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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η  ανίχνευση του γενετικού υλικού των ιών 

Herpes simplex virus type 1,2 (HSV-1-2), varicella-zoster virus (VZV), cytomegalovirus 

(CMV), Epstein-Barr virus (EBV), human herpes virus 6 (HHV-6) και  human herpes 

virus 7 (HHV-7) σε περιστατικά παιδιών με οξεία σκωληκοειδίτιδα και η διερεύνηση του 

ενδεχόμενου ρόλου τους στην παθογένεια της νόσου. 

          Για την ανίχνευση του γενετικού υλικού των ερπητοϊων  εφαρμόστηκε  η  τεχνική 

της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR)  σε δείγματα χειρουργικός 

εξαιρεθέντων ιστοτεμαχίων επιπλόου, σκωληκοειδών αποφύσεων και αίματος από 

τριάντα οκτώ  (38) παιδία  με οξεία σκωληκοειδίτιδα. Είκοσι επτά   (27) από αυτά είναι 

αγόρια και έντεκα (11) είναι κορίτσια. Ο μέσος όρος ηλικίας των παιδιών ήταν εννέα (9) 

(STD + / -2,59). Το μικρότερο παιδί είναι έξι (6) χρονών και το μεγαλύτερο 

δεκατεσσάρων (14)  χρονών. Από τα τριάντα οκτώ  (38)  περιστατικά, είκοσι (20) 

(52.6%) ήταν περιστατικά με οξεία  σκωληκοειδίτιδα και δεκαοκτώ  (18) (47.4%)  με 

ρήξη σκωληκοειδούς, τοπική περιτονίτιδα.  Δείγματα αίματος  από σαράντα ένα  υγιή 

παιδιά ( 25 κορίτσια και 16 αγόρια), με κλινική εικόνα άσχετη με ιογενείς λοιμώξεις  

χρησιμοποιήθηκαν σαν  αρνητικοί μάρτυρες για την μελέτη. 

Μεγαλύτερη συχνότητα ανίχνευσης και στα τρία είδη ιστών που ελέχθησαν,  

παρουσίασε ο CMV με ποσοστό  21% (8/38) και  ακολούθησε ο HHV-6  με ποσοστό 

7.9% (3/38%). Ο  EBV και  HSV-1 ανιχνεύτηκαν, αλλά όχι και στους τρείς τύπους ιστών 

που ελέχθηκε. Σε κανένα από τα τρία είδη ιστών που μελετήθηκαν και στα τριαντά οκτώ 

άτομαδεν ανιχνεύτηκε γενετικό υλικό HSV-2 , VZV και     HHV-7.  

 Η μεγαλύτερη συχνότητα ανίχνευσης  του γενετικού υλικού των ερπητοϊών στα 

δείγματα που μελετήθηκαν παρατηρήθηκε στα ιστοτεμάχια επιπλόου με ποσοστό 63.0%, 

ακολούθησαν τα  ιστοτεμάχια σκωληκοειδών αποφύσεων και δείγματα περιφερικού 

αίματος με ποσοστό 60.5%  και 50% αντίστοιχα . CMV IgG αντισώματα ανιχνεύτηκαν 

στον ορό αίματος των  υγιών παιδιών  που χρησιμοποιήθηκαν αν μάρτυρες σε ποσοστό 

σε 54% , ενώ HHV-6  IgG αντισώματα στην ίδια ομάδα ανιχνεύτηκαν σε  ποσοστό  86% 

.   
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Από όσα γνωρίζουμε, αυτή είναι η πρώτη μελέτη που παρουσιάζει την ύπαρξη 

DNA των ερπητοϊών σε παιδιά με οξεία σκωληκοειδίτιδα, , γεγονός που υποδηλώνει ότι   

η πιθανή ιϊκή μόλυνση  ή η επαναενεργοποιήση των ιών αυτών, που βρίσκονται σε 

λανθάνουσα κατάσταση για μεγάλα χρονικά  διαστήματα  μετά την πρωτογενή λοίμωξη, 

σε μη αναδιπλασιαζόμενη μορφή, σχετίζεται με την παθογένεια της οξείας 

σκωληκοειδίτιδας στα παιδιά.  
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ABSTRACT 

 
This study aimed to investigate the incidence of herpes simplex virus (HSV) 

types-1 and -2, varicella-zoster virus (VZV), cytomegalovirus (CMV), Epstein-Barr virus 

(EBV), human herpes virus 6 (HHV-6) and human herpes virus 7 (HHV-7) in childhood 

acute appendicitis. 

          Polymerase chain reaction (PCR) assays were applied to detect herpes virus DNA 

in 38 children [11 girls and 27 boys, mean age 9 years (STD+/-2.59), range 6-14 years], 

who underwent an appendectomy within a 2.5-year period.  Appendix, omentum and 

peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) were available from each case. Of the 38 

children with acute appendicitis, 20 (52.6%) had advanced (phlegmonous) acute 

appendicitis and 18 (47.4%) had perforated appendicitis and local peritonitis. Forty-one 

blood specimens from age-matched healthy children (25 female and 16 male), with 

clinical manifestations unrelated to viral infections served as negative controls.  

 CMV was the most frequently detected virus (8/38, 21%), followed by HHV-6 (3/38, 

7.9%). CMV ήταν η πιο συχνά ανιχνεύεται ιού (8 / 38, 21%), ακολουθούμενη από HHV-

6 (3 / 38, 7,9%). EBV and HSV-1 were detected, though not in all three different types of 

tissue specimens tested.. None of the samples examined were HSV-2-, VZV- or HHV-7-

positive. Of all the specimens, the omentum was the most commonly infected tissue 

(63.0%) while the appendix and peripheral blood specimens were found to be positive for 

viral infection in 60.5% and 50% of cases, respectively.          

 The CMV IgG+ antibodies were positive in 54% of the control cases while 86% of the 

same group presented HHV-6 IgG+ antibodies.   

  To the best of our knowledge, this is the first study documenting the presence of herpes 

virus DNA in children with acute appendicitis, suggesting that possible viral infection or 

reactivation is associated with childhood appendicitis. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1° 
 

 
ΟΞΕΙΑ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΙΤΙΔΑ 

 
 
1.1 Στοιχεία ανατομικής και φυσιολογίας της σκωληκοειδής απόφυσης. 

 
  
          Η σκωληκοειδής απόφυση είναι ένα μικρό σωληνώδες εγκόλπωμα, τμήμα του παχέος 

εντέρου, το οποίο κρέμεται από το τυφλό και ευρίσκεται εκτός του αυλού του.  

Στα παιδιά αυτή η απόφυση βρίσκεται στην κορυφή του  τυφλού (το αρχικό τμήμα του 

παχέος εντέρου), και με την ανάπτυξη τελικά εκφύεται αριστερά και ραχιαία, περίπου 2,5 εκ. 

κάτω από την ειλεοκολική βαλβίδα (σημείο σύνδεσης λεπτού και παχέος εντέρου) (εικ.1)  

Φυσιολογικά έχει μήκος 5-10cm και διάμετρο 0,8cm. Και οι δύο αυτές διαστάσεις 

μεταβάλλονται από άτομο σε άτομο, ενώ η διάμετρος η οποία μειώνεται με την ηλικία, 

φθάνει στο μέγιστο όριό της στην ηλικία μεταξύ 7 και 20 ετών. 

           Η θέση του σώματος της σκωληκοειδούς απόφυσης ποικίλλει. Συνήθως είναι 

οπισθοτυφλική ή πυελική (δηλαδή κρέμεται πάνω από το χείλος της πυέλου μέσα στην 

ελάσσονα πύελο). Σε συνήθεις περιπτώσεις η σκωληκοειδής απόφυση παρουσιάζει 

οπισθοκολική εντόπιση (πίσω από το ανιόν κόλον). Όταν παρουσιάζει αυτή την εντόπιση 

στερείται συνήθως μεσεντεριδίου (δηλαδή βρίσκεται σε οπισθοπεριτοναϊκή θέση, όπως και 

το ανιόν κόλον). Η βάση της σκωληκοειδούς απόφυσης βρίσκεται σε σταθερή μάλλον θέση 

και συνήθως εντοπίζεται εν τω βάθει του σημείου συμβολής του έξω με το μέσο τριτημόριο 

της γραμμής που ενώνει την πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα με τον ομφαλό (σημείο του Mc 

Burney) (Κeith l. Μoore 1998). 

           Το τοίχωμα της σκωληκοειδούς αποτελείται από μία κύρια μυϊκή στιβάδα που έχει 

μία έξω επιμήκη και μία έσω κυκλοτερή συνιστώσα, όπως όλος ο υπόλοιπος πεπτικός 

σωλήνας. Ο υποβλεννογόνιος περιέχει αιμοφόρα αγγεία, νεύρα και μεταβλητή ποσότητα 

λεμφικού ιστού.  

         Το επιθήλιο του βλεννογόνου μοιάζει με αυτό του κόλου, με ευθείς σωληνώδεις 

αδένες, που περιέχουν υψηλά κυλινδρικά κύτταρα με απορροφητική λειτουργία, καλυκοειδή 

βλεννοεκκριτικά κύτταρα και μερικά εντεροενδοκρινή κύτταρα που βρίσκονται κυρίως στον 

πυθμένα των αδένων  (Tortora, Grabowski 1993). 
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        Εντεροενδοκρινή κύτταρα βρίσκονται επίσης στον υποβλεννογόνιο σε στενότατη σχέση 

με νεύρα και γαγγλιακά κύτταρα, ιδιαίτερα κοντά στο τυφλό πέρας της σκωληκοειδούς. 

Στα παιδιά ο ίδιος χιτώνας και ο υποβλεννογόνιος περιέχουν άφθονο λεμφικό ιστό με έκδηλο 

σχηματισμό λεμφοζιδίων. Αυτά δεν υπάρχουν κατά τη γέννηση, αλλά εγκαθίστανται στη 

σκωληκοειδή κατά τα πρώτα 10 έτη ζωής, ενώ μετά εξαφανίζονται προοδευτικά, ώστε 

φυσιολογικά η σκωληκοειδής του ενήλικα εμφανίζει μόνο ίχνη λεμφικού ιστού. 

Στον ενήλικα, στη διάρκεια της ατροφίας του λεμφικού ιστού, ο υποβλεννογόνιος καθίσταται 

προοδευτικά πιο πλούσιος σε κολλαγόνο, ενώ στους γέροντες είναι δυνατό να υποστεί 

ίνωση, ιδιαίτερα κοντά στην κορυφή.  

     Το τυφλό δέχεται αίμα από την ειλεοκολική αρτηρία, κλάδο της άνω μεσεντέριας 

αρτηρίας ενώ η σκωληκοειδής απόφυση δέχεται αίμα από τη σκωληκοειδή αρτηρία, επίσης 

κλάδο της ειλεοκολικής αρτηρίας. Η αρτηρία αυτή κατέρχεται πίσω από το τελικό τμήμα του 

ειλεού και εισέρχεται στο μεσεντερίδιο. Η φλεβική παροχέτευση του τυφλού και της 

σκωληκοειδούς απόφυσης.  Η ειλεοκολική φλέβα, κλάδος της άνω μεσεντέριας φλέβας, 

παροχετεύει το αίμα από το τυφλό και τη σκωληκοειδή απόφυση. Η άνω μεσεντέρια φλέβα 

ενώνεται με τη σπληνική φλέβα και σχηματίζει την πυλαία φλέβα. Η λεμφική παροχέτευση 

του τυφλού και της σκωληκοειδούς απόφυσης.  

      Τα λεμφαγγεία του τυφλού και της σκωληκοειδούς απόφυσης εκβάλλουν σε λεμφαδένες 

του μεσεντεριδίου καθώς και στους ειλεοκολικούς λεμφαδένες που βρίσκονται κατά μήκος 

της ειλεοκολικής αρτηρίας. Τα απαγωγά λεμφαγγεία εκβάλλουν στους άνω μεσεντέριους 

λεμφαδένες.  

    Τα νεύρα του τυφλού και της σκωληκοειδούς απόφυσης προέρχονται από τα κοιλιακά και 

τα άνω μεσεντέρια γάγγλια. (William J. Germann, 2005) 

 

 
Εικόνα 1.1: H θέση της σκωληκοειδούς αποφύσεως. 
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1.2 Περιτόναιο, μεσεντέριο και επίπλουν 

 

           Η κοιλιακή κοιλότητα είναι επενδυμένη από το περιτόναιο, μια μεμβράνη που δεν 

καλύπτει μόνο το εσωτερικό τοίχωμα της κοιλότητας (πλευρικό περιτόναιο), αλλά και κάθε 

όργανο ή  δομή που περιέχονται σε αυτό (σπλαγχνικό περιτόναιο). Το σπλαγχνικό 

περιτόναιο καλύπτει τις εξωτερικές επιφάνειες των περισσότερων οργάνων της κοιλιακής 

χώρας, συμπεριλαμβανομένων του εντερικού σωλήνα και  το πλευρικό περιτόναιο καλύπτει 

την κοιλιακή και την  πυελική κοιλότητα. 

         Ο χώρος μεταξύ του σπλαχνικού και πλευρικού περιτόναιου ονομάζεται  περιτοναϊκή 

κοιλότητα, η οποία συνήθως περιέχει μία μικρή ποσότητα ορώδη υγρού που επιτρέπει την 

ελεύθερη κυκλοφορία των σπλάχνων, και ιδίως του γαστρεντερικού σωλήνα, εντός της 

περιτοναϊκής κοιλότητας.  

        Ορισμένα από τα σπλάχνα συνδέονται  στα  κοιλιακά τοιχώματα του περιτοναίου, όπως 

είναι το πάγκρεας , άλλα πάλι   όπως το ήπαρ, συνδέονται  με πτυχώσεις του περιτοναίου που 

συνήθως είναι φτωχά σε  αιμοφόρα αγγεία. 

        Τo περιτόναιο είναι  μεγάλο, αποτελείται από πολλές πλευρικές  πτυχώσεις που περνούν 

γύρω  ή μεταξύ των διαφόρων οργάνων και στηρίζει,  συνδέει  και μονιμοποιεί την θέση τους  

στην κοιλιακή χώρα. Δύο πτυχές είναι πρωταρχικής σημασίας: το επίπλουν, (omentum) ,που 

κρέμεται μπροστά από το στομάχι και το έντερο και το μεσεντέριο, που αποδίδει το έντερο 

και το μεγαλύτερο μέρος του μεγάλου έντερο προς την οπίσθια κοιλιακή κοιλότητα.  

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του μεσεντερίου είναι ότι λειτουργεί ως δίαυλος αιμοφόρων 

αγγείων, νεύρων και λεμφικών αγγείων προς και από 

διάφορα όργανα (εικ.1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ.1.2 : Τομή κοιλιάς ,πτυχές του περιτόναιου 
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        Το  επίπλουν περιέχει και αυτό  αιμοφόρα αγγεία, νεύρα, λεμφαδένες, λιπώδη ιστό, 

ελαστικές ίνες,  ίνες κολλαγόνου. Υπάρχουν δύο επίπλουν : το  μεγαλύτερη επίπλουν που 

κρέμεται κάτω από το εγκάρσιο κόλον του μεγάλου έντερο και το μικρότερο επίπλουν είναι 

πολύ μικρότερα και εκτείνεται μεταξύ του στομάχου και του συκωτιού .Το επίπλουν είναι 

λεπτότερο από το μεσεντέριο και χαρακτηρίζεται δαντελένιο στην όψη. Περιέχει μεγάλες 

ποσότητες λίπους που χρησιμεύουν για τη διατήρηση του όργανα ζεστό (εικ.1.3).  

       Το  επίπλουν  είναι μια μεγάλη λιπαρή δομή που στην κυριολεξία κρέμεται από τα μέσα 

του παχέος εντέρου σαν κουρτίνα  πάνω από το έντερο μέσα στην κοιλιά (εικ.1.4). Δεν είναι 

σαφής ο λόγος για τον οποίο εξελίχθηκε ως μέρος του ανθρώπινου σώματος, αλλά φθάνουν 

σε κάθε  όργανο της κοιλιακής  χώρας και καλύπτουν  περιοχές φλεγμονής. (Cui L, Johkura 

K, Liang Y, Teng R, Ogiwara N, Okouchi Y, Asanuma K, Sasaki K.2006) 

 

              
Εικ.1.3: Επίπλουν                                   Εικ:1.4: Επίπλουν  

 

       Οι λειτουργίες αυτών των μεμβρανών είναι να αποφεύγεται η τριβή μεταξύ των  

οργάνων με την ύπαρξη  ορού που δρα ως λιπαντικό, για να βοηθήσει τα κοιλιακά όργανα να 

κατέχουν την  σωστή τους θέση, για να διαχωρίσει  τα όργανα, καθώς και να τα διαφυλάξει 

από τις  μολύνσεις 

      Ο ρόλος του επίπλουν στο κοιλιακό χώρο ως συγκράτησης των λοιμώξεων είναι καλά 

αναγνωρισμένη, έτσι στο πλαίσιο της λειτουργίας του, μπορεί να λειτουργήσει ως επίδεσμος 

σε περίπτωση λοίμωξης ή εντερικής ρήξης (όπως σκωληκοειδίτιδα), και καθώς είναι πλούσιο 

σε αιμοφόρα αγγεία, ινοβλάστες και  λεμφικό ιστό , μπορεί να απορροφήσει φλεγμονώδης 

εγκρίσεις γρήγορα περιορίζοντας και αποτρέποντας περαιτέρω επέκταση της τοπικής 
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λοίμωξης. Είναι σημαντικό σε καρκίνο των ωοθηκών, επειδή έχει πολλά από μικροσκοπικά 

αιμοφόρα αγγεία.  

      Μελέτες έχουν δείξει ότι το μεγάλο επίπλουν φαίνεται να  έχει σημαντικές ανοσολογικές 

λειτουργίες στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Και συγκεκριμένα οι γαλακτώδη κηλίδες του 

επίπλουν δημιουργούν τόπους για μετανάστευση των λευκοκυττάρων  (Beelen 1991; Krist et 

al. 1998; Garosi and Di Paolo 2001) και πηγή εφοδιασμού μακροφάγων που έχουν 

σημαντικό  ανοσολογικό ρολό (Mandache et al. 1985; Dux 1986; Cranshaw and Leak 1990) 

Τα μικροφάγα και τα λευκοκύτταρα είναι τα κυρίαρχα είδη κυττάρων στις γαλακτώδες 

κηλίδες όπως έχουν δείξει μελέτες σε ποντίκια και έχουν την ικανότητα να μεταναστεύουν  

στην περιτοναϊκή κοιλότητα. (Wijffels et al. 1992).  

       Περιτονίτιδα, μια φλεγμονή του περιτοναίου,  αποτέλεσμα από βακτήρια που  

εισέρχονται σε περίπτωση  διάτρηση του γαστρεντερικού σωλήνα. Σπάσιμο της 

σκωληκοειδούς απόφυσης αποτελεί αιτία περιτονίτιδα. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν 

κοιλιακό άλγος, έμετο και πυρετό. Αν δεν μπορεί η κατάσταση να αντιμετωπιστεί με 

αντιβιοτικά, χειρουργική επέμβαση μπορεί να είναι απαραίτητη για την εξάλειψη της πηγής 

της μόλυνσης εντελώς.  

    Η περιτονίτιδα  συνήθως εμποδίζεται από  προστατευτικούς  μηχανισμούς του 

οργανισμού, το  επίπλουν, που όπως αναφέραμε είναι φύλλο  λιπώδους ιστού,  που 

αναδιπλώνεται γύρω από το ίδιο το προσάρτημα της  φλεγμονής  και οι εκκρίσεις που  

συνήθως δημιουργούνται στην περιοχή της φλεγμονής  λειτουργούν σαν κολλώδες κάλυμμα  

γύρω για την σκωληκοειδής απόφυση  μέσα στην περιτοναϊκή κοιλότητα. 

 
 
1.3 Οξεία φλεγμονή της σκωληκοειδούς απόφυσης. 
 

       Από το σύνολο των παθήσεων της σκωληκοειδούς απόφυσης, η οξεία φλεγμονή της 

αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες οξείας κοιλίας. Η φλεγμονή ξεκινά συνήθως από το 

βλεννογόνο του οργάνου και σταδιακά επεκτείνεται στα υπόλοιπα τοιχώματα της 

σκωληκοειδούς απόφυσης. Η συχνότερη αιτία οξείας σκωληκοειδίτιδας  είναι η απόφραξη 

του αυλού της. Παρά τη διαγνωστική και θεραπευτική πρόοδο στην Ιατρική, η οξεία 

σκωληκοειδίτιδα  παραμένει επείγουσα κατάσταση και αποτελεί μια από τις πιο κοινές αιτίες 

οξείας κοιλίας, που αν δεν αντιμετωπιστεί, έχει δυνητικά σοβαρές επιπλοκές, όπως διάτρηση, 

περιτονίτιδα, σήψη, και τελικά σηπτική συνδρομή πολυοργανικής ανεπάρκεια (SIRS) που 

οδηγούν στο θάνατο.  
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  H διάγνωση της οξείας σκωληκοειδίτιδας είναι κλινική, και βασίζεται στο ιστορικό 

και τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης. Στις περισσότερες περιπτώσεις η διάγνωση και η 

θεραπευτική αντιμετώπιση είναι χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, αν και όχι και τόσο σπάνια, 

εμφανίζονται άτυπες περιπτώσεις οξείας σκωληκοειδίτιδας που δοκιμάζουν διαγνωστικά και 

θεραπευτικά την εμπειρία του χειρουργού και αποτελούν κλινική πρόκληση. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις, η εργαστηριακή και απεικονιστική συνεκτίμηση (CT ή/και υπέρηχος) 

αποτελούν σημαντικά βοηθήματα, στα χέρια του γενικού χειρουργού, αν και ουσιαστικά την 

απόφαση που θα οδηγήσει τον ασθενή στο χειρουργείο θα την λάβει στηριζόμενος καθαρά 

στο ιστορικό, την κλινική εικόνα του ασθενούς και στην αντικειμενική κλινική του εξέταση. 

        Οι στατιστικές αναφέρουν ότι μια στις πέντε περιπτώσεις (20%) σκωληκοειδίτιδας 

αποτελούν λανθασμένη διάγνωση. Ωστόσο, μια φυσιολογική σκωληκοειδής απόφυση 

ανευρίσκεται σε 15-40% των ασθενών που υπόκεινται σε επείγουσα σκωληκοειδεκτομή. 

Παρόλα αυτά από την πρώτη περιγραφή και πραγματοποίηση σκωληκοειδεκτομής, έως 

σήμερα στον 21ο αιώνα, το σύνολο της χειρουργικής κοινότητας ανά τον κόσμο συμφωνεί 

ότι αν και υπάρχουν πολλές κατηγορίες αντιβιοτικών στην φαρέτρα μας, η οξεία 

σκωληκοειδίτιδα παραμένει μια επείγουσα χειρουργική νόσος (Bergeron E., 2006) 

         Η οξεία  σκωληκοειδίτιδα αποτελεί την πιο συχνά εμφανιζόμενη επείγουσα κατάσταση 

οξείας κοιλίας που εμφανίζεται στο Τμήμα Επειγόντων και καταμετρά πάνω από 40.000 

εισαγωγές σε Νοσοκομεία της Αγγλίας κάθε χρόνο. Η επίπτωση της οξείας 

σκωληκοειδίτιδας είναι περίπου 7% στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη, ενώ στην 

Ασία και στην Αφρική, η επίπτωση είναι πολύ χαμηλότερη, πιθανότατα λόγω των 

διαιτητικών συνηθειών των κατοίκων αυτών των περιοχών. Τροφές με χαμηλή 

περιεκτικότητα σε κυτταρίνες και υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και υδατάνθρακες 

ενέχονται για τη συχνότερη εμφάνιση της νόσου. Υψηλότερη συχνότητα εμφανίζεται κατά 

τη διάρκεια της 2ης και 3ης δεκαετίας ζωής, χωρίς όμως να αποκλείονται περιπτώσεις σε 

οποιαδήποτε ηλικία, ακόμα και σε άτομα της 3ης ηλικίας. Μεταξύ των δυο φύλων, επικρατεί 

μια υπεροχή στο αντρικό έναντι του γυναικείου σε ποσοστό 1,4:1 Οι φλεγμονώδεις παθήσεις 

της σκωληκοειδούς απόφυσης  χωρίζονται:  σε οξεία σκωληκοειδίτιδα και σε χρόνια ή 

υποτροπιάζουσα  σκωληκοειδίτιδα  (Bernard A., 2000).  
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1.4. Παθογένεια 

 

             Βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη φλεγμονής στην σκωληκοειδή απόφυση είναι 

η απόφραξη του αυλού της σκωληκοειδούς απόφυσης, είτε από εξωτερικά αίτια (υπερπλασία 

του λεμφικού ιστού), είτε από εσωτερικούς παράγοντες (κοπρόλιθοι, σκληρό-συμπυκνωμένο 

εντερικό περιεχόμενο). Άλλα λιγότερα συχνά αίτια απόφραξης είναι νεοπλάσματα, 

συμφύσεις, παράσιτα του εντέρου, ξένα σώματα (υπολείμματα φρούτων, λαχανικών) και το 

βάριο ως ιατρογενής παράγοντας. Στα παιδιά και στους νέους ενήλικες κυριότεροι 

αιτιολογικοί παράγοντες είναι η λεμφική υπερπλασία (εικ.1.5) και οι φλεγμονές (εικ.1.6), σε 

ηλικιωμένους ασθενείς η κοπρόσταση και οι κοπρόλιθοι (εικ.1.7), στις ανατολικές χώρες τα 

παράσιτα (D J Humes and J Simpson., 2006). 

