί σε υποανασταλτικές συγκεντρώσεις VRC δεν βρέθηκαν να είναι 

λιγότερο ευαίσθητες στη φαγοκυττάρωση από κύτταρα S2. υγκεκριμένα, επώαση 

μηκυτιακών υφών με κύτταρα S2 για μια ώρα είχε ως αποτέλεσμα βλάβη 24% στις υφές 

που αναπτύχθηκαν από την επώαση κονιδίων τα οποία δεν είχαν εκτεθεί σε VRC. Η 

μετρούμενη βλάβη στις μηκυτιακές υφές ήταν μικρότερη αν αυτές προέρχονταν από 

την επώαση κονιδίων τα οποία είχαν πρότινος εκτεθεί σε VRC (21%), χωρίς όμως η 

διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων να είναι στατιστικά σημαντική (P=0.48)(Εικόνα 12D).  
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Εικόνα 12. Η έκθεςη κονιδίων Rhizopus oryzae 557969 ςε υποαναςταλτικέσ 

ςυγκεντρώςεισ VRC δεν φαίνεται να επηρεάζει το ρυθμό βλάςτηςησ των κονιδίων 

αλλά ούτε και έχει επίδραςη ςτην φαγοκυττάρωςη κονιδίων και υφών από 

κύτταρα S2. A. Ρυθμϐσ βλϊςτηςησ κονιδύων με ό χωρύσ προηγοϑμενη ϋκθεςη ςε VRC μετϊ 

απϐ επώαςη 9 ωρών Β, C. Ποςοςτϐ φαγοκυττϊρωςησ κονιδύων μετϊ απϐ επώαςη με 

κϑτταρα S2 για μια (Β) ό δϑο (C) ώρεσ D. Βλϊβη μηκυτιακών υφών μετϊ απϐ επώαςη για 

μια ώρα με κϑτταρα S2.  

 

D. C. 

Α. Β. 
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7. Ο φαινότυπος αυξημένης παθογονικότητας των Rhizopus oryzae 557969 μετά από 

έκθεση σε VRC χάνεται αν η VRC απομακρυνθεί από το θρεπτικό μέσο των 

κονιδίων 

 Όπως βρέθηκε και στα προηγούμενα πειράματά μας, οι μύγες αγρίου τύπου 

βρέθηκαν να είναι ευαίσθητες στη μόλυνση με κονίδια τα οποία δεν είχαν πρότινος 

εκτεθεί σε υποανασταλτικές συγκεντρώσεις VRC. υγκεκριμένα, η μόλυνση είχε ως 

αποτέλεσμα την εκδήλωση οξείας λοίμωξης με θνητότητα 59% μετά από οκτώ ημέρες. Η 

μόλυνση μυγών αγρίου τύπου με κονίδια τα οποία είχαν καλλιεργηθεί διαδοχικά σε 

μέσο χωρίς VRC μετά από την έκθεση για τέσσερεις διαδοχικές καλλιέργειες σε θρεπτικό 

μέσο το οποίο περιείχε υποανασταλτικές συγκεντρώσεις VRC είχε επίσης ως αποτέλεσμα 

την εκδήλωση οξείας λοίμωξης με υψηλή θνητότητα η οποία όμως δεν ήταν 

στατιτστικώς σημαντικά διαφορετική σε σχέση με την άλλη πειραματική ομάδα (62%, 

P=0,6). 
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ΤΖΗΣΗΗ 

 Ο όρος ζυγομηκυτίαση αναφέρεται στο σύνολο των μηκυτιακών λοιμώξεων που 

προκαλούνται από τους ζυγομήκυτες, παθογόνους μήκυτες της ομοταξίας Zygomycetes 

(15-17). Ειδικότερα, οι οργανισμοί που ανήκουν στην τάξη Mucorales έχουν βρεθεί να 

είναι  υπεύθυνοι για την εκδήλωση νόσου στον άνθρωπο με διάφορες εκδηλώσεις οι 

οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν τόσο εντοπισμένες λοιμώξεις, όσο και διηθητικές, 

γενικευμένες λοιμώξεις που χαρακτηρίζονται από υψηλή θνησιμότητα και θνητότητα 

τόσο σε ανοσοεπαρκείς όσο και σε ανοσοκατεσταλμένους ξενιστές (1). Αν και στο 

παρελθόν η ζυγομηκυτίαση αποτελούσε μια σπάνια νόσο, τα τελευταία χρόνια η 

επίπτωση της ζυγομηκυτίασης όπως και των άλλων μηκυτιακών λοιμώξεων έχει 

σημαντικά αυξηθεί (1). Αυτή η παρατηρούμενη αύξηση αποδίδεται  κυρίως σε 

ιατρογενείς παράγοντες, όπως η εισαγωγή νέων θεραπευτικών σχημάτων στην 

αντιμετώπιση των νεοπλασιών όπου η μεταμόσχευση μυελού των οστών, αλλά και η 

ευρεία χρήση κορτικοστεροειδών, που έχουν ως αποτέλεσμα τον αυξημένο αριθμό 

ανοσοκατεσταλμένων ασθενών οι οποίοι είναι ευάλωτοι στα ευκαιριακά αυτά 

παθογόνα (99).  

 Παράλληλα με την αύξηση της επίπτωσης των μηκυτιάσεων, τα τελευταία χρόνια 

παρατηρείται μια αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης ζυγομηκυτίασης σε ασθενείς σε 

κίνδυνο για την εκδήλωση ευκαιριακών λοιμώξεων. Ειδικότερα, την τελευταία 

δεκαετία,  οι διηθητικές μηκυτιακές λοιμώξεις από τους ζυγομήκυτες έχουν εξελιχθεί 

στην δεύτερη σε συχνότητα αιτία θνησιμότητας από υφομήκυτες σε ασθενείς με 



94 
 

λευχαιμία και λήπτες μοσχεύματος μυελού των οστών, μετά τις λοιμώξεις από τον 

Ασπέργιλλο (Aspergillus spp) (6). Η συνεχώς αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης της 

νόσου σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση διηθητικών μηκυτιακών 

λοιμώξεων έχει πρόσφατα συσχετιστεί με την αυξανόμενη χρήση της VRC τόσο ως 

προφυλακτικής αλλά και ως θεραπευτικής αγωγής έναντι του Ασπεργίλλου στη 

συγκεκριμένη ομάδα ασθενών (2). υγκεκριμένα, η αύξηση της επίπτωσης της νόσου τα 

τελευταία χρόνια φαίνεται να συμπίπτει με την έναρξη της χρήσης της VRC για την 

πρόληψη και θεραπεία της διηθητικής ασπεργίλλωσης (6-7). Εξάλλου, η χρήση της VRC 

ως προφυλακτικής αγωγής έχει βρεθεί σε κλινικές μελέτες να αποτελεί ανεξάρτητο 

προδιαθεσικό παράγοντα για την εκδήλωση ζυγομηκυτίασης σε ανοσοκατεσταλμένους 

ασθενείς (6, 9, 106). 

