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 Αρκετοί παράγοντες έχουν ενοχοποιηθεί στην αιτιοπαθογένεια των 

αυτόματων εκτρώσεων (α.ε). Μεταξύ αυτών οι ιογενείς λοιμώξεις της 
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εγκύου φαίνεται να κατέχουν ένα ρόλο, αν και τα μέχρι σήμερα στοιχεία 

είναι αντικρουόμενα και αμφισβητήσιμα, αφού στηρίζονται κυρίως σε 

επιδημιολογικού χαρακτήρα μελέτες ή στην αναζήτηση των ιών με 

έμμεσους μεθόδους ανίχνευσης, όπως οι ορολογικές δοκιμασίες αναζήτησης 

αντισωμάτων, που όμως παρουσιάζουν διασταυρούμενες αντιδράσεις και 

ψευδώς θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα. Άλλες μέθοδοι είναι χρονοβόρες 

(κυτταροκαλλιέργειες) ή διαθέτουν μειωμένη ευαισθησία. 

 Χαρακτηριστικά παραδείγματα ιών που ενοχοποιούνται λιγότερο ή 

περισσότερο για επιδράση στην ομαλή πορεία  και έκβαση της 

εγκυμοσύνης, αλλά παραμένει αδιευκρίνιστο στο κατά πόσο εμπλέκονται  

στον μηχανισμό  πρόκλησης  α.ε, αποτελούν ο παρβοϊός-Β19,  ο ιός  του 

απλού έρπητα  τύπου  ΙΙ (ΗSV-ΙΙ) και ο κυτταρομεγαλοϊός (CMV). Είναι 

DNA ιοί που σχετίζονται με ποικίλες κλινικές καταστάσεις στον γυναικείο 

πληθυσμό. Τέλος ο ιός του θηλώματος του ανθρώπου (ΗPV), παρόλο που 

δεν σχετίζεται με δυσμενή επίδραση στην εξέλιξη της εγκυμοσύνης, 

ανευρίσκεται συχνά στα κύτταρα του κατώτερου γεννητικού σωλήνα της 

γυναίκας. 

 Η παρούσα μελέτη διερευνά την συσχέτιση αυτών των τεσσάρων, 

κοινών για τον γυναικείο πληθυσμό ιών, με την αιτιοπαθογένεια των α.ε, με 

την εφαρμογή της τεχνικής της αλυσιδωτής αντίδρασης με πολυμεράση 

(PCR). Η PCR αποτελεί τεχνική της μοριακής Βιολογίας που ενισχύει in 

vitro μια προκαθορισμένη γνωστή αλληλουχία DNA, με την βοήθεια 

ειδικών ενζυμικών εκκινητών (primers). Είναι εξαιρετικά ευαισθητή 

μέθοδος  αφού μπορεί να ανιχνεύσει στο υπό εξέταση βιολογικό υλικό 

απειροελάχιστες ποσότητες DNA. 
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 Μελετήσαμε 102 περιπτώσεις αυτομάτων εκτρώσεων. Μετά την 

εκβολή του κυήματος και των λοιπών στοιχείων της κύησης ή την 

αναρρόφηση τους από την ενδομητρική κοιλότητα, ελήφθησαν τμήματα 

εμβρυϊκών ιστών και χρησιμοποιήθηκαν για εκχύλιση DNA. Εξετάστηκαν 

όλες οι περιπτώσεις α.ε για την αναζήτηση του γονιδιώματος κάθε ιού 

ξεχωριστά, με την εφαρμογή της PCR στο εκτρωτικό υλικό. Οι εκκινητές - 

primers που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ειδικοί για κάθε ιό. Τα αποτελέσματα 

εκτιμήθηκαν μετά από ηλεκτροφόρηση του προϊόντος της PCR σε πήκτωμα 

αγαρόζης 2 ή 3% και με έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία. Παράλληλα 

ελήφθη αίμα από τη μητέρα για την εκτέλεση ορολογικών δοκιμασιών, για 

την αναζήτηση ειδικών αντισωμάτων έναντι των υπό εξέταση ιών, εκτός του 

HPV. Χρησιμοποιήθηκε ανοσοενζυματική τεχνική (ELISA) και τεχνική 

ανοσοφθορισμού. 

 Ανιχνεύσαμε το γονιδίωμα του παρβοϊού-Β19 σε δύο περιπτώσεις 

αυτόματων εκτρώσεων, όπου τα κλινικά και ορολογικά στοιχεία 

συνηγορούσαν για πρόσφατη λοίμωξη από τον ιό. Σε άλλες οκτώ 

περιπτώσεις, υπήρχαν ορολογικοί δείκτες ενεργού λοίμωξης από τον 

παρβοϊό-Β19, στις οποίες όμως η εφαρμογή της PCR δεν ανίχνευσε το 

γονιδίωμα του στο εκτρωτικό υλικό. Ο ιός του απλού έρπητα ανευρέθη σε 

τρεις περιπτώσεις αυτόματων εκτρώσεων και οι δύο αφορούσαν τον τύπο 2 

του ιού. Δεν υπήρχαν κλινικά συμπτώματα και σημεία λοίμωξης από τον ιό 

και οι ορολογικοί δείκτες ήταν ενδεικτικοί δευτεροπαθούς λοίμωξης στις 

δύο από αυτές και παλαιότερης λοίμωξης στην άλλη. Υψηλό ποσοστό 

ανίχνευσης ειδικών αντισωμάτων, ενδεικτικών ενεργού λοίμωξης (πιθανά 

δευτεροπαθούς) καταγράφηκε για τους δύο τύπους του ιού (17,6 και 13,7% 

αντίστοιχα), με αρνητικά όμως αποτελέσματα της PCR ενίσχυσης στο 
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εκτρωτικό υλικό, εκτός δύο περιπτώσεων. Τέλος, το γονιδίωμα του 

κυτταρομεγαλοϊού και του ιού του θηλώματος του ανθρώπου δεν 

ανιχνεύθηκε σε καμία περίπτωση αυτόματης διακοπής της κύησης ακόμη 

και όπου υπήρχαν ορολογικοί δείκτες ενεργού λοίμωξη από τον 

κυτταρομεγαλοϊό (4 περιπτώσεις). 

 Συμπερασματικά, η εφαρμογή της PCR τεχνικής στην αναζήτηση των 

ιών άμεσα στο βιολογικό υλικό των αυτόματων εκτρώσεων, αποτελεί ίσως 

την πλέον αξιόπιστη μέθοδο για την διερεύνηση της συμμετοχής τους ή όχι 

στους αιτιοπαθογενετικούς μηχανισμούς πρόκλησης αυτομάτων εκτρώσεων. 

Φαίνεται ότι ο παρβοϊός-Β19 και ο ιός του απλού έρπητα τύπου 1 και 2 

σχετίζονται με τους μηχανισμούς αυτούς, δεν μπορούν όμως με βάση τα 

αποτελέσματα αυτής της μελέτης, να χαρακτηρισθούν ως μείζονες 

εκτρωτικοί παράγοντες. Αντιθέτως, δεν προκύπτουν στοιχεία ενοχοποίησης 

του κυτταρομεγαλοϊού και του ιού του θηλώματος του ανθρώπου, παρά τη 

συχνή τους παρουσία στον γυναικείο πληθυσμό. Τέλος η παρούσα μελέτη 

αποδεικνύει ότι οι ευρύτατα χρησιμοποιούμενες ορολογικές δοκιμασίες 

αναζήτησης αντισωμάτων, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 

διερεύνηση του εκτρωτικού ρόλου των ιών και τα αποτελέσματα τους δεν 

συσχετίζονται στις περισσότερες περιπτώσεις με τα αποτελέσματα της 

εφαρμογής της PCR τεχνικής στο βιολογικό υλικό των αυτομάτων 

εκτρώσεων. 
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 Several factors have been implicated in the aetiology of spontaneous 

abortions (SA) and viral infections seems to have a causal role, although data 

are mainly epidemiological and rather controversial. A major problem in the 

study of viral infections, is the indirect assays of their detection, like the 

commonly used serological assays, which have disadvantages such as 

hyposensitivity and the appearance of cross reactions. Other assays are time - 

consuming (cell cultures) or have low sensitivity and specificity.  