             Ανεξαρτήτως της αιτιολογίας, η απόφραξη πιστεύεται ότι προκαλεί αύξηση της 

ενδοαυλικής πίεσης. Μια τέτοια αύξηση σχετίζεται με τη συνεχή έκκριση υγρών και βλέννας 

από το βλεννογόνο και τη μη παροχέτευση αυτών στο τυφλό, με αποτέλεσμα αυξημένη τάση 

στο τοίχωμα της σκωληκοειδούς. Συγχρόνως, τα εντερικά βακτηρίδια πολλαπλασιάζονται 

λόγω στάσης, οδηγώντας σε μεταβολή της φυσιολογικής χλωρίδας σε παθολογική. Διάφορα 

βακτήρια, ιοί, μύκητες και παράσιτα μπορεί να ευθύνονται για τη φλεγμονή, όπως Yersinia, 

αδενοϊοί, κυτταρομεγαλοϊός,  ακτινομύκωση, μυκοβακτήρια, Histoplasma, Schistosoma, 

pinworms, stercoralis Strongyloides (Rautio M., 2000, Kanafani ZA., 2004, Lamps LW., 

2001). 

         Ακολουθεί συγκέντρωση λευκοκυττάρων στην περιοχή και σχηματισμό πύου. Εάν η 

απόφραξη παραμείνει, η ενδοαυλική πίεση αυξάνεται πιο πολύ από αυτή των 

σκωληκοειδικών φλεβών και λεμφαγγείων, οδηγώντας σε φλεβική και λεμφική στάση. Κατά 

συνέπεια, ακολουθεί ισχαιμία του τοιχώματος της σκωληκοειδούς, με συνέπεια απώλεια της 

ακεραιότητας του επιθηλίου, επιτρέποντας είσοδο ακόμα περισσότερων βακτηρίων εντός του 

αυλού της σκωληκοειδούς, αλλά πλέον και στη συστηματική κυκλοφορία. Η φλεγμονή 

επεκτείνεται σε όλο το τοίχωμα της σκωληκοειδούς με επακόλουθο ερεθισμό του 

περισπλάχνιου περιτοναίου της και των παρακείμενων οργάνων. Σε λίγες ώρες, η κατάσταση 

επιδεινώνεται λόγω της θρόμβωσης των σκωληκοειδικών φλεβών αρχικά και της 

σκωληκοειδικής αρτηρίας ακολούθως, γεγονός που οδηγεί σε διάτρηση και γάγγραινα της 

σκωληκοειδούς (εικ.1.8). Η συνέχεια εξαρτάται από τη δυνατότητα του οργανισμού να 

περιχαρακώσει ή όχι την φλεγμονή με το επίπλουν και τα παρακείμενα όργανα. Μπορεί να 
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εμφανιστεί περισκωληκοειδικό απόστημα ή περιτονίτιδα. Σε μικρό ποσοστό, μπορεί να αρθεί 

το κώλυμα νωρίτερα, με αποτέλεσμα την ύφεση των συμπτωμάτων (Stahlfield H., 2007). 

 

 
               Εικόνα 1.5.: Απόφραξη από υπερτροφία των λεμφικών θυλακίων 

 

 
                     Εικόνα 1.6.: Διάχυτη φλεγμονή σκωληκοειδούς. 

 

 
                        Εικόνα 1.7.: Απόφραξη από κοπρόλιθο. 
 
 

 

 
                   Εικ. 1.8.: Γάγγραινα της σκωληκοειδούς 
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1.4.1. Παθολογό-ανατομική κατάταξη 

 
 
Απλή: Υπάρχει υπεραιμία και οίδημα της απόφυσης  

Πυώδης - Εμπύημα: Υπάρχει έντονη υπεραιμία και οίδημα - διόγκωση της απόφυσης με 

απόφραξη του αυλού της, εξιδρώματα με ψευδομεμβράνες και αύξηση του περιτοναικού 

υγρού που μπορεί να είναι διαυγές ή θολερό.  

Γαγγραινώδης: Υπάρχουν εστίες γάγγραινας με βαθυέρυθρο ή πρασινωπό χρώμμα και 

μικροδιατρήσεις. Το περιτοναικό υγρό είναι θολό, δύσοσμο και η σκωληκοειδής 

καλύπτεται απο επίπλουν και εντερικές έλικες.  

Διάτρηση: Υπάρχει διάτρηση στο αντιμεσεντερικό χείλος που καλύπτεται απο επίπλουν 

και εντερικές έλικες. Το περιτοναικό υγρό είναι θολερό-πυώδες. Μπορεί να υπάρχει 

ατελής ή πλήρης εντερική απόφραξη.  

Απόστημα: Ένα τμήμα της απόφυσης έχει ραγεί ή και έχει αποπέσει και σχηματίζεται 

κοιλότητα με πύον. Την περιχαράκωση της κοιλότητας σχηματίζουν το επίπλουν, οι 

εντερικές έλικες και τα ενδοπυελικά όργανα. Μπορεί το απόστημα να είναι 

οπισθοτυφλικό, υποτυφλικό, ενδοπυελικό ή στην παρακολική αύλακα.  

Ανάλογα της παθολογοανατομικής μορφής η κλινική εκδήλωση είναι: Απλή οξεία 

σκωληκοειδίτιδα - Τοπική περιτονίτιδα - Απόστημα ή Γενικευμένη περιτονίτιδα.  

 

1.5 Οξεία σκωληκοειδίτιδα στα παιδιά. 

 

        Η σκωληκοειδίτιδα είναι η πιο συχνή χειρουργική πάθηση της κοιλίας κατά την 

παιδική ηλικία (Prystowsky JB., 2005) Η συχνότητά της είναι 11 περιπτώσεις κάθε 

10.000 άτομα κατ` έτος στο γενικό πληθυσμό, αλλά η συχνότητα αυτή διπλασιάζεται στα 

παιδιά ηλικίας 10-14 ετών. Το υψηλότερο ποσοστό παρατηρείται στα παιδιά 10-11 

χρονών. Είναι συχνότερη στα αγόρια και συχνότερη την άνοιξη και το φθινόπωρο. 

Λιγότερο από το 2 % των παιδιατρικών σκωληκοειδεκτομών αφορούν βρέφη και παιδιά 

ηλικίας μικρότερης των 2 ετών (Gamal R.,1990). Στα νεογνά η σκωληκοειδίτιδα είναι 

ακόμα πιο σπάνια. Η λειτουργία της σκωληκοειδούς απόφυσης  παραμένει και σήμερα 

άγνωστη. Η ύπαρξη των λεμφοζιδίων την ενοχοποιεί για συμμετοχή στο ανοσοβιολογικό 

σύστημα, ιδιαιτέρως κατά την παιδική και εφηβική ηλικία. 
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1.6 Κλινική εικόνα  

          Το κυριότερο σύμπτωμα της οξείας σκωληκοειδίτιδας είναι το κοιλιακό άλγος. 

Κάθε παιδί με κοιλιακό άλγος, που δεν έχει χειρουργηθεί για σκωληκοειδίτιδα μπορεί να 

έχει σκωληκοειδίτιδα. Το άλγος αρχικά είναι περιομφαλικό λόγω της διάτασης του 

τοιχώματος της σκωληκοειδούς. Το ερέθισμα μεταφέρεται με σπλαχνικές νευρικές ίνες 

στο κοιλιακό  γάγγλιο. Η αντανάκλαση του πόνου γίνεται στο  ομφαλό. Η μετατόπιση 

του άλγους στο δεξιό λαγόνιο βόθρο οφείλεται σε ερεθισμό του τοιχωματικού 

περιτοναίου απο την άθροιση εξιδρωματικού υγρού στην περιοχή. Η μεταφορά του 

ερεθίσματος γίνεται τώρα με σωματικές αισθητικές ίνες και ο πόνος είναι πλέον 

εντοπισμένος. Ανεξάρτητα απο την θέση που έχει η σκωληκοειδής το αρχικό άλγος είναι 

περιομφαλικό λόγω του μηχανισμού που αναλύσαμε. Το άλγος συνήθως είναι συνεχές. 

Σ` ένα όμως ποσοστό (13-25%) στα παιδιά το άλγος είναι διαλείπων. Το άλγος συνήθως 

ακολουθείται από ανορεξία, ναυτία και εμετούς καθώς και με δεκατική πυρετική κίνηση.  

Ενώ η διάγνωση της σκωληκοειδίτιδος σε μια τυπική περίπτωση με τα προαναφερθέντα 

συμπτώματα είναι συνήθως εύκολη, η οξεία σκωληκοειδίτιδα μπορεί να μιμηθεί κάθε 

ενδοκοιλιακή παθολογία. Γνώση επομένως της οξείας σκωληκοειδίτιδας σημαίνει γνώση 

του κοιλιακού άλγους και οποιασδήποτε ενδοκοιλιακής πάθησης.  

       Αν το άλγος έπεται του εμετού συνήθως πρόκειται για γαστρεντερίτιδα. Σε αντίθεση 

η διάρροια (κλασικό σύμπτωμα οξείας γαστρεντερίτιδας) σπάνια μπορεί να αποτελέσει 

σύμπτωμα της σκωληκοειδούς και οφείλεται σε πυελικό απόστημα ή πυελική θέση της 

σκωληκοειδούς που ερεθίζει το ορθό. Μερικές φορές τα παιδιά δεν έχουν ανορεξία ιδίως 

σ` αυτά που απο ιδιοσυγκρασία κάθε ασθένεια τους αυξάνει την όρεξη καθώς επίσης και 

όταν η σκωληκοειδής ερεθίζει το τελικό τμήμα του ειλεού και προκαλεί 

υπερκινητικότητα.  

      Τα διάφορα άλλα συμτώματα της σκωληκοειδούς οφείλονται στην ποικιλία των 

θέσεων που μπορεί αυτή να λάβει. Σημειωτέων ότι τα 2/3 των αποφύσεων είναι 

οπισθοτυφλικές ή οπισθοκολικές και το υπόλοιπο 1/3 είναι υπερτυφλικές, προειλεικές, 

οπισθοειλεικές ή λαγονοπυελικές.  
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1.7  Εργαστηριακά ευρήματα. 
 
       Οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν είναι παθογνωμονικές για τη σκωληκοειδίτιδα αλλά 

μπορεί να είναι χρήσιμες για να επιβεβαιώσουν τη διάγνωση στους ασθενείς με άτυπη 

συμπτωματολογία. 

 

1.7.1  Αιματολογικές εξετάσεις.  

 

       Η λευκοκυττάρωση με αύξηση του ποσοστού των πολυμορφοπυρήνων και στροφή 

του τύπου προς τα αριστερά, είναι μια τυπική εικόνα της γενική αίματος. Παρ'όλα αυτά, 

φυσιολογικός αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων δεν αποκλείει την ύπαρξη οξείας 

σκωληκοειδίτιδας.  

 

1.7.2  Βιοχημικός έλεγχος  

 

        Η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) έχει αναφερθεί ότι μπορεί να είναι χρήσιμη στη 

διάγνωση της σκωληκοειδίτιδας. Αυτή η πρωτεΐνη παράγεται φυσιολογικά από το ήπαρ 

σε βακτηριακές λοιμώξεις και αυξάνεται γρήγορα μέσα στις πρώτες 12 ώρες. Η CRP 

στερείται ειδικότητας και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διακρίνει μεταξύ των 

περιοχών της μόλυνσης. Επίπεδα CRP μεγαλύτερα από 1 mg/dL αναφέρονται συχνά σε 

ασθενείς με  οξεία σκωληκοειδίτιδα.  Πολύ υψηλά επίπεδα CRP σε αυτούς τους ασθενείς 

υποδεικνύουν γαγγραινώδη εξέλιξη της ασθένειας, ειδικά εάν σχετίζεται με 

λευκοκυττάρωση με πολυμορφοπυρηνικό τύπο.  Η επαναφορά της CRP σε κανονικά 

επίπεδα συμβαίνει 12 ώρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. 

Οι ηπατικές και οι παγκρεατικές εργαστηριακές μεταβλητές (όπως SGOT, SGPT, 

χολερυθρίνη, ALP, λιπάση ορού, αμυλάση) μπορούν να υποβοηθήσουν στη 

διαφοροδιάγνωση σε ασθενείς με άτυπη εμφάνιση (Croat Med J., 2007) 

       Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, η μέτρηση του ουρικού 5- hydroxyindoleacetic 

οξέος (u-5-HIAA) θα μπορούσε να είναι ένας πρόωρος δείκτης της σκωληκοειδίτιδας. Η 

λογική τέτοιας μέτρησης σχετίζεται με το μεγάλο αριθμό κυττάρων που εκκρίνουν 

σεροτονίνη στη σκωληκοειδή. Τα επίπεδα u-5-HIAA αυξάνονται σημαντικά στην οξεία 

σκωληκοειδίτιδα και μειώνονται στη νέκρωση της σκωληκοειδούς. Επομένως, τέτοια 

μείωση θα μπορούσε να είναι ένα έγκαιρο σημείο  διάτρησης της σκωληκοειδούς.  
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1.7.3 Μοριακοί δείκτες που σχετίζονται με περιστατικά φλεγμονής της 

σκωληκοειδούς απόφυσης 

 

          Η τοπική παραγωγή του μορίου endothelin-1 (ET-1) από τα φαγοκύτταρα  

κύτταρα του αίματος και άλλα φλεγμονώδη κύτταρα μπορεί να αποτελέσει μοριακό 

δείκτη για τοπική φλεγμονή σε ιστολογικά φυσιολογική σκωληκοειδή απόφυση και 

μπορεί να ενοχοποιηθεί μαζί με άλλες κυτοκίνες που προκαλούν σκωληκοειδή 

ισχαιμία μέσο αγγειοσυστολής ( Yoon D.Y., 2002). 

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι κυτοκίνες δραστηριοποιούνται νωρίς στην οξεία 

φλεγμονή και σήψη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν δείκτες κλινικής 

σοβαρότητας. Τα επίπεδα της cytokine στην προ και μετεγχειρητική φάση είναι 

υψηλά τόσο στην διάτρητη όσο  και στην μη  διάτρητη σκωληκοειδίτιδα. Τα επίπεδα 

της IL1, IL2 και IL10 δεν διαφέρουν μεταξύ των ατόμων με σκωληκοειδίτιδα. 

Προεγχειρητικά τα επίπεδα  της  IL6 και IL8 στον ορό είναι υψηλότερα σε ασθενείς 

με  διάτρητη σκωληκοειδίτιδα ενώ τα επίπεδα της IL6 παραμένουν υψηλά 

μετεγχειρητικά. (Groselj-Grenc M., 2007). 

Ο πυρηνικός παράγοντας kappaB (NF-κB), έχει αποδειχθεί ότι ρυθμίζει την 

μεταγραφή του γονίδιου στόχου και διεγείρει την φλεγμονώδη αντίδραση των 

κυτοκινών σε διάφορες φλεγμονώδεις ασθένειες.    Εκτιμώντας το βαθμό ενεργότητας 

του NF-κB σε ασθενείς με  οξεία σκωληκοειδίτιδα και συσχετίζοντας την ενεργότητα 

με την κλινική εξάπλωση της ασθένειας συμπεραίνουμε ότι η δραστικότητα σύνδεσης 

του NF-κB  αυξάνεται σε ασθενείς με οξεία σκωληκοειδίτιδα και  σχετίζεται  με 

συμπτώματα περισσοτέρων των 24 ωρών ενώ  φτάνει στα φυσιολογικά επίπεδα 18 

ώρες μετά την χειρουργική επέμβαση (Pennington C, 2000). 

 

1.7.4. Απεικονιστικός έλεγχος.   

 

• Σε περίπτωση αμφιβολιών και στά μικρά παιδιά πρέπει να γίνεται α/α κοιλίάς σε 

ορθία θέση. Τα παθολογικά σημεία που μπορεί να φανούν σε μια απλή 

ακτινογραφία είναι: διατεταμένες εντερικές έλικες στο δεξιό λαγόνιο βόθρο ή και 

ύπαρξη υδραερικών επιπέδων, ύπαρξη κοπρολίθου στην σκωληκοειδή (περίπου 

στο 20% των περιπτώσεων), ύπαρξη περιτοναικού υγρού, ύπαρξη μαλακής μάζας 

στον δεξιό λαγόνιο βόθρο, ύπαρξη ελεύθερου περιτοναικού αέρα, εξαφάνιση της 

σκιάς του ψωίτη και ακόμα ένα σημείο διακοπής του αέρα στην ηπατική καμπή. 
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Μια φυσιολογική α/α κοιλίας δεν αποκλείει πάλι την ύπαρξη οξείας 

σκωληκοειδίτιδος. Περισσότερο πολύπλοκες ακτινολογικές εξετάσεις σπάνια 

χρειάζονται. (Old J., 2005). 

• Το υπερηχογράφημα κοιλίας που είναι ένα εξαίρετο διαγνωστικό μέσο 

χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο τελευταία για την διάγνωση της 

σκωληκοειδίτιδας. Φαίνεται οτι σε έμπειρα χέρια μπορεί να διαγνωσθεί το 90 % 

των περιπτώσεων, κυρίως όμως διαγιγνώσκει τα ενδοκοιλιακά αποστήματα, τόσο 

τα  προεγχειρητικά όσο και τα μετεγχειρητικά και γι`αυτό είναι πολύτιμη εξέταση 

στον κλινικό γιατρό (Kessler N., 2004). 

•  Αξονική τομογραφία:  Η CT με από του στόματος σκιαγραφικό μπορεί να 

βοηθήσει στη διάγνωση. Η ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού δεν είναι 

συνήθως απαραίτητη. Μπορεί να βοηθήσει στη διαφοροδιάγνωση της 

σκωληκοειδίτιδας από άλλες παθολογίες της πυέλου. Τα χαρακτηριστικά 

ευρήματα είναι μία σκωληκοειδής που δεν σκιαγραφείται, διατεταμένη, με 

πεπαχυσμένα τοιχώματα τόσο της ιδίας όσο και του τυφλού, μεγενθυμένους 

μεσεντέριους λεμφαδένες, και περισκωληκοειδική φλεγμονή ή παρουσία υγρού. 

Λόγω του κόστους της, η χρήση της CT περιορίζεται σε ασθενείς με ασαφή 

διάγνωση ή σοβαρή παχυσαρκία. Πρόσφατα, η ελικοειδής CT έχει καταδείξει 

υψηλή ευαισθησία και  ειδικότητα στη διαφοροδιάγνωση της σκωληκοειδίτιδας 

από άλλες καταστάσεις, και μπορεί να είναι οικονομικά αποδοτική σε σχέση με 

τον περιορισμό του αριθμού των μη απαραίτητων εγχειρήσεων (Hansen A.J., 

Young S.W., 2004 &  Nuno Pinto Leite 2005). 

 
1.8 Θεραπεία 
 
          Η θεραπεία της οξείας σκωληκοειδίτιδας  είναι πάντοτε χειρουργική. Η 

καθυστερημένη αφαίρεση της σκωληκοειδούς είναι λάθος. Καλύτερα να αφαιρεθεί μια 

φυσιολογική σκωληκοειδής παρά να καθυστερήσουμε να αφαιρέσουμε μια φλεγμονώδη. 

Προεγχειρητικά πρίν την εγχείρηση πρέπει οι άρρωστοι να ενυδατώνονται με ενδοφλέβια 

υγρά και να αρχίζει μονό ή διπλό αντιβιοτικό σχήμα, που θα εξαρτηθεί από την κλινική 

εικόνα. Ο πυρετός προεγχειρητικά αντιμετωπίζεται με αντιπυρετικά και χλιαρές 

κομπρέσες. Αν υπάρχουν σημεία σηπτικού shock θα χρησιμοποιηθούν και κορτικοειδή.  

Το είδος της τομής θα εξαρτηθεί απο τον χειρουργό. Στα παιδιά χρησιμοποιείται συχνά η 

εγκαρσία τομή κατά Lenz. Πολλοί όμως Παιδοχειρουργοί χρησιμοποιούν την κλασική 

λοξή Mc Berney τομή. Αν τα σημεία δίνουν την εντύπωση περιτονίτιδας , πολλοί θα 

χρησιμοποιήσουν μια κάθετη παράμεση τομή για να καθαρίσουν ευκολότερα την κοιλιά.   

 
 

25



          Ενδοφλέβια ενυδάτωση του ασθενούς μετεγχειρητικά  και μονό, διπλό ή τριπλό 

αντιβιοτικό σχήμα που θα εξαρτηθεί απο τα εγχειρητικά ευρήματα. Συνήθως σε μια απλή 

οξεία σκωληκοειδίτιδα μια κεφλοσπορίνη δεύτερης γενιάς αρκεί. Σε μια περιτονίτιδα θα 

πρέπει να καλυφθεί ο ασθενής για τα gram αρνητικά και τα αναερόβια επιπλέον με μια 

αμινογλυκοσίδη και μετροδιναζόλη. Η μετεγχειρητική καταστολή του πόνου γίνεται 

εύκολα στα παιδιά με υπόθετα παρακεταμόλης, αν και την πρώτη ημέρα ίσως χρειασθούν 

και ισχυρότερα αναλγητικά. Η κεφαλή του ασθενούς τίθεται υψηλότερα απο το σώμα με 

σκοπό να προληφθεί τυχόν υποδιαφραγματικό απόστημα. Η σίτιση επανέρχεται σταδιακά 

μετά τις πρώτες ενδείξεις κινητοποίησης του εντέρου. Συνήθως η παραμονή του 

ασθενούς διαρκεί απο 2 έως 7 ημέρες μετεγχειρητικά εξαρτώμενη απο τα εγχειρητικά 

ευρήματα και την ανάγκη λήψης αντιβιοτικών ενδοφλεβίως (Gupta R., 2006) 

          Επιπλοκές μπορεί να εμφανιστούν σε ασθενείς με σκωληκοειδίτιδα, με νοσηρότητα 

10%. Ο θάνατος είναι σπάνιος, αλλά μπορεί να παρουσιαστεί σε ασθενείς με βαριά 

περιτονίτιδα και σήψη. Η βαριάς μορφής φλεγμονή μπορεί να οδηγήσει σε παραλυτικό 

ειλεό. Μετεγχειρητικά, μπορεί να εμφανιστούν, ειδικά σε ασθενείς με επιπλεγμένη 

σκωληκοειδίτιδα, επίμονος ειλεός, συρίγγια στο τυφλό και πυελικά ή κοιλιακά 

αποστήματα. Γενικά, η έκβαση της οξείας σκωληκοειδίτιδας  είναι καλή. Οι ασθενείς 

μπορούν να επιστρέψουν στις δραστηριότητές τους σύντομα μετά από την εγχείρηση, και 

μόλις ο ασθενής αναρρώσει, καμία αλλαγή στον τρόπο ζωής (διατροφή, άσκηση) δεν 

απαιτείται μετά από τη σκωληκοειδεκτομή. Η πρόγνωση είναι άριστη. Στην 

πραγματικότητα, δεν έχει αναφερθεί θνησιμότητα στους ασθενείς χωρίς διάτρηση της 

σκωληκοειδούς. Το ποσοστό θνησιμότητας είναι λιγότερο από 1% εάν υπάρχει διάτρηση.           

Μια εξαίρεση είναι οι ηλικιωμένοι ασθενείς, οι οποίοι έχουν ένα ποσοστό θνησιμότητας 

που πλησιάζει το 5%. Ένα ενδιάμεσο ποσοστό θνησιμότητας (1-4%) αναφέρεται στα 

νήπια λόγω της υψηλής συχνότητας της διάτρησης που προκαλείται από την 

καθυστερημένη διάγνωση, λόγω των δυσκολιών στη διαφορική διάγνωση της 

σκωληκοειδίτιδας από άλλες καταστάσεις (Hansen A.J., 2004) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 

 

ΕΡΠΗΤΟΪΟΙ 
 
 

 2.1 Γενικά  
 
       Οι ερπητοϊοί οφείλουν το όνομά τους στην ελληνική λέξη «έρπω», λόγω των 

λανθανουσών, χρόνιων και υποτροπιαζόντων λοιμώξεων που προκαλούν. Η οικογένεια 

Herpesviridae περιλαμβάνει περίπου 100 ιούς. Μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί 8 από 

αυτούς ως υπεύθυνοι για λοιμώξεις στον άνθρωπο και χωρίζονται σε τρεις οικογένειες 

(πίνακας 2.1) .  

Πίνακας 2.1.: ερπητοϊοί που έχουν ταυτοποιηθεί. 

 

Αlpha herpesviruses Beta herpesviruses Gamma herpesviruses 

Herpes simplex virus type 1 
(HSV-1)  Cytomegalovirus (CMV) Epstein- Barr virus (EBV) 

Herpes simplex virus type 2 
(HSV-2)  

Human herpesvirus type 6 
(HHV-6) 

Human herpesvirus type 8 
(HHV-8), also known as 
Kaposi’s sarcoma-
associated herpesvirus 

Varicella zoster virus 
(VZV) 

Human herpesvirus type 7 
(HHV-7)   

      H υποοικογένεια Alphaherpesvirinae περιλαμβάνει τον ιό του απλού έρπητα τύπου 1 

(HSV-1) στοματικά και οφθαλμικά τραύματα (fever blisters), εγκεφαλίτιδα, τον ιό του 

απλού έρπητα τύπου 2 (HSV-2), γεννητικά και πρωκτικά τραύματα (φουσκάλες 

πυρετού), σοβαρές μολύνσεις νεογνών και τον ερπητοϊό του ανθρώπου τύπου 3 ή 

Varicella-Zoster (VZV), ανεμευλογιά (πρωταρχική μόλυνση), έρπης ζωστήρος 

(επανενεργοποίηση).  