 Ο ακριβής μηχανισμός μέσω του οποίου η χρήση της VRC σε ασθενείς σε υψηλό 

κίνδυνο για την εμφάνιση διηθητικών μηκυτιακών λοιμώξεων μπορεί να αυξάνει  την 

συχνότητα εκδήλωσης ζυγομηκυτίασης στο συγκεκριμένο πληθυσμό ασθενών 

παραμένει άγνωστος. ε αυτό φυσικά συμβάλλει και το γεγονός πως οι μηχανισμοί με 

τους οποίους οι ζυγομήκυτες καταφέρνουν να υπερκεράσουν την άμυνα του ξενιστή 

και να προκαλέσουν κλινικά σημαντική λοίμωξη δεν έχουν πλήρως διαλευκανθεί. 

Διάφορες θεωρίες έχουν διατυπωθεί στη βιβλιογραφία, οι οποίες μάλιστα δεν 

απορρίπτουν η μια την άλλη. Αφενός, η χρήση της VRC, προλαμβάνοντας την 

εκδήλωση ασπεργίλλωσης και άλλων διηθητικών λοιμώξεων από μήκυτες που είναι 

ευαίσθητοι στη δράση της, μπορεί να παρατείνει την επιβίωση ανοσοκατεσταλμένων 
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ασθενών μέχρι τον εποικισμό τους από στελέχη ζυγομηκύτων και την εκδήλωση 

ενεργού διηθητικής ζυγομηκυτίασης (16). Αφετέρου, η χρήση της VRC μπορεί να 

λειτουργεί ως πίεση φυσικής επιλογής, μέσω της εξάλειψης βιολογικού ανταγωνισμού,  

η οποία ευνοεί την ανάπτυξη των ζυγομηκύτων (107, 108). Πέραν του ρόλου της VRC 

δε, η μεταμόσχευση μυελού των οστών, η χρήση υψηλών δόσεων κορτικοστεροειδών για 

την αντιμετώπιση της νόσου μοσχεύματος εναντίον ξενιστή (graft versus host disease) 

αλλά και τα αυξημένα επίπεδα σιδήρου  στον ορό των ασθενών αυτών ως αποτέλεσμα 

πολλαπλών μεταγγίσεων λειτουργούν ως ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου για την 

εκδήλωση ζυγομηκυτίασης αυξάνοντας την επίπτωσή της. Σέλος, είναι πιθανό η έκθεση 

σε VRC να αυξάνει την παθογονικότητα των ζυγομηκύτων και συνεπώς τη συχνότητα 

εμφάνισής λοίμωξης σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς (108, 109).  

 την παρούσα μελέτη, η έκθεση ζυγομηκύτων σε VRC in vitro είχε ως αποτέλεσμα 

την εμφάνιση ενός φαινοτύπου με αυξημένη παθογονικότητα in vivo σε δυο 

φυλογενετικώς διαφορετικά ζωικά μοντέλα μελέτης ζυγομηκυτίασης. υγκεκριμένα, η 

έκθεση κονιδίων τριών διαφορετικών κλινικών στελεχών ζυγομηκυτίασης (δύο στελέχη 

Rhizopus oryzae και ένα στέλεχος Mucor circinelloides) σε VRC με τη διαδοχική 

καλλιέργειά τους σε θρεπτικό μέσο που περιείχε υποανασταλτικές συγκεντρώσεις του 

φαρμάκου είχε ως αποτέλεσμα την διαμόρφωση ενός φαινοτύπου με αυξημένη 

παθογονικότητα τόσο στις μύγες Wt όσο και στις μύγες Toll. Η παρατήρηση αυτή 

μάλιστα επιβεβαιώθηκε σε στελέχη τα οποία ανήκαν σε δύο διαφορετικά γένη της τάξης 

Mucorales (Mucor spp και Rhizopus spp) ενώ το καθένα από τα στελέχη που 
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χρησιμοποιήθηκαν είχε διαφορετική παθογονικότητα τόσο στις μύγες Wt όσο και στις 

μύγες Toll πριν την έκθεση σε υποανασταλτικές συγκεντρώσεις VRC. Εξάλλου, τα 

ευρήματά μας στο ζωικό μοντέλο ζυγομηκυτίασης στις μύγες Drosophila melanogaster 

επιβεβαιώθηκαν στη συνέχεια στο ζωικό μοντέλο ζυγομηκυτίασης σε ποντικούς Balb/C 

ανοσοκατεσταλμένους με τη χρήση κορτιζόνης, όπου και εκεί η έκθεση ενός στελέχους 

Rhizopus oryzae σε υποανασταλτικές συγκεντρώσεις VRC πριν τη χρησιμοποίησή του 

για τη μόλυνση των ποντικών είχε ως αποτέλεσμα την εκδήλωση λοίμωξης με αυξημένη 

θνητότητα, αυξημένο μηκυτιακό φορτίο στους πνεύμονες των ποντικών αλλά και  

αυξημένη διήθηση του πνευμονικού παρεγχύματος απο ουδετερόφιλα 

πολυμορφοπύρηνα και μηκυτιακές υφές. 

 Σα αποτελέσματα των πειραμάτων μας τόσο στο ζωικό μοντέλο ζυγομηκυτίασης 

στις μύγες Drosophila melanogaster, όσο και στο μοντέλο ζυγομηκυτίασης σε 

ανοσοκατεσταλμένους ποντικούς Balb/C συνιστούν μια εναλλακτική εξήγηση για την 

παρατηρούμενη τα τελευταία χρόνια αύξηση στην συχνότητα εμφάνισης της 

ζυγομηκυτίασης σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση διηθητικών 

μηκυτιακών λοιμώξεων στους οποίους χορηγείται προφυλακτική αγωγή με VRC. 