 Parvovirus - B19, herpes simplex virus (HSV) type 2 and 

cytomegalovirus (CMV) are implicated for adverse effects on the normal 

course and outcome of the pregnancy, but it has not been clarified whether 

they contribute to the aetiopathogenesis of  spontaneous abortions. They are 

DNA viruses and are usually correlated with a variety of clinical conditions 

in the female population. The human papilloma virus (HPV) has not been 

associated with adverse effects on the pregnancy, however it is very often 

found in the cells of the lower genital tract of women. 

 In this study we investigated whether or not, these common human 

viruses can be detected in curettage material from SA, by using the 

polymerase chain reaction technique (PCR). This technique has been 

employed to amplify targeted regions of genomic DNA several 

thousandfold, providing a specific, rapid and sensitive means of detecting 

viral genomes in clinical samples. 

 We evaluated 102 cases of SA at less than twenty weeks gestation for 

the detection of Parvo-B19, HSV, CMV and HPV DNA. Serological assays 

were used for the detection of specific IgM and IgG antibodies against the 

above viruses except for HPV. 
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 We found parvo-B19 DNA in two cases of SA, where the clinical and 

serological data were indicative of an acute recent infection from the virus. 

In another eight cases, there were serological markers of activated parvo-

B19 infection, however, the results of PCR amplification in the abortion 

material were negative. Herpes simplex virus type 2 was found in two cases 

and the type 1 in one case of SA. There were no obvious clinical 

manifestations indicating a current herpes infection and the serological 

markers showed a secondary infection in two cases and past infection in the 

other. However, there was a high rate of positive IgM antibodies against 

HSV-1 (17,6%) and HSV-2 (13,7%).  We did not detect CMV and HPV 

genome in any case of SA, even in the four cases where IgM antibodies 

against CMV were present. 

 Conclusively, the use of PCR technique in the detection of viruses 

directly in curettage material from SA, constitutes the more reliable and 

sensitive method for the investigation of their possible contribution to the 

early termination of a pregnancy. The PCR data from this study indicate that 

parvovirus B19 and HSV type 1 and 2 may have an abortional role, resulting 

in early SA in a small number of cases. On the other hand no clear evidence 

was found implicating CMV and HPV as abortional factors. Serological 

assays were not useful for the elucidation of the role of the viruses in 

inducing SA and no correlation between the PCR results and the serological 

markers was observed. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ 

 

1.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 Αυτόματος έκτρωση είναι η διακοπή της κύησης πριν από την 20η 

εβδομάδα. Με μια ευρύτερη έννοια υπό τον όρο αυτό περιλαμβάνονται και 

περιπτώσεις διακοπών κύησης μέχρι την 24η εβδομάδα όπου το κύημα 

φθάνει σε βάρος μέχρι 500 gr. Οι αυτόματες εκτρώσεις είναι συνηθέστερες 

στο 1ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Μετά πάροδο 1-3 εβδομάδων από την 

διακοπή της εμβρυικής ανάπτυξης, ακολουθεί τέλεια ή ατελής εκβολή του 

κυήματος και των άλλων στοιχείων της κύησης (φθαρτός, τροφοβλάστη, 

υμένες), με τη συνοδό εμφάνιση μικρής ή μεγάλης κολπικής αιμορραγίας, 

συσπάσεων της μήτρας και προοδευτικής διαστολής του τραχηλικού 

στομίου. Με αυτήν την κλινική εικόνα εμφανίζεται η πλειοψηφία των 

αυτομάτων εκτρώσεων (τέλεια, ατελής και παλίνδρομος έκτρωση). 

Σημαντικό ακόμη ποσοστό μπορεί να εκδηλωθεί με οξεία αιμορραγία και 

άμεση εκβολή των προϊόντων της κύησης. Ενίοτε δε μπορεί να λάβει 

σηπτικό χαρακτήρα (σηπτική έκτρωση) ή να παρεκτραπεί προς 

τροφοβλαστική νόσο με την μορφή της υδατιδώδους ή διεισδυτικής μύλης ή 

ακόμη και του χοριοκαρκινώματος. 

 Υπολογίζεται ότι 15-25% των κυήσεων καταλήγουν σε αυτόματο 

διακοπή, ενώ απροσδιόριστος είναι ο αριθμός των αυτομάτων εκτρώσεων 

που συμβαίνουν πριν την κλινική απόδειξη εγκυμοσύνης.
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1.2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

 Αρκετοί παράγοντες έχουν ενοχοποιηθεί για την πρόκληση των 

αυτομάτων εκτρώσεων αλλά πρέπει να τονισθεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό 

παραμένει αδιευκρίνιστης ή άγνωστης αιτιολογίας. Εξάλλου η ενοχοποίηση 

πολλών από τους ″εκτρωτικούς″ παράγοντες στηρίζεται κυρίως σε 

επιδημιολογικές μελέτες, πολλές φορές αντικρουόμενες μεταξύ τους, ενώ ο 

ακριβής αιτιοπαθογενετικός μηχανισμός δράσης αρκετών από αυτούς δεν 

έχει ικανοποιητικά αποσαφηνισθεί. Φαίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις, η 

ευθύνη για την απόρριψη του κυήματος πρέπει να αποδοθεί στη συνέργεια 

πολλών και διαφορετικών παραγόντων, που δημιουργούν συνθήκες 

δυσμενείς για την περαιτέρω ανάπτυξη και διαφοροποίηση του. 

 Εντούτοις, συγκεκριμένοι παράγοντες έχουν συσχετισθεί με την 

αιτιολογία των αυτομάτων εκτρώσεων ανάμεσα στους οποίους οι 

χρωμοσωματικές ανωμαλίες του εμβρύου, που φαίνεται να ευθύνονται για 

ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. Πρόκειται κυρίως για ανωμαλίες του 

αριθμού (μονοσωμίες, τρισωμίες, πολυπλοειδισμοί κ.τ.λ.) ή της δομής των 

χρωμοσωμάτων, ισοζυγισμένες ή μη (μεταθέσεις, αναστροφές, ελλείψεις 

κ.τ.λ.) (Olson and Magenis, 1988, McDonough, 1988). Τα τελευταία χρόνια 

οι έρευνες αναζητούν μηχανισμούς που να σχετίζονται αιτιοπαθογενετικά με 

την πρόκληση αυτομάτων εκτρώσεων, σε υποχρωμοσωματικό πλέον 

επίπεδο. Οι Kiaris και συν (1995) απέδειξαν την αυξημένη συχνότητα 

εμφάνισης μικροδορυφορικής αστάθειας DNA σε γενετικό υλικό 

αποβληθέντων εμβρύων και υπέδειξαν ένα νέο μηχανισμό πρόκλησης 

αυτομάτων εκτρώσεων, μέσω μεταλλάξεων σε γονίδια του εμβρύου που 

πιθανά σχετίζονται με την ομαλή ανάπτυξη και διαφοροποίηση του. 
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 Άλλα αίτια αυτόματης διακοπής της κύησης αποτελούν ποικίλες 

ανατομικές ανωμαλίες του γεννητικού συστήματος της μητέρας όπως 

ενδομητρικές συμφύσεις, ινομυώματα, δίκερως, διθάλαμος ή υποπλαστική 

μήτρα κ.τ.λ. Συστηματικά νοσήματα της μητέρας όπως σοβαρές 

καρδιοπάθειες, υπέρταση, κολλαγονώσεις οδηγούν με αυξημένη συχνότητα 

σε πρώιμη διακοπή της κύησης μέσω γνωστών ή άγνωστων μηχανισμών. 