       Η υποοικογένεια Betaherpesvirinae περιλαμβάνει τον ερπητοϊό του ανθρώπου τύπου 

5 ή κυτταρομεγαλοϊός (CMV), λοιμώδης μονοπυρήνωση, βαριάς μορφής εκ γενετής 

μόλυνση, μολύνσεις στους δέκτες αλλομοσχευμάτων (πνευμονία), τον ερπητοϊό του 

ανθρώπου τύπου 6 (HHV-6), Roseola στα νήπια (αρχική μόλυνση), μολύνσεις στους 

δέκτες αλλομοσχευμάτων (πνευμονία, αποτυχία μυελού), πιθανός ρόλος στην πολλαπλή 
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σκλήρυνση και τον ερπητοϊό του ανθρώπου τύπου 7 (HHV-7), μερικές περιπτώσεις 

roseola (αρχική μόλυνση) και πιτυρίαση.   

        Η υποοικογένεια Gammaherpesvirinae περιλαμβάνει τον ερπητοϊό του ανθρώπου 

τύπου 4 ή ιός Epstein-Barr (EBV), λοιμώδης μονοπυρήνωση (αρχική μόλυνση), 

περιλαμβάνει τους όγκους Β λεμφοκυττάρων (το λέμφωμα Burkitt, ανοσοβλαστικά 

λεμφώματα) συν το ρινοφαρυγγικό καρκίνωμα, μερικοί όγκοι Τ λεμφοκυττάρων και τον 

ερπητοϊό του ανθρώπου τύπου 8 (HHV-8), σάρκωμα Kaposi, όγκοι που 

συμπεριλαμβάνουν το Kaposi και κάποια λεμφώματα B λεμφοκυττάρων. 

       Για πολλά χρόνια, η επιδημιολογία των κοινών λοιμώξεων από ερπητοϊούς ήταν 

ασαφής. Το 1950, οι Burnet και Buddingh έδειξαν ότι ο ιός του απλού έρπητα μετά την 

πρωτοπαθή λοίμωξη, μπορούσε να μεταπέσει σε λανθάνουσα κατάσταση και να 

επανενεργοποιηθεί αργότερα μετά από κάποιο εκλυτικό αίτιο. Το 1954 ο Weller 

απομόνωσε τον ιό του έρπητα ζωστήρα και από την ανεμευλογιά και από τον έρπητα 

ζωστήρα, δείχνοντας ότι και για τις δύο νόσους υπεύθυνος είναι ο ίδιος ιός.  

       Οι ερπητοϊοι  διαφέρουν από άποψη γονιδιακής  ακολουθίας και πρωτεϊνών  αλλά 

όλοι είναι παρόμοιοι από άποψη δομής  ιϊκού καψιδίου και οργάνωσης του  γονιδιώματος 

τους.  Η διάμετρος των σωματιδίων των ερπητοϊών είναι 180-200 nm. Σε ένα πληθυσμό 

βιρίων, πολλά σωματίδια δεν έχουν έλυτρο και πολλά είναι άδεια καψίδια. Τα συστατικά 

του βιρίου διατάσσονται ως εξής: 1. DNA με ένα εσωτερικό κέλυφος διαμέτρου 75 nm, 

2. ένα εικοσαεδρικό καψίδιο διαμέτρου 95-105 nm το οποίο αποτελείται από 162 

εξαγωνικά καψομερίδια, 3. μία περιβάλλουσα κοκκιώδη ζώνη (tegument) αποτελούμενη 

από σφαιρικές πρωτεΐνες και 4. ένα περιβάλλον έλυτρο το οποίο περιέχει γλυκοπρωτεΐνες 

(εικ.2.1). 

 
                                         Εικόνα 2.1. Η δομή των ερπητοϊών 
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      Το DNA είναι ένα μεγάλο γραμμικό δίκλωνο μόριο, βάρους 130-230 kbp. Το 

γονιδίωμα τους φέρει μοναδικές μεγάλες (UL) και μοναδικές μικρές (US) 

κωδικοποιούσες περιοχές, οι οποίες περιβάλλονται από τελικές επαναλαμβανόμενες 

αλληλουχίες (IR). Οι επαναλαμβανόμενες αυτές αλληλουχίες αναστρέφονται 

επιτρέποντας την αναδιάταξη των περιοχών UL και US. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να 

υπάρχει το γονιδίωμα των ερπητοϊών σε τέσσερις ισομερείς μορφές (εικ.2). Eπίσης η 

ύπαρξη αυτών των αλληλουχιών επιτρέπει την κυκλοποίηση του DNA, που απαιτείται 

κατά την διάρκεια του διπλασιασμού.  

       Το μεγάλο γονιδίωμα των ερπητοϊών κωδικοποιεί για 100 περίπου πεπτίδια. Από 

αυτά πολλά είναι ένζυμα που ενέχονται στη σύνθεση του DNA, όπως η DNA 

πολυμεράση, ενώ άλλα εμπλέκονται στην διαδικασία της πρωτεϊνοσύνθεσης, όπως είναι 

οι πρωτεϊνικές κινάσες.  

       Το έλυτρο των ερπητοϊών περιέχει γλυκοπρωτεΐνες οι περισσότερες από τις οποίες 

φαίνεται να είναι απαραίτητες για να εκδηλωθεί η μολυσματική δράση του ιού. Η 

αλληλεπίδραση αυτών των γλυκοπρωτεϊνών με κυτταρικούς υποδοχείς του ξενιστή 

οδηγεί στην άμεση σύντηξη του ελύτρου με την κυτταρική μεμβράνη.  

       Ενδοκύττωση δεν είναι απαραίτητη, αλλά μπορεί να συμβεί (εναλλακτικός τρόπος 

διείσδυσης). Η σύντηξη εναποθέτει το καψίδιο μέσα στο κυτταρόπλασμα, και στη 

συνέχεια το καψίδιο μεταναστεύει στον πυρήνα. Το εσωτερικό κέλυφος του ιού 

εισέρχεται μέσω μίας πυρηνικής οπής και ακολούθως το DNA του ιού κυκλοποιείται. 

Από την RNA polymerase II του κυττάρου-ξενιστή παράγονται περίπου 50 αγγελιοφόρα 

RNAs (mRNAs). Διακρίνονται 3 ξεχωριστές κατηγορίες παραγόμενων mRNAs: τα α-

mRNAs (ή άμεσα πρώιμα) είναι οι πρωτεΐνες που συντίθενται πρώτες και επιτρέπουν την 

μεταγραφή του mRNA για την επόμενη ομάδα πρωτεϊνών (β ή πρώιμες). Τα β-mRNAs 

επιτρέπουν την συνέχιση της μεταγραφής του DNA, η οποία ακολουθείται από την 

εμφάνιση των τελευταίων πρωτεϊνών (γ-mRNAs ή όψιμων).  

       Η γονιδιακή έκφραση ρυθμίζεται ως εξής: εάν η μετάφραση διακοπεί νωρίς μετά την 

λοίμωξη, τα α-mRNAs συσσωρεύονται στον πυρήνα, και δεν μεταγράφονται άλλα ιικά 

mRNAs. Η σύνθεση των πρώιμων γονιδιακών προϊόντων απενεργοποιεί τα α-mRNAs 

και αποτελεί την έναρξη για την αντιγραφή του DNA. Κάποιες από τις όψιμες πρωτεΐνες 

παράγονται ανεξάρτητα από την αντιγραφή του DΝA ενώ άλλες παράγονται μόνο μετά 

την αντιγραφή.  

       Τόσο οι α όσο και οι β πρωτεΐνες είναι απαραίτητες για τον γονιδιακό διπλασιασμό. 

Στην αντιγραφή εμπλέκονται μία εξαρτώμενη από το DNA του ιού DNA πολυμεράση 

και μία πρωτεΐνη συνδέουσα το DNA, σε συνδυασμό με μία πλειάδα ενζύμων όπως είναι 
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η κινάση της θυμιδίνης, τα οποία τροποποιούν την κυτταρική βιοχημεία του ξενιστή.         

Επιπλέον, για την αντιγραφή του ιϊκού γενώματος απαιτούνται και κυτταρικές πρωτεΐνες, 

και για αυτόν τον λόγο η αντιγραφή του HSV λαμβάνει χώρα στον πυρήνα. Τελικώς 

μόνο το 25% του ιϊκού DNA/παραγόμενη πρωτεΐνη ενσωματώνεται σε βίρια. Τα 

υπόλοιπα συσσωρεύονται μέσα στο κύτταρο του ξενιστή το οποίο τελικά πεθαίνει. Το 

αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η παραγωγή χαρακτηριστικών σωματιδίων με 

πυρηνικά έγκλειστα. Η αντιγραφή του ιικού DNA αποτελεί τον στόχο αρκετών επιτυχών 

αντιικών φαρμάκων, όπως η ακυκλοβίρη.  

 

2.2 Οι ιοί του απλού έρπητα HSV-1 και HSV-2 
 
2.2.1 Γενικά   
 
       Οι ιοί του απλού έρπητα 1 και 2 αποτελούν τους πλέον σημαντικούς παθογόνους για 

τον άνθρωπο εκπροσώπους της οικογένειας των ερπητοϊών. Ο τύπος HSV-1 συνδέεται με 

λοιμώξεις του προσώπου και εγκεφαλίτιδα, ενώ ο τύπος HSV-2 προκαλεί λοιμώξεις στα 

γεννητικά όργανα και μπορεί να μεταδοθεί από την μητέρα στο έμβρυο. Και οι δύο ιοί 

καταλείπουν λανθάνουσες λοιμώξεις στους αισθητικούς νευρώνες, και κατά την 

επανενεργοποίησή τους προκαλούν εστίες κοντά στα σημεία εισόδου τους στο σώμα 

(Whitley,2001).  

       Οι HSV-1 και HSV-2 έχουν διαφορετικούς τρόπους μετάδοσης, η επίπτωσή τους 

είναι παγκόσμια και ανεξάρτητη από τις εποχιακές συνθήκες, και μολύνουν μόνον 

ανθρώπους. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν έρθει κάποια στιγμή της ζωής τους σε 

επαφή με τον ιό και σε αυτούς ο ιός παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση και μπορεί να 

επανενεργοποιηθεί. Η ορομετατροπή μετά από μόλυνση με HSV-1 σε λιγότερο 

αναπτυγμένες χώρες λαμβάνει χώρα σε ασθενείς νεαρότερης ηλικίας (30% των παιδιών 

κάτω των 5 ετών και 70-80-% των εφήβων). Η λοίμωξη με HSV-2 είναι σεξουαλικώς 

μεταδιδόμενη. 20-30 % των εφήβων είναι οροθετικοί για τον HSV-2 και το ποσοστό 

αυτό αυξάνει στο 35-60% για ασθενείς ηλικίας 60 ετών. Παράγοντες που σχετίζονται με 

την λοίμωξη από HSV-2 περιλαμβάνουν το φύλο (συχνότερα σε γυναίκες), την φυλή 

(συχνότερα σε Αφρο-Αμερικανούς), την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό των 

σεξουαλικών συντρόφων (Nahmias,1990). 

       Οι βιολογικές ιδιότητες του HSV που καθορίζουν την πορεία της λοίμωξης από 

αυτόν είναι η ικανότητά του να εισδύει στα νευρικά κύτταρα, η νευροτοξικότητα και η 

ικανότητα παραμονής του σε λανθάνουσα κατάσταση στα ραχιαία γάγγλια και σε άλλες 

θέσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος. Για την έναρξη της λοίμωξης, ο ιός πρέπει 
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να έρθει σε επαφή με τους βλεννογόνους ή με δέρμα που να παρουσιάζει λύση της 

συνέχειάς του (εικ. 2.2-2.3). Ο τύπος της λοίμωξης που θα επακολουθήσει είναι 

συνάρτηση της κατάστασης του ανοσοποιητικού συστήματος. Έτσι, ασθενείς που δεν 

έχουν έρθει ποτέ σε επαφή με τον ιό (είναι δηλαδή οροαρνητικοί), μετά την πρώτη τους 

έκθεση σε αυτόν θα αναπτύξουν «πρωτοπαθή» λοίμωξη. Η «αρχική» λοίμωξη λαμβάνει 

χώρα όταν ένας ασθενής που έχει αντισώματα είτε για τον HSV-1 είτε για τον HSV-2, 

μολυνθεί για πρώτη φορά με τον άλλο τύπο του ιού (Whitley).  

       Ακολούθως, ο ιός από την αρχική θέση προσβολής μεταναστεύει εντός 48 ωρών 

στους αισθητικούς νευρώνες, όπου παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση. Αυτό 

πρακτικά φανερώνει την αδυναμία των διαφόρων αντιερπητικών φαρμάκων και 

εμβολίων να προστατεύσουν ή να προλάβουν την λανθάνουσα κατάσταση του ιού. Η 

εγκατάσταση του ιού στα γάγγλια γίνεται πιθανώς για να προφυλαχθεί ο ιός από το 

ανοσοποιητικό σύστημα του ξενιστή. Κατά την λανθάνουσα φάση, το DNA του ιού 

βρίσκεται σε επισωματική μορφή εντός των νευρώνων και εκφράζονται από τον ιό μόνο 

περιορισμένες πρωτεΐνες που απαιτούνται για την διατήρηση αυτής της λανθάνουσας 

φάσης.  

        Παράγοντες που επανενεργοποιούν τον ιό ώστε να επανέλθει στην περιφέρεια και 

να εκδηλώσει την λοιμογόνο δράση του (υποτροπή της νόσου) περιλαμβάνουν κόπωση, 

ανοσοκαταστολή, εξασθένηση, stress, υπεριώδης ακτινοβολία και ιστική καταστροφή. 

Για την ενεργοποίηση του ιού συμμετέχει ενεργά το γονίδιο που κωδικοποιεί την 

πρωτεΐνη ICPO, οπότε ο ιός μεταπίπτει στην ενεργό (λυτική) φάση. Άλλες πρωτεΐνες που 

ενέχονται στην ενεργοποίηση του ιού είναι οι VP16, ICP4 και ICP27 (Ward,1994).  

 

 

          
Εικ.2.2.: Πορεία της λοίμωξης από ΗSV-1      Εικ.2.3.: Πορεία της λοίμωξης από ΗSV-2 
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2.2.2 Κλινική εικόνα  

 

       Οι πρωτοπαθείς, οι αρχικές και οι υποτροπιάζουσες ερπητικές λοιμώξεις μπορεί να 

είναι ασυμπτωματικές. Η συμπτωματική πρωτοπαθής λοίμωξη από τον HSV-1 

χαρακτηρίζεται από εστίες στον βλεννογόνο του στόματος και των ούλων (διάρκειας 2-3 

εβδομάδων) και εμπύρετο (38.3oC-40οC) το οποίο υποχωρεί εντός 3-5 ημερών. Οι 

φυσαλίδες εμφανίζονται σαν λευκωπές πλάκες στη γλώσσα, την υπερώα και τον 

φάρυγγα, οι οποίες στη συνέχεια εξελκώνονται και καλύπτονται από ψευδομεμβράνες. 

Συνυπάρχει λεμφαδενοπάθεια. Εξελκωμένες εστίες εντός της στοματικής κοιλότητας 

είναι ενδεικτικές πρωτολοίμωξης, ενώ εστίες στην περιοχή των χειλέων υποδηλώνουν 

υποτροπιάζουσα λοίμωξη (εικ.2.4-2.5).  

       Οι υποτροπιάζουσες λοιμώξεις από τον HSV-1 χαρακτηρίζονται από άλγος, καύσος 

και κνησμό τα οποία προηγούνται της εμφάνισης των εστιών κατά λίγες ώρες. 

Ακολούθως, εμφανίζονται οι φυσαλίδες με συνηθέστερες θέσεις εντόπισής τους τα χείλη, 

τα ρουθούνια, οι παρειές και τα βλέφαρα. Το υγρό των φυσαλίδων αρχικά είναι διαυγές 

και αργότερα γίνεται οροπυώδες. Στην συνέχεια οι φυσαλίδες σπάνε, σχηματίζονται 

εφελκίδες και οι βλάβες επουλώνονται μέσα σε 8-10 ημέρες (Spruance,1977).  

       Η πρωτοπαθής λοίμωξη των οφθαλμών από τον HSV-1 προκαλεί ερπητική 

κερατοεπιπεφυκίτιδα που χαρακτηρίζεται από έντονη πυώδη επιπεφυκίτιδα με 

θολερότητες και επιπολής εξελκώσεις του κερατοειδούς (γεωγραφικά έλκη). Οι 

προωτιαίοι λεμφαδένες είναι διογκωμένοι και οι υποτροπές συχνές.  

      Η ερπητική εγκεφαλίτιδα χαρακτηρίζεται από εμπύρετο, παραισθήσεις και 

παραλύσεις. Ο HSV μπορεί να προσβάλλει όλες τις περιοχές του νευρικού συστήματος 

προκαλώντας μηνιγγίτιδα και μυελίτιδα. Η νόσος είναι συχνά θανατηφόρος.  

      
Εικ.2.4.: Πρωτολοίμωξη (στοματίτιδα) Εικ.2.5.: Υποτροπιάζουσα λοίμωξη  

                                                                                         (επιχείλιος έρπης) 

 
       Οι πρωτοπαθείς γεννητικές λοιμώξεις από τον HSV-2 εμφανίζονται σαν κυστίδια τα 

οποία στη συνέχεια διαπυούνται και εξελκώνονται. Συνυπάρχει καυσαλγία και 
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λεμφαδενοπάθεια. Στον άνδρα εντοπίζονται στη βάλανο, στην ακροποσθία ή στο σώμα 

του πέους. Στην γυναίκα, οι βλάβες βρίσκονται στα έξω γεννητικά όργανα, στον κόλπο 

και στον τράχηλο της μήτρας (εικ.2.6). (Corey,1983). Οι μη πρωτοπαθείς αρχικές 

γεννητικές λοιμώξεις προκαλούν ηπιότερα συμπτώματα από τις πρωτοπαθείς διότι τα 

αντισώματα έναντι στον HSV-1 ελαττώνουν την βαρύτητα της νόσου από τον HSV-2.  

       Οι υποτροπιάζουσες γεννητικές ερπητικές λοιμώξεις στους άνδρες παρουσιάζονται 

ως 3-5 φυσαλίδες στο σώμα του πέους. Στις γυναίκες εμφανίζονται ως κυστικές και 

ελκωτικές βλάβες στην περιοχή των γεννητικών οργάνων. Η διάρκεια της νόσου είναι 8-

10 ημέρες και το 1/3 των ασθενών θα παρουσιάσει πάνω από 6 επεισόδια υποτροπών 

ετησίως.  

 

                                            
Εικ.2.6.: Γεννητικές λοιμώξεις από τον HSV-2  
 
 
 
 
2.2.3 Θεραπεία –Ανοσοποίηση 
 
        Η ακυκλοβίρη (ACV) είναι το φάρμακο εκλογής για τη θεραπεία και σε μερικές 

περιπτώσεις για τη πρόληψη λοιμώξεων από HSV. Είναι διαθέσιμα σκευάσματα 

ενδοφλέβια, από του στόματος και για τοπική επίθεση. 

        Δεν υπάρχει ακόμη διαθέσιμο εμβόλιο για τους ιούς HSV-1 και HSV-2. Θα υπήρχε 

ενδεχομένως λόγος για ανοσοποίηση προς τον HSV-2 πριν την εφηβεία, αλλά το κόστος 

και ο κίνδυνος που σχετίζονται με ένα τέτοιο εμβολιασμό αποτρέπουν από την εφαρμογή 

του, ειδικά τώρα που υπάρχει διαθέσιμη αποτελεσματική αντιική θεραπεία.Δεν υπάρχει 

ακόμη διαθέσιμο εμβόλιο για τους ιούς HSV-1 και HSV-2. Θα υπήρχε ενδεχομένως 

λόγος για ανοσοποίηση προς τον HSV-2 πριν την εφηβεία, αλλά το κόστος και ο 

κίνδυνος που σχετίζονται με ένα τέτοιο εμβολιασμό αποτρέπουν από την εφαρμογή του, 

ειδικά τώρα που υπάρχει διαθέσιμη αποτελεσματική αντιική θεραπεία.  
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2.3 Ο ιός της Ανεμευλογιάς (Varicella Zoster Virus ή HHV-3) 

 

2.3.1. Γενικά 

 

        Ο ιός της ανεμευλογιάς/ζωστήρος έχει μόνο έναν ορότυπο. Η ανεμευλογιά είναι η 

πρωτολοίμωξη, ενώ ο ζωστήρ είναι η κλινική υποτροπή, που επέρχεται μετά από πολλά 

χρόνια.  

        Η νόσος μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η πύλη εισόδου είναι το 

αναπνευστικό σύστημα, όπου ο ιός πολλαπλασιάζεται αρχικώς, ακολουθεί ιαιμία και 

επινέμηση του λεμφικού συστήματος, όπου γίνεται δεύτερη φάση πολλαπλασιασμού. 

Περίπου 15 ημέρες μετά τη μόλυνση ο ιός φτάνει στο δέρμα, όπου πολλαπλασιάζεται 

πάλι. Ιστολογικά στις βλάβες παρατηρείται εστιακή εκφύλιση της επιδερμίδος, εξοίδηση 

των κυττάρων και ενδοπυρηνικά έγκλειστα, πολλές φορές σε πολυπύρηνα κύτταρα. 

Ακολουθεί κυτταρόλυση, δημιουργία φυσαλίδος στο υγρό της οποίας αθροίζονται 

κύτταρα φλεγμονής και δημιουργείται φλύκταινα, η οροφή της οποίας ξηραίνεται, 

εφελκιδοποιείται και αποπίπτει χωρίς ουλή, εκτός αν η βλάβη επιμολυνθεί.  

Στον ζωστήρα συχνά παραμένει μελάγχρωση για αρκετό καιρό. Η συμπλήρωση του 

κύκλου και η ίαση στην ανεμευλογιά οφείλεται αφενός στη χημική, κυρίως όμως στην 

κυτταρική ανοσία, γι' αυτό και σε διαταραχές της τελευταίας η νόσος παίρνει βαρύτατη 

γενικευμένη μορφή. Υπό κανονικές συνθήκες ο ιός περιορίζεται σε ένα ή περισσότερα 

γάγγλια των οπισθίων ριζών όπου λαθροβιώνει, παρουσία κυκλοφορούντων 

αντισωμάτων, αλλά στο 20% των ατόμων η νόσος αναζωπυρώνεται ως ζωστήρ μετά από 

μερικές δεκαετίες. Ο ιός τότε μετακινείται προς το δέρμα του αντίστοιχου δερμοτομίου. 

Αυτό μπορεί να συμβεί και χωρίς εμφανή διαταραχή της κυτταρικής ανοσίας, όταν όμως 

αυτή υπάρχει, η εμφάνιση ζωστήρος είναι συχνή και μπορεί να συνοδεύεται από βαριά 

γενικευμένη νόσο. 

Στα εύκρατα και ψυχρά κλίματα η ανεμευλογιά έχει χειμερινό -εαρινή κατανομή, 

ενώ ο ζωστήρ παρουσιάζεται όλο το έτος. Η ανεμευλογιά παρουσιάζεται κυρίως σε 

παιδιά 4- 10 ετών, αλλά και μεγαλύτερα, ενώ περίπου 10% ενηλικιώνονται χωρίς να 

νοσήσουν. Ο ζωστήρ παρατηρείται κυρίως σε άτομα μεγάλης ηλικίας.  
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 2.3.2 Κλινική εικόνα 

 

2.3.2.1 Ανεμευλογιά 

       Η ανεμευλογία , γνωστή σαν chickenpox, είναι μια ήπια λοίμωξη των 

παιδιών που μπορεί να είναι πιο σοβαρή στους ενήλικους προχωρώντας περιστασιακά 

στην πνευμονία. Η επώαση διαρκεί από 7 - 23 ημέρες, συνήθως, όμως γύρω στις δύο 

εβδομάδες. Η νόσος αρχίζει με το εξάνθημα, αλλά σπανίως προηγείται γριπώδης 

συνδρομή, ιδίως στους ενήλικες. Το εξάνθημα είναι κεντρομόλο και αφορά τις 

εσωτερικές επιφάνειες που δεν δέχονται πίεση, π. χ. τις έσω επιφάνειες βραχιόνων και 

μηρών, μεσοπλάτια χώρα, μασχάλες κ. λ. π. Σπανίως προσβάλλονται οι παλάμες και τα 

πέλματα, συνήθως όμως το τριχωτό της κεφαλής. Το εξάνθημα αποτελείται αρχικώς από 

ερυθρές κηλίδες που διαδοχικά γίνονται βλατίδες και φυσαλίδες που ρήγνυται και 

εφελκιδοποιούνται (εικόνα 7). Το χαρακτηριστικό είναι οι διαδοχικές εκθύσεις επί 

αρκετές ημέρες με αποτέλεσμα να παρατηρούνται ταυτοχρόνως βλάβες διαφορετικών 

σταδίων, κάτι που δεν συμβαίνει σε άλλες εξανθηματικές νόσους.   Μερικές φορές οι 

βλάβες επιμολύνονται οπότε μένει ουλή. Σπανιότατα παρατηρείται δευτερογενής 

βακτηριακή πνευμονία, αλλά και ο ίδιος ο ιός μπορεί να προσβάλει τους πνεύμονες (1 

ανά 400 ασθενείς), σπανίως των κατά τα άλλα υγιών ατόμων (παρ' όλο ότι η προσβολή 

μπορεί να είναι ασυμπτωματική ώστε η ακριβής επίπτωση δεν είναι γνωστή, κατά τίνας 

δε, υπερβαίνει το 15% των προσβαλλόμενων, από τους οποίους μόνο το 14 δίδει ιστορικό 

βήχα), συχνά όμως και με επικίνδυνη βαρύτητα σε ανοσοκαστολή (λευχαιμία, λέμφωμα, 

λήψη κορτικοειδών, ανοσοκατασταλτικών, AIDS κ. λ. π.). Βήχας, θωρακικός πόνος, 

δύσπνοια και κυάνωση είναι τα κύρια χαρακτηριστικά. Συχνά η επιπλοκή αυτή 

ακολουθεί κεραυνοβόλο πορεία και οδηγεί σε θάνατο από ARDS. Αν το άτομο επιζήσει 

παραμένουν ισοβίως στικτές σκιάσεις στους πνεύμονες. Σπάνια επιπλοκή είναι η 

εγκεφαλίτιδα, με παρεγκεφαλιδική αταξία. Η εγκεφαλίτιδα είναι συχνότερη και βαρύτερη 

σε ανοσοκαταστολή. Σε μερικούς αρρώστους παρατηρείται αιμορραγικό εξάνθημα και 

γενική αιμορραγική διάθεση για άγνωστους λόγους, ενώ υπάρχει και συσχέτιση της 

ανεμευλογιάς με το σύνδρομο Reye. 