ύμφωνα με τα ευρήματά μας, η χρήση VRC ως προφυλακτικής αγωγής σε ασθενείς οι 

οποίοι έχουν εποικισθεί με ζυγομήκυτες ενδεχομένως να προάγει την ανάπτυξη ενός 

φαινοτύπου αυξημένης παθογονικότητας οδηγώντας στην εκδήλωση διηθητικής 

ζυγομηκυτίασης. το ζωικό μοντέλο ζυγομηκυτίασης στις μύγες Drosophila melanogaster, 

τα ευρήματα μας ήταν ειδικά για την VRC,  αφού έκθεση του στελέχους Rhizopus oryzae 
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557969 σε άλλες αντιμηκυτιακές αζόλες όπως η ιτρακοναζόλη, αλλά και σε 

αντιμηκυτιακά με διαφορετικό μηχανισμό δράσης όπως οι εχινοκανδίνες 

(echinocandins) -στις οποίες ανήκει η κασποφουγκίνη- και οι πολυένες (polyenes) -στις 

οποίες ανήκει η αμφοτερικίνη Β- δεν φάνηκε να οδηγεί στην ανάπτυξη φαινοτύπου 

αυξημένης παθογονικότητας. Εξάλλου, η ειδικότητα των αποτελεσμάτων μας 

συμβαδίζει με τα ευρήματα μιας πρόσφατης κλινικής μελέτης σε ανοσοκατεσταλμένους 

ασθενείς οι οποίοι εκδήλωσαν διηθητική ζυγομηκυτίαση, όπου η προηγούμενη έκθεση 

σε VRC αλλά όχι και σε ιτρακοναζόλη φάνηκε να αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα 

κινδύνου για την εκδήλωση της νόσου (6).   

 Επιπροσθέτως, τα ευρήματα της παρούσας μελέτης ήταν ειδικά για τους 

ζυγομήκυτες. το ζωικό μοντέλο της μύγας Drosophila melanogaster, η έκθεση ενός 

εργαστηριακού στελέχους Ασπεργίλλου (Aspergillus fumigatus 293) σε υποανασταλτικές 

συγκεντρώσεις VRC δεν φάνηκε να οδηγεί στην ανάπτυξη νέου φαινοτύπου αυξημένης 

παθογονικότητας, καθώς η χρησιμοποίηση κονιδίων που είχαν εκτεθεί σε VRC δεν 

οδήγησε σε στατιστικά σημαντικές μεταβολές στην επιβίωση. Εξάλλου, σε μια πρόσφατη 

μελέτη από την ερευνητική μας ομάδα (123), η έκθεση Aspergillus fumigatus σε VRC ή 

ποσακοναζόλη δεν φάνηκε να επηρεάζει την παθογονικότητά του στις μύγες Drosophila 

melanogaster. υγκεκριμένα, στην εν λόγω μελέτη, η προηγούμενη έκθεση κονιδίων 

Aspergillus fumigatus σε υποανασταλτικές συγκεντρώσεις VRC ή ποσακοναζόλης δεν 

φάνηκε να οδηγεί σε μεταβολές στην επιβίωση των μυγών Tl μετά από μόλυνση, ενώ η 

προηγούμενη έκθεση των κονιδίων στα αντιμηκυτιακά δεν φάνηκε να επηρεάζει την 
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αποτελεσματικότητά τους όταν χρησιμοποιήθηκαν ως θεραπευτική αγωγή για τις 

μολυσμένες μύγες. Μύγες στις οποίες χορηγήθηκε VRC ή ποσακοναζόλη μετά τη 

μόλυνση με κονίδια Aspergillus fumigatus είχαν αυξημένη επιβίωση σε σχέση με τους 

μάρτυρες στους οποίους δεν χορηγήθηκε αντιμηκυτιακή αγωγή. ε αυτό το πλαίσιο, τα 

ευρήματα της εν λόγω μελέτης σε συνδυασμό με τα ευρήματα της παρούσας διατριβής 

δικαιολογούν την χρήση της VRC ως θεραπευτικής αγωγής σε ασθενείς με διηθητική 

ασπεργίλλωση (124), αλλά και ως προφυλακτική αγωγή (125) σε ασθενείς υψηλού 

κινδύνου για την εκδήλωση διηθητικής λοίμωξης από Ασπέργιλλο, αφού έκθεση του 

Ασπεργίλλου στην VRC δεν φαίνεται να επηρεάζει την παθογονικότητά του, αλλά ούτε 

και την αποτελεσματικότητά της ακόλουθης θεραπευτικής αγωγής με VRC στην 

περίπτωση εκδήλωσης λοίμωξης.    

 Από την άλλη, η επιβεβαίωση της αρχικής μας υπόθεσης, πως η έκθεση δηλαδή σε 

VRC αυξάνει την παθογονικότητα των ζυγομηκύτων θα μπορούσε ενδεχομένως να 

οδηγήσει στην αναθεώρηση της ενδεικνυόμενης προφυλακτικής αγωγής σε ασθενείς 

υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση διηθητικών μηκυτιακών λοιμώξεων.  Σα ευρήματα 

της ανά χείρας μελέτης φαίνεται να συμφωνούν με πρόσφατες κλινικές μελέτες στις 

οποίες η χρήση VRC ως προφυλακτικής αγωγής φαίνεται να σχετίζεται με την 

παρατηρούμενη αύξηση των παρατηρούμενων περιστατικών ζυγομηκυτίασης (2, 5, 6). 

τα πειράματά μας, η έκθεση των ζυγομηκύτων σε VRC φάνηκε να οδηγεί στην 

ανάπτυξη ενός φαινοτύπου αυξημένης παθογονικότητας κάτι που θα μπορούσε να 

αποδείξει  την εμπλοκή της VRC στην αυξημένη τα τελευταία χρόνια συχνότητα 
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εμφάνισης διηθητικών λοιμώξεων από ζυγομήκυτες (1, 4, 7). Σα τελευταία χρόνια, 

διάφορες μελέτες έχουν εξετάσει την αποτελεσματικότητα που έχει η ποσακοναζόλη, μια 

αντιμηκυτιακή αζόλη ευρέως φάσματος η οποία είναι δραστική απέναντι στους 

ζυγομήκυτες, ως προφυλακτική αγωγή σε ασθενείς με λευχαιμία ή λήπτες μοσχεύματος 

μυελού των οστών.  Ειδικότερα, η ποσακοναζόλη φάνηκε σε δύο ανεξάρτητες μελέτες να 

είναι εξίσου αποτελεσματική ως προφυλακτική αγωγή όσο η φλουκοναζόλη (126), αλλά 

και ο συνδυασμός φλουκοναζόλης/ιτρακοναζόλης (127), ενώ η αποτελεσματικότητά της 

στην πρόληψη διηθητικών μηκυτιακών λοιμώξεων σε ασθενείς υψηλού κινδύνου 

φαίνεται να είναι επίσης συγκρίσιμη με αυτήν της VRC (128). ε αυτό το πλαίσιο, η 

παρούσα μελέτη προωθεί το ρόλο της ποσακοναζόλης ως προφυλακτικής αγωγής 

πρώτης γραμμής έναντι της VRC, εφόσον η δεύτερη ενδεχομένως να αυξάνει την 

επίπτωση διηθητικών λοιμώξεων από ζυγομήκυτες.  