Ιδιαίτερα μάλιστα τα νοσήματα των ενδοκρινών αδένων 

(υπερθυρεοειδισμός, σακχαρώδης διαβήτης) θεωρούνται μείζονες 

εκτρωτικοί παράγοντες (Kalter, 1987). Ανοσολογικά αίτια ενοχοποιούνται 

κυρίως σε περιπτώσεις πολλαπλά επαναλαμβανόμενων (″καθ' έξιν″) 

εκτρώσεων μέσω όχι ικανοποιητικά κατανοητών μηχανισμών απόρριψης 

(Cowchock και συν, 1986). 

 Τέλος, ανάμεσα σε πολυάριθμα άλλα αίτια που έχουν αναφερθεί, οι 

λοιμώξεις της μητέρας, συστηματικές ή τοπικές (στα γεννητικά όργανα), 

φαίνεται να έχουν κάποιο ρόλο στην εμφάνιση αυτού του φαινομένου, όπως 

παρουσιάζεται αναλυτικότερα στη συνέχεια. 

 

1.3 ΛΟΙΜΟΓΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ 

 Ποικίλοι μικροοργανισμοί έχουν ενοχοποιηθεί όπως το toxoplasma 

gondii, η λιστέρια, το μυκόπλασμα καθώς και ορισμένοι ιοί όπως π.χ. ο ιός 

της ερυθράς. Αυτοί οι μικροοργανισμοί είτε με συστηματική λοίμωξη είτε 

μέσω τοπικής προσβολής των γεννητικών οργάνων, μεταφέρονται στο 

περιβάλλον του κυήματος και προκαλούν την διακοπή της ανάπτυξής του. 

Πρέπει ιδιαίτερα να επισημανθεί το γεγονός ότι, οι περισσότεροι λοιμογόνοι 

παράγοντες που εμπλέκονται στην αιτιοπαθογένεια των αυτομάτων 

εκτρώσεων έχουν κατ' εξοχήν αμφισβητηθεί ως εκτρωτικά αίτια και παρά το 
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γεγονός ότι από πολλά έτη ερευνώνται, υπάρχει πλήθος αντικρουόμενων 

μελετών και αμφισβητούμενων στοιχείων. Για αυτό κυρίως ευθύνεται η 

έλλειψη μέχρι και πρόσφατα αξιόπιστων διαγνωστικών τεχνικών που να 

αποδεικνύουν άμεσα την παρουσία του υπό μελέτη μικροοργανισμού στο 

εμβρυϊκό περιβάλλον. Έτσι η ενοχοποίηση του στηριζόταν κυρίως στην 

ανεύρεση θετικού τίτλου ειδικών αντισωμάτων στον ορό της εγκύου, 

ενδεικτικών πρόσφατης λοίμωξης. Είναι όμως γνωστό ότι οι ορολογικές 

δοκιμασίες, ακόμη και με τις νεώτερες τεχνικές της ELISA και του 

ανοσοφθορισμού, παρουσιάζουν σοβαρά μειονεκτήματα και μπορούν να 

οδηγήσουν σε συγχύσεις ή ακόμη και σε διαγνωστική πλάνη. Ενδεικτικά 

αναφέρεται η παραμονή υψηλού τίτλου αντισωμάτων για αρκετό χρονικό 

διάστημα μετά την αποδρομή της λοίμωξης, η παρουσία διασταυρούμενων 

αντιδράσεων (π.χ. ανάμεσα στους ερπητοιούς), η απουσία ορολογικών 

δεικτών ή η καθυστερημένη εμφάνισή τους παρά την υφιστάμενη λοίμωξη, 

πιθανά λόγω ελλειπούς ανοσολογικής ανταπόκρισης κ.α. Συνεπώς η 

ενοχοποίηση των υπο εξέταση μικροοργανισμών στηριζόταν κυρίως σε 

έμμεσους δείκτες, με αποτέλεσμα την παρουσία στην βιβλιογραφία 

διαφορετικών αποτελεσμάτων. Από την άλλη πολλές μελέτες είχαν κυρίως 

επιδημιολογικό χαρακτήρα, και υποδείκνυαν τον εκτρωτικό ρόλο 

παθογόνων μικροοργανισμών με βάση τη συχνότερη ή όχι εμφάνιση τους σε 

γυναίκες που παρουσίαζαν πρώιμη διακοπή της κύησης. Οι δυσκολίες αυτές 

έπαιρναν ακόμη πιο έντονο χαρακτήρα στη μελέτη της επίδρασης των 

ιογενών λοιμώξεων στην πρόκληση αυτόματων εκτρώσεων όπως 

αναλυτικότερα περιγράφεται στη συνέχεια. Εντούτοις είναι δύσκολο να 

αμφισβητηθεί ο σαφής εκτρωτικός ρόλος ορισμένων τουλάχιστον 

μικροοργανισμών όπως του τοξοπλάσματος και του ιού της ερυθράς. Για τη 
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μεγάλη όμως πλειοψηφία των βακτηρίων, πρωτοζώων και ιών τα 

ερωτηματικά παραμένουν και οι μελέτες συνεχίζονται υπό τις ευνοϊκότερες 

προϋποθέσεις που δημιουργούν πλέον οι νεώτερες τεχνικές, κυρίως της 

Μοριακής Βιολογίας, που επιτρέπουν την άμεση και αξιόπιστη αναζήτηση 

των υπό εξέταση μικροοργανισμών στο βιολογικό υλικό των αυτομάτων 

εκτρώσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

 

ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ 

 

2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Αυξημένη συχνότητα ιογενών λοιμώξεων έχει αναφερθεί ότι 

παρατηρείται κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η ερμηνεία του 

φαινομένου είναι σχετικά δύσκολη, αλλά αιτιολογικοί παράγοντες φαίνεται 

να είναι: 

α) η μειωμένη αντίσταση της εγκύου σε λοιμώξεις και ιδιαίτερα στις 

ιογενείς, λόγω της σχετικής καταστολής της κυτταρικής ανοσίας. 

β) η τάση της εγκύου να αναφέρει συμπτώματα στο γιατρό της, πιθανά 

ενδεικτικών ιογενών λοιμώξεων που διαφορετικά θα απέκρυπτε ή θα 

αδιαφορούσε γι’αυτά. 

γ) η τάση του γιατρού να παραγγέλνει μεγαλύτερο αριθμό εργαστηριακών 

εξετάσεων στην κύηση και έτσι να ανακαλύπτει ασυμπτωματικές ή 

υποκλινικές λοιμώξεις. 

 Η επίδραση των ιογενών λοιμώξεων στην εγκυμοσύνη ποικίλει και 

εξαρτάται από το χρόνο έκθεσης, την λοιμογόνο δύναμη κάθε ιού, την 

πρωτοπαθή ή όχι λοίμωξη και περιλαμβάνει: αυτόματες εκτρώσεις, 

γεννήσεις νεκρών εμβρύων, συγγενείς ανωμαλίες, διαταραχές στην 

ενδομήτριο ανάπτυξη, πνευματική καθυστέρηση στην παιδική ηλικία κ.τ.λ. 