Παλαιότερες μελέτες δεν είχαν κατορθώσει να αποδείξουν εμβρυοπάθεια αλλά 

σιγά - σιγά φάνηκε ότι νόσος της εγκύου τους πρώτους μήνες της κυήσεως μπορεί να 

οδηγήσει σε εμβρυϊκές βλάβες του τύπου των δερματικών ουλών, υποπλασίας μελών, 

μυϊκής ατροφίας, ψυχοκινητικής καθυστερήσεως, υποτυπωδών δακτύλων, φλοιώδους 

ατροφίας, χοριοαμφιβληστροειδίτιδος και καταρράκτου, ενώ λοίμωξη στο τέλος της 

εγκυμοσύνης οδηγεί σε νεογνική νόσο που συνήθως είναι διάσπαρτη και βαριά.  
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                Εικ.2.7:  Ανεμευλογία (chickenpox), ανεμευλογιοείδες εξάνθημα. 

 

2.3.2.2 Έρπης ζωστήρας 

 

 Ερπης Ζωστήρας  (shingles) είναι μια εκδήλωση της μόλυνσης varicella. Η 

επαναενεργοποιήση ή η υποτροπιάζουσα λοίμωξη συμβαίνει πολλά χρόνιας μετά την 

πρωτογενή λοίμωξη και έχει σχέση με τα ανοσοκατασταλμένα άτομα. Το 16% των 

οροθετικών ατόμων αναμένεται να εκδηλώσουν την ασθένεια. Οι βλάβες είναι 

περιορισμένες  στις περιοχές του δέρματος  που νερώνονται  από τα αισθητήρια νεύρα 

των ραχιαίων γαγγλίων, πρώτιστα της  θωρακικής και οσφυϊκής  περιοχής (εικ.2.8). 

Αυτοί οι νευρικοί ιστοί είναι πιθανά η θέση  της λανθάνουσας μόλυνσης από VZV. 

Προηγείται αίσθημα καύσου, νυγμώδεις πόνοι και ευαισθησία στην αφή και ακολουθεί 

έκθυση φυσαλίδων σε ερυθηματώδη βάση. Η προσβολή του τριδύμου αφορά κατά πολύ 

συχνότερα τον πρώτο κλάδο, οπότε προσβάλλεται το άνω βλέφαρο, επιπεφυκώς, 

σκληρός, κερατοειδής και ίρις. Όταν προσβάλλονται τα ιερά γάγγλια εκτός από 

δερματικές βλάβες παρατηρείται κατακράτηση ούρων, συμπτώματα ουρολοιμώξεως και 

καμιά φορά αιμορραγική κύστης. 

Όπως και με την ανεμευλογιά, ο ζωστήρ παίρνει βαριά, διάσπαρτη μορφή σε 

ανοσοκαταστολή, οπότε παρατηρείται και ανεμευλογιοείδες εξάνθημα σε όλο το σώμα.  

Σχεδόν όλοι οι άρρωστοι έχουν έντονο πόνο στην περιοχή των βλαβών, που υποχωρεί 

μετά 2-3 εβδομάδες. Ένα δυσάρεστο επακόλουθο του έρπητα ζωστήρα είναι η εμφάνιση 

της βασανιστικής μεθερπητικής νευραλγίας που παραμένει συνήθως για ένα περίπου 

χρόνο. Η μεθερπητική νευραλγία είναι έντονος πόνος που επιμένει ή υποτροπιάζει μετά 

την επούλωση των δερματικών βλαβών. Συμβαίνει στο 10-15 % του συνόλου των 

ασθενών με έρπητα ζωστήρα.  Κυρίως συμβαίνει ι σε ασθενείς ηλικίας άνω των 60 ετών 

ενώ είναι σπάνιος σε ασθενείς κάτω των 40 ετών. 
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Σπανίως παρατηρείται εγκεφαλίτιδα που οδηγεί σε κώμα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις 

παρατηρούνται παραλύσεις (οφθαλμοπληγία, παράλυση προσωπικού, μυών των άκρων 

κ.λ.π.) που θεωρείται ότι οφείλονται σε κεντρομόλο επέκταση της νόσου και προσβολή 

κινητικών νευρώνων μέσω του ΚΝΣ. 

    
Εικ.2.8: Έρπης Ζωστήρας  (shingles), ανεμευλογιοείδες εξάνθημα 

 

2.3.3.Διάγνωση  

       Η διάγνωση κλινικά είναι εύκολη. Μερικές φορές σε ανοσοκατεσταλμένους 

χρειάζεται επιβεβαίωση. Με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο μπορεί γρήγορα να διαπιστωθεί 

αν υπάρχουν ιοί της ομάδας του έρπητος ενώ βοηθά και η ιστολογική εικόνα των 

πολυπυρήνων γιγαντοκυττάρων. Μέθοδοι ανοσοφθορισμού δίνουν πιο ακριβή διάγνωση 

για το είδος του ίου, όπως και η απομόνωση του ιού από υλικό βλαβών, που αντιθέτως με 

τον απλό έρπητα απαιτεί πολλές ημέρες. Η ανίχνευση αντισωμάτων χρησιμοποιείται 

λιγότερο διαγνωστικά και περισσότερο για τον καθορισμό της τυχόν υπάρξεως ανοσίας 

σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα. 

       Η δοκιμασία σύνδεσης συμπληρώματος και ανοσοφθορισμού είναι οι μοναδικές 

πρακτικές μέθοδοι για την ορολογική διάγνωση μόλυνσης με ιούς της ανεμευλογιάς και 

έρπητα ζωστήρα. Η παρουσία υψηλού τίτλου συμπληρώματος σε ορούς λαμβανόμενους 

κατά την οξεία φάση της νόσου με έρπητα ζωστήρα αποκλείει περαιτέρω αύξηση του 

τίτλου.  

Κατά την αρχική μόλυνση της ανεμοβλογιάς ο τίτλος σύνδεσης συμπληρώματος μπορεί 

να ευρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα τους πρώτους 6 - 12 μήνες, πράγμα που μικραίνει την 

αξία της μεθόδου στον έλεγχο της ανοσίας στον άνθρωπο. Πρόσφατες μελέτες έχουν 

δείξει ότι ασθενείς με απλό έρπητα παρουσίασαν αύξηση, κατά 4 φορές ή περισσότερο, 

στον τίτλο σύνδεσης συμπληρώματος με αντιγόνο ανεμευλογιάς - ζωστήρα. Η 

πιθανότητα διασταυρούμενης αντίδρασης μεταξύ απλού έρπητα και ανεμευλογιάς – 

ζωστήρα έχει πολλές φορές τονιστεί. 
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2.3.4  Θεραπεία –Ανοσοποίηση 

 

       Σε φυσιολογικά άτομα δεν χρειάζεται καμία θεραπεία για την ανεμευλογιά. Σε 

ανοσοκατεσταλμένους αφενός διακόπτεται η χορήγηση ή τουλάχιστον μειώνεται η 

δοσολογία κορτικοειδών ή ανασοκατασταλτικών, αφ' ετέρου δε χορηγείται ασυκλοβίρη 

5-10 mg/kg ανά 8ωρο επί 5 τουλάχιστον ημέρες. Αν και η δράση της ασυκλοβίρης είναι 

ασθενέστερη κατά του ιού της ανεμοβλογιάς από ότι κατά του ιού του απλού έρπητος εν 

τούτοις φαίνεται ότι και εδώ ωφελεί, ιδίως αν δοθεί εγκαίρως. Σταματά η έκθυση νέων 

βλαβών και μειώνεται η πιθανότητα γενικεύσεως της νόσου. 

       Στον ζωστήρα χορηγούνται αναλγητικά, ενώ τα κορτικοειδή έχουν χρησιμοποιηθεί 

αρκετά, χωρίς επαρκή αιτιολόγηση. Μειώνεται η διάρκεια της διασποράς ιών και 

επιτυγχάνεται η ίαση, αλλά δεν μειώνεται η συχνότητα της νευραλγίας. Νεότερα 

φάρμακα όπως η βρωμοβινυλδεοξυουριδίνη ίσως αποδειχθούν αποτελεσματικότερα.  

Σε ορισμένες κατηγορίες αρρώστων ενδείκνυται να χορηγηθεί υπεράνοση 

ανοσοσφαιρίνη μετά από έκθεση σε ανεμοβλογιά ή ζωστήρα. Η χορήγηση πρέπει να 

γίνεται εντός 96 ωρών και αφορά άτομα χωρίς ιστορικό ανεμοβλογιάς που πάσχουν από 

λευχαιμία, λέμφωμα, νεοπλάσματα για τα οποία χορηγούνται κυτταροτοξικά φάρμακα, 

πρωτογενή σύνδρομα ανοσολογικής ανεπάρκειας, AIDS, λήπτες μεταμοσχεύσεως 

μυελού, όπως και άτομα που λαμβάνουν μεγάλες δόσεις κορτικοειδών, και πρόωρα ή 

νεογνά μητέρων που έπαθαν ανεμοβλογιά στο τέλος της κυήσεως. Επιβεβαίωση για την 

απουσία ανοσίας γίνεται με μέτρηση αντισωμάτων στον ορό. Η υπεράνοση 

ανοσοσφαιρίνη δεν προλαμβάνει την εκδήλωση της νόσου, αλλά μειώνει τη βαρύτητα 

και την θνητότητα. 

        Ένα εμβόλιo έναντι τoυ έρπητα ζωστήρα από ζώντες εξασθενημένoυς ιoύς 

(Oka/Merck) αναπτύσσεται επί τoυ παρόντoς με την εμπoρική oνoμασία ZostavaxΤΜ. 

Τo εμβόλιo μείωσε τo συνoλικό φoρτίo τoυ πόνoυ και της ενόχλησης πoυ πρoκαλoύνται 

από τoν έρπητα ζωστήρα κατά 61%, σύμφωνα με μία νέα μελέτη που συνέκρινε το 

ερευνητικό εμβόλιο με εικονικό φάρμακο σε περισσότερους από 38.500 άνδρες και 

γυναίκες ηλικίας 60 ετών ή μεγαλύτερους. Στη μελέτη αυτή το εμβόλιο μείωσε επίσης 

κατά 67% την επίπτωση της μεθερπητικής νευραλγίας και την επίπτωση τoυ έρπητα 

ζωστήρα κατά 51%. Περαιτέρω μελέτες θα καθορίσουν αν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο 

σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα ή και στο γενικό πληθυσμό.  
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2.4 Ο Κυτταρομεγαλοϊός (CMV)  
 
2.4.1 Γενικά  
 

       Ο κυτταρομεγαλοϊός (CMV ή HHV-5) ανήκει στην οικογένεια των στους β-

ερπητοϊών. Οι λοιμώξεις από CMV, οι περισσότερες από τις οποίες είναι υποκλινικές, 

είναι συχνές σε όλον τον κόσμο. Η συχνότητα της CMV λοίμωξης σε ένα δεδομένο 

πληθυσμό συσχετίζεται άμεσα με το χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, με συνθήκες 

συνωστισμού και με κακή υγιεινή (Collier,1995). Παρόλο που λίγα είναι γνωστά για την 

μετάδοση του ιού μεταξύ ατόμων, ο κίνδυνος απόκτησης CMV λοίμωξης είναι εν μέρει 

κατανοητός για ορισμένες ομάδες ηλικιών. Η λοίμωξη μπορεί να μεταδοθεί στο 

νεογέννητο κατά την δίοδό του μέσα από τον γεννητικό σωλήνα, όπου οι εκκρίσεις 

τραχήλου και κόλπου μπορεί να περιέχουν μολυσματικό ιό. Ο CMV μπορεί επίσης να 

μεταδοθεί στο νεογέννητο με το μητρικό γάλα κατά τον θηλασμό (Stagno,1983). Ως εκ 

τούτου, η αποβολή του CMV στα ούρα ή την σίελο είναι συχνή σε υγιή μικρά παιδιά, 

ιδιαίτερα σε παιδικούς σταθμούς. Είναι πιθανόν η ευρέως διαδεδομένη λοίμωξη ανάμεσα 

σε ασυμπτωματικά παιδιά να παίζει σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση του ιού σε άλλα 

παιδιά και ενήλικες. Παρόλο που ο κίνδυνος λοίμωξης μετά από δεδομένη επαφή με 

ασυμπτωματικό άτομο που αποβάλλει τον ιό φαίνεται να είναι πολύ χαμηλός, ο ιός 

βρίσκεται σε τέτοια έκταση παντού, ώστε αναμφίβολα παρουσιάζονται επανειλημμένες 

ευκαιρίες έκθεσης. Υπάρχουν ενδείξεις ότι σε έφηβους και ενήλικες μολυσματικός ιός 

που υπάρχει στις κολπικές εκκρίσεις, το σπέρμα και την σίελο μπορεί επίσης να 

μεταδοθεί με την σεξουαλική δραστηριότητα. Τελικά είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι 

σε οποιαδήποτε ομάδα ηλικιών ο ιός μπορεί να μεταφερθεί από το δότη στο λήπτη με τις 

μεταγγίσεις αίματος και την μεταμόσχευση οργάνων (νεφρού, καρδιάς, πνευμόνων και 

ήπατος) (Ergazaki,1994). 

       Ένα από τα πιο μελετημένα γονίδια του CMV είναι το άμεσα πρώιμο γονίδιο ΙΕ2 το 

οποίο ενεργοποιεί τόσο την ιική όσο και την κυτταρική έκφραση γονιδίων. 

Κατά την λοίμωξη με τον CMV, ιικά σωμάτια με έλυτρο παρατηρούνται με την μορφή 

κενοτοπίων στο κυτταρόπλασμα και συντήκονται με τις κυτταρικές μεμβράνες 

επιτρέποντας την έξοδο των ώριμων σωματιδίων του ιού. Ιικά σωμάτια ωριμάζουν 

επίσης στο σύστημα Golgi και εξέρχονται από το μολυσμένο κύτταρο κατά τον ίδιο 

τρόπο, παρασύροντας κατά την έξοδό τους γλυκοπρωτεΐνες της εξωτερικής μεμβράνης 

του κυττάρου-ξενιστή, που είναι ειδικές για τον ιό.  

       Εισαγωγή του καψιδίου του ιού στα κύτταρα μέσω της  μεμβράνης ακλουθεί τρία 

βήματα προσβολής (Εικόνα 2.9). Πρόσδεση στην θειϊκή ηπαράνη, πρωτεογλυκάνη της 
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κυτταρικής  μεμβράνης (HSPG) μέσω των γλυκοπρωτεϊνών του φακέλου gΜ, gΒ. 

Πρόσδεση και με άλλες πρωτεΐνες υποδοχής του κυττάρου: EGFR και ιντεγκρίνες, οι 

οποίες στέλνουν σήματα στο εσωτερικό του κυττάρου, προετοιμάζοντάς το για την ιϊκή 

αντιγραφή. Και σύντηξη με την κυτταρική μεμβράνη μέσω της γλυκοπρωτεΐνης του 

φακέλου gB, gH, gL, gO και απελευθέρωση του καψιδίου στο εσωτερικό του κυττάρου. 

Εάν εκφραστούν οι immediate - early πρωτεΐνες, γίνεται μεταγραφή και μετάφραση των 

πρωτεϊνών του ιού και αναπαράγεται, μέσω λυτικού κύκλου. Εάν όχι, σημαίνει πως οι 

μεταγραφικοί παράγοντες του κυττάρου δεν επέτρεψαν την μεταγραφή και  ο ιός 

οδηγείται σε λυσιγονική κατάσταση (Streblow DN,2003 ) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Εικ.2.9.: Εισαγωγή του ιικού καψιδίου στα κύτταρα μέσω της  μεμβράνης. 

 

          Άνω του 80% των ενηλίκων είναι οροθετικοί, γεγονός που είναι ενδεικτικό 

προηγηθείσας έκθεσης στον ιό (Kano,2000).. Αναγνωρίζονται 4 διαφορετικοί τύποι 

αλληλεπίδρασης μεταξύ ιού και ξενιστή (εικ.2.10): α) Πρωτογενής λοίμωξη κατά την 

οποία ο ιός εγκαθίσταται αρχικά στον ξενιστή. Η μεγάλη πλειοψηφία των λοιμώξεων 

αυτών είναι ασυμπτωματικές για τα φυσιολογικά άτομα παρόλο που η διαπλακουντιακή 

μετάδοση του ιού κατά τη διάρκεια της κύησης μπορεί να προκαλέσει στο έμβρυο τη 

νόσο των μεγαλοκυτταρικών εγκλείστων. Η πιο συχνή κλινική εκδήλωση της λοίμωξης 

σε προηγουμένως υγιείς ενήλικες είναι η λοιμώδης μονοπυρήνωση.  β) Χρόνια 

επιμένουσα λοίμωξη: παρατηρείται ασυμπτωματική αποβολή του ιού από διάφορες 

εστίες (ούρα, σίελο, σπέρμα, εκκρίσεις τραχήλου και κόλπου) για μήνες ή χρόνια παρά 

την ύπαρξη ειδικής ανοσολογικής αντίδρασης εκ μέρους του ξενιστή. γ) Λανθάνουσα 

λοίμωξη ή παραμονή του CMV σε κύτταρα ή ιστούς του ξενιστή σε μη 

αναδιπλασιαζόμενη μορφή. δ) Επανεργοποίηση ή υποτροπιάζουσα λοίμωξη κατά την 

οποία ο CMV επανεμφανίζεται σε αναδιπλασιαζόμενη μορφή.  
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            Εικ.2.10 : Αλληλεπίδρασης μεταξύ ιού και ξενιστή. 

 

     2.4.2 Kλινική εικόνα  

           Πάνω από 95% των μητρικών λοιμώξεων πρωτογενών ή επιμενουσών είναι 

ασυμπτωματικές. Σποραδικά η CMV παρουσιάζεται σαν μια συνδρομή Λοιμώδους 

Μονοπυρήνωσης με λευκοκυττάρωση, διαταραγμένες δοκιμασίες λειτουργίας ήπατος, 

πυρετό. Η μετρίου βαθμού φαρυγγίτιδα, μικρή λεμφαδενοπάθεια και απουσία 

ηπατοσπληνομεγαλίας και ο ίκτερος βοηθούν στην διαφοροδιάγνωση της λοίμωξης από 

CMV από το σύνδρομο της Λοιμώδους Μονοπυρήνωσης. 

         Το φάσμα της κλινικής εικόνας που προκαλείται από CMV στο έμβρυο και στο 

νεογνό είναι πολύ ευρύ. Από τα μολυσμένα νεογνά με συγγενή λοίμωξη 95% είναι 

τελείως ασυμπτωματικά κατά τη γέννηση όμως ένα μικρό ποσοστό εμφανίζει 

συμπτώματα με την πρόοδο της ηλικίας. Κλινικώς εμφανής νόσος λαμβάνει χώρα σε 5% 

των απογόνων με συγγενή λοίμωξη από CMV, η συνδρομή που εμφανίζουν είναι γνωστή 

ως «νόσος των μεγαλοκυτταρικών εγκλείστων» και η πρόγνωσή τους είναι κακή 

(Preece,1984). 

       Σε σοβαρότερες νεογνικές λοιμώξεις η κλινική εικόνα περιλαμβάνει: 

ηπατοσπληνομεγαλία, ίκτερο, θρομβοκυτοπενία, μικροκεφαλία, κώφωση, 

χοριοαμφιβληστροειδίτιδα, οπτική ατροφία, εγκεφαλικές αποτιτανώσεις. 

       Η CMV λοίμωξη σε μη ανοσοκατεσταλμένους ενήλικες συνήθως διαδράμει 

υποκλινικά. Όμως μπορεί να εκδηλωθεί και ως CMV λοιμώδης μονοπυρήνωση. Αυτό 

μπορεί να συμβεί και κατά την επανενεργοποίηση του CMV αλλά είναι λιγότερο συχνό 

από ότι κατά την πρωτοπαθή λοίμωξη. Ο CMV ευθύνεται για το 8% των 

μονοπυρηνώσεων και η CMV λοιμώδης μονοπυρήνωση μοιάζει με αυτήν που 

προκαλείται από τον EBV, αλλά τα συμπτώματα είναι λιγότερο σοβαρά και συνίστανται 

σε επίμονο εμπύρετο, μυαλγία, αμυγδαλίτιδα και τραχηλική λεμφαδενοπάθεια 

(Watanabe,1997). Μετά την πρόδρομη περίοδο εμφανίζεται δερματικό εξάνθημα το 
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οποίο δύναται να συνδυαστεί με σύνδρομο Guillain-Barre, μηνιγγίτιδα, ηπατίτιδα, 

πνευμονία, αιμολυτική αναιμία και θρομβοκυττοπενία (Cohen,1985). Χαρακτηριστικά 

εργαστηριακά ευρήματα αποτελούν η παρουσία στο περιφερικό αίμα άτυπων 

λεμφοκυττάρων και υψηλών τρανσαμινασών. Τα άτυπα λεμφοκύτταρα είναι κυρίως 

CD8+ T κύτταρα που εκφράζουν CD57 αντιγόνα (Wang,1993).  

       Aνοσοκατεσταλμένοι ασθενείς έχουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν 

μολύνσεις από CMV. Συνήθως παρουσιάζουν δεκατική πυρετική κίνηση η οποία 

υποχωρεί εντός ολίγων ημερών. Ορισμένοι αναπτύσσουν ιαιμία η οποία μοιάζει με 

σηψαιμία και μπορεί να συνοδεύεται από ηπατίτιδα και πνευμονία. Στις περιπτώσεις που 

επιπλέκονται με πνευμονία η πρόγνωση είναι κακή (80-90% θνησιμότητα). Επίσης, το 

σάρκωμα Kaposi έχει συσχετισθεί ορολογικά και ιολογικά με μόλυνση από CMV.  

 

 
2.4.3 Διάγνωση  

 

           Στην μητρική λοίμωξη επειδή είναι πάντα ασυμπτωματική η διάγνωσή της 

σπανίως είναι στις υποψίες του γιατρού. Ακόμα και όταν η κλινικώς εμφανής νόσος 

λαμβάνει χώρα, είναι γενικώς μετρίου βαθμού και η CMV λοίμωξη συνήθως δεν 

εκτιμάται ως πιθανή αιτία. Αξιόπιστες δοκιμασίες ανίχνευσης IgG αντισωμάτων έναντι 

του CMV: Έμμεσος ανοσοφθορισμός, οροσυγκολλητικές αντιδράσεις, ανοσοενζυμική 

μέθοδος (ELISA). Περίπου 40% των ενηλίκων έχουν αντισώματα. Ένα μοναδικό θετικό 

αποτέλεσμα δεν οδηγεί απαραίτητα στην κατάδειξη πρόσφατης ή τρέχουσας λοίμωξης. Η 

ανάδειξη της ορομετατροπής είναι η καλύτερη πιστοποίηση της πρωτογενούς λοίμωξης.         

Αν η λοίμωξη έλαβε χώρα μέσα στους προηγούμενους 4 έως 8 μήνες, ειδικά IgM 

αντισώματα μπορούν να ανιχνευτούν στον ορό.  

         Μέθοδοι μοριακού πολλαπλασιασμού έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί  όπως είναι η 

αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR). Λόγω της υψηλής της ευαισθησίας, τα 

αποτελέσματα της PCR θα πρέπει να ερμηνεύονται προσεκτικά διότι μια τόσο ευαίσθητη 

τεχνική μπορεί να ανιχνεύσει την παρουσία των ιών, χωρίς να υπάρχει αιτιολογική 

συσχέτιση με την νόσο.  

         Προσφάτως, η προγεννητική διάγνωση της επίκτητης ενδομητρικής συγγενούς 

CMV λοίμωξης του εμβρύου έγινε διαθέσιμη χρησιμοποιώντας: υπερηχογράφημα, 

αμνιοπαρακέντηση και λήψη τροφοβλάστης και συμπληρωματική λήψη εμβρυϊκού 

δείγματος αίματος από τον ομφάλιο λώρο.  

        Τα ούρα, η σίελος, ηπαρινισμένα δείγματα αίματος και βιοψίες ιστών από τις βλάβες 

αποτελούν τα καταλληλότερα δείγματα για την απομόνωση του CMV. Ο 
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κυτταρομεγαλοϊός αναγνωρίζεται σε ιστολογικά παρασκευάσματα από τα 

χαρακτηριστικά ενδοπυρηνικά έγκλειστα, γνωστά ως «μάτια κουκουβάγιας». Τα 

έγκλειστα αυτά παρατηρούνται σε κύτταρα των νεφρικών σωληναρίων, των χοληφόρων, 

στο πνευμονικό και ηπατικό παρέγχυμα αλλά σπάνια σε εγκεφαλικό ιστό. Η μέθοδος 

αυτή παρουσιάζει μικρή ευαισθησία (Tong,1997). Βιοψίες ιστών δύνανται να περιέχουν 

κύτταρα μολυσμένα με CMV τα οποία γίνονται ορατά μετά από χρώση, 

χρησιμοποιώντας ειδικά για τον ιό μονοκλωνικά αντισώματα.  