Σέλος, τα ευρήματα της ανά χείρας μελέτης υπογραμμίζουν για ακόμα μια φορά 

την χρηστικότητα της μύγας Drosophila melanogaster ως υψηλής παραγωγικότητας 

μοντέλου ξενιστή για την μελέτη των μηκυτιακών λοιμώξεων (10-12). Σα τελευταία 

χρόνια, προάγεται η χρήση των ζωικών μοντέλων ασπόνδυλων οργανισμών για την 

μελέτη μηκυτιακών λοιμώξεων καθώς επιτρέπουν τη διεξαγωγή πειραμάτων με χαμηλό 

κόστος και σε μικρό χρονικό διάστημα, ενώ στερούνται των περιορισμών που έχει η 

χρήση ζωικών μοντέλων θηλαστικών. Αν και  οι ασπόνδυλοι οργανισμοί όπως οι μύγες 

Drosophila melanogaster  απέχουν φυλογενετικά από τον άνθρωπο, οι μέχρι τώρα μελέτες 

δείχνουν αντιστοιχία των ευρημάτων μεταξύ των ζωικών μοντέλων με ασπόνδυλους 
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οργανισμούς με τα ζωικά μοντέλα θηλαστικών (114). την παρούσα εργασία, η χρήση 

του ζωικού μοντέλου μηκυτίασης στις μύγες  Drosophila melanogaster  έκανε δυνατή την 

εξέταση της αρχικής μας υπόθεσης με τη χρήση τριών διαφορετικών στελεχών 

ζυγομηκύτων και ενός στελέχους Ασπεργίλλου σε μικρό χρονικό διάστημα και με μικρό 

κόστος. Εξάλλου, τα αρχικά μας ευρήματα στις μύγες επαληθεύθηκαν στο ζωικό 

μοντέλο της ζυγομηκυτίασης σε ποντικούς, επιβεβαιώνοντας την αντιστοιχία των 

αποτελεσμάτων στο ζωικό μοντέλο της Drosophila με ζωικά μοντέλα θηλαστικών (114).  

ε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειώσουμε πως η παρούσα μελέτη έχει 

ασφαλώς περιορισμούς. υγκεκριμένα, στο ζωικό μοντέλο ζυγομηκυτίασης με τη χρήση 

ανοσοκατεσταλμένων ποντικών Balb/C, η ανοσοκαταστολή των ζώων επιτεύχθηκε με 

τη χορήγηση κορτιζόνης πριν και μετά τη μόλυνση με κονίδια ζυγομηκύτων. Η 

χρησιμοποίηση μίας μόνο μεθόδου καταστολής του ανοσοποιητικού συστήματος των 

ποντικών εγείρει ερωτήματα για το αν αποτελέσματά μας θα ήταν παραπλήσια αν για 

την ανοσοκαταστολή είχαν χρησιμοποιηθεί φάρμακα που καταστέλλουν την 

παραγωγικότητα του μυελού των οστών προκαλώντας ουδετεροπενία, όπως η 

κυκλοφωσφαμίδη (cyclophosphamide). ε αυτό το πλαίσιο, στο μέλλον θα χρειαστούν 

περαιτέρω έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί το αν τα ευρήματά μας μπορούν να 

γενικευθούν περιλαμβάνοντας ξενιστές με διαφορετική υποκείμενη ανεπάρκεια του 

ανοσολογικού συστήματος.  Εξάλλου, στα πειράματά μας, η έκθεση των ζυγομηκύτων 

σε υποανασταλτικές συγκεντρώσεις VRC πραγματοποιήθηκε in vitro, πριν τη 

χρησιμοποίησή τους στα δύο ζωικά μοντέλα ζυγομηκυτίασης. Η επίδραση που έχει η 
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έκθεση των ζυγομηκύτων στην VRC in vivo, σε έναν ανοσοκατεσταλμένο ανθρώπινο 

ξενιστή ο οποίος έχει εποικιστεί με ζυγομήκυτες και λαμβάνει προφυλακτική αγωγή με 

VRC είναι ένα αρκετά πιο περίπλοκο φαινόμενο και η γενίκευση των αποτελεσμάτων 

μας πρέπει να γίνει με επιφυλάξεις.  

υνοψίζοντας, στην παρούσα εργασία η έκθεση στελεχών ζυγομηκύτων σε 

υποανασταλτικές συγκεντρώσεις VRC φάνηκε να οδηγεί στην ανάπτυξη ενός 

φαινοτύπου αυξημένης παθογονικότητας όπως αυτό επιβεβαιώθηκε σε δύο διαφορετικά 

ζωικά μοντέλα για τη μελέτη της ζυγομηκυτίασης. Ακόμη σημαντικότερο είναι το 

γεγονός πως τα ευρήματά μας ήταν ειδικά για την VRC αφού έκθεση σε άλλα 

αντιμηκυτιακά δεν φάνηκε να επηρεάζει την παθογονικότητα, αλλά ήταν επίσης ειδικά 

και για τους ζυγομήκυτες αφού έκθεση άλλων υφομηκύτων σε VRC δεν φάνηκε να 

οδηγεί σε μεταβολή της παθογονικότητάς τους. Αθροιστικά, τα ευρήματα της ανά 

χείρας μελέτης προτείνουν την ύπαρξη μιας ειδικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

ζυγομηκύτων και της VRC η οποία με άγνωστο μηχανισμό μπορεί να οδηγήσει στην 

ανάπτυξη ενός φαινοτύπου ο οποίος χαρακτηρίζεται από αυξημένη παθογονικότητα. 

Σα ευρήματά μας έχουν ιδιαίτερη κλινική σημασία, δεδομένης της παρατηρούμενης τα 

τελευταία χρόνια αύξησης της επίπτωσης των περιστατικών ζυγομηκυτίασης σε ασθενείς 

υψηλού κινδύνου αλλά και της υψηλής θνησιμότητας και θνητότητας που την 

συνοδεύουν. Η διαλεύκανση του μηχανισμού μέσω του οποίου η VRC προκαλεί την 

ανάπτυξη ενός φαινοτύπου αυξημένης παθογονικότητας στους ζυγομήκυτες θα 

μπορούσε να εξηγήσει την παρατηρούμενη τα τελευταία χρόνια αύξηση των 
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περιστατικών ζυγομηκυτίασης και να  οδηγήσει στην αναθεώρηση του ρόλου της VRC 

ως προφυλακτικής αγωγής σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη 

γενικευμένων μηκυτιακών λοιμώξεων.  