(πίνακας 2.1). Ιοί που πρωτίστως ενοχοποιούνται για τέτοια 

εμβρυοπαθογόνο δράση είναι ο ιός της ερυθράς, ο κυτταρομεγαλοϊός, ο ιός 

της ανεμοβλογιάς-ζωστήρα, ο ιός του απλού έρπητα ενώ μιά σειρά άλλοι ιοί 

θεωρείται πιθανό να έχουν ανάλογη δράση. Ειδικά για τον ρόλο των ιών ως 
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αιτιολογικών παραγόντων στην πρόκληση αυτόματων εκτρώσεων έχουν 

γίνει αρκετές μελέτες από παλαιότερα. Ο ιός της ερυθράς θεωρείται βέβαιος 

ενοχοποιητικός παράγοντας, ενώ για τον κυτταρομεγαλοϊό, τον παρβοϊό, τον 

ιό της ανεμοβλογιάς - έρπητα ζωστήρα, τον ιό του απλού έρπητα, της 

παρωτίτιδας, της ιλαράς όπως και για τους εντεροϊούς υπάρχουν σοβαρές 

ενδείξεις αλλά και αντικρουόμενες μελέτες. Μέχρι σήμερα άλλωστε η 

ανίχνευση των περισσοτέρων ιών γινόταν κυρίως έμμεσα με τον 

προσδιορισμό αντισωμάτων στον ορό των εγκύων. Σπανιότερα 

εχρησιμοποιείτο η άμεση ή και μετά από καλλιέργεια ανίχνευσή τους, όμως 

αυτές οι μέθοδοι ήταν χρονοβόρες (χρόνος καλλιέργειας) και απαιτούσαν 

πολυδάπανο ή δύσχρηστο εξοπλισμό. Ο έμμεσος τρόπος ανίχνευσής τους 

είχε τα μειονεκτήματα ότι παρουσίαζε μεγάλο λανθάνοντα χρόνο 

παραγωγής ανιχνευόμενων αντισωμάτων και επίσης επηρρεαζόταν από την 

ανοσολογική απάντηση των εγκύων ασθενών (με πολλά ψευδή θετικά ή 

αρνητικά αποτελέσματα). Επίσης, η μετά από νόσο παραμονή υψηλού 

τίτλου αντισωμάτων, ήταν δυνατόν να παρέχει ψευδώς θετικά 

αποτελέσματα.  

 Η έλλειψη άμεσων και εντελώς αξιόπιστων μεθόδων ανίχνευσης των 

ιών σε κλινικά δείγματα, ίσως ευθύνεται σε ένα βαθμό για την ύπαρξη 

αντικρουόμενων απόψεων όσο αφορά την ενοχοποίηση ορισμένων ιών ως 

εκτρωτικών παραγόντων. Νεώτερες τεχνικές της Μοριακής Βιολογίας, που 

ανιχνεύουν άμεσα το γενετικό υλικό των ιών στα κλινικά δείγματα, έχουν 

αρχίσει να εφαρμόζονται και νέα δεδομένα προκύπτουν, περισσότερο σαφή 

και ακριβή, για τον ρόλο των ιογενών λοιμώξεων στην πρόκληση 

αυτομάτων εκτρώσεων. 
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Πίνακας 2.1. Οι πιθανές δυσμενείς επιδράσεις των ιογενών λοιμώξεων στην 

πορεία και έκβαση της εγκυμοσύνης 

 

ΔΥΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΙΟΓΕΝΩΝ  

ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ 
 

− απώλεια της κύησης 

• αυτόματος έκτρωση 

• ενδομήτριος θάνατος 
− πρόωρος τοκετός  

− συγγενείς ανωμαλίες (δυσπλασίες) 

− ενδομήτριος υπολειπόμενη ανάπτυξη 

− επιμένουσα νεογνική λοίμωξη 

− πνευματική καθυστέρηση 
 

 

 

2.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΟΥ 

2.2.1 Ορισμός 

 Ο όρος ιός (virus στα Λατινικά σημαίνει δηλητήριο) 

χρησιμοποιήθηκε σαν συνώνυμο για ″μολυσματικό μέσο″, αλλά 

περιορίστηκε αργότερα στο να περιγράψει οργανισμούς μικρότερους από 

βακτήρια που είναι ανίκανοι να πολλαπλασιαστούν έξω από ένα ζωντανό 

οργανισμό (Σπαντίδος, 1991). Σήμερα οι ιοί καθορίζονται με αυστηρά 

κριτήρια, τα σπουδαιότερα από τα οποία είναι:  
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α) η χαρακτηριστική τους δομή: σύμπλεγμα νουκλεινικού οξέως και 

πρωτεΐνης που περιβάλλεται από ένα εξωτερικό πρωτεϊνικό περίβλημα 

(βίριο-καψίδιο-νουκλεινικό οξύ). 

β) ο τρόπος αντιγραφής τους: ο διαχωρισμός του ιού σε συστατικά μετά την 

εισαγωγή του στο κύτταρο ξενιστή, η χρήση του μηχανισμού του κυττάρου 

ξενιστή για τη σύνθεση συστατικών κωδικοποιημένων από τα γονίδια του 

ιού και τέλος ο σχηματισμός νέων σωματιδίων του ιού με συναρμολόγηση 

(παρά με κυτταρική μεγέθυνση και διαίρεση, όπως τα κύτταρα του ξενιστή) 

(Σπαντίδος, 1991). 

 

2.2.2. Ιδιότητες  

 Οι ιοί είναι τα μικρότερα γνωστά ″μολυσματικά μέσα″. Τρείς κυρίως 

ιδιότητες διακρίνουν τους ιούς από άλλους μικροοργανισμούς:  

α) το μικρό μέγεθος: 10-300 nm. Τα βακτήρια είναι περίπου 1000 nm και τα 

ερυθροκύτταρα 7500 nm. 

β) το γένωμα: το γένωμα των ιών μπορεί να είναι DNA ή RNA. Οι ιοί 

περιέχουν ένα μόνο τύπο νουκλεινικού οξέως. 

γ) είναι μεταβολικά αδρανείς: οι ιοί δεν έχουν μεταβολική δραστηριότητα 

έξω από τα κύτταρα ξενιστές. Δεν έχουν ριβοσωμάτια η συσκευή 

πρωτεϊνικής σύνθεσης. Οι ιοί επομένως δεν μπορούν να πολλαπλασιασθούν 

σε άψυχα υλικά παρά μόνο σε ζωντανά κύτταρα. Μετά την είσοδο τους σε 

ένα ευαίσθητο κύτταρο, το γένωμα (ή νουκλεινικό οξύ) του ιού 

μεταγράφεται σε (ή το ίδιο δρα σαν) αγγελιοφόρο RNA (mRNA) ειδικό για 

τον ιό και κατευθύνει την αντιγραφή των σωματιδίων του ιού. 
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2.2.3. Δομή  

 Οι ιοί αποτελούνται από ένα εσωτερικό σύμπλεγμα νουκλεινικού 

οξέως και πρωτεϊνης (βίριον) που περιβάλλεται από ένα εξωτερικό 

πρωτεϊνικό περίβλημα (καψίδιο). Το πρωτεϊνικό περίβλημα προστατεύει το 

γένωμα του ιού από ανενεργοποίηση από περιβαλλοντολογικούς παράγοντες 

π.χ. νουκλεάσες στο αίμα. Είναι αντιγονικό και συχνά υπεύθυνο για την 

διέγερση της παραγωγής των προστατευτικών αντισωμάτων. 

Οι δομές που αποτελούν το σωματίδιο του ιού:  

− βίριο: το άθικτο σωματίδιο του ιού 

− καψίδιο: το πρωτεϊνικό περίβλημα 

− καψομερίδια: οι πρωτεϊνικές δομικές μονάδες από τις οποίες συντίθεται 

το καψίδιο 

− νουκλεϊνικό οξύ: DNA ή RNA 

− έλυτρο: εξωτερικό περίβλημα (λιποπρωτεϊνικό), που υπάρχει σε                         

ορισμένους ιούς και περιέχει αντιγόνα του ιού. 

 

 2.3. Η ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΞΕΝΙΣΤΗ) ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΟΥ 

 Η άμυνα του σώματος έναντι των ιών είναι δύο τύπων: α) μή ειδική 

και β) ειδική. 