 

 

2.4.4  Ανοσοποίηση- Θεραπεία  

 

        Η διαμόρφωση ενός εμβολίου έναντι του CMV προτάθηκε ως ένας τρόπος 

πρόληψης της συγγενούς CMV λοίμωξης.  Αν και ο CMV βρίσκεται στον ξενιστή ακόμα 

και με την εμφάνιση υψηλών τίτλων ειδικών αντισωμάτων και το υπάρχον μητρικό 

αντίσωμα δεν προστατεύει ενάντια σε συγγενείς λοιμώξεις, προηγούμενη λοίμωξη 

μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρής λοίμωξης του εμβρύου, ιδίως προστατεύει 

έναντι: θνησιμότητα, πνευματική καθυστέρηση, σημαντικά νευρολογικά προβλήματα. 

Ένα εμβόλιο με ζωντανό αδρανοποιημένο στέλεχος δοκιμάστηκε σε εθελοντές. Καθαρά 

με τεχνικές μοριακής βιολογίας ένα συνδυασμένο εμβόλιο μπορεί να επιτευχθεί για τον 

CMV. Η αξία αυτού του εμβολίου μπορεί να προλάβει όλους τους ενδομήτριους 

θανάτους και περίπου 90% των σοβαρών νευρολογικών επακόλουθων που σχετίζονται με 

τον συγγενή CMV δευτερευόντως της πρωτογενούς λοίμωξης η οποία λαμβάνει χώρα 

κάθε χρόνο στις ΗΠΑ.  

        Εμβόλιο που έχει παρασκευαστεί από το Towne στέλεχος του CMV φαίνεται να 

προστατεύει τους μεταμοσχευμένους με νεφρό αλλά απέτυχε να επάγει επαρκή 

παραγωγή αντισωμάτων σε φυσιολογικές γυναίκες που φροντίζουν μικρά παιδιά.  

Η παθητική ανοσοποίηση επιτυγχάνεται με χορήγηση υψηλών τίτλων αντισωμάτων 

CMV, προστατεύοντας τους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς από την CMV 

πνευμονίτιδα. 

        Δεν υπάρχει κάποια ειδική θεραπεία της CMV λοίμωξης. Στις γυναίκες με 

συνδρομή όμοια με Λοιμώδη Μονοπυρήνωση η θεραπεία είναι συμπτωματική. Δεν 

υπάρχει διαθέσιμη ικανοποιητική θεραπεία για την συγγενή CMV λοίμωξη. Έγιναν 

προσπάθειες να χρησιμοποιήσουν αντιιικούς παράγοντες όπως: η αραβινοσίδη (Ara- A) 

και κυτοσίνη – αραβινοσίδη (Ara- C) για νεογνά με σοβαρή κλινική λοίμωξη αλλά αυτά 

τα φάρμακα είναι τοξικά. Λόγω τοξικότητας αυτά τα αντιιικά φάρμακα δεν 
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χρησιμοποιούνται στην ασυμπτωματική CMV λοίμωξη. Η ασυκλοβίρη δεν είναι 

δραστική έναντι του CMV ο οποίος αντίθετα με το σύμπλεγμα των Ερπητοϊών δεν 

συνθέτει δική του θυμιδινική κινάση. Γανσυκλοβίρη πρόσφατα δείχθηκε να είναι 

αποτελεσματική στη θεραπεία της CMV αμφιβληστροειδίτιδας στους HIV – 

μολυσμένους ασθενείς. 

       Νεότερα εξίσου αποτελεσματικά φάρμακα είναι η φοσκαρνέτη, η σιντοφοβίρη και η 

βαλγκανσυκλοβίρη (Collier L, Oxford J 2006). Ωστόσο, καμία δημοσιευμένη εμπειρία με 

αυτά τα φάρμακα στην εγκυμοσύνη ή στα νεογνά είναι διαθέσιμη σήμερα. 

 

2.5  Ο ιός του Έρπητα 6 (Human herpesvirus type 6, HHV-6 )  
 
2.5.1 Γενικά  
 

        Ο ιός του Έρπητα 6 (HHV-6) είναι ένας DNA ιός με έντονα νευροτρόπο και 

λεμφοτρόπο δράση. Για πρώτη φορά ανακαλύφθηκε το 1986 στις Ηνωμένες Πολιτείες 

κατά το National Cancer Institute. Αυτός ο ιός μολύνει τα ανθρώπινα λευκοκύτταρα, 

ειδικά τα Τ-λεμφοκύτταρα. Δύο παραλλαγές του HHV-6 αναγνωρίζονται: HHV-6A και 

HHV-6B (Clark DA, Griffiths PD.2003) Πρωτοπαθής λοίμωξη του HHV-6B είναι η αιτία 

της roseola (εξανθήματος των νεογνών και νηπίων ) σε παιδιά και μεγαλύτερη από το 

95% του πληθυσμού έχει αντισώματα σε αυτή την περίπτωση (Leach CT 2000). 

Πρωτοπαθής λοίμωξη με HHV-6A  πιστεύεται ότι θα συμβεί στην παιδική ηλικία ή 

αργότερα κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής και μπορεί να εμφανιστεί χωρίς 

συμπτώματα. Ως κύριο μέσο μετάδοσης αναφέρεται το σάλιο. Για αρκετά χρόνια μετά 

την πρωτολοίμωξη, ο ιός παραμένει στους πυρήνες μικρού αριθμού κυττάρων σε 

λανθάνουσα φάση. Η επανενεργοποίηση στην ενηλικίωση, μπορεί να οδηγήσει σε 

ασθένεια.(εικ.2.11) 

        Οι παράγοντες που οδηγούν στην επανενεργοποίηση σε άτομα με καλό το 

ανοσοποιητικό σύστημα είναι ασαφές και πιθανώς περιλαμβάνουν γενετικούς και 

περιβαλλοντικούς παράγοντες (όπως ορμόνες, άλλες λοιμώξεις, και η έκθεση σε χημικές 

ουσίες). Οι περισσότερες περιπτώσεις επανενεργοποίησης δεν θα οδηγήσουν σε χρόνια  

λοίμωξη καθώς  το ανοσοποιητικό σύστημα θα καταστείλει τον ιό και θα τον επιστρέψει  

σε λανθάνουσα κατάσταση.  
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 Εικ.2.11 : Πορεία της λοίμωξης από HHV-6       

 

Ωστόσο, η επανενεργοποίηση του HHV-6 στην κανονική ενήλικες έχει συνδεθεί με ένα 

σύνδρομο μονοπυρήνωση, αυτοάνοσες διαταραχές, ασθένειες του νευρικού συστήματος.  

 

2.5.2 Κλινική εικόνα  

 

        Η  πρωτογενή λοίμωξη με HHV-6B είναι αιτία της roseola (εξανθήματος των 

νεογνών και νηπίων ), η οποία ορίζεται επίσης  έκτη νόσος, μια κοινή, ήπια, οξεία 

εμπύρετη νόσο των βρεφών. Πυρετός διαρκεί μερικές ημέρες και μερικές φορές 

ακολουθείται από κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα που επιλύει αυθόρμητα. Πρωτοπαθής 

λοίμωξη μπορεί να είναι ασυμπτωματική ή μπορεί να προκαλέσουν κλινικές εκδηλώσεις, 

εκτός από κλασικά κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα . Άλλα  συμπτώματα είναι η  ωτίτιδα, 

γαστρεντερικές ή αναπνευστική δυσχέρεια, και κατασχέσεις  Οι επιπλοκές της 

πρωτογενούς HHV-6 λοιμώξεις είναι σπάνιες και σπάνια θανατηφόρες,  περιλαμβάνει 

εισβολή στο κεντρικό  νευρικό συστήμα (ΚΝΣ) με επιληπτικές κρίσεις, έμετος, διάρροια, 

βήχας,  κεραυνοβόλος ηπατίτι, και ηπατοσπληνομεγαλία. Αυτές οι επιπλοκές που 

υποδεικνύουν ότι ο ιός μπορεί να εξαπλωθεί και σε μια σειρά από όργανα, τα οποία 

ενδέχεται να αποτελούν πιθανές  

        Η δεύτερη φάση του HHV-6 λοίμωξη εμφανίζεται σε υγιή παιδιά και ενήλικες, 

στους οποίους ο ιός βρίσκεται ενεργός στους σιελογόνους  αδένες, και σε ε λανθάνουσα 

κατάσταση σε  λεμφοκύτταρα  και των μονοκύτταρα , και εξακολουθεί να υφίσταται σε 

διάφορους ιστούς. (Vassiliki Kitra-Roussou.20004) 

        Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ενεργό HHV-6 λοιμώξεις του σε ένα ενιαίο, τυχαία 

δείγματα αίματος που λαμβάνονται από τη σκλήρυνση κατά πλάκας (προσβολή 

ολιγοδενδρογλοιακών κυττάρωN, MS) ασθενείς (56% θετικές) και σύνδρομο χρόνιας 
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κόπωσης (CFS) ασθενείς (39% θετικές). Κανονική, υγιείς έλεγχοι ήταν αρνητική για την 

ενεργό ιό HHV-6 (0% θετική). Αυτή η διαπίστωση είναι σημαντική και δείχνει ότι η 

ενεργός HHV-6 λοιμώξεις δεν παρατηρήθηκε σε υγιή άτομα που δεν έχουν αυτές τις  

νόσους. Σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα (ασθενείς με AIDS ή κατόπιν χημειοθεραπείας) 

επέρχεται ενεργοποίηση του HHV-6, η οποία συντελεί σε επιβάρυνση της κλινικής 

εικόνας του ασθενούς μέσω καταστολής του μυελού των οστών. Πιο συγκεκριμένα, έχει 

αποδειχθεί η τοξική δράση του ιού προς τα CD4+ και τα ΝΚ λεμφοκύτταρα.  

 

2.5.3 Διάγνωση  
 

         Η διάγνωση γίνεται με  έμμεσο ανοσοφθορισμό,  καλλιέργεια του ιού και 

ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων.  

        Η μοριακή ανίχνευση του ιικού γενώματος με  PCR αποτελεί τη μοναδική αξιόπιστη 

μέθοδο διάγνωσης από του HHV-6. H τεχνική εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε βιολογικά 

υγρά ( περιφερικό  αίμα, εγκεφαλονωτιαίο υγρό). 

 Επί του παρόντος, δεν εφαρμόζεται, ούτε συστήνεται καμία θεραπευτική επιλογή. 

 
2.5.4 Θεραπεία  
 
      Η θεραπεία  διαφέρει ανάλογα με την κλινική κατάσταση, σε βρέφη με roseola  η 

θεραπεία είναι κυρίως υποστηρικτική, σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα στα οποία ενεργό 

HHV-6 λοίμωξη έχει τεκμηριωθεί, ορισμένες μελέτες έχουν προτείνει τη χρήση αντιϊική 

θεραπεία σε περιπτώσεις ηπατίτιδας, καταστολή μυελού των οστών, πνευμονίτιδας, ή 

εγκεφαλίτιδας. Ειδικότερα, προτείνουμε ganciclovir ή foscarnet. Ganciclovir έχει επίσης 

αναφερθεί και να είναι επωφελής από HHV-6 επανενεργοποίηση σε ασθενείς που 

υποβάλλονται σε μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων (Clark D. A. 2000). 

 

2.6  Ο ιός του Έρπητα 7 (Human herpesvirus type 7, HHV-7 )  
 
2.6.1 Γενικά  
 
       Τέσσερα χρόνια μετά την απομόνωση του HHV-6, άλλη ερπητοϊι ανακαλύφθηκαν  

λόγω των ομοιοτήτων των γονιδίων και των γονιδιακών προϊόντων, μεταξύ HHV-6 και 

HHV-7. Ο  HHV-7 για πρώτη φορά το 1989 απομονώθηκε  από το περιφερικό αίμα ενός 

υγιούς ατόμου. Από τότε έχει απομονωθεί από το σάλιο του όσο το 75% των υγιών 

ενηλίκων. Αντισώματα του HHV-7 μπορεί να ανιχνευθεί με τα δείγματα ορού από το 

90% του φυσιολογικού πληθυσμού (Leach CT 2000). 
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       Ο HHV-7  είναι  T- λεμφοτρόπος ερπητοϊός , ο οποίος μολύνει σχεδόν όλα τα παιδιά 

από την ηλικία των τριών ετών και εξακολουθεί να υφίσταται η δια βίου, με την 

εξάπλωση του λοιμογόνου ιού στο σάλιο. Ο HHV-7 είναι παρόμοιος με τον HHV-6 στο 

γενετικό περιεχόμενο και σε πολλές από τις βιολογικές ιδιότητες, οι οποίες 

περιλαμβάνουν την ικανότητα να προκαλέσει ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις 

κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα (roseola). Παρά τις ομοιότητες, σημαντικές διαφορές 

μεταξύ HHV-7 και HHV-6 υπάρχουν, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι HHV-7 

συνδέεται με το κυψελοειδές CD4 μόριο και χρησιμοποιεί αυτές τις πρωτεΐνες ως 

απαραίτητο συστατικό των υποδοχέων, ενώ HHV-6 συνδέεται με διαφορετικό υποδοχέα 

(Boutolleau D, Fernandez C, Elizabeth A et al. 2003). Ο συνοπτικός πινάκας 2.2 

συγκρίνει τα χαρακτηριστικά του HHV-6 και HHV-7.  

 

Πίνακας 2.2 : Χαρακτηριστικά HHV-6A, HHV-6B και HHV-7  

 HHV-6A HHV-6B HHV-7 
Μολύνει CD4 + κύτταρα   ναι   ναι  ναι  
Ο CD4 είναι υποδοχέας   όχι όχι  όχι 
Ιός στο σάλιο  0 / 85  3 / 85   55/85  
 Ιός στους σιελογόνους αδένες  0 / 8   5 / 8   8 / 8  
Ιός του τραχήλου της μήτρας σε επιχρίσματα  0 / 72   14/72   2 / 72  
 Ιός στο PBL *  ναι   ναι   ναι  
Ιός στο CNS   ναι  ναι  όχι 
Roseola  σπάνια  συχνά  μερικές φορές 
* Λεμφοκύτταρα περιφερικού αίματος  
 

       Στις αρχικές μελέτες, διαπιστώθηκε ότι, HHV-7 λοίμωξης ήταν διαδεδομένη 

στους πληθυσμούς στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ιαπωνία. Παρατηρήθηκε ότι είχε 

αποκτηθεί αργότερα στη ζωή τους από HHV-6 (μεγαλύτερα από 3 ετών). Η πηγή του 

ιού φαίνεται να είναι σάλιο, HHV-7, διότι μπορούν εύκολα να βρεθούν σε στοματικές 

. 
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 2.6.2 Κλινική εικόνα 
  
         

Θα μπορούσε να είναι υπεύθυνο για ένα σύνδρομο που μιμείται το 

κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα (roseola), δεδομένου ότι για να ορομετατροπές HHV-7 

αντιγόνα έχει τεκμηριωθεί συσχετιστεί με οξεία λοίμωξη HHV-6.  

       Οξεία HHV-7 λοίμωξη έχει συνδεθεί επίσης με ηπατίτιδα σε διάστημα 18 μηνών 

κοριτσάκι. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων περαιτέρω ερευνών, το πιο πιθανό 

συμπέρασμα είναι ότι η πρωταρχική HHV-7 μόλυνσης δεν συνδέονται με  σύνδρομο 

στην πλειοψηφία των παιδιών που αποκτούν HHV-7 λοίμωξη μετά από 2 ετών. 

       
 
 2.6.3 Θεραπεία  
  

       Με βάση in vitro ανάλυση, Με βάση in vitro ανάλυση, ganciclovir, foscarnet και 

cidofovir έχουν  ανασταλτική δράση  κατά  HHV-7. (Vassiliki Kitra-Roussou.2004) 

 

 
 
2.7 Ο ιός Epstein-Barr (EBV)  
 
2.7.1 Γενικά  
 
        Ο ιός epstein-Barr, συχνά καλούμενος EBV, είναι μέλος της οικογένειας των 

ερπητοϊών   και ένας από τους πιο κοινούς ανθρώπινους ιούς. Ο ιός εμφανίζεται 

παγκοσμίως, και άνω του 90% του ανθρώπινου πληθυσμού μολύνονται κατά τη διάρκεια 

της ζωής τους. Πολλά παιδιά μολύνονται  με τον ιό , και αυτές οι μολύνσεις δεν 

προκαλούν συνήθως κανένα σύμπτωμα ή είναι όμοιες με τις άλλες ήπιες ασθένειες της 

παιδικής ηλικίας. Δεν υπάρχει ζώο που να λειτουργεί ως ξενιστής, αλλά οι ιδιότητές του 

έχουν μελετηθεί εκτενώς σε σειρές μεταμορφωμένων ανθρώπινων κυττάρων. 

      Ο EBV διαφέρει σημαντικά από τους άλλους ερπητοϊούς για δύο διαφορετικούς 

λόγους, πρώτον για το είδος των ιϊκών αντιγόνων που κωδικοποιεί και δεύτερον για την 

αθανατοποίηση των κυττάρων που προκαλεί στη λανθάνουσα φάση του. 

       H πρωτοπαθής λοίμωξη από τον ΕBV αρχίζει στο επιθήλιο του στοματοφάρυγγα, 

όπου τα βίρια του ιού αντιγράφονται και στην συνέχεια απελευθερώνονται από τα 

επιθηλιακά κύτταρα μέσα στη σίελο (Cohen,1997). Ακολούθως, τα βίρια εισχωρούν στα 

Β-λεμφοκύτταρα τα οποία φέρουν υποδοχείς για τον ιό κοινούς με συστατικά του 

συμπληρώματος, και παραμένουν εντός του πυρήνα σε επισωματική μορφή. Αν και τα 

κύρια κύτταρα-στόχοι του ιού είναι τα ανθρώπινα Β-λεμφοκύτταρα, προσβάλλει επίσης 
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τα επιθηλιακά κύτταρα, τα κύτταρα των πόρων των σιελογόνων αδένων, τα Τ-

λεμφοκύτταρα, τα ΝΚ κύτταρα, τα μακροφάγα, τα κύτταρα των λείων μυϊκών ινών και 

τα ενδοθηλιακά κύτταρα (Iwatsuki,2000).  

      Τα προσβεβλημένα από τον ιό Β- λεμφοκύτταρα  κωδικοποιούν περισσότερα από 80 

αντιγόνα μερικά από τα οποία εκφράζονται σε κύτταρα με λανθάνουσα λοίμωξη του ιού. 

Το πρώτο κατά σειρά εμφάνισης είναι το πυρηνικό του αντιγόνο Epstein Barr virus 

Nuclear Antigen (EBNA), το οποίο απαντάται στον πυρήνα των μολυσμένων κυττάρων. 

Άλλα σημαντικά αντιγόνα είναι LYDMA (Lymphocyte Detected Membrane Antigen), 

που αποτελεί στόχο των κυτταροτοξικών Τ-κυττάρων, τα  ΕΑ (Early Antigen), που 

εμπλέκεται στον διπλασιασμό του DNA του ιού,τα VCA (Viral Capsid Antigen), δομική 

πρωτεΐνη και διάφορες άλλες γλυκοπρωτείνες σχετιζόμενες με τη σύνδεση της  

κυτταρικής μεμβράνης του ξενιστή και την μολυσματικότητα του ιού.  

        In vivo, ο πλήρης λυτικός κύκλος του ιικού διπλασιασμού λαμβάνει χώρα στο 

διαφοροποιημένο πλακώδες επιθηλιακό κύτταρο, απ’ όπου στη συνέχεια ο ιός 

διασπείρεται στην κυκλοφορία. 

        Όταν τα Β κύτταρα εκτίθενται in vitro στον EBV, ένα ποσοστό αυτών αναπτύσσουν 

λανθάνουσα λοίμωξη, που χαρακτηρίζεται από τη δημιουργία κυκλικού ιικού γενώματος. 

Τα κύτταρα αυτά στη συνέχεια μπορούν να πολλαπλασιάζονται επ’ αόριστο, κατάσταση 

γνωστή ως αθανατοποίηση, και να δίνουν γένεση σε μια λεμφοκυτταρική κυτταρική 

σειρά. Αυτή η διαδικασία ενοχοποιείται για τη ογκογενετική ικανότητα του ιού. 

Παρόμοια φαινόμενα παρατηρούνται και in vivo με αποτέλεσμα από τη στιγμή που 

κάποιο άτομο μολυνθεί να φέρει δια βίου Β λεμφοκύτταρα με το γένωμα του ιού. 

Υπάρχουν έξι EBNAs, τρία από τα οποία ενέχονται στην επίτευξη της αθανατοποίησης 

(Collier L., Oxford J., 2006).  

 

 

2.7.2 Κλινική εικόνα  
 
       Η πρωτοπαθής λοίμωξη συνήθως προκαλεί μία ήπια, αυτοπεριοριζόμενη ασθένεια 

και συμβαίνει κυρίως στην αρχή της παιδικής ηλικίας. Στα νεαρά άτομα η οξεία λοίμωξη 

προκαλεί λοιμώδη μονοπυρήνωση, ενώ σπανιότερο είναι το σύνδρομο Gianotti-Crosti 

(Strauss,1993). Επειδή η ΕBV λοίμωξη στην Ασία και την Αφρική λαμβάνει χώρα κατά  

την παιδική ηλικία, η συμπτωματική λοιμώδης μονοπυρήνωση είναι λιγότερο συχνή σε 

αυτές τις χώρες από ότι στις δυτικές χώρες και τις ΗΠΑ, όπου η πρωτοπαθής ΕBV 

λοίμωξη συμβαίνει στην εφηβεία.  
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      Κατά την οξεία EBV λοίμωξη, η έντονη ανοσοποιητική αντίδραση από τα 

ενεργοποιημένα Τ-κύτταρα έναντι των προσβεβλημένων Β-κυττάρων, προκαλεί 

χαρακτηριστική κλινική εικόνα με εμπύρετο, κυνάγχη, λεμφαδενοπάθεια και 

λεμφοκυττάρωση. Στο ήμισυ των περιπτώσεων συνυπάρχει σπληνομεγαλία. 

Περιστασιακά εμφανίζεται κηλιδοβλατιδώδες ή πετεχειώδες εξάνθημα. Συνήθης 

εκδήλωση της λοιμώδους μονοπυρήνωσης είναι η ηπατίτιδα με ηπατομεγαλία και ίκτερο. 

Σπανιότερα υπάρχει προσβολή του ΚΝΣ με κεφαλαλγία και επώδυνη νευρίτιδα.  

      Σε ανοσοκατεσταλμένους ή ανοσοανεπαρκείς ασθενείς (ασθενείς με ΑIDS ή με 

μεταμόσχευση νεφρού) προκαλείται μία πλειάδα νόσων που σχετίζονται με τον 

λεμφοκυτταρικό πολλαπλασιασμό (Liloglou,1994). Η λανθάνουσα λοίμωξη από τον 

ΕBV έχει συνδεθεί με διάφορες κακοήθεις καταστάσεις σε μη ανοσοκατεσταλμένα 

άτομα, στις οποίες περιλαμβάνονται το αφρικανικό λέμφωμα Βurkitt, το καρκίνωμα του 

ρινοφάρυγγα, περιφερικά λεμφώματα Τ-κυττάρων, ο γαστρικός καρκίνος κ.ά. (Jones 

1988, Harabuchi 1996).  

      Με την ανοσολογική απάντηση του ξενιστή παράγονται αντισώματα IgM, IgG, και 

IgA. Τα IgG αντισώματα ανιχνεύονται εφ’όρου ζωής. Αύξηση των τίτλων των IgG 

αντισωμάτων υποδηλώνει ενεργοποίηση του EBV. Σε περιπτώσεις χρόνιας λοίμωξης, 

ανιχνεύονται υψηλοί τίτλοι IgG αντισωμάτων. Τα IgA αντισώματα αυξάνονται σε 

ασθενείς με καρκίνωμα του ρινοφάρυγγα. Στις περισσότερες περιπτώσεις ΕΒV 

λεμφοπολλαπλασιαστικών διαταραχών δεν παρατηρείται σημαντική αύξηση των τίτλων 

των αντισωμάτων (Strauss,1993). 

 

 

2.7.3. Θεραπεία –Ανοσοποίηση 

 

       Η χρήση των κορτικοστεροϊδών στη λοιμώδη μονοπυρήνωση είναι αμφιλεγόμενη. Σε 

μια πολυκεντρική μελέτη, όπου στην ομάδα ελέγχου χρησιμοποιήθηκε εικονικό 

φάρμακο, διαπιστώθηκε ότι ο συνδυασμός ακυκλοβίρης και πρεδνιζόνης μείωσε τη 

διασπορά του ιού από τον οροφάρυγγα, αλλά δεν επηρέασε τη διάρκεια των 

συμπτωμάτων, ούτε και την αποχή από την εργασία. Γενικά δε συνιστάται η χορήγηση 

κορτικοστεροειδών ως ρουτίνα, ωστόσο θεωρούνται απαραίτητα, όταν επίκειται 

απόφραξη των αεροφόρων οδών ή όταν η λοίμωξη είναι απειλητική για τη ζωή του 

ασθενούς.  