 τη συνέχεια της μελέτης μας επιχειρήσαμε να ερευνήσουμε περαιτέρω το 

μηχανισμό μέσω του οποίου η έκθεση σε VRC οδηγεί στην ανάπτυξη της 

παθογονικότητας των ζυγομηκύτων. Η συγκριτική ανάλυση της γονιδιακής έκφρασης 

μεταξύ ποντικών οι οποίοι είχαν μολυνθεί με κονίδια τα οποία είχαν προηγουμένως 

εκτεθεί σε VRC και ποντικών που μολύνθηκαν με κονίδια τα οποία δεν είχαν εκτεθεί σε 

VRC με τη χρήση μικροσυστοιχειών (microarrays), αποκάλυψε διαφορές στην έκφραση 

γονιδίων που σχετίζονται με την ανάπτυξη ανοσολογικής απάντησης κατά την λοίμωξη 

από ζυγομήκυτες. Ειδικότερα, προηγούμενη έκθεση των κονιδίων σε VRC συσχετίστηκε 

με την αυξημένη έκφραση γονιδίων που κωδικοποιούν την παραγωγή αυξητικών 

παραγόντων (growth factors), υποδοχέων αυξητικών παραγόντων (growth factor 

receptors) αλλά και των πρωτεϊνών που λαμβάνουν μέρος στην μεταφορά των 

αντίστοιχων ενδοκυττάριων σημάτων (intracellular signals). Σα ευρήματα αυτά 

συνιστούν πως η μόλυνση με ζυγομήκυτες οι οποίοι έχουν προηγουμένως εκτεθεί σε 

VRC έχει ως αποτέλεσμα εκτενέστερες βλάβες στο πνευμονικό παρέγχυμα, με 

αποτέλεσμα την ενεργοποίηση μηχανισμών ανακατασκευής και επιδιόρθωσης των 

προσβεβλημένων ιστών. Η υπόθεση αυτή εξάλλου επιβεβαιώνεται και από τα ευρήματά 

μας κατά την ιστοπαθολογική ανάλυση πνευμόνων ποντικών από τις δύο πειραματικές 

ομάδες (ποντίκια που μολύνθηκαν με κονίδια τα οποία είχαν πρότινος εκτεθεί σε 
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υποανασταλτικές συγκεντρώσεις VRC και ποντίκια τα οποία μολύνθηκαν με κονίδια τα 

οποία δεν είχαν πρότινος εκτεθεί σε VRC), όπου η μόλυνση με κονίδια τα οποία είχαν 

προηγουμένως εκτεθεί σε VRC φάνηκε να συσχετίζεται με εκτενέστερες φλεγμονώδεις 

αλλοιώσεις του πνευμονικού παρεγχύματος και συχνότερη διήθηση αγγείων από υφές 

ζυγομηκύτων τέσσερεις ημέρες μετά τη μόλυνση.  

Εξάλλου, η έκθεση σε VRC δεν βρέθηκε να επηρεάζει το ρυθμό βλάστησης των 

κονιδίων αλλά ούτε και την αποτελεσματικότητα της φαγοκυττάρωσης των 

ζυγομηκύτων από κύτταρα S2. την προσπάθεια διερεύνησης του μηχανισμού που 

κρύβεται πίσω από την ανάπτυξη ενός φαινοτύπου αυξημένης παθογονικότητας μετά 

από έκθεση σε VRC, υποθέσαμε αρχικά πως η έκθεση σε υποανασταλτικές 

συγκεντρώσεις VRC αυξάνει την παθογονικότητα των ζυγομηκύτων μεταβάλλοντας 

τον ρυθμό πολλαπλασιασμού των κονιδίων αλλά και την ταχύτητα βλάστησης προς 

σχηματισμό υφών. Κατά την μελέτη του ρυθμού βλάστησης και πολλαπλασιασμού των 

κονιδίων όμως, δεν φάνηκαν διαφορές μεταξύ των κονιδίων που είχαν εκτεθεί σε VRC 

και των μαρτύρων (κονίδια τα οποία δεν είχαν εκτεθεί σε αντιμηκυτιακό φάρμακο). 

Αρνητικά άλλωστε ήταν και τα αποτελέσματα των πειραμάτων μας όταν εξετάσαμε την 

επίδραση της έκθεσης σε VRC στην ευαισθησία των κονιδίων ζυγομηκύτων στην 

φαγοκυττάρωση. υγκεκριμένα, η καταγραφή του ποσοστού κονιδίων που 

φαγοκυτταρώθηκαν μετά από επώαση με φαγοκύτταρα S2, δεν αποκάλυψε στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ερευνητικών ομάδων. Παρομοίως, ακόμα και 

ώριμες υφές που προέκυψαν μετά από επώαση κονιδίων τα οποία είχαν πρότινος 
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εκτεθεί σε VRC και κονιδίων τα οποία δεν είχαν εκτεθεί σε VRC δεν φάνηκαν να έχουν 

διαφορές όσον αφορά την ευαισθησία τους στην φαγοκυττάρωση, αφού η επαγόμενη 

από τα φαγοκύτταρα  S2 βλάβη ήταν παραπλήσια στις δύο ερευνητικές ομάδες.  

Ενδιαφέρον επίσης προκαλεί η σταθερότητα του φαινοτύπου ζυγομηκύτων 

αυξημένης παθογονικότητας που προκύπτει μετά από την έκθεση σε υποανασταλτικές 

συγκεντρώσεις VRC. την παρούσα μελέτη, ο φαινότυπος αυξημένης παθογονικότητας 

που αναπτύχθηκε μετά από έκθεση κονιδίων ζυγομηκύτων σε VRC φάνηκε να είναι 

σταθερός σε διαδοχικές γενεές κονιδίων. Η διαρκής ύπαρξη υποανασταλτικών 

συγκεντρώσεων VRC στο θρεπτικό μέσο κατά τον πολλαπλασιασμό των κονιδίων 

οδηγούσε σταθερά σε σχηματισμό κονιδίων με επίσης αυξημένη παθογονικότητα. Από 

την άλλη, απομάκρυνση του φαρμάκου από το θρεπτικό μέσο είχε ως αποτέλεσμα την 

σταδιακή επαναφορά των επόμενων γενεών κονιδίων στον αρχικό φαινότυπο 

μικρότερης παθογονικότητας. υγκεκριμένα, μετά από τέσσερεις διαδοχικές 

καλλιέργειες κονιδίων αυξημένης παθογονικότητας σε θρεπτικό μέσο χωρίς 

υποανασταλτικές συγκεντρώσεις VRC, η παθογονικότητά τους φάνηκε να μην έχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά από το κονίδια μάρτυρες που δεν είχαν εκτεθεί σε VRC. 