 

2.3.1. Μη ειδικοί αμυντικοί μηχανισμοί 

1. ιντερφερόνη: είναι ο κύριος μηχανισμός με τον οποίο το σώμα ξεπερνά 

την οξεία μόλυνση από τον ιό. Οι ιντερφερόνες είναι γλυκοπρωτεϊνες 

που παράγονται από κύτταρα μολυσμένα με ιό. Οταν επιδρούν σε μή 

μολυσμένα κύτταρα, αυτά γίνονται ανθεκτικά στη μόλυνση από το 

συγκεκριμένο ιό. 
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2. φαγοκυττάρωση: μολυσματικοί ιοί ″καταβροχθίζονται″ από δύο τύπους 

κυττάρων:  

ι) ουδετερόφιλα πολυμορφοπυρηνικά λευκοκύτταρα 

ιι) μακροφάγα-μονοκύτταρα 

− ελεύθερα (πνεύμονα, περιτόναιο) 

− δεσμευμένα (λεμφαδένες, σπλήνα, ήπαρ, συνδετικό ιστό, 

KNΣ) 

3. αναπνευστική οδός: κίνηση κροσσών, βλέννης 

4. οξύ του στομάχου: αδρανοποιεί ευαίσθητους ιούς 

5. δέρμα: αδιαπέραστο χώρισμα για τους μικροοργανισμούς όταν δεν 

υπάρχουν λύσεις από τραυματισμούς κ.τ.λ. 

 

2.3.2. Ειδικοί αμυντικοί μηχανισμοί 

 Οφείλονται στο ανοσοποιητικό σύστημα. Είναι ειδικοί από το 

γεγονός ότι αντιδρούν μόνο με τον ιό που προκάλεσε την παραγωγή τους. 

Το ανοσοποιητικό σύστημα έχει δύο συστατικά: 

α) ανοσία οφειλόμενη σε ελεύθερο αντίσωμα: τα αντισώματα είναι 

ανοσοσφαιρίνες, που αντιδρούν με τον ιό και εξουδετερώνουν τη 

μολυσματικότητά του. Αυτός είναι ένας υπερβολικά αποτελεσματικός 

μηχανισμός και είναι υπεύθυνος για την μακράς διάρκειας ανοσία, η οποία 

συνήθως ακολουθεί τη μόλυνση με ιό. 

 Τρείς είναι οι κύριες ανοσοσφαιρίνες που είναι υπεύθυνες για την 

ανταπόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος στη μόλυνση από ιό: IgM, 

IgG και IgA. 

β) κυτταρική ανοσία: την αποτελούν κυρίως Τ-λεμφοκύτταρα. Όταν 

ενεργοποιούνται αντιδρούν ειδικά με αντιγόνα του ιού και μετατρέπονται σε 
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″βλάστες″, κύτταρα που απελευθερώνουν λεμφοκίνες. Οι λεμφοκίνες 

προσελκύουν με χημειοταξία τα λεμφοκύτταρα, τα μακροφάγα και τα 

πολυμορφοπυρηνικά λεμφοκύτταρα στο σημείο της μόλυνσης. 

 

2.3.3. Αλλαγές στην ανοσολογική απάντηση κατά την κύηση 

 Στην διάρκεια της εγκυμοσύνης υπάρχουν αλλαγές στην ανοσολογική 

απάντηση της εγκύου έναντι των διαφόρων λοιμώξεων. Οι αλλαγές αυτές 

είναι αποτέλεσμα της μετατροπής της μητρικής άνοσης απάντησης στο ίδιο 

το φαινόμενο της κύησης. Ήδη από το 1970 διάφοροι ερευνητές 

προσπάθησαν να περιγράψουν την μητρική άνοσο απάντηση στην κύηση. 

Κατέληξαν σε δύο, εμπειρικές κυρίως, παρατηρήσεις: 

α) η καταστολή της μητρικής ανοσίας και ιδιαίτερα του κυτταρικού της 

στοιχείου, μπορεί να εξηγήσει τη μοναδική ανοχή που παρατηρείται στο 

ημιαλλογενές έμβρυο και 

β) υπάρχει σχετικά αυξημένη συχνότητα κάποιων λοιμώξεων και 

νεοπλασιών κατά την κύηση (Brabin, 1985). Όσον αφορά τους ιούς, η 

σχετική καταστολή της κυτταρικής ανοσίας που παρατηρείται έναντι 

κάποιων από αυτούς όπως του κυτταρομεγαλοϊού, του ιού της ερυθράς, 

εξηγεί την μεγαλύτερη ευαισθησία των εγκύων σε τέτοιου είδους λοιμώξεις. 

 Βασισμένοι σε ανάλογες παρατηρήσεις και δεδομένα καθιερώθηκε ο 

όρος ″ανοσοανεπάρκεια σχετιζόμενη με την κύηση″ (Weinberg, 1984). 

Οι αλλαγές στο ανοσολογικό σύστημα κατά την κύηση είναι:  

i) η ήπια αύξηση των λευκοκυττάρων στο επίπεδο των 5-12000/ΜΜ3 με 

συχνά αύξηση των πολυμορφοπυρήνων (Pitkin και συν 1979, Siegel και 

συν 1981). 
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ii) η μείωση στον αριθμό των helper-T-λεμφοκυττάρων κατά το α΄ τρίμηνο, 

τα οποία είναι οι κύριοι φορείς της κυτταρικής ανοσίας (Shridama και 

συν 1982, Degenne και συν 1988). In vitro μελέτες έχουν δείξει 

καταστολή της άνοσης κυτταρικής απάντησης στους ιούς (Thong και 

συν, 1983). Δοκιμασίες στην απάντηση από τα T-cell σε διαλυτά 

αντιγόνα που προέρχονται από παθογόνους μικροοργανισμούς έδειξαν 

μειωμένη κυτταρική αντίδραση (Weinberg, 1984). Παρόμοια μείωση 

διαπιστώθηκε στα αλλογενή λεμφοκύτταρα που αποδόθηκε σε μητρικό 

παράγοντα του ορού. Μερικές μελέτες έχουν εξετάσει την παραγωγή 

κυτοκινών από τα λευκοκύτταρα κατά την κύηση. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν φυσιολογικά ή αυξημένα επίπεδα IL-2, IL-1Β, IL-6 και TNF 

(Feinberg και συν, 1991). Λογικό συμπέρασμα όλων των παραπάνω 

είναι ότι υπάρχει μία μετρίου βαθμού μείωση στην άνοσο κυτταρική 

απάντηση κατά την κύηση, τόσο γενικότερα όσο και έναντι των ιογενών 

λοιμώξεων. 

iii) η απάντηση μέσω ειδικών αντισωμάτων που προέρχονται από τα Β-

λεμφοκύτταρα, δεν φαίνεται να διαφέρει στην έγκυο και μη έγκυο 

γυναίκα (Weinberg, 1984). 

iv) η δραστηριότητα των Natural-Killer-Cells (NK-cells) φαίνεται να είναι 

μειωμένη στην κύηση (Baley και συν 1985, Gregory και συν 1985). Ο 

Gonik και συν (1987) μελέτησε ένα μοντέλο από προσβεβλημένα 

κύτταρα από HSV όσο αφορά την δράση των NK cells και των 

αντισωμάτων. Διαπίστωσε σχετικά μειωμένη δράση των NK cells κατά 

την κύηση, όχι όμως και των αντισωμάτων. 

v) τέλος τα φαγοκύτταρα φαίνεται να διαθέτουν σημαντικά μειωμένη 

χημειοταξία και συγκολλητικότητα στις έγκυες γυναίκες. 
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2.4.  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΒΛΑΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΣΤΟ 

ΚΥΤΤΑΡΟ 

2.4.1. Γενικά 

 Το έμβρυο προσβάλλεται από τη στιγμή που η μητέρα παρουσιάζει 

ιαιμία. Δια μέσου της μητρικής κυκλοφορίας, ο ιός εισέρχεται στον 

πλακούντα (τροφοβλάστη) και στη συνέχεια στην εμβρυϊκή κυκλοφορία. Οι 

συνέπειες της εμβρυϊκής λοίμωξης είναι ανάλογες με την τοξικότητα του ιού 

(virulence) και εξαρτάται από τον τροπισμό του, σε ποιά δηλαδή κυρίως 

όργανα εισβάλλει και προκαλεί ειδικές βλάβες. Φυσικά καθοριστικός 

παράγοντας είναι η ηλικία της κύησης: όσο μικρότερη είναι τόσο πιό πιθανή 

είναι η πρόκληση εμβρυϊκού θανάτου και αυτομάτου εκτρώσεως. 