       Με την ακυκλοβίρη μπορεί να παρατηρηθεί μικρής διάρκειας καταστολή της 

διασποράς του ιού, αλλά καμιά επίδραση στη λανθάνουσα λοίμωξη. Έτσι δεν έχει 
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προκύψει σε καμιά μελέτη πραγματικό κλινικό όφελος από τη χρήση ασυκλοβίρης, τόσο 

για τη θεραπεία της λοιμώδους μονοπυρήνωσης όσο και για τη θεραπεία κακοηθειών 

σχετιζόμενων με EBV. 

       Ως προς τα λεμφώματα που οφείλονται σε ΕΒV, χορηγούνται διάφορα 

χημειοθεραπευτικά σχήματα που περιλαμβάνουν δοξορουμπικίνη, πρεδνιζόνη και 

κυκλοφωσφαμίδη. Εν τούτοις, τα επιθετικά ΕΒV λεμφώματα παρουσιάζουν αντίσταση 

στη συμβατική χημειοθεραπεία. Αυτό πιθανώς οφείλεται στο σύνδρομο συστηματικής 

αιμοφαγοκυττάρωσης και σε έκφραση γονιδίων που σχετίζονται με ανθεκτικότητα σε   

πολλαπλά φάρμακα (Su,1995). 

      Το γονίδιο gp350/220 είναι το βασικότερο γονίδιο της λυτικής φάσης του ιού, καθώς 

συνδέεται με τ υποδοχέα των Β λεμφοκυττάρων για την έναρξη της λοίμωξης, το οποίο 

χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη του εμβολίου. Σε μελέτες με πειραματόζωα ένα τέτοιο 

εμβόλιο φάνηκε αρκετά αποτελεσματικό. Στην Κίνα ήδη δοκιμάζεται εμβόλιο με 

ανασυνδυασμένο γονίδιο gp350/220 (Beaulieu & Sullivan, 2006) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 
 
 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ , ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 
 
 

3.1 Προέλευση των δειγμάτων  
 

         Για την παρούσα διατριβή χρησιμοποιήθηκαν δείγματα, χειρουργικός εξαιρεθέντων 

ιστοτεμαχίων επιπλόου και σκωληκοειδείς αποφύσεις καθώς και δείγματα  περιφερικού 

αίματος προερχόμενα από παιδιά με οξεία σκωληκοειδίτιδα από  την Παιδοχειρουργική  

Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ ) την χρονική 

περίοδο Ιούλιο 2004 έως Δεκέμβριος 2007. Καταγράφηκαν κλινικές παράμετροι όπως η 

ηλικία, το φύλο, η καταγωγή, ο τόπος διαμονής και ο μήνας προσέλευσης στο 

νοσοκομείο. 

       Χρησιμοποιήθηκαν δείγματα επιπλόου, σκωληκοειδών αποφύσεων και αίματος από 

τριάντα οκτώ (38) παιδία  με οξεία σκωληκοειδίτιδα. Είκοσι επτά (27) από αυτά είναι 

αγόρια και έντεκα (11) είναι κορίτσια. Ο μέσος όρος ηλικίας των παιδιών είναι εννέα (9) 

με Std. Deviation 2,59. Το μικρότερο παιδί είναι έξι (6) χρονών και το μεγαλύτερο 

δεκατεσσάρων (14)  χρονών. 

       Από τα τριάντα οκτώ  (38)  περιστατικά, είκοσι  (20) ήταν περιστατικά με οξεία  

σκωληκοειδίτιδα και δεκαοκτώ  (18) με ρήξη σκωληκοειδούς -Περιτονίτιδα. 

 

3.2  Δείγματα 

        Η λήψη των  ιστοτεμαχίων  επιπλόου  και σκωληκοειδών  αποφύσεων γινόταν 

αμέσως μετά την χειρουργική εξαίρεση της σκωληκοειδούς αποφύσεως . Οι ιστοί 

τοποθετούνταν σε σωλήνες epperdof του 1,5ml και ακολούθως αποθηκεύονταν σε 

θερμοκρασία -80ºC στο εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Κρήτης. Στη συνέχεια μέρος του ιστού κοβόταν και χρησιμοποιήθηκε  

για την εκχύλιση DNA. 

       Τα δείγματα  περιφερικού αίματος που συλλέχθηκαν σε EDTA αντιπηκτικά 

σωληνάρια και ακολούθως αποθηκεύονταν σε θερμοκρασία 4ºC στο εργαστήριο 

Κλινικής Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Με φυγοκέντρηση 

απομονώθηκε το ελεύθερο κυττάρων πλάσμα και τα εναπομείναντα κύτταρα του αίματος 

χρησιμοποιήθηκαν για εκχύλιση του χρωμοσωμικού  DNA. 
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        Από το σύνολο των εκατό δέκα τέσσερα (114) δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν, τα 

38 ήταν ιστοτεμάχια σκωληκοειδών αποφύσεων, τα 38 ιστοτεμάχια επιπλόου και τα 38 

δείγματα αίματος. 

 

3.3 Απομόνωση  χρωμοσωμικού DNA από φρέσκο ιστό. 
 

       Για την εκχύλιση χρωμοσωμικού DNA από φρέσκους ιστούς, οι οποίοι διατηρούνται 

στους –70°C έως ότου χρησιμοποιηθούν, προηγείται τεμάχισμα του όγκου σε πολύ μικρά 

τμήματα τα οποία μεταφέρονται σε σωλήνα Eppendorf 1.5 ml όπου στην συνέχεια 

προστίθενται 400 μl διαλύματος λύσης και 0.1 mg/ml πρωτεϊνάση Κ. Το διάλυμα λύσης 

αποτελείται από 150 mM NaCl, 10 mM Tris-HCl pH 8.0, 10 mM EDTA και 0.5% SDS. 

Tα δείγματα επωάζονται στους 60°C για τρεις ημέρες. Κατά την επώαση, προστίθεται 

φρέσκια πρωτεϊνάση Κ τρεις φορές την ημέρα.  

      Ακολουθεί εκχύλιση των δειγμάτων με φαινόλη-χλωροφόρμιο. Η διαδικασία αυτή 

χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση των πρωτεϊνών από υδατικά διαλύματα DNA. Το  

υδατικό διάλυμα αναμιγνύεται με ίσο όγκο φαινόλης, φυγοκεντρείται στις 13.000 

στροφές για 15 λεπτά ώστε να διαχωριστεί η υδατική φάση από την οργανική, και στην 

συνέχεια μεταφέρεται σε καινούριο Eppendorf και επανεκχυλίζεται με ίσο όγκο μίγματος 

φαινόλης-χλωροφορμίου 1:1. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται και η υδατική φάση 

επανεκχυλίζεται με ίσο όγκο χλωροφορμίου.  

       Ακολούθως, το DNA κατακρημνίζεται με προσθήκη 1/20 όγκου NaCl 5Μ και 2.5 

όγκων ψυχρής (-20°C) απόλυτης αιθανόλης. Το DNA επανακτάται με φυγοκέντρηση στις 

13.000 στροφές για 15 λεπτά σε θερμοκρασία 4°C και ακολουθεί έκπλυση του 

κατακρημνισμένου DNA με αιθανόλη 70%. Το DNA αφήνεται να στεγνώσει, 

επαναδιαλύεται σε 50 μl δις απεσταγμένου ύδατος και διατηρείται σε θερμοκρασία -

20°C. Η ποσότητα του DNA καθώς και η καθαρότητά του υπολογίζονται έπειτα από 

φωτομέτρηση στα 260 και 280 nm.  

 

3.4 Απομόνωση  χρωμοσωμικού DNA από περιφερικό αίμα 
 
       Περίπου 5 ml περιφερικού αίματος συλλέγονται και διατηρούνται με αντιπηκτικό 

(Κ-Na EDTA) σε θερμοκρασία 40C. Αρχικά γίνεται λύση των ερυθρών αιμοσφαιρίων 

(απύρηνα) με επώαση του αίματος σε ρυθμιστικό διάλυμα που περιέχει 10 mM Tris HCl 

pH 8.0, 320 mM σουκρόζη, 5 mM MgCl2 και 1% Triton-X-100. Ακολουθεί ήπια 

ανάδευση του διαλύματος σε θερμοκρασία δωματίου και φυγοκέντρηση σε 2500 rpm. Το 

κυτταρικό ίζημα συλλέγεται και επαναιωρείται σε διάλυμα που περιέχει Tris pH 8.0 400 
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mM, EDTA 60 mM, NaCl 150 mM και SDS 1%. Ακολουθεί προσθήκη 1/20 όγκου 

υπερχλωρικού νατρίου 5 μΜ, προσθήκη χλωροφόρμιου και κατακρήμνηση του DNA με 

αιθανόλη. Η ποσότητα του DNA που απομονώθηκε και η καθαρότητά του υπολογίζονται 

έπειτα από φωτομέτρηση στα 260 nm και στα 280 nm. 

 

3.5 Αλυσιδωτή αντίδραση με πολυμεράση (PCR)  

 

3.5.1 Αρχές της μεθόδου  

 

         Η Αλυσιδωτή Αντίδραση με Πολυμεράση (Polymerase Chain Reaction, PCR) 

αποτελεί μια από τις πλέον σημαντικές τεχνικές της Μοριακής Βιολογίας με πολλές 

εφαρμογές τόσο στη βασική έρευνα όσο και στην κλινική διαγνωστική.  

Ανακαλύφθηκε το 1985 (Saiki και συν, 1985, Mullis και Faloona, 1987) από την 

ερευνητική ομάδα του K.B. Mullis, στον οποίο και αποδόθηκε για την ανακάλυψή του 

αυτή το βραβείο Nόμπελ το 1993. Η μέθοδος της PCR επιτρέπει την εκλεκτική ενίσχυση 

συγκεκριμένων αλληλουχιών DNA με εκθετικό τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η περαιτέρω 

μελέτη τους. Εκμεταλλεύεται τον ημισυντηριτικό τρόπο διπλασιασμού του DNA σε 

συνδυασμό με τη χρήση θερμοανθεκτικών DNA πολυμερασών. Το υπόστρωμα DNA 

επωάζεται σε ρυθμιστικό διάλυμα που περιέχει μια θερμοανθεκτική DNA πολυμεράση, 

μίγμα δεοξυριβονουκλεοτιδίων (dNTPs) και το ζεύγος των εκκινητών (primers). Oι 

εκκινητές είναι ολιγονουκλεοτιδικές αλληλουχίες που παρουσιάζουν ομολογία ως προς 

δυο θέσεις εκατέρωθεν της DNA αλληλουχίας που πρόκειται να ενισχυθεί και 

προσδένονται σε αυτές.  

        Αρχικά γίνεται θερμική αποδιάταξη του δίκλωνου DNA στους 95°C για 5 min, ώστε 

να διαχωριστούν οι αλυσίδες και να μπορέσει να γίνει ο υβριδισμός. Ο υβριδισμός 

σηματοδοτεί την έναρξη της προσθήκης, από την DNA πολυμεράση, 

δεοξυριβονουκλεοτιδίων ομόλογων προς τις αντίστοιχες θέσεις της μητρικής αλυσίδας. 

Ακολουθούν 30-35 κύκλοι ο καθένας από τους οποίους αποτελείται από τρία στάδια: 

αποδιάταξη στους 94°C, υβριδισμός των εκκινητών στους 55-60°C και πολυμερισμός 

στους 72°C. Η διάρκεια κάθε σταδίου είναι 30-40 sec. Η χρονική διάρκεια όλων των 

σταδίων θα πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατόν μικρότερη προς αποφυγήν παραγωγής 

μη ειδικών προϊόντων. Ο χρόνος της επέκτασης του τελευταίου κύκλου είναι συνήθως 

μεγαλύτερος (5-10 min) ώστε να έχουν επεκταθεί πλήρως όλα τα νεοσυντιθέμενα μόρια.  

       Το προϊόν PCR το οποίο παράγεται αποτελείται εξολοκλήρου από μόρια DNA. 

Επειδή τα προϊόντα κάθε κύκλου συμπεριλαμβάνονται στη συνέχεια στο υπόστρωμα του 
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επόμενου κύκλου, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εκθετική αύξηση του αριθμού των 

αντιγράφων σύμφωνα με την εξίσωση Ν= n(1+e)ª, όπου Ν = η τελική ποσότητα του 

προϊόντος, n= η αρχική ποσότητα του υποστρώματος και a=ο αριθμός των κύκλων της 

PCR.  Όταν όμως η συγκέντρωση του προϊόντος ξεπεράσει κάποια τιμή, τότε σταματάει 

η παραγωγή και η αντίδραση μπαίνει σε φάση κορεσμού.  

        Πρόκειται για μια μέθοδο με μεγάλη ευαισθησία, ειδικότητα και ταχύτητα. Η 

τεράστια απόδοση της αντίδρασης καθιστά δυνατή την ενίσχυση αλληλουχιών ακόμα και 

όταν αυτές βρίσκονται σε ελάχιστο αριθμό αντιγράφων ή όταν το DNA έχει υποστεί 

σχετική αποδιάταξη. 

        Η ανακάλυψη της PCR αποτέλεσε αναμφίβολα επανάσταση στη βιοϊατρική έρευνα 

με ένα ευρύτατο φάσμα συνεχώς εξελισσόμενων εφαρμογών τόσο στον τομέα της 

βασικής έρευνας, όσο και της κλινικής διαγνωστικής. Οι εφαρμογές της PCR στην 

ανίχνευση παθογόνων μικροοργανισμών (ιών, βακτηρίων, παρασίτων, μυκήτων) έχουν 

καταστήσει τη μέθοδο αυτή βασικό εργαλείο της σύγχρονης μικροβιολογίας και ιολογίας. 

Η μέθοδος της PCR χρησιμοποιείται, επίσης, για τον προσδιορισμό μεταλλάξεων με 

στόχο τη διάγνωση γενετικών νοσημάτων, όπως η κυστική ίνωση, η μυική δυστροφία 

Duchenne και το σύνδρομο Enhlers-Danlos, την ανίχνευση γενετικών πολυμορφισμών 

των αντιγόνων ιστοσυμβατότητας, γεγονός αναγκαίο σε περιπτώσεις μεταμόσχευσης 

καθώς και την ανάλυση αποτυπώματος του DNA που χρησιμεύει στον προγενετικό και 

ιατροδικαστικό έλεγχο. Επιπλέον, η PCR χρησιμεύει στην ανίχνευση γενετικών 

αλλοιώσεων (σημειακές μεταλλάξεις, γονιδιακή επέκταση, ανακατατάξεις) σε μια σειρά 

καθορισμένων για κάθε τύπο καρκίνου ογκογονιδίων και ογκοκατασταλτικών γονιδίων. 

 

3.5.2 Συστατικά και ρυθμιστικοί παράγοντες της PCR  

 

        Η επίτευξη ικανοποιητικής αντίδρασης πολυμερισμού, τόσο ώς προς την απόδοση, 

όσο και ως προς την ειδικότητα, εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την επιλογή των 

κατάλληλων εκκινητών (αλληλουχία), τον  προσδιορισμός της ακριβούς θερμοκρασίας 

των εκκινητών (θερμοκρασία αποδιάταξης Tm), τον προσδιορισμό θερμοκρασίας 

υβριδισμού Ta, την συγκέντρωση των  ιόντων Μαγνησίου, την συγκέντρωση  των 

δεσοξυριβονουκλεοτιδίων (dNTPs), την συγκέντρωση εκκινητών, και την  επιλογή της 

DNA πολυμεράσης. 

        Ο σχεδιασμός κατάλληλων εκκινητών (primers),  αποτελεί βασικό παράγοντα 

επίτευξης ικανοποιητικής απόδοσης και ειδικότητας στην αντίδραση πολυμερισμού της 

PCR. Η γνώση της αλληλουχίας των νουκλεοτιδίων της περιοχής-στόχο αποτελεί τη 
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βάση της σύνθεσης των εκκινητών. Περιοχές με ασυνήθεις αλληλουχίες βάσεων, όπως 

επαναλαμβανόμενα μοτίβα ή πολυπουρινικές/πολυπυριμιδίνικές περιοχές καθώς και 

αλληλουχίες, οι οποίες ενέχονται στο σχηματισμό δευτεροταγών δομών αποφεύγονται να 

επιλεγούν ως αλληλουχία στόχος. Το μήκος των εκκινητών (συνήθως μεγαλύτερο των 

20bp) εξασφαλίζει στατιστικά ότι οι εκκινητές έχουν ελάχιστη πιθανότητα υβριδισμού σε 

άλλες περιοχές του γονιδιώματος. Ωστόσο έχει βρεθεί πως εκκινητές με μήκος 

μεγαλύτερο των 30bp δε συμβάλουν σε περαιτέρω αύξηση της ειδικότητας της 

αντίδρασης της PCR. Το ζεύγος των εκκινητών πρέπει να έχουν παραπλήσιο αριθμό 

βάσεων G/C, να μην παρουσιάζουν συμπληρωματικότητα στο 3’ ή στο 5’ άκρο τους 

ώστε να αποφεύγεται ο σχηματισμός διμερών και να έχουν παραπλήσια θερμοκρασία 

αποδιάταξης ή τήξεως. 

       Με τον όρο θερμοκρασία αποδιάταξης (Tm) ορίζεται η θερμοκρασία κατά την 

οποία η μετατροπή του δίκλωνου DNA σε μονόκλωνο ολοκληρώνεται στο 50%. H 

θερμοκρασία αποδιάταξης για εκκινητές με μήκος μεγαλύτερο των 20bp υπολογίζεται 

σύμφωνα με τον τύπο Tm=(αριθμός βάσεων Α+Τ)x2ºC + (αριθμός βάσεων G+C)x4ºC.  

Σήμερα για τον ακριβή σχεδιασμό των εκκινητών χρησιμοποιούνται ειδικά υπολογιστικά 

προγράμματα (π.χ.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST), τα οποία επεξεργάζονται τις 

παραμέτρους αυτές και παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής κατάλληλων εκκινητών που 

εξασφαλίζουν υψηλή ειδικότητα και απόδοση στην αντίδραση της PCR. 

       Ο προσδιορισμός της ακριβούς θερμοκρασίας υβριδισμού (Tm annealing 

temperature) των εκκινητών παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία στην ειδικότητα της 

αντίδρασης της PCR. Η θερμοκρασία υβριδισμού Ta ποικίλει ανάλογα με το είδος των 

εκκινητών και του DNA υποστρώματος και κυμαίνεται μεταξύ 37ºC και 60ºC. Η επιλογή 

υψηλών θερμοκρασιών επιτυγχάνει περισσότερο εξειδικευμένο υβριδισμό, χαμηλής όμως 

απόδοσης. 

       Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες αυξάνει η απόδοση της αντίδρασης PCR σε βάρος 

όμως της ειδικότητας, με αποτέλεσμα τον αυξημένο κίνδυνο δημιουργίας 

παραπροϊόντων. Η θεωρητική ιδανική θερμοκρασία υβριδισμού Ta μπορεί να είναι έως 

και 5ºC χαμηλότερη, μέχρι και 12ºC υψηλότερη από τη θερμοκρασία αποδιατάξεως Tm 

των εκκινητών. Όσο πιο κοντά βρίσκεται η θερμοκρασία υβριδισμού Ta προς τη 

θερμοκρασία αποδιατάξεως Tm των εκκινητών, τόσο πιο πολύ η ειδικότητα αυξάνει.       

Ωστόσο για τον προσδιορισμό της πραγματικής θερμοκρασίας υβριδισμού απαιτείται η 

πραγματοποίηση πειραμάτων βελτιστοποίησης με διαβάθμιση θερμοκρασίας υβριδισμού 

Ta, τα οποία υποδεικνύουν στην πράξη την τιμή της θερμοκρασίας η οποία εξασφαλίζει 

την καλύτερη απόδοση και ειδικότητα της αντίδρασης PCR. 
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        Τα ιόντα Μαγνησίου είναι απαραίτητος συμπαράγοντας για τη δράση της 

πολυμεράσης και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην ποσότητά τους. Τα ιόντα 

Μαγνησίου δημιουργούν ένα διαλυτό σύμπλεγμα με τα dNTPs, το οποίο είναι 

απαραίτητο για την ενσωμάτωση των dNTPs στη νεοσυντιθέμενη αλυσίδα του DNA, ενώ 

ταυτόχρονα είναι απαραίτητο για την ενεργότητα της πολυμεράσης. Μεγάλες 

συγκεντρώσεις MgCl2 αυξάνουν την ενεργότητα της πολυμεράσης μειώνοντας όμως την 

πιστότητά της προκαλώντας την παραγωγή παραπροϊόντων, ενώ το αντίθετο ισχύει για 

μικρότερες συγκεντρώσεις. Οι συνήθεις ιδανικές συγκεντρώσεις ιόντων Μαγνησίου 

κυμαίνονται περίπου στα 0,5-5mM/αντίδραση. 

         Κατά τη διάρκεια του πολυμερισμού απαιτούνται υψηλής καθαρότητας 

δεσοξυριβονουκλεοτίδια (dNTPs) σε συγκέντρωση που κυμαίνεται από 100-200μΜ. Η 

βέλτιστη συγκέντρωση των dNTPs εξαρτάται από τη συγκέντρωση των ιόντων 

Μαγνησίου, τη συγκέντρωση των εκκινητών, το μήκος της αλληλουχίας στόχου, τον 

αριθμό των κύκλων της αντίδρασης PCR καθώς και από τις συνθήκες της αντίδρασης. 

        Η συνήθης συγκέντρωση των εκκινητών σε μια αντίδραση PCR κυμαίνεται από 0,1- 

0,5mM. Χαμηλές συγκεντρώσεις εκκινητών έχουν ως αποτέλεσμα τη γρήγορη 

εξάντλησή τους, οπότε και λαμβάνεται μικρή ποσότητα προϊόντος, ενώ μεγάλες 

συγκεντρώσεις οδηγούν συχνά στο σχηματισμό παραπροϊόντων. Κατά τη 

βελτιστοποίηση της αντίδρασης PCR η συγκέντρωση των εκκινητών τροποποιείται σε 

συνδυασμό με τις συγκεντρώσεις του Μαγνησίου και των dNTPs με στόχο τον 

καθορισμό των κατάλληλων συγκεντρώσεων για μια δεδομένη θερμοκρασία υβριδισμού 

Ta. 

       Η ποσότητα του αρχικού υποστρώματος DNA μπορεί επίσης να επηρεάσει την 

αντίδραση PCR. Μεγάλη ποσότητα DNA οδηγεί σε μη ειδικό πολυμερισμό με την 

παραγωγή παραπροϊόντων, ενώ μικρή ποσότητα συχνά απαιτεί την εφαρμογή της 

“nested” PCR. Με την τεχνική αυτή το προϊόν της PCR αντίδρασης υποβάλλεται σε μια 

νέα αντίδραση PCR χρησιμοποιώντας ζεύγος εκκινητων, που είναι εσωτερικά (inner 

primers) του αρχικού ζεύγους (outer primers). 

      Οι DNA πολυμεράσες είναι ένζυμα που καταλύουν την αντίδραση σύνθεσης 

πολυνουκλεοτιδικών αλυσίδων από μονομερή τριφωσφορικά δεσοξυριβονουκλεοτίδια 

(dNTPs) χρησιμοποιώντας ως μήτρα τη μια από τις δύο αρχικές αλυσίδες DNA. Η 

σύνθεση του DNA γίνεται με κατεύθυνση 5’ προς 3’, από τον 5’ α-φώσφορο του 

τριφωσφωρικού δεσοξυριβονουκλεοτιδίου προς την 3’ τελική υδροξυλική ομάδα της 

νεοσυντιθέμενης αλυσίδας. Πριν την ανακάλυψη των θερμοανθεκτικών DNA 

πολυμερασών ήταν αναγκαία η συνεχής προσθήκη ενζύμου σε κάθε κύκλο της PCR 
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λόγω της υψηλής θερμοκρασίας αποδιάταξης του DNA. Σ ορισμένες από τις 

θερμοανθεκτικές  

        Θερμοανθεκτικές DNA πολυμεράσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σήμερα σε 

μια αντίδραση PCR είναι η Τaq Φυσική (Thermus aquaticus), η  Amplitaq 

Ανασυνδυασμένη (Thermus aquaticus), η  Hot Tub Φυσική (Thermus flavis), η  Pyrostate 

Φυσική (Thermus flavis), η Tth Ανασυνδυασμένη (Thermus thermophilus) και η Vent 

Ανασυνδυασμένη (Thermococcus litoralis) 

       Η φυσική πολυμεράση Taq καθώς και η ανασυνδυασμέμη μορφή της Ampitaq 

αποτελούν τις συχνότερα χρησιμοποιούμενες πολυμεράσες στην αντίδραση PCR. Έχουν 

την ικανότητα ενσωμάτωσης 35-100 νουκλεοτίδια/λεπτό και η θερμοκρασία βέλτιστης 

απόδοσης κυμαίνεται μεταξύ 70ºC και 80ºC. Έχουν επίσης 5’-3’ εξωνουκλεολυτική 

δράση απομακρύνοντας νουκλεοτίδια μπροστά από τη νεοσυντιθέμενη αλυσίδα, ενώ δεν 

έχουν 3’- 5’ εξωνουκλεολυτική δράση. Η χρήση μιγμάτων πολυμερασών αξιοποιώντας 

ταυτόχρονα τα επιμέρους πλεονεκτήματά της κάθε μιας πολυμεράσης αποτελεί μια 

εναλλακτική πρόταση βελτίωσης της ειδικότητας και της απόδοσης της αντίδρασης PCR. 