Η επιστροφή του αρχικού φαινοτύπου περιορισμένης παθογονικότητας μετά την 

απομάκρυνση της VRC από το θρεπτικό μέσο υποδηλώνει πως η παρατηρούμενη 

αύξηση στην παθογονικότητα μετά από έκθεση σε VRC πιθανότατα να οφείλεται σε μια 

ασταθή επιγενετική αλλαγή στην νέα γενεά κονιδίων κατά τον πολλαπλασιασμό 
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κονιδίων σε θρεπτικό μέσο το οποίο περιέχει VRC  και όχι σε μια αληθή μετάλλαξη η 

οποία θα μεταφερόταν στις επόμενες γενεές.  

 Παρά το γεγονός πως οι ζυγομήκυτες αποτελούν το αντικείμενο εκτεταμένων 

ερευνών τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα μετά την αναγνώρισή τους ως σημαντικούς 

παθογόνους παράγοντες που ευθύνονται για αυξημένη θνησιμότητα και θνητότητα σε 

ανοσοκατεσταλμένους ξενιστές, οι παράγοντες που καθορίζουν την παθογονικότητά 

τους παραμένουν εν πολλοίς άγνωστοι. ε αυτό το πλαίσιο, ο χαρακτηρισμός του 

μηχανισμού που κρύβεται πίσω από την αυξημένη παθογονικότητα των ζυγομηκύτων 

μετά από την έκθεση σε υποανασταλτικές συγκεντρώσεις VRC παραμένει δύσκολος, αν 

και μπορούν να διατυπωθούν διάφορες υποθέσεις. Πρωτίστως, η έκθεση σε VRC 

ενδεχομένως να αυξάνει την έκφραση ειδικών πρωτεϊνών που λειτουργούν ως αντλίες 

διακυτταρικής μεταφοράς (efflux pump). ε μια πρόσφατη μελέτη στην Candida albicans 

βρέθηκε πως η έκθεση σε υποανασταλτικές συγκεντρώσεις φλουκοναζόλης (fluconazole) 

έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παθογονικότητας των ανθεκτικών σε φλουκοναζόλη 

στελεχών (129). την εν λόγω μελέτη, η αυξημένη έκφραση μιας πρωτεΐνης 

διακυτταρικής μεταφοράς (efflux pump) η οποία και προσφέρει αντοχή στα 

συγκεκριμένα στελέχη απέναντι στη φλουκοναζόλη φάνηκε να συμμετέχει επίσης και 

στην αυξημένη έκκριση της εξωκυττάριας πρωτεϊνάσης του ασπαρτικού οξέος 

(extracellular aspartyl proteinase) μιας πρωτεϊνάσης η οποία αποτελεί αναγνωρισμένο 

παράγοντα παθογονικότητας για την Candida albicans. υγκεκριμένα, η ύπαρξη 

υποανασταλτικών συγκεντρώσεων φλουκοναζόλης στο θρεπτικό μέσο των ανθεκτικών 
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στην φλουκοναζόλη στελεχών βρέθηκε να οδηγεί σε αυξημένη έκκριση της εξεταζόμενης 

πρωτεϊνάσης (129).  

 Εξάλλου, πρωτεΐνες που λειτουργούν ως αντλίες διακυτταρικής μεταφοράς έχουν 

ήδη αποδειχθεί να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παθογονικότητα των 

ζυγομηκύτων. ε μια πρόσφατη μελέτη, η παραγωγή της ειδικής περμεάσης σιδήρου 

υψηλής συγγένειας (high affinity iron permease) η οποία συμμετέχει στην ενδοκυττάρια 

μεταφορά μορίων σιδήρου από το περιβάλλον βρέθηκε να έχει καθοριστική σημασία 

στην παθογονικότητα του ζυγομήκυτα Rhizopus oryzae (130). Ειδικότερα, η έκφραση της 

συγκεκριμένης πρωτεΐνης στον Rhizopus oryzae φάνηκε να αυξάνεται κατά την μόλυνση 

ποντικών σε ένα ζωικό μοντέλο ποντικών με διαβητική κετοξέωση, ενώ η αναστολή της 

έκφρασης της συγκεκριμένης πρωτεΐνης με τη χρήση ριβονουκλεϊκού οξέος παρεμβολής 

(interference RNA, iRNA) είχε ως αποτέλεσμα την ελάττωση της παθογονικότητας του 

Rhizopus oryzae  στο συγκεκριμένο ζωικό μοντέλο. Σέλος, η χρήση αντισωμάτων ενάντια 

στην συγκεκριμένη πρωτεΐνη βρέθηκε να προστατεύει τα ποντίκια από την εκδήλωση 

λοίμωξης μετά από μόλυνση με κονίδια Rhizopus oryzae. ε αυτό το πλαίσιο, η έκθεση 

των ζυγομηκύτων σε υποανασταλτικές συγκεντρώσεις VRC ενδεχομένως να οδηγεί στην 

ανάπτυξη φαινοτύπου αυξημένης παθογονικότητας επιδρώντας στην παραγωγή 

διαμεμβρανικών πρωτεϊνών που συμμετέχουν είτε στην έκκριση παραγόντων 

παθογονικότητας, είτε στην χρησιμοποίηση σιδήρου από το περιβάλλον μέσω της 

έκκρισης πρωτεϊνών δέσμευσης σιδήρου  ή ενδοκυττάριας μεταφοράς μορίων σιδήρου 

(Εικόνα 13).  
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Εικόνα 13. Πιθανοί μηχανισμοί αύξησης της παθογονικότητα των ζυγομηκύτων μετά 

από έκθεση σε υποανασταλτικές συγκεντρώσεις VRC. H ϋκθεςη ςε VRC οδηγεύ ςτην 

ανϊπτυξη φαινοτϑπου αυξημϋνησ παθογονικϐτητασ πιθανώσ επϊγοντασ την ϋκφραςη 

πρωτεώνών που λειτουργοϑν ωσ αντλύεσ μεταφορϊσ (efflux pumps) ςυμμετϋχοντασ ςτην 

ϋκκριςη παραγϐντων παθογονικϐτητασ (virulence factors) ό πρωτεώνών δϋςμευςησ 

ςιδόρου (iron scavenging siderophores). Εξϊλλου, η ϋκθεςη ςε VRC ενδεχομϋνωσ 

μεταβϊλλει την ικανϐτητα προςκϐλληςησ των κονιδύων ςε ενδοθηλιακϋσ επιφϊνειεσ και 

πρωτεϏνεσ τησ διϊμεςησ ουςύασ, προϊγοντασ την φαγοκυττϊρωςό τουσ απϐ ενδοθηλιακϊ 

κϑτταρα με επακϐλουθη διόθηςη των αγγεύων απϐ μηκυτιακϋσ υφϋσ.  Απϐ τη δημοςύευςη 