Διαπλακουντιακή μετάδοση μιάς λοίμωξης από την μητέρα στο κύημα δεν 

συνεπάγεται απαραίτητα εμβρυϊκή βλάβη ή πρόκληση αυτόματης έκτρωσης. 

Συχνά οι ορολογικές αλλαγές είναι η μόνη απόδειξη της λοίμωξης. Εάν η 

μητέρα αναπτύξει μια αποτελεσματική χυμική άνοσο απάντηση, λόγω 

προφανώς παλαιότερης λοίμωξης, η πιθανότητα σοβαρής προσβολής του 

εμβρύου είναι μικρή έως ελάχιστη. Αντίθετα σοβαρός κίνδυνος υπάρχει για 

το έμβρυο που η μητέρα δεν έχει παλαιότερη επαφή με τον υπεύθυνο 

λοιμογόνο παράγοντα. 

 Όπως προαναφέρθηκε οι ιοί δεν έχουν δική τους μεταβολική και 

αναπαραγωγική ικανότητα. Αναπαράγονται χρησιμοποιώντας το βιοχημικό 

μηχανισμό του κυττάρου ξενιστή και τον κατευθύνει στο να κατασκευάσει 

τα συστατικά του ιού (πίνακας 2.2). Συχνά αυτή η διαδικασία όμως έχει σαν 

αποτέλεσμα την καταστροφή του κυττάρου του ξενιστή σε κάποιο από τα 

στάδια που απαιτούνται για την αναπαραγωγή του ιού (Σπαντίδος, 1991) και 

τα οποία είναι: 
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Πίνακας 2.2. Συνοπτικά τα κυριώτερα στάδια της αναπαραγωγής του ιού 

μετά την είσοδο του στο κύτταρο ξενιστή. 

 

ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ     
 

1  προσρόφηση στην κυτταρική μεμβράνη 
2  είσοδος στο κυτταρόπλασμα 
3  αποκάλυψη πυρηνικού οξέως 
4  μεταγραφή πυρηνικού οξέως 
5  σύνθεση των συστατικών του ιού  
6  συναρμολόγηση του ιού       
7  απελευθέρωση του ιού 
 

 

1. προσρόφηση (adsorption) 

ο ιός προσροφάται σε ειδικούς υποδοχείς στην κυτταροπλασματική 

μεμβράνη του κυττάρου του ξενιστή. Θεωρείται ότι η εξωτερική μεμβράνη 

του ιού περιέχει υποδοχείς ικανούς να αναγνωρίζουν ειδικές θέσεις στην 

κυτταρική μεμβράνη για είσοδο. 

 

2. είσοδος (entry) 

είναι μία σύνθετη διαδικασία. Πιθανά γίνεται με εγκόλπωση του σωματιδίου 

του ιού από την κυτταρική μεμβράνη ή με πινοκύτωση. Άλλοι ιοί παράγουν 

συγκύτια με σύντηξη του εξωτερικού περιβλήματος του ιού με την 

κυτταρική μεμβράνη. 
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3. αποκάλυψη (uncoating) 

κυτταρικά ένζυμα (από τα λυσοσωμάτια) απογυμνώνουν τον ιό από το 

πρωτεϊνικό περίβλημα. Έτσι ελευθερώνεται ή γίνεται προσιτό το 

νουκλεινικό οξύ (γένωμα) του ιού. 

 

4. μεταγραφή (transcription) 

είναι η παραγωγή του αγγελιοφόρου RNA του ιού ή των ενδιάμεσων 

προϊόντων της αντιγραφής από το γένωμα του ιού. Αυτή η διαδικασία 

υπόκειται σε πολύπλοκους ρυθμιστικούς μηχανισμούς και επιτελείται από 

ένζυμα του κυττάρου ξενιστή ή του ίδιου του ιού. 

 

5. σύνθεση των συστατικών του ιού 

 

σύνθεση των πρωτεϊνών του ιού:  

το αγγελιοφόρο RNA του ιού μεταφράζεται στα ριβοσωμάτια του κυττάρου. 

Έτσι παράγονται δύο τύποι πρωτεϊνών του ιού: α) δομικές, που απαρτίζουν 

το σωματίδιο του ιού, β) μή δομικές, που δεν υπάρχουν στο σωματίδιο και 

είναι κυρίως ένζυμα της αντιγραφής του γενώματος του ιού. 

 

σύνθεση του νουκλεινικού οξέους του ιού:  

συντίθενται νέα γενώματα του ιού με εκμαγεία το αρχικό γένωμα. Σε 

περιπτώσεις με γενώματα μονόκλωνων νουκλεϊκών οξέων, συντίθενται νέοι 

συμπληρωματικοί κλώνοι. Ενζυμα που λαμβάνουν μέρος είναι οι 

πολυμεράσες ή αντιγραφάσες. 

 

 

 16



 

6. συναρμολόγηση (assembly) 

οι πρωτεϊνες και τα γενώματα του ιού που παρήχθησαν με την έως τώρα 

διαδικασία συναρμολογούνται για να σχηματίσουν νέα σωματίδια του ιού. 

Αυτή η διαδικασία μπορεί να λάβει χώρα στον πυρήνα του κυττάρου, στο 

κυτταρόπλασμα ή στην κυτταροπλασματική μεμβράνη, η οποία επενδύει το 

νέο σωματίδιο για να σχηματίσει το περίβλημα του ιού. 

 

7. απελευθέρωση (release) 

αυτό γίνεται είτε με την αιφνίδια διάσπαση του κυττάρου (κυτταρόλυση) ή 

με την βαθμιαία εκβλάστηση των ιών με εξωτερικά περιβλήματα διαμέσου 

της κυτταρικής μεμβράνης (εξωκυττάρωση). 

 

2.4.2.  Αποτελέσματα τη μόλυνσης του εμβρυϊκού κυττάρου από τους 

ιούς  

 O ιός, σαν ενδοκυττάριο παράσιτο που είναι, εισβάλλει στα κύτταρα 

του ξενιστή (εμβρυϊκά κύτταρα) και χρησιμοποιεί τις πρωτεϊνες τους καθώς 

και το σύστημα σύνθεσης πυρηνικών οξεών για να αναπαραχθεί, όπως 

περιγράφηκε παραπάνω. Το κύτταρο του ξενιστή (εμβρυϊκό κύτταρο) 

υφίσταται τις ακόλουθες συνέπειες:  

1. κυτταρικός θάνατος: πρόκειται για ένα κυτταροπαθητικό αποτέλεσμα που 

μπορεί να αποδοθεί σε μηχανισμούς που περιγράφονται παρακάτω. 