 

 

3.5.3 Σχεδιασμός των εκκινητών και συνθήκες των αντιδράσεων PCR  

 

          β2-σφαιρίνη: Για τον έλεγχο της ποσότητας του DNA που εκχυλίζεται από φρέσκο 

ιστό και περιφερικό αίμα και της ικανότητάς του να χρησιμοποιηθεί ως υπόστρωμα από 

την Taq πολυμεράση, τα δείγματα ελέγχονται με ενίσχυση μίας περιοχής 110 bp του 

γονιδίου της β-σφαιρίνης, το οποίο χρησιμοποιείται ως γονίδιο μάρτυρας.  

1 μl από το εκχυλισμένο DNA  κάθε δείγματος υφίσταται ενζυμική ενίσχυση σε τελικό 

όγκο 20 μl. Το μίγμα επωάζεται στους 94°C για 2 min  και ακολουθούν 35 κύκλοι 

ενίσχυσης με τις ακόλουθες συνθήκες: αποδιάταξη στους 94°C για 30 sec., 

ανασύνδεσηστους 58°C για 30sec.,και επιμήκυνση στους 72°C για 30sec, ακολουθεί  

τελική επιμήκυνση στους 72°C για 10min. Το προϊόν της αντίδρασης PCR  έχει μήκος 

110 bp και αναλύετε σε πήκτωμα αγαρόζης 2% και έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία 

ώστε να πιστοποιηθεί η επιθυμητή ενίσχυση των 110 bp. 

 

         Herpes simplex virus type-1 (HSV-1) και Herpes simplex virus type 2 (HSV-2): 

Για τον εντοπισμό, στα δείγματα, γενετικού υλικού του HSV-1 και HSV-2, 

χρησιμοποιήθηκαν γενικοί εκκινητές HSVa και HSVb (Rogers, 1991) οι οποίοι 

παρουσιάζουν ομολογία με μία συντηρητική περιοχή του ιού και ενισχύουν και τους δύο 
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τύπους.  1 μl από το εκχυλισμένο DNA  κάθε δείγματος υφίσταται   ενζυμική ενίσχυση 

σε τελικό όγκο 25 μl. Το μίγμα θερμαίνεται για 3min στους 95°C και υπόκειται σε 35 

κύκλους πολλαπλασιασμού υπό τις ακόλουθες συνθήκες: αποδιάταξη στους 94°C 50sec, 

ανασύνδεση στους 64°C για 40sec και επιμήκυνση στους 72°C για 50sec, ακολουθεί  

τελική επιμήκυνση στους 72°C για 10min.  Ως θετικός μάρτυρας χρησιμοποιείται DNA 

που εκχυλίστηκε από HSV-1,2 μολυσμένων κυτταρικών σειρών. Το προϊόν της 

αντίδρασης PCR αναλύθηκε σε πήκτωμα αγαρόζης 2% και φωτογραφήθηκε, με έκθεση 

σε υπεριώδες φως, ώστε να πιστοποιηθεί η επιθυμητή ενίσχυση των 478 bp . 

 

         Varicella zoster virus (VZV): Για τον εντοπισμό, στα δείγματα,  γενετικού υλικού 

του VZV, ενισχύθηκε  μια περιοχή 267 bp του ιού χρησιμοποιώντας  τους εκκινητές 

VZV-F και VZV-R 1μl από το εκχυλισμένο DNA  κάθε δείγματος υφίσταται  ενζυμική 

ενίσχυση σε τελικό όγκο 20 μl. Το μίγμα   θερμαίνεται για 3 min στους 94°C και 

υπόκειται σε 35 κύκλους πολλαπλασιασμού υπό τις ακόλουθες συνθήκες: αποδιάταξη 

στους 94°C 40sec, ανασύνδεση στους 60°C για 40sec και επιμήκυνση στους 72 °C για 

40sec, ακολουθεί  τελική επιμήκυνση στους 72°C για 10min. Το προϊόν της αντίδρασης  

PCR   αξιολογήθηκε  σε πήκτωμα αγαρόζης 2% και φωτογραφήθηκε, με έκθεση σε 

υπεριώδες φως, ώστε να πιστοποιηθεί η επιθυμητή ενίσχυση. 

 

        Cytomegalovirus (CMV): Για τον  εντοπισμό του γενετικού υλικού του CMV στα 

δείγματα  ενισχύθηκε μας περιοχής 167 bp του ιού χρησιμοποιώντας  σετ  εξωτερικών 

εκκινητών  CMV3 και   CMV4. 1μl από το εκχυλισμένο DNA  κάθε δείγματος υφίσταται   

ενζυμική ενίσχυση σε τελικό όγκο 20 μl. Το μίγμα   θερμαίνεται για 2,5min στους 95°C 

και υπόκειται σε 8 κύκλους πολλαπλασιασμού υπό τις ακόλουθες συνθήκες: αποδιάταξη 

στους 94°C 40sec, ανασύνδεση στους 57°C για 30 sec και επιμήκυνση στους 72 °C για 

30 sec  και εν συνεχεία αποδιάταξη στους 94°C για 40 sec,  ανασύνδεση στους 55°C για 

30 sec και  επιμήκυνση στους 72°C για 30 sec για 27 κύκλους, ακολουθεί  τελική 

επιμήκυνση στους 72°C για 10min. Ως θετικός μάρτυρας χρησιμοποιείται DNA που 

εκχυλίστηκε από CMV  μολυσμένων κυτταρικών σειρών. Το προϊόν της PCR αντίδρασης 

έχει μήκος περίπου 167 bp και πιστοποιήθηκε με ανάλυση σε πήκτωμα αγαρόζης 2% και 

έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία .  

 

       Human herpesvirus type 6 (HHV-6):  Για τον εντοπισμό, στα δείγματα,  γενετικού 

υλικού του HHV-6, ενισχύθηκε  μια περιοχή 70bp του ιού με τη χρήση  δύο σετ 

εκκινητών HHV-6-F και HHV-6-R 1μl από το εκχυλισμένο DNA  κάθε δείγματος 
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υφίσταται   ενζυμική ενίσχυση σε τελικό όγκο 20 μl. Το μίγμα   θερμαίνεται για 3 min 

στους 94°C και υπόκειται σε 35 κύκλους πολλαπλασιασμού υπό τις ακόλουθες συνθήκες: 

αποδιάταξη στους 94°C 30sec, ανασύνδεση στους 58°C για 30 sec και επιμήκυνση στους 

72 °C για 30 sec, ακολουθεί  τελική επιμήκυνση στους 72°C για 10min. Ακολούθησε 

nested PCR στο οποίο χρησιμοποιήθηκε ως υπόστρωμα το προϊόν της προηγηθείσας PCR 

αντίδρασης και εκκινητές οι HHV-6-Fin και HHV-6-Rin Οι συνθήκες της ενζυμικής 

ενίσχυσης είναι οι εξής: αποδιάταξη στους 94°C για 30 sec, ανασύνδεση στους 53°C για 

30 sec και επιμήκυνση στους 72°C για 30 sec για 35 κύκλους, ακολουθεί  τελική 

επιμήκυνση στους 72°C για 10min. Το προϊόν της PCR αντίδρασης έχει μήκος περίπου 

178bp και 70bp για τον πρώτο και δεύτερο κύκλο της αντίδρασης αντίστοιχα. 

Ακολούθησε ανάλυση σε πήκτωμα αγαρόζης 2% και έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία 

ώστε να πιστοποιηθεί η επιθυμητή ενίσχυση . 

 

      Human herpesvirus type 7 (HHV-7): Για τον εντοπισμό  γενετικού υλικού του 

HHV-7 στα δείγματα, ενισχύθηκε  μια περιοχή 122 bp του ιού χρησιμοποιώντας  ένα  σετ 

εκκινητών HHV-7-F και HHV-7-R 1μl από το εκχυλισμένο DNA  κάθε δείγματος 

υφίσταται   ενζυμική ενίσχυση σε τελικό όγκο 20 μl. Το μίγμα   θερμαίνεται για 2 min 

στους 94°C και υπόκειται σε 35 κύκλους πολλαπλασιασμού υπό τις ακόλουθες συνθήκες: 

αποδιάταξη στους 94°C 30sec, ανασύνδεση στους 59°C για 30 sec και επιμήκυνση στους 

72 °C για 20 sec, ακολουθεί  τελική επιμήκυνση στους 72°C για 10min. Το προϊόν  της 

αντίδρασης  PCR  αξιολογήθηκε  σε πήκτωμα αγαρόζης 2% και φωτογραφήθηκε, με 

έκθεση σε υπεριώδες φως, ώστε να πιστοποιηθεί η επιθυμητή ενίσχυση. 

 

       Epstein- Barr virus (EBV): Για τον εντοπισμό, στα δείγματα,  γενετικού υλικού του 

EBV, ενισχύθηκε  μια περιοχή 197 bp του ιού χρησιμοποιώντας  δύο σετ εκκινητών 

EBV-F και EBV-R 1μl από το εκχυλισμένο DNA  κάθε δείγματος υφίσταται   ενζυμική 

ενίσχυση σε τελικό όγκο 20 μl. Το μίγμα   θερμαίνεται για 3 min στους 94°C και 

υπόκειται σε 35 κύκλους πολλαπλασιασμού υπό τις ακόλουθες συνθήκες: αποδιάταξη 

στους 94°C 30sec, ανασύνδεση στους 65°C για 30 sec και επιμήκυνση στους 72 °C για 

30 sec, ακολουθεί  τελική επιμήκυνση στους 72°C για 10min.  Ακολούθησε nested PCR 

στο οποίο χρησιμοποιήθηκε ως υπόστρωμα το προϊόν της προηγηθείσας PCR αντίδρασης 

και εκκινητές οι EBV-6-Fin και EBV-6-Rin Οι συνθήκες της ενζυμικής ενίσχυσης είναι 

οι εξής: αποδιάταξη στους 94°C για 30 sec, ανασύνδεση στους 68°C για 30 sec και 

επιμήκυνση στους 72°C για 30 sec για 35 κύκλους, ακολουθεί  τελική επιμήκυνση στους 

72°C για 10min. Το προϊόν της PCR αντίδρασης έχει μήκος περίπου 197bp και 102bp για 
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τον πρώτο και δεύτερο κύκλο της αντίδρασης αντίστοιχα. Ακολούθησε ανάλυση σε 

πήκτωμα αγαρόζης 2% και έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία ώστε να πιστοποιηθεί η 

επιθυμητή ενίσχυση . 

         Στον πίνακα 3.1 παρουσιάζονται οι αλληλουχίες των εκκινητών  (primers) που 

χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση των ερπητοϊών HSV-1, -2, CMV, VZV, EBV,  

HHV-6, HHV-7 και β2-μικροσφαιρίνη καθώς και οι συνθήκες και τα προϊόντα της 

αντίδρασης PCR. 
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Πίνακας 3.1.:  Primers που χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση των ερπητοϊών, 
συνθήκες και προϊόντα της PCR. 
 

Γονίδιο Εκκινητές ΣυνθήκεςPCR   Προϊόν  
HSV-1,2 Primers  94 °C / 50 s  478bp 
 F: 5’-CAGTACGGCCCCGAGTTCGTGA-3’ 64°C / 40 s 35cycles  
 R: 5’-TTGTAGTGGGCGTGGTAGATG-3’ 72 °C / 50 s   
     
CMV Outer primers  94 °C / 40 s  167bp 
 F: 5’-GTGACCAAGGCCACGACGTT-3’ 57 °C / 30 s 35 cycles  
 R: 5’-TCTGCCAGGACATCTTTCTC-3’ 72 °C / 30 s   
     
VZV Primers 94 °C / 40 s   
 F: 5’-ATGTCCGTACAACATCAACT-3’ 60 °C / 30 s 35 cycles 267bp 
 R: 5’-CGCAGAGAGAACCTTTTAGC-3’ 72 °C / 30 s   
     
EBV Outer primers  94 °C / 30 s  197bp 
 F: 5’-AGCACCCCCACATATCTCTTCTT-3’ 65 °C / 30 s 35 cycles  
 R: 5’-CGAGTCATCTACGGGGACACGGA-3’ 72 °C / 30 s   
     
 Inner primers  94 °C / 30 s  102bp 
 F: 5’-GGAGAAGGTCTTCTCGGCCTC-3’ 69 °C / 30 s 35 cycles  
 R: 5’-TTCAGAGAGCGAGACCCTGC-3’ 72 °C / 20 s   
     
HHV-6 Outer primers  94 °C / 30 s  178bp 
 F: 5’-GACAATCACATGCCTGGATAATG-3’ 58 °C / 30 s 36 cycles  
 R: 5’-TGTAAGCGTGTGGTAATGGACTAA-3’ 72 °C / 20 s   
     
 Inner primers  94 °C / 30 s  70bp 
 F: 5’-GTTAAATTGATAGTACTTACGTG-3’ 53 °C / 30 s 35 cycles  
 R: 5’-ATCAAAATATAAAGAGCACAGCA-3’ 72 °C / 30 s   
     
HHV-7 Primers  94 °C / 30 s   
 F: 5’-GGAAATAGGATCTTTTCAAATTC-3’ 59 °C / 30 s 35 cycles 122bp 
 R: 5’-GTTACTTTCAAAAATGTTTGTCCC-3’ 72 °C / 30 s   
     
β2microglobulin Primers 94 °C / 30 35 cycles 120 bp 
 F: TCCAACATCAACATCTTGGT-3’ 55 °C / 30 s   
 R: TCCCCCAAATTCTAAGCAGA-3’ 72 °C / 30 s   
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3.6. Ηλεκτροφόρηση  DNA  
 

       Η ηλεκτροφόρηση συνίσταται στο διαχωρισμό μορίων με την εφαρμογή ηλεκτρικού 

πεδίου με βάση το μέγεθος και το φορτίο τους. Στην περίπτωση του DNA η 

ηλεκτροφόρηση των μορίων μπορεί να γίνει είτε σε πήκτωμα αγαρόζης είτε σε πήκτωμα 

πολυακρυλαμιδίου. Η επιλογή του πηκτώματος καθώς και της συγκέντρωσής του γίνεται 

με βάση το μέγεθος του DNA που πρόκειται να ηλεκτροφορηθεί καθώς και την 

απαιτούμενη διακριτική ικανότητα της πειραματικής διαδικασίας. Το πήκτωμα αγαρόζης 

(συνήθης συγκέντρωση 1-2%) χρησιμοποιείται για την ηλεκτροφόρηση μεγάλων DNA 

τμημάτων καθώς και για μεγάλες διαφορές μεγέθους των τμημάτων που πρόκειται να 

διαχωριστούν. Αντίθετα, το πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου (19:1 μίγμα ακρυλαμιδίου/bis-

ακρυλαμιδίου) επιλέγεται για μικρότερα τμήματα DNA και για μικρές διαφορές μεγέθους 

ανάμεσά τους. 

       Όσον αφορά στον τρόπο παρασκευής του πηκτώματος αγαρόζης, η επιθυμητή 

ποσότητα αγαρόζης διαλύεται σε διάλυμα 0.5 Χ ΤΒΕ και η αγαρόζη τήκεται με βρασμό 

σε φούρνο μικροκυμάτων για περίπου 2 λεπτά. Το ΤΒΕ είναι ρυθμιστικό διάλυμα με pH 

8.3 το οποίο αποτελείται από 10.8 g/l Tris, 5.5 g/l βορικό οξύ και 0.002M EDTA. 

Ακολούθως, η αγαρόζη αφήνεται να κρυώσει έως τους 60°C και προστίθεται βρωμιούχο 

αιθίδιο (EtBr) σε τελική συγκέντρωση 0.5 μg/ml. Το διάλυμα αυτό τοποθετείται σε 

δοχείο που περιέχει «κτένα» η οποία δημιουργεί τα «πηγάδια» για το φόρτωμα των 

δειγμάτων. Η πήξη για την αγαρόζη επιτυγχάνεται με την πτώση της θερμοκρασίας της. 

Το στερεοποιημένο πήκτωμα μετά την αφαίρεση της «κτένας», εμβαπτίζεται σε συσκευή 

ηλεκτροφόρησης που περιέχει 0.5 Χ ΤΒΕ. Το δείγμα DNA που πρόκειται να 

ηλεκτροφορηθεί, επαναιωρείται σε διάλυμα φόρτωσης (loading buffer) και εφαρμόζεται 

ηλεκτρική τάση. Το διάλυμα φόρτωσης περιέχει 0.25% μπλε της βρωμοφαινόλης, 0.25% 

κυανό του ξυλενίου και 25% φικόλη. Μετά το πέρας της ηλεκτροφόρησης οι ζώνες του 

DNA γίνονται άμεσα ορατές με έκθεση του πηκτώματος σε υπεριώδη (UV) ακτινοβολία. 

 

 
 3.7 Ταυτοποίηση του προϊόντος PCR με περιοριστικά ένζυμα 
 

             Η ταυτοποίηση των θετικών στην αλυσιδωτή αντίδραση με πολυμεράση (PCR) 

δειγμάτων έγινε με ειδική πέψη του PCR προϊόντος, χρησιμοποιώντας  περιοριστικά 

ένζυμα. Το προϊόν της πέψης αναλύθηκε σε πήκτωμα αγαρόζης 3% και φωτογραφήθηκε, 

με έκθεση σε υπεριώδες φως, ώστε να πιστοποιηθεί  το αναμενόμενο προϊόν . 
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Τα θετικά για τον HSV δείγματα επωάζονταν με το περιοριστικό ένζυμο-ενδονουκλεάση, 

AvaII, στους 37°C για 6 ώρες. Τα προϊόντα πέψης για τον HSV-1 ήταν ΜΒ 87, 183 και 

206 bp ενώ για τον HSV-2 ήταν 87 και 389 bp.   

           Τα θετικά για τον CMV  δείγματα επωάζονταν με το περιοριστικό ένζυμο-

ενδονουκλεάση, , HpaI, στους 37°C για 6 ώρες. Τα προϊόντα πέψης για τον CMV  ήταν 

ΜΒ 119 και 44 bp .    

          Τα θετικά για τον HHV-6 δείγματα επωάζονταν με το περιοριστικό ένζυμο-

ενδονουκλεάση, , Pvu II, στους 37°C για 6 ώρες. Τα προϊόντα πέψης για τον HHV-6   

ήταν ΜΒ 36 και 34 bp .    

          Τα θετικά για τον EBV δείγματα επωάζονταν με το περιοριστικό ένζυμο-

ενδονουκλεάση,  HpaII, στους 37°C για 6 ώρες. Τα προϊόντα πέψης για τον EBV  ήταν 

ΜΒ 54 και 49 bp.Τα περιοριστικά ένζυμα και τα προϊόντα πέψης για την ταυτοποίηση 

των γονιδίων συνοψίζονται στον πίνακα 3.2. 

 

Πίνακας 3.2: Τα περιοριστικά ένζυμα και τα προϊόντα πέψης για την ταυτοποίηση των 

γονιδίων. 

 

Γονίδιο Περιοριστικά ένζυμα Προϊόντα πέψης 
HSV-1 87, 183 and 206 bp 
HSV-2 

AVA ΙΙ 
87 and 389 bp 

CMV HpaI 119bp and 44bp 
EBV HpaII  54bp and 49bp 

HHV-6 Pvu II  36bp and 34bp 

 

3.8 Στατιστική ανάλυση-Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας  
 
      Η στατιστική επεξεργασία των εργαστηριακών ευρημάτων και κλινικοπαθολογικών 

δεδομένων έγινε με την χρήση της δοκιμασίας SPSS 6.0 for Windows και ως στατιστικά 

σημαντικές θεωρήθηκαν οι συσχετίσεις με μονοδύναμο επίπεδο σημαντικότητας P<0.05 

ή Ρ=0.05 . Όλα τα παραπάνω έγιναν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

64



 
3.9 Εταιρείες προέλευσης των υλικών  
 
 
DNase I - Life Technologies Ltd. 
Αγαρόζη - Gibco BRL 
Aιθανόλη – Merck 
Αιθυλο-διαμινο-τετραοξικό οξύ (ΕDTA) - BDH 
Βορικό οξύ – BDH 
Βρωμιούχο αιθίδιο - Sigma 
Γλυκερόλη - Gibco ΒRL 
Δεσοξυριβονουκλεοτίδια - Gibco ΒRL/Life Technologies Ltd. 
Ένζυμα περιορισμού - New England Biolabs/ Gibco BRL 
Ισοπροπανόλη- Merck  
Κυανό της βρωμοφαινόλης - Sigma 
Πρωτεινάση Κ - Gibco BRL 
SDS- Sigma  
Taq πολυμεράση - Gibco BRL/Life Technologies Ltd. 
Tris βάση – BDH  
Triton-X-100- Sigma  
Trizol - Gibco BRL/Life Technologies Ltd. 
Tween-20- Sigma  
Υδροξείδιο του νατρίου - Sigma 
Yδροχλωρικό οξύ - BDH 
Φαινόλη - Gibco BRL 
Χλωριούχο νάτριο – Sigma 
Χλωριούχο κάλιο 
Χλωριούχο μαγνήσιο- Sigma  
Χλωροφόρμιο- Fluka 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
4.1 Ερπητοϊοι και ασθενείς που μελετήθηκαν. 
 
         Από τριάντα οκτώ παιδιά, είκοσι με οξεία φλεγμονώδη σκωληκοειδίτιδα και 18 

με ρήξη σκωληκοειδίτιδας και τοπική περιτονίτιδα  έλεχθησαν εκατό δεκατέσσαρα 

(114) δείγματα, τριάντα οκτώ (38) ιστοτεμάχια σκωληκοειδών αποφύσεων, 

ιστοτεμάχια επιπλόου και  δείγματα αίματος από  τριάντα οκτώ (38) ασθενείς ,  για 

την παρουσία  του γενετικού υλικού των ιών Herpes simplex virus type-1,-2 (HSV-1, 

-2), varicella-zoster virus (VZV), cytomegalovirus (CMV), Epstein-Barr virus (EBV), 

human herpes virus 6 (HHV-6) και  human herpes virus 7 (HHV-7).  

Τα αθροιστικά αποτελέσματα  της ανίχνευσης του γενετικού υλικού των ερπητοϊών  

που μελετήθηκαν παρουσιάζονται στο πίνακα 4.1 

       Με την μέθοδο ELIZA (Enzyme - Linked - Immunoabsorbent - Assay), 

ανιχνεύτηκαν  IgG αντισώματα των ιών CMV, HHV-6 , EBV και HSV-1 σε ορό 

αίματος από  σαράντα υγιή παιδιά και χρησιμοποιήθηκαν σαν control αναφοράς για 

την μελέτη. Τα  αποτελέσματα  της ανίχνευσης των αντισωμάτων IgG  

παρουσιάζονται στο πίνακα 4.7 

 

4.1.1 Ανίχνευση του γενετικού υλικού του CMV    

 

          Από τα τριάντα οκτώ περιστατικά παιδιών που εξετάστηκαν, τα 28 (73.7%) 

βρέθηκαν θετικά για  παρουσία  γενετικού υλικού του CMV σε ένα τουλάχιστον από 

τα τρία δείγματα ιστών που εξετάστηκαν (εικόνα 4.1).  

        Συγκεκριμένα 3/28  βρέθηκαν θετικά μόνο σε δείγμα  σκωληκοειδούς 

αποφύσεως (Α),  7/28  βρέθηκαν θετικά μόνο σε δείγμα επιπλόου (Ο) και 6/28 

βρέθηκαν θετικά μόνο σε δείγμα αίματος (Β). Σε 2/28 περιστατικά  ανιχνεύτηκε  

DNA του ιού CMV και στην σκωληκοειδή απόφυση και στο επιπλόου (Α+Ο) ενώ σε  

δυο ακόμα περιστατικά  ανιχνεύτηκε DNA του ιού CMV και στο επιπλόου και στο 

περιφερειακό αίμα.(Ο+Β) Τα  8/28 περιστατικά  βρέθηκαν θετικά για  παρουσία  

γενετικού υλικού του CMV και στους τρεις τύπους δειγμάτων, επιπλόου, 
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σκωληκοειδής απόφυσης και  αίματος( Α+0+Β). Τα ανωτέρω συνοψίζονται στον 

πίνακα 4.2. 

         Από τα 28 αυτά περιστατικά  που  βρέθηκαν θετικά για τον ιό CMV τα 17 

(61.0%)  ήταν περιστατικά με οξεία φλεγμονώδη σκωληκοειδίτιδα και τα 11 (39.2%)  

με ρήξη σκωληκοειδούς και τοπική περιτονίτιδα. 

        Γονιδίωμα του CMV  ανιχνεύτηκε συνολικά  σε 51 από τα  114 δείγματα  

(45.0%). Δεκατρία από αυτά ήταν ιστοτεμάχια σκωληκοειδών αποφύσεων (13/38, 

34.0%), 20 ήταν ιστοτεμάχια επιπλόου (20/38, 53.0%) και 18 ήταν δείγματα 

περιφερικού αίματος (18/38, 47.0%).  

       CMV IgG+ ανιχνεύτηκαν σε ορό αίματος 22 υγιών παιδιών  από τα 41  (ποσοστό 

54%), που ελέχθησαν με την μέθοδο ELIZA (Enzyme - Linked - Immunoabsorbent - 

Assay). 

  

4.1.2 Ανίχνευση του γενετικού υλικού του HHV-6 

 

Γενετικό υλικό του HHV-6 ανιχνεύθηκε σε 18 περιστατικά (47.4%) σε 

τουλάχιστον ένα από τα τρία δείγματα ιστών που εξετάστηκαν (εικόνα 4.2). 