των  GN Pongas και ςυνεργατών, Voriconazole-associated zygomycosis: a significant 

consequence of evolving antifungal prophylaxis and immunosuppression practices?  
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Παράλληλα, η έκθεση σε υποανασταλτικές συγκεντρώσεις VRC ενδεχομένως να 

αυξάνει την παθογονικότητα των ζυγομηκύτων μεταβάλλοντας την ικανότητα 

προσκόλλησης των κονιδίων στις ενδοθηλιακές μεμβράνες αλλά και στις πρωτεΐνες της 

διάμεσης ουσίας. Παλαιότερες μελέτες έχουν ήδη καταδείξει την ικανότητα τόσο των 

κονιδίων αλλά και βλαστικών μορφών των ζυγομηκύτων να προσκολλούνται στο 

επιθήλιο αλλά και σε πρωτεΐνες διάμεσης ουσίας όπως η λαμινίνη (laminin) και το 

κολλαγόνο τύπου 4 (type IV collagen) (131). υγκεκριμένα, στην εν λόγω μελέτη, τα 

κονίδια των ζυγομηκύτων φάνηκαν να έχουν υψηλότερη συγγένεια προς πρωτεΐνες 

διάμεσης ουσίας από οποιαδήποτε άλλη βλαστική μορφή των ζυγομηκύτων. Βασικό 

ρόλο στην διαδικασία προσκόλλησης των κονιδίων αλλά και άλλων βλαστικών μορφών 

των ζυγομηκύτων φαίνεται να διαδραματίζουν τόσο ειδικές πρωτεΐνες που 

ονομάζονται προσκολλητίνες (adhesins) όσο και το ίδιο το κυτταρικό τοίχωμα (34) του 

οποίου η πολύπλοκη σύνθεση με πρωτεΐνες και μόρια εργοστερόλης (ergosterol) 

καθορίζει το ηλεκτροστατικό φορτίο αλλά και τον βαθμό υδροφοβικότητας του. Η VRC, 

όπως και οι άλλες τριαζόλες, επιδρά στο μονοπάτι σύνθεσης της εργοστερόλης με την 

αναστολή της λειτουργίας της απομεθυλάσης 14-α (14-α demethylase) του 

κυτοχρώματος P450 (cytochrome P450) που συμμετέχει στην μετατροπή της 

λανοστερόλης (lanosterol) σε εργοστερόλη, η οποία χρησιμοποιείται ως συστατικό του 

κυτταρικού τοιχώματος (132). Είναι λοιπόν πιθανό, η ασθενής αναστολή της 

λειτουργίας της απομεθυλάσης 14-α από την VRC στους ζυγομήκυτες να οδηγεί στην 

παραγωγή και χρησιμοποίηση εναλλακτικών στερολών στο κυτταρικό τοίχωμα των 

ζυγομηκύτων μεταβάλλοντας την ικανότητά προσκόλλησής τους τόσο στο επιθήλιο, όσο 
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και σε πρωτεΐνες διάμεσης ουσίας, αυξάνοντας έτσι την παθογονικότητά τους (Εικόνα 

13).  

 Σέλος, η έκθεση των ζυγομηκύτων σε VRC ενδεχομένως να οδηγεί στην ανάπτυξη 

ενός φαινοτύπου αυξημένης παθογονικότητας επιδρώντας στην φαγοκυττάρωση των 

κονιδίων από ενδοθηλιακά κύτταρα και αυξάνοντας την παραγωγή τοξινών που 

οδηγούν στην καταστροφή των ενδοθηλιακών κυττάρων. Ένα από τα βασικά 

χαρακτηριστικά της ζυγομηκυτίασης είναι η ικανότητα των ζυγομηκύτων να διηθούν 

τα αιμοφόρα αγγεία με αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενδοαγγειακής θρόμβωσης, ιστικής 

νέκρωσης αλλά και αιματογενούς διασποράς της λοίμωξης σε άλλα όργανα (15, 16, 24). 

ε μια πρόσφατη μελέτη,  τόσο κονίδια, όσο και βλαστικές μορφές (germ tubes) του 

ζυγομήκυτα Rhizopus oryzae βρέθηκαν in vitro να αλληλεπιδρούν ειδικά με το ενδοθήλιο 

ανθρώπινων εμβρυϊκών αγγείων μέσω ειδικών μεμβρανικών πρωτεϊνών, προάγοντας 

μάλιστα την φαγοκυττάρωση τους από τα κύτταρα του ενδοθηλίου (35). Εξάλλου, στην 

ίδια μελέτη, τα κονίδια του Rhizopus oryzae φάνηκαν να έχουν την ικανότητα να 

καταστρέφουν τα ενδοθηλιακά κύτταρα μετά από την φαγοκυττάρωση τους από αυτά. 

Ενδιαφέρον επίσης προκαλεί η παρατήρηση πως η φαγοκυττάρωση ακόμα και νεκρών 

κονιδίων είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο των επιθηλιακών κυττάρων συνιστώντας την 

ικανότητα των κονιδίων να παράγουν κυτταροτοξικές τοξίνες οι οποίες μπορούν να 

επιφέρουν βλάβη στα ενδοθηλιακά κύτταρα ακόμα και μετά την καταστροφή και λύση 

των κονιδίων (35). ε αυτό το πλαίσιο, η έκθεση σε υποανασταλτικές συγκεντρώσεις 

VRC ενδεχομένως να μεταβάλλει την ικανότητα των κονιδίων των ζυγομηκύτων να 
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προάγουν την φαγοκυττάρωσή τους από αγγειακά ενδοθηλιακά κύτταρα και την 

επακόλουθη καταστροφή τους με την παραγωγή τοξινών. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε 

άλλωστε να εξηγήσει την αυξημένη αγγειακή διήθηση από μηκυτιακές υφές που 

παρατηρήθηκε στα πειράματά μας μετά από μόλυνση ποντικών με κονίδια που είχαν 

πρότινος εκτεθεί σε υποανασταλτικές συγκεντρώσεις VRC (Εικόνα 13).  

 Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο ακριβής προσδιορισμός του μηχανισμού 

με τον οποίο η VRC οδηγεί στην ανάπτυξη ενός φαινοτύπου αυξημένης 

παθογονικότητας όπως αυτός προέκυψε στα πειράματα της μελέτης μας μετά από 

έκθεση κονιδίων ζυγομηκύτων σε υποανασταλτικές συγκεντρώσεις VRC, είναι αρκετά 

δύσκολος, καθώς οι γνώσεις μας όσον αφορά την παθοφυσιολογία της ζυγομηκυτίασης 

είναι ακόμα περιορισμένες. Από την άλλη, η διερεύνηση του υποκείμενου μηχανισμού 

θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική κατεύθυνση για μελλοντικές έρευνες, 

λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη επίπτωση της ζυγομηκυτίασης τα τελευταία 

χρόνια. Αρχικά, ενδιαφέρον θα προκαλούσε η μελέτη της επίδρασης υποανασταλτικών 

συγκεντρώσεων VRC στην ευαισθησία των κονιδίων στην φαγοκυττάρωση από 

ανθρώπινα μακροφάγα ή ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα. Αν και στα πειράματα της 

παρούσας μελέτης δεν φάνηκαν διαφορές στην φαγοκυττάρωση κονιδίων και υφών 

από μακροφάγα κύτταρα S2 με βάση το αν τα κονίδια είχαν πρότινος εκτεθεί ή όχι σε 

VRC, η χρησιμοποίηση ανθρώπινων ουδετερόφιλων-πολυμορφοπύρηνων ή 

μακροφάγων θα μπορούσε να οδηγήσει σε ασφαλέστερα συμπεράσματα όσον αφορά 

την επίδραση της προηγούμενης έκθεσης των ζυγομηκύτων σε VRC στο πλαίσιο 

προφυλακτικής αγωγής στην εκδήλωση  ζυγομηκυτίασης στον ανθρώπινο ξενιστή.  
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 Άλλωστε, σημαντική κατεύθυνση για επόμενες έρευνες θα μπορούσε να 

αποτελέσει η εξέταση της επίδρασης που έχει η έκθεση ζυγομηκύτων σε 

υποανασταλτικές συγκεντρώσεις VRC στα χαρακτηριστικά των ζυγομηκύτων που ήδη 

γνωρίζουμε πως συμμετέχουν στην παθοφυσιολογία της λοίμωξης. υγκεκριμένα, 

ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η μελέτη της επίδρασης που έχει η έκθεση κονιδίων σε 

υποανασταλτικές συγκεντρώσεις VRC στην παραγωγή της ειδικής περμεάσης σιδήρου 

υψηλής συγγένειας (high affinity iron permease) η οποία συμμετέχει στην ενδοκυττάρια 

μεταφορά μορίων σιδήρου, κάτι που θα μπορούσε να εξεταστεί με τη χρήση της 

ποσοτικής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (quantitative polymerase chain 

reaction-qPCR). Εξάλλου, η επίδραση που έχει η έκθεση στην VRC στην ικανότητα των 

κονιδίων να προσκολλώνται στις επιθηλιακές μεμβράνες αλλά και στις πρωτεΐνες 

διάμεσης ουσίας, μπορεί να εξεταστεί με τη χρήση μικροσκοπίας ανοσοφθορισμού, 

όπως έχει ήδη περιγραφεί (131). Ιδιαίτερης σημασίας άλλωστε θα ήταν και η μελέτη της 

επίδρασης που έχει η έκθεση κονιδίων ζυγομηκύτων σε υποανασταλτικές συγκεντρώσεις 

VRC στην ικανότητα προσκόλλησής τους σε ενδοθηλιακά κύτταρα καθώς και στην 

ικανότητά τους να προάγουν την φαγοκυττάρωσή τους και στη συνέχεια την 

καταστροφή των επιθηλιακών κυττάρων με τη χρήση φωτομετρικών μεθόδων, όπως έχει 

περιγραφεί σε πρόσφατες έρευνες (35). Σέλος, εξαιρετικής χρησιμότητας είναι η 

πρόσφατη ανάγνωση της πλήρους αλληλουχίας του γονιδιώματος ενός στελέχους 

Rhizopus oryzae (133). Αν η έκθεση του συγκεκριμένου στελέχους σε υποανασταλτικές 

συγκεντρώσεις VRC βρεθεί να οδηγεί στην εκδήλωση ενός φαινοτύπου αυξημένης 

παθογονικότητας, όπως άλλωστε συνιστούν τα πειράματά μας, η ανάλυση του 
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γονιδιώματος με τη χρήση της μεθόδου μικροσυστοιχειών (microarrays) θα μπορούσε 

να καταδείξει τα γονίδια η έκφραση των οποίων μεταβάλλεται μετά από την έκθεση σε 

VRC κατευθύνοντας έτσι μελλοντικές έρευνες για την αποκάλυψη του υποκείμενου 

μηχανισμού.  

Εν κατακλείδι, οι ζυγομήκυτες έχουν τα τελευταία χρόνια αναδειχθεί στην 

δεύτερη σε συχνότητα εμφάνισης λοίμωξη από υφομήκυτες μετά τον Ασπέργιλλο, σε 

ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς και λήπτες μοσχεύματος του μυελού των οστών. Η 

αύξηση της επίπτωσης της ζυγομηκυτίασης τα τελευταία χρόνια έχει συσχετισθεί με την 

αυξανόμενη χρήση της VRC ως προφυλακτικής αγωγής σε ασθενείς υψηλού κινδύνου 

για την εκδήλωση μηκυτιακών λοιμώξεων, αν και ο μηχανισμός που κρύβεται πίσω από 

την παρατηρούμενη αύξηση δεν είναι γνωστός. την ανά χείρας μελέτη, η έκθεση 

στελεχών ζυγομηκύτων σε υποανασταλτικές συγκεντρώσεις VRC βρέθηκε να αυξάνει 

την παθογονικότητά τους σε δύο διαφορετικά ζωικά μοντέλα ζυγομηκυτίασης. Σα 

ευρήματά μας αθροιστικά προτείνουν την ύπαρξη μιας ειδικής αλληλεπίδρασης μεταξύ 

των ζυγομηκύτων και της VRC η οποία με άγνωστο μηχανισμό μπορεί να οδηγήσει 

στην ανάπτυξη ενός φαινοτύπου αυξημένης παθογονικότητας και θα μπορούσε να 

εξηγήσει την αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης διηθητικής λοίμωξης από 

ζυγομηκυτίαση σε ασθενείς υπό προφυλακτική αγωγή με VRC. Παρά το γεγονός ότι οι 

ζυγομήκυτες αποτελούν πλέον το αντικείμενο εκτεταμένων εργαστηριακών αλλά και 

κλινικών ερευνών, οι παράγοντες που καθορίζουν την παθογονικότητά τους είναι 

ακόμα εν πολλοίς άγνωστοι. ε αυτό το πλαίσιο, η αποκάλυψη του μηχανισμού που 

κρύβεται πίσω από την αύξηση της παθογονικότητάς τους μετά από έκθεση σε VRC 
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αποτελεί μια σημαντική κατεύθυνση για μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες καθώς θα 

μπορούσε να οδηγήσει στην αναθεώρηση του ρόλου της VRC ως προφυλακτικής 

αγωγής σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη γενικευμένων μηκυτιακών 

λοιμώξεων. _ 
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