2. λανθάνουσα μόλυνση: ο ιός παραμένει μέσα στο κύτταρο σε λανθάνουσα 

κατάσταση, που δεν φαίνεται όμως να εμποδίζει τις λειτουργίες του 

κυττάρου. Αυτό είναι σύνηθες και εξηγεί το γιατί συχνά η ανάπτυξη του 

εμβρύου είναι ομαλή και η κύηση συνεχίζεται παρά την αποδεδειγμένη 

προσβολή της εγκύου στο α΄ τρίμηνο και την σχεδόν βέβαιη 
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διαπλακουντιακή μεταφορά του ιού στο κύημα. Εντούτοις, είναι δυνατόν να 

ενεργοποιηθεί ο ιός σε απώτερο στάδιο της κύησης και να προκαλέσει 

κυτταρική βλάβη με εμβρυοτοξικές συνέπειες (συγγενείς ανωμαλίες) ή 

θάνατο του εμβρύου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ανεύρεσης ιού σε 

κύτταρα νεογνών ζώντων και αρτιμελών, είναι ο κυτταρομεγαλοϊός που 

ανευρίσκεται στο 1% των τελειόμηνων νεογνών (Saigal και συν, 1982). 

 

2.4.3. Άμεσοι μηχανισμοί καταστροφής του εμβρυικού κυττάρου 

 Η αναπαραγωγή του ιού στο κύτταρο του ξενιστή, μπορεί να 

οδηγήσει στην καταστροφή του κυττάρου με 4 άμεσους μηχανισμούς 

(πίνακας 2.3):  

 

Πίνακας 2.3.Άμεσοι και έμεσοι μηχανισμοί καταστροφής των εμβρυϊκών 

κυττάρων ως αποτέλεσμα της εισόδου και πολλαπλασιασμού του ιού. 

 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ  

ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΙΟΥ 
 

ΑΜΕΣΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

α. παρέμβαση στη σύνθεση και λειτουργία των πρωτεϊνών 

β. ενεργοποίηση κυτταροτοξικών αμυντικών μηχανισμών 

γ. αναστολή των μιτώσεων 

δ. βλάβη στο γενετικό υλικό 

ΕΜΜΕΣΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

i.  ενεργοποίηση ανοσολογικού μηχανισμού με πρόκληση ποικίλων 

δευτεροπαθών φλεγμονωδών αντιδράσεων 

ii.  πλακουντιακή δυσλειτουργία 
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1ος) με παρέμβαση στην σύνθεση των πρωτεϊνών του κυττάρου: είτε 

εμποδίζοντας την παραγωγή τους, είτε παρεμβαίνοντας στην λειτουργία 

τους. Αυτό συμβαίνει κυρίως στην φάση εκείνη κατά την οποία μετά την 

μεταγραφή του ιού (την παραγωγή δηλαδή του mRNA), αρχίζει η σύνθεση 

των πρωτεϊνών του που λαμβάνει χώρα στα ριβοσωμάτια του κυττάρου. 

Διακόπτεται έτσι η παραγωγή των πρωτεϊνών του ίδιου του κυττάρου-

ξενιστή. Επίσης στην αμέσως επόμενη φάση, της ″συναρμολόγησης″ 

(assembly) του ιού από τα παραχθέντα νέα τμήματα πρωτεϊνών και 

γενώματος του ιού, που επιτελείται στο κυτταρόπλασμα και έχει ως 

συνέπεια την διακοπή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας των πρωτεϊνών-

ενζύμων του κυττάρου-ξενιστή ή ακόμα και την χρησιμοποίηση τους στην 

διαδικασία ″συναρμολόγησης″ του ιού. 

 

2ος) με παραγωγή πρωτεϊνών - ″ξένων σωμάτων″ που ενεργοποιούν τους 

κυτταροτοξικούς αμυντικούς μηχανισμούς.  

Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής του ιού στο κύτταρο-ξενιστή 

(εμβρυϊκό κύτταρο), παράγονται πρωτεϊνες του ιού που στη συνέχεια 

εμφανίζονται στην επιφάνεια του εμβρυϊκού κυττάρου. Αυτές 

″αναγνωρίζονται″ στη συνέχεια ως ″ξένα σώματα″ από τα κύτταρα του 

ανοσολογικού συστήματος του ξενιστή και καταστρέφονται με τη δράση 

κυτταροτοξικών Τ λεμφοκυττάρων. Αυτός ο δεύτερος μηχανισμός δεν είναι 

το ίδιο άμεσος με αυτόν της ″κυτταροπαθητικής επίδρασης″ που 

περιγράφηκε προηγούμενα και οδηγεί στον κυτταρικό (εμβρυϊκό) θάνατο σε 

δεύτερο χρόνο. 

 

3ος) με μιτωτική αναστολή- αναστολή της κυτταρικής ανάπτυξης. 
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ή χρησιμοποίηση του συστήματος σύνθεσης πυρηνικών οξέων του ξενιστή 

(εμβρυϊκού κυττάρου) από τον ιό για την αναπαραγωγή του δικού του 

γενώματος (φάση μεταγραφής και φάση σύνθεσης του νουκλεινικού οξέως), 

που λαμβάνει χώρα στον πυρήνα του κυττάρου-ξενιστή, έχει συχνά ως 

αποτέλεσμα την διακοπή της διαδικασίας διαίρεσης και πολλαπλασιασμού 

του εμβρυικού κυττάρου, δηλαδή την αναστολή των μιτώσεων. Αυτό είναι 

καθοριστικής σημασίας, γιατί πρόκειται για ταχέως διαιρούμενα κύτταρα 

στον αναπτυσόμενο εμβρυϊκό οργανισμό και συχνά είναι ταυτόσημο με τον 

εμβρυϊκό θάνατο. 

 Ένα πειραματικό μοντέλο μελέτης in vitro της αναστολής των 

μιτώσεων αποτελεί η καλλιέργεια ινοβλαστών από πολλά όργανα, τα οποία 

κύτταρα έχουν μολυνθεί με τον ιό της ερυθράς. Διαπιστώθηκε με 

ανοσοϊστοχημικές μεθόδους, η αναστολή κάθε μιτωτικής δραστηριότητας, 

γεγονός που αποδόθηκε στην παρουσία ενός διαλυτού παράγοντα που 

παράγεται από τα προσβεβλημένα κύτταρα και μεταφέρεται στα μή 

προσβεβλημένα και αναστέλλει τις μιτώσεις (Plotkin και συν, 1967). 

 Άλλες in vitro μελέτες, με καλλιέργεια μεσεγχυματικών κυττάρων 

ανθρώπου μολυσμένων από τον ιό της ερυθράς, έδειξαν πολύ μικρότερο 

ρυθμό κυτταρικής ανάπτυξης συγκριτικά με ομάδα ελέγχου μή 

προσβεβλημένων κυττάρων. Τα προσβεβλημένα κύτταρα παρουσίασαν 

εξάλλου μικρότερη ευαισθησία στον ″epidermal growth factor″ (Yoneda και 

συν, 1986). 

 Σε παθολογοανατομικές μελέτες σε έμβρυα πρωϊμων αυτομάτων 

εκτρώσεων μετά από μητρική προσβολή από τον ιό της ερυθράς, φαίνεται τα 

προσβεβλημένα όργανα να περιέχουν απόλυτα μειωμένο αριθμό κυττάρων 
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και δείκτες μειωμένης κυτταρικής ανάπτυξης (Naeye και συν 1965, Rawls 

και συν 1966). 

 

4ος) με χρωμοσωμιακές βλάβες - μεταλλάξεις στο γενετικό υλικό του 

εμβρύου. 

Με τον ίδιο μηχανισμό που προαναφέρθηκε, δηλ. την χρησιμοποίηση του 

συστήματος σύνθεσης πυρηνικών οξέων του ξενιστή από τον ιό, και με 

δεδομένο ότι τρείς τουλάχιστον φάσεις της αναπαραγωγής του ιού 

(μεταγραφή - transcription, σύνθεση νουκλεινικού οξέως, συναρμολόγηση - 

assembly) λαμβάνουν χώρα στον πυρήνα του κυττάρου-ξενιστή (εμβρυϊκού 

κυττάρου), υποστηρίζεται ότι χρωμοσωμικές βλάβες μπορούν να συμβούν 

στο γένωμα του εμβρυϊκου κυττάρου. Αυτές οι βλάβες μπορεί να είναι 

μεταλλάξεις, απώλεια γενετικού υλικού, μή παραγωγή συγκεκριμένων 

περιοχών της νουκλεινικής αλύσου, ενεργοποίηση ογκογονιδίων ή άλλων 

γονιδίων που οδηγούν σε παρεκτροπή από την ομαλή αναπαραγωγή του 

γενετικού υλικού κ.τ.λ. 