Όπως φαίνετε και στον πίνακα 3.3 δέκα από τα δεκαοκτώ αυτά παιδιά 

βρέθηκαν θετικά μόνο σε δείγμα σκωληκοειδούς απόφυσης (Α), 4/18 βρέθηκαν 

θετικά μόνο σε δείγμα επιπλόου (Ο), ενώ μόνο ένα περιστατικό βρέθηκε θετικό για 

τον HHV-6  και στην σκωληκοειδή απόφυση και στο επιπλόου (Α+Ο). Και  στους 

τρεις τύπους δειγμάτων, επιπλόου, σκωληκοειδής απόφυσης και  αίματος, βρέθηκαν 

θετικά  τρία παιδιά (Α+Ο+Β).  

Δέκα από τα 18 παιδιά (55.5%) που βρέθηκαν θετικά  για τον HHV-6  ήταν 

περιστατικά με οξεία φλεγμονώδη σκωληκοειδίτιδα και 8 (44%) με ρήξη 

σκωληκοειδούς και τοπική περιτονίτιδα 

Από τα 114 δείγματα που ελέχθησαν ,  25 ήταν θετικά για  HHV-6  (21.2%), 

14 από τα οποία ήταν ιστοτεμάχια σκωληκοειδών αποφύσεων (14/38, 56.0%), 8 ήταν 

ιστοτεμάχια επιπλόου  (8/38, 32.0%) και  3 ήταν δείγματα περιφερικού αίματος (3/38, 

12.0%).  

HHV-6 IgG+ ανιχνεύτηκαν σε ορό αίματος 35 υγιών παιδιών από τα 41 

(ποσοστό 86%), που ελέχθησαν με την μέθοδο ELIZA (Enzyme - Linked - 

Immunoabsorbent - Assay). 
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4.1.3  Ανίχνευση του γενετικού υλικού  του EBV 

 

         Από τα τριάντα οκτώ περιστατικά παιδιών,  τρία (7.9%) βρέθηκαν θετικά  για 

EBV DNA (εικ.4.3), από τα οποία δυο ανιχνεύτηκαν μόνο στο επιπλόου (Ο) ατόμων 

με  οξεία φλεγμονώδη σκωληκοειδίτιδα  και ένα μόνο σε δείγμα αίματος (Β) ατόμου 

με ρήξη σκωληκοειδούς και τοπική περιτονίτιδα (πίνακας 4.4). 

        EBV IgG+ ανιχνεύτηκαν σε ορό αίματος 20 υγιών παιδιών από τα 41 (ποσοστό 

49%), που ελέχθησαν με την μέθοδο ELIZA (Enzyme - Linked - Immunoabsorbent - 

Assay). 

 

4.1.4  Ανίχνευση  του γενετικού υλικού  του HSV-1  

 

         DNA του HSV-1 ανιχνεύθηκε μόνο σε δείγματα σκωληκοειδών αποφύσεων (Α) 

σε ένα περιστατικό οξείας φλεγμονώδους σκωληκοειδίτιδας και σε άλλο ένα με ρήξη 

σκωληκοειδούς και τοπική περιτονίτιδα (5.3%) ( πίνακας 4.5 και εικ.4.4).  

         HSV-1 IgG+ ανιχνεύτηκαν σε ορό αίματος 15 υγιών παιδιών από τα 41 

(ποσοστό 37%), που ελέχθησαν με την μέθοδο ELIZA (Enzyme - Linked - 

Immunoabsorbent - Assay). 

           Σε κανένα από τα τρία είδη ιστών που μελετήθηκαν και στα  τριάντα οκτώ 

άτομα δεν ανιχνεύτηκε γενετικό υλικό των ιών Herpes simplex virus type-2  (HSV-2), 

varicella-zoster virus (VZV), και  human herpes virus 7 (HHV-7). 

 
4.2 Κλινική εικόνα παιδιών που βρέθηκαν θετικοί   

 

        Από τους επτά ασθενείς που βρέθηκαν θετικοί μόνο για  CMV και στους τρεις 

τύπους ιστών που εξετάστηκαν, τέσσερεις παρουσίαζαν πυρετό και γενικευμένη 

αδενοπάθεια, δύο παρουσίαζαν ηπατομεγαλία και σπληνομεγαλία και τέσσερεις είχαν 

άτυπη λεμφαδενοπάθεια. 

       Ένα από τα  δύο παιδιά που βρέθηκαν  θετικά μόνο για τον HHV-6 και στους 

τρεις τύπους ιστών που εξετάστηκαν, παρουσίαζε εξανθήματα  και το δεύτερο 

γενικευμένη αδενοπάθεια και πυρετό.  
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        Σε ένα μόνο  παιδί ανιχνεύτηκε γενετικό υλικό και του  CMV και του  HHV-6  

και στα τρία δείγματα που εξετάστηκαν. Η κλινική εικόνα του παιδιού αυτού 

παρουσίαζε γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια. 

        Όπως παρουσιάζεται και στο πινάκα 4.6, η μεγαλύτερη συχνότητα ανίχνευσης  

του γενετικού υλικού των ερπητοϊών στα δείγματα που μελετήθηκαν , παρατηρήθηκε 

(πίνακας 3.6) στα ιστοτεμάχια επιπλόου με ποσοστό 63.0%, ακολούθησαν τα  

ιστοτεμάχια σκωληκοειδών αποφύσεων με ποσοστό 60.5% και τέλος  τα δείγματα 

περιφερικού αίματος με ποσοστό 50% . 
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Πίνακας 4.1 : Αποτελέσματα ανίχνευσης του γενετικού υλικού των ερπητοϊών  σε παιδία 
με οξεία σκωληκοειδίτιδα και ρήξη σκωληκοειδίτιδας και τοπική περιτονίτιδα. 

 

  Οξεία φλεγμονώδη σκωληκοειδίτιδα   Ρήξη σκωληκοειδούς, τοπική περιτονίτιδα 

  
Αριθμός 
ασθενών 

Ποσοστό (%) 
(N=20) 

ποσοστό θετικών 
και αρνητικών 

ασθενών στην PCR 
Αριθμός 
ασθενών 

Ποσοστό(%)   
(N=18) 

ποσοστό θετικών 
και αρνητικών 

ασθενών στην PCR 
θετικά 17 85% 61% (N=28) 11 61% 39% (N=28) 

CMV Αρνητικά 3 15% 30% (N=10) 7 39% 70% (N=10) 
θετικά 10 50% 36% (N=18) 8 44% 44% (N=18) 

HHV-6 Αρνητικά 10 50% 50% (N=20) 10 56% 50% (N=20) 
θετικά 2 10% 67% (N=3) 1 6.0%        33% (N=3) 

EBV Αρνητικά 18 90% 51% (N=35) 17 94% 49% (N=35) 
θετικά 1 5%         50% (N=2) 1 6.0% 50% (N=2) 

HSV-1 Αρνητικά 19 95% 53% (N=36) 17 94% 47% (N=36) 
θετικά 0 0% 0% (N=0) 0 0% 0% (N=0) 

HSV-2 Αρνητικά 20 100% 53% (N=38) 18 100% 47% (N=38) 
θετικά 0 0% 0% (N=0) 0 0% 0% (N=0) 

VZV Αρνητικά 20 100% 53% (N=38) 18 100% 47% (N=38) 
θετικά 0 0% 0% (N=0) 0 0% 0% (N=0) 

HHV-7 Αρνητικά 20 100% 53% (N=38) 18 100% 47% (N=38) 
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167bp 

 
 

Εικ.4.1: Ανίχευση του ιού CMV (167bp). DNA ladder 100bp στην ηλεκτροφορητική 
στήλη 1, θετικά δείγματα  στις  ηλεκτροφορητικές στήλες  2 και 3, θετικό control 
CMV στην ηλεκτροφορητική στήλη 4, αρνητικό control της PCR αντίδρασης στην 
ηλεκτροφορητική στήλη 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας  4.2: Ανίχνευση του  CMV με την χρήση PCR. Α : Ιστοτεμάχιο σκωληκοειδούς   
αποφύσεως, Ο : Ιστοτεμάχιο επίπλουν. Β: Δείγμα αίματος. 

 

 

Γονιδίωμα 
Αριθμός 
ασθενών 

Θετικοί 
(%) 

Αρνητικοί 
(%) A O B A+O+B A+O A+B O+B 

CMV (%) 38 28 (73.7) 10 (26) 3 (10.7) 7 (25) 6 (21.4) 8 (28.6) 2 (7.1) 0  2 (7.1)
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Εικ.4.2: Το προϊόν της nested PCR για HHV-6 (70bp). DNA ladder 50bp στην  
ηλεκτροφορητική στήλη 1, θετικά δείγματα στις ηλεκτροφορητικές στήλες 2 και 3, 
θετικόcontrol HHV-6 στην ηλεκτροφορητική στήλη 4, αρνητικό control της PCR 
αντίδρασης στην ηλεκτροφορητική στήλη 5. 
 

 
 
 
 
 
Πίνακας 4.3 : Ανίχνευση του HHV-6  με την χρήση PCR. Α : Ιστοτεμάχιο σκωληκοειδούς     
αποφύσεως, Ο : Ιστοτεμάχιο επίπλουν. Β: Δείγμα αίματος. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Γονιδίωμα 
Αριθμός 
ασθενών 

Θετικοί 
(%) 

Αρνητικοί 
(%) A O B A+O+B A+O A+B O+B

HHV-6 
(%) 38 18 (47.4) 20 (53) 10 (55.5)     4 (22)  0  3 (16) 1 (5.5) 0 0 

70bp 
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102bp 

 
Εικ.4.3: Ανίχνευση του EBV(102bp) με nested PCR. DNA ladder 50bp στην  
ηλεκτροφορητική στήλη 1, θετικό δείγμα  στην ηλεκτροφορητική στήλη 2 , θετικό 
control EBV στην  ηλεκτροφορητική στήλη 3, άδεια στην  ηλεκτροφορητική στήλη η 
4 και  αρνητικό control της PCR αντίδρασης στην  ηλεκτροφορητική στήλη 5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 4.4 : Ανίχνευση του  EBV  με την χρήση PCR. Α : Ιστοτεμάχιο σκωληκοειδούς 
αποφύσεως, Ο : Ιστοτεμάχιο επίπλουν. Β: Δείγμα αίματος. 

 

 

Γονιδίωμα 
Αριθμός 
ασθενών 

Θετικοί 
(%) 

Αρνητικοί 
(%) A O B A+O+B A+O A+B O+B

EBV (%) 38 3 (7.9) 35 (92)       0 2 (67) 1 (33) 0 0 0 0 
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478bp 

 
Εικ.4.4: Ανίχνευση του HSV-1  (478bp). DNA ladder 100bp στην ηλεκτροφορητική 
στήλη 1, θετικό δείγμα στην ηλεκτροφορητική στήλη 2, θετικό control HSV1-2 στην 
ηλεκτροφορητική στήλη 3, άδεια ηλεκτροφορητική στήλη η 4 και αρνητικό control 
της PCR αντίδρασης στην ηλεκτροφορητική στήλη 5. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Πίνακας 4.5 : Ανίχνευση του HSV-1   με την χρήση PCR. Α : Ιστοτεμάχιο σκωληκοειδούς 
αποφύσεως, Ο : Ιστοτεμάχιο επίπλουν. Β: Δείγμα αίματος. 

 

Γονιδίωμα 
Αριθμός 
ασθενών 

Θετικοί 
(%) 

Αρνητικοί 
(%) 

A O B A+O+B A+O A+B O+B

HSV-1 (%) 38 2  (5.3) 36 (95) 2 (100) 0 0 0 0 0 0 
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Πίνακας 4.6 : Συχνότητα ανίχνευσης του γενετικού υλικού των ερπητοϊών στους τρεις 
τύπους ιστών. 

 
 

Είδους ιστού   
Αριθμός 
δειγμάτων 

Ποσοστό 
(%) 

θετικά 23 60.5% 
Αρνητικά 15 39.5% Σκωλικοειδής 

απόφυση Σύνολο 38 100% 
θετικά 24 63% 
Αρνητικά 14 37% Επιπλόου 
Σύνολο 38 100% 
θετικά 19 50% 
Αρνητικά 19 50% Περιφερικό 

αίμα Σύνολο 38 100% 
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Πίνακας 4.7: Ανίχνευση IgG αντισώματων των CMV, HHV-6, EBV και  HSV-1 με Elisa σε 
υγιή παιδιά 
 
 
 
 
 
 
                           

Α/Α CMV HHV6 EBV HSV-1 
1 IgG- IgG+ IgG+ IgG- 
2 IgG+ IgG+ IgG+ IgG- 
3 IgG+ IgG+ IgG- IgG+ 
4 IgG- IgG+ IgG- IgG- 
5 IgG+ IgG+ IgG+ IgG- 
6 IgG+ IgG+ IgG+ IgG- 
7 IgG+ IgG+ IgG- IgG- 
8 IgG- IgG- IgG+ IgG- 
9 IgG- IgG+ IgG- IgG+ 
10 IgG+ IgG+ IgG- IgG- 
11 IgG- IgG+ IgG+ IgG- 
12 IgG+ IgG+ IgG- IgG+ 
13 IgG- IgG- IgG+ IgG- 
14 IgG+ IgG+ IgG- IgG- 
15 IgG+ IgG+ IgG+ IgG- 
16 IgG- IgG+ IgG- IgG+ 
17 IgG- IgG+ IgG+ IgG- 
18 IgG+ IgG+ IgG- IgG+ 
19 IgG+ IgG+ IgG- IgG- 
20 IgG+ IgG+ IgG+ IgG- 
21 IgG- IgG+ IgG- IgG+ 
22 IgG- IgG+ IgG+ IgG+ 
23 IgG+ IgG+ IgG- IgG- 
24 IgG- IgG+ IgG- IgG- 
25 IgG- IgG- IgG+ IgG+ 
26 IgG+ IgG+ IgG- IgG+ 
27 IgG+ IgG- IgG+ IgG- 
28 IgG- IgG+ IgG- IgG- 
29 IgG+ IgG+ IgG+ IgG- 
30 IgG- IgG+ IgG- IgG- 
31 IgG- IgG+ IgG+ IgG+ 
32 IgG+ IgG+ IgG+ IgG+ 
33 IgG- IgG+ IgG- IgG- 
34 IgG+ IgG+ IgG+ IgG- 
35 IgG- IgG+ IgG- IgG+ 
36 IgG+ IgG+ IgG- IgG+ 
37 IgG+ IgG- IgG+ IgG- 
38 IgG- IgG+ IgG+ IgG- 
39 IgG+ IgG- IgG- IgG+ 
40 IgG- IgG+ IgG+ IgG+ 
41 IgG+ IgG+ IgG- IgG- 

Ποσοστό  
IgG+ 54% 86% 49% 37% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50  

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

 
5.1 Γενικά 

 

   Παρόλο που οι ιοί σαν αιτίες χρόνιων φλεγμονών βρίσκονται στο κέντρο του 

ενδιαφέροντος στη σύγχρονη κλινική και μοριακή Ιατρική, πολύ λίγα είναι γνωστά εν 

γένει ως προς τις κυτταρικές δράσεις τους σε σχέση με την οξεία σκωληκοειδίτιδα 

στα παιδιά. 

  Η κύρια αιτία φλεγμονής της σκωληκοειδίτιδας αφορά ανάπτυξη  εντερικών  

βακτηριδίων που πολλαπλασιάζονται λόγω στάσης, οδηγώντας σε μεταβολή της 

φυσιολογικής χλωρίδας σε παθολογική. 

           Διάφορα βακτήρια, μύκητες και παράσιτα μπορεί να ευθύνονται για τη 

φλεγμονή, όπως Yersinia , ακτινομύκωση, μυκοβακτήρια, Histoplasma, Schistosoma, 

pinworms, stercoralis Strongyloides (Rautio M 2000, Kanafani ZA. 2004, Lamps LW. 

2001). Στην πυώδη σκωληκοειδίτιδα το πιο συνηθισμένο μικρόβιο είναι το E.coli και 

οι στρεπτόκοκκοι. Η ανάπτυξη του Bacteroidis fragilis και άλλων αναερόβιων 

δηλώνει συνήθως διάτρηση της σκωληκοειδούς. Στην διάτρηση ακόμη 

αναπτύσσονται στρεπτόκοκκοι, ψευδομονάδες, κλωστηρίδια κ.λ.π. Η ύπαρξη του 

Bacteroidis fragilis δημιουργεί σε μεγάλο ποσοστό φλεγμονώδεις επιπλοκές, όπως 

διαπύηση του τραύματος ή ενδοκοιλιακό απόστημα. 

        Στην  διεθνή βιβλιογραφία παρουσιάζονται μελέτες με εμπλοκή  ιογενών 

μολύνσεων ως αιτιολογικοί παράγοντες για την εμφάνιση της νόσου από  αδενοιους , 

τον ιός της Ιλαράς (Paik SY,2002) και τον κυτταρομεγαλοϊό  σε ανοσοκατασταλμένα 

άτομα (Tarng YW, 1997)   

 

5.2 Ερπητοϊοί και Οξεία Σκωληκοειδίτιδα  

 

 Πολλά παιδιά μολύνονται  με  ερπητοϊους  , και αυτές οι μολύνσεις δεν 

προκαλούν συνήθως κανένα σύμπτωμα ή είναι όμοιες με τις άλλες ήπιες ασθένειες 

της παιδικής ηλικίας. Χαρακτηριστικό των ερπητοϊών είναι ότι μπορούν να μένουν 

στον οργανισμό σε λανθάνουσα κατάσταση για μεγάλα χρονικά  διαστήματα  μετά 

την πρωτογενή λοίμωξη, σε μη αναδιπλασιαζόμενη μορφή , και να 
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επαναενεργοποιούνται  δημιουργώντας υποτροπιάζουσες μολύνσεις. Αυτό μπορεί να 

οδηγήσει σε επαναλαμβανόμενες μολύνσεις και είναι σημαντικό για την μετάδοση 

του ιού από ξενιστή σε ξενιστή. Ο άνθρωπος είναι φυσικός φορέας  για τούς HSV-

1,HSV-2, VZV, CMV και EBV. 

          Η μεγάλη αυτή συχνότητα των ιών αυτών στην παιδική ηλικία μας παρακίνησε 

να ερευνήσουμε τον πιθανό ρόλο τους στην παθογένεση της οξείας σκωληκοειδίτιδας 

βασιζομένη στην υπόθεση  ότι η ερπητοϊοι έχουν την ικανότητα παραμονής του σε 

λανθάνουσα κατάσταση  στην σκωληκοειδή απόφυση  και περιοδικά να 

επανενεργοποιούνται . Αυτό είναι δυνατό να προκαλέσει ιογενή λοίμωξη  οδηγεί σε 

υπερπλασία του λεμφικού ιστού και  απόφραξη του αυλού της σκωληκοειδούς. Σε 

περίπτωση μολύνσεις αναμένετε να υπάρχει στοιχεία ιϊκού DNA  είτε στην 

σκωληκοειδή απόφυση ή στο επίπλουν  ή ακόμα και στο περιφερικό αίμα. 

         Στα δείγματα που μελετήθηκαν , από τα παιδιά με οξεία σκωληκοειδίτιδα, το 

γενετικού υλικού του CMV παρουσίασε την μεγαλύτερη συχνότητα ανίχνευσης με 

ποσοστό 73,7 %. Η οξεία σκωληκοειδίτιδα που οφείλεται στον κυτταρομεγαλοϊού  

(CMV) είναι ανιχνεύσιμη και εμφανίζεται περισσότερο σε άτομα με σύνδρομο 

επίκτητης ανοσοανεπάρκειας. (AIDS) (Tarng YW, 1997), αυτά τα άτομα μπορεί να  

είναι ξενιστές για ένα ιδιαίτερο ερπητοϊο και μερικές φορές δύο ή περισσότερους 

ιούς. Έχει αναφερθεί μία μόνο περίπτωση οξείας σκωληκοειδίτιδας σε άτομο υγιές, 

με ανοσοεπάρκεια. (Blackman E,1984). 

         Έχουν περιγραφεί περιστατικά ατόμων που ανέπτυξαν οξεία σκωληκοειδίτιδα 

μετά από οξεία μόλυνση από τον ιό Epstein-Barr Virus (EBV), και στα οποία μετά 

από παθολογική εξέταση ενοχοποιήθηκε και ο ιός CMV (Sanchez Echaniz J,1996) 

Ο ιός του Έρπητα 6 (HHV-6) , ιός με έντονα νευροτρόπο και λεμφοτρόπο δράση 

ανιχνεύτηκε επίσης σε δεκαοκτώ από τα 38 παιδιά με οξεία σκωληκοειδίτιδα που 

εξετάστηκαν, ποσοστό 47.4%.  Δεδομένα από ορολογικές εξετάσεις αποκαλύπτουν 

ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 95% του πληθυσμού φέρει αντι-HHV6 αντισώματα 

ενδεικτικά παρελθούσης ανοσιακής απάντησης προς τον ιό.  Για  αρκετά χρόνια μετά 

την πρωτο-λοίμωξη, ο ιός παραμένει στους πυρήνες μικρού αριθμού κυττάρων σε 

λανθάνουσα φάση. 

          Περίπου το 50-60% των παιδιών μολύνονται από HHV-6 στους πρώτους 12 

μήνες της ζωή τους και σχεδόν όλα τα παιδιά έχουν μολυνθεί μέχρι την ηλικία των 2-

3 χρόνων. Η μόλυνση των παιδιών από HHV-6  πιστεύεται ότι οφείλεται στον HHV-

6 τύπου B (HHV-6B), που έχει απομονωθεί από λευκοκύτταρα περιφερικού αίματος 
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(PBL) υγειών παιδιών με παρελθούσα μόλυνση ( Hall CB, 1998 & Huang LM, 1997).        

Ο HHV-6  φαίνεται να αποτελεί παθολογικό και για άλλες παιδικές ασθένειες , όπως 

η οξεία λεμφοβλαστική  λευχαιμία (Seror E, 2008)  ή η οξεία ρήξη ήπατος (Chevret 

L, 2008).              

 

5.3 Ανάλυση αποτελεσμάτων 

 

  Δεδομένου ότι το ποσοστό των θετικών  IgG αντισωμάτων για τον  CMV και 

HHV-6  έχει βρεθεί να είναι  σημαντικά υψηλό στα άτομα που χρησιμοποιήθηκαν 

σαν μάρτυρες (άτομα αναφοράς) η πιο πιθανή εξήγηση για το υψηλό ποσοστό 

ανίχνευσης του γεννητικού υλικού του  CMV  και  HHV-6 είναι ότι τα παιδιά αυτά 

παρουσίασαν επανενεργοποιήσει του CMV  ή του  HHV-6 που παρέμενε σε 

λανθάνουσα κατάσταση την σκωληκοειδή απόφυση.  

Με αποτέλεσμα πιθανόν να  προκληθεί ιογενής  λοίμωξη που οδήγησε  σε 

υπερπλασία του λεμφικού ιστού και  απόφραξη του αυλού της σκωληκοειδούς  

Ποσοτικός ιικος προσδιορισμός θα μπορούσε να μας δώσει περαιτέρω πληροφορίες 

για την παθογένεση της νόσου καθώς είναι πιθανόν  τα φλεγμονώδη κύτταρα της 

σκωληκώδους να αποτελούν καταφύγιο πολλών αντιγράφων του γενετικού υλικού 

των ερπητοϊών .  

  Τα επιθηλιακά κύτταρα  φαίνεται ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην παθογόνο 

μόλυνση μέσω της ιϊκής ρύθμισης  της φλεγμονής με την απελευθέρωση διαφόρων 

κυτοκινών και αυξητικών παραγόντων. Η ανίχνευση γενετικού υλικού των ερπητοϊών 

στην σκωληκοειδή απόφυση δηλώνει ότι ο ιστός αυτός λειτουργεί σαν ξενιστής των 

ερπητοϊών προκαλώντας επιθηλιακή διαφοροποίηση. Για τον λόγο αυτό ο 

μηχανισμός  με τον οποίο η ιϊκή μόλυνση ρυθμίζει την λειτουργία των επιθηλιακών 

κυττάρων αποτελεί θέμα περαιτέρω μελέτης . 

          Το επιπλόου είναι μια πτυχή του  περιτόναιου που βρίσκεται ανάμεσα στο 

στομάχι και άλλα όργανα τις κοιλιακής κοιλότητας. Όπως και οι άλλοι λιπώδεις ιστοί 

περιέχει κάποια προ- λιποκύτταρα που έχουν κοινές ιδιότητες με τα μακροφάγα. 

Αυτά τα κύτταρα φέρουν υποδοχείς αναγνώρισης  (PRR) και ωριμάζουν στα 

μακροφάγα τα οποία συμβάλουν στην  τοπική ανόσια  και στην φλεγμονώδη 

απόκριση (Bedford PA, 2006). 
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        Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που παρουσιάζει την ύπαρξη των ερπητοϊών σε 

παιδιά με οξεία σκωληκοειδίτιδα, χρησιμοποιώντας την τεχνική της αλυσιδωτής 

αντίδρασης (PCR),  σε ένα μεγάλο αριθμό δειγμάτων.  

       Τα αποτελέσματα μας δείχνουν τον CMV και τον  HHV-6 να λειτουργούν σαν 

παθογόνοι παράγοντες προκαλώντας ιϊκή μόλυνση ή με  επαναενεργοποιήση των ιών 

αυτών που βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση για μεγάλα χρονικά  διαστήματα  

μετά την πρωτογενή λοίμωξη, σε μη αναδιπλασιαζόμενη μορφή, δημιουργώντας 

υποτροπιάζουσες μολύνσεις.  

       Περαιτέρω μελέτη είναι απαραίτητη για να προσδιοριστεί  ο μηχανισμός που 

επιβεβαιώνει τον ενδεχόμενο ρόλο των ερπητοϊών στην παθογένεια της οξείας 

σκωληκοειδίτιδας. 
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