 Τα παραπάνω συχνά έχουν ως αποτέλεσμα, είτε την διακοπή της 

κυτταρικής εξέλιξης, είτε την ανώμαλη πρωτεϊνική έκφραση. Τελικό 

αποτέλεσμα αυτών των γονοτυπικών αλλαγών είναι η παραγωγή 

φαινοτύπου που οδηγεί σε ασύμβατες με τη ζωή καταστάσεις, λόγω βλάβης 

του συνόλου των εμβρυϊκών κυττάρων (σε αρχικά στάδια) ή επιμέρους 

οργάνων - συστημάτων (σε απώτερο χρόνο). Τέτοιες χρωμοσωμικές 

ανωμαλίες έχουν συσχετισθεί με λοίμωξη από τον ιό της ερυθράς και 

οδηγούν σε διακοπή ή μεταβολή της κυτταρικής ανάπτυξης (Dickinson, 

1994). 
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2.4.4.  Έμμεσοι μηχανισμοί εμβρυϊκού θανάτου από την ιογενή 

προσβολή. 

 Εκτός από την βλαπτική επίδραση στο κύημα άμεσα από τον ιό που 

εισέρχεται στα κύτταρα του, με τουλάχιστον δύο μηχανισμούς ακόμη το 

κύημα μπορεί να υποστεί δυσμενή επίδραση, απότοκο της ιογενούς 

προσβολής (πίνακας 2.3):  

α) λόγω των δευτεροπαθών φλεγμονωδών αντιδράσεων που προκύπτουν 

από την ενεργοποίηση του ανοσολογικού μηχανισμού του ξενιστή. Στην 

κύηση, ″ξενιστής″ θεωρείται η μητέρα και το κύημα από κοινού, με 

κυρίαρχο ρόλο τουλάχιστον στο πρώτο ήμισυ της κύησης αυτόν της 

μητρικής ανοσολογικής απάντησης. Η άνοσος απάντηση του ″ξενιστή″ στην 

ιογενή λοίμωξη του κυήματος περιλαμβάνει τόσο γενικούς όσο και ειδικούς 

μηχανισμούς. Η παραγωγή ιντερφερόνης, η κυτταρόλυση των 

προσβεβλημένων κυττάρων από NK cells, η φαγοκυττάρωση και η 

αντίδραση αντιγόνου - αντισώματος αποτελούν μηχανισμούς άμυνας έναντι 

του ιού αλλά συχνά οδηγούν και στην καταστροφή των προσβεβλημένων 

κυττάρων, ανάμεσα στα οποία και τα εμβρυϊκά. Επίσης η φλεγμονώδης 

αντίδραση μπορεί να οδηγήσει σε εναποθέσεις ινώδους ιστού (scarring), σε 

ασβεστοποιήσεις (calcification) και άλλες δυσμενείς επιδράσεις στην 

ιστογένεση με συχνό επακόλουθο τον εμβρυϊκό θάνατο, έστω και σε 

δεύτερο χρόνο. 

β) η πλακουντιακή δυσλειτουργία, δευτεροπαθής στην μητρική λοίμωξη, 

αποτέλεσμα της κυκλοφορίας τοξινών και προϊόντων της ανοσολογικής 

απάντησης του οργανισμού αλλά και λόγω των μεταβολών στην 
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πλακουντιακή κυκλοφορία, με τις θρομβώσεις και την βλαβη του 

ενδοθηλίου των αγγείων, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή υποξία του 

αναπτυσσόμενου εμβρύου, με διαταραχή στην κυτταρική ανάπτυξη και 

ενδεχομένως εμβρυϊκό θάνατο - αυτόματη έκτρωση. Εξάλλου έχει 

αποδειχθεί η παρουσία του ιού συχνά στον πλακούντα χωρίς το ίδιο το 

κύημα να έχει προσβληθεί. Η με αυτόν τον τρόπο βλάβη του εμβρύου, 

έμμεσα λόγω πλακουντίτιδος, επακόλουθο της ιογενούς λοίμωξης, οδηγεί σε 

εμβρυϊκό θάνατο σε απώτερο χρόνο, όταν πιά έχει σχηματισθεί η 

πλακουντιακή κυκλοφορία.   

 

2.4.5. Παθοφυσιολογία 

 Ο εμβρυοπλακουντιακός ιστός μπορεί να προσβληθεί από ανιούσα 

λοίμωξη από τον τράχηλο ή αιματογενώς από την μητρική κυκλοφορία 

(Thompson και συν 1970, Zeichner και συν 1988). Ανοσιακοί μηχανισμοί, 

μητρικοί και εμβρυϊκοί, παίζουν ρόλο στον περιορισμό της λοίμωξης, καθώς 

τελικά η πλειοψηφία των μητρικών λοιμώξεων δεν επηρρεάζουν το έμβρυο. 

Μακροφάγα του φθαρτού, Hofbauer κύτταρα του πλακούντα, 

αντιμικροβιακές πρωτεϊνες και εμβρυϊκά Natural Killer-Cells έχουν βρεθεί 

in vitro να εξουδετερώνουν τους παθογόνους μικροοργανισμούς. 

 Εντούτοις πολλά ερωτηματικά που αφορούν τον χρόνο, την εστία 

μόλυνσης και τους μηχανισμούς απόκτησης της λοίμωξης in utero 

παραμένουν αναπάντητα. 

 Η μόλυνση που περιορίζεται στο φθαρτό, το αμνιακό υγρό ή τον 

πλακούντα επηρεάζει το έμβρυο;  Μπορεί μία λοίμωξη που αρχικά 

περιορίζεται στον πλακούντα να προσβάλλει το έμβρυο εβδομάδες ή μήνες 

αργότερα; Ισχύει ότι οι ανοσιακοί μηχανισμοί του ξενιστή μπορούν να 
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περιορίσουν την λοίμωξη του πλακούντα, όχι όμως και την επακόλουθη 

λοίμωξη του κυήματος; Μήπως η εμβρυϊκή φλεγμονώδης άνοσος απάντηση 

βλάπτει περισσότερο από τον ίδιο τον μικροοργανισμό την ανάπτυξη του 

εμβρύου - είναι περισσότερο καταστροφική από τον ίδιο τον 

μικροοργανισμό;. Εισέρχεται ο ιός στο κύημα μέσω του ομφάλιου λώρου, 

του αμνιακού υγρού ή από αμφότερα; Αν κάποιος μικροοργανισμός 

εγκαθιδρύσει μία λανθάνουσα λοίμωξη στο κύημα, μπορεί η βλάβη να 

προκύψει σαν αποτέλεσμα μιάς ενδομήτριας επανενεργοποίησης; 

 Όλα αυτά τα αναπάντητα ερωτήματα έχουν σημασία (επίπτωση) στην 

κλινική αντιμετώπιση σε σχέση με το χρόνο και τις πηγές διάγνωσης και 

πιθανής παρέμβασης στην εξέλιξη της κύησης. 

 Παρά όμως τα κενά στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας των 

ιογενών λοιμώξεων, η εξέλιξη αυτών και η επίδραση τους στην κύηση έχει 

γίνει σε ένα βαθμό γνωστή. Η λοίμωξη στο α’ τρίμηνο μπορεί να οδηγήσει 

σε αυτόματο έκτρωση, τερατογένεση ή χρόνια φλεγμονή με απώτερες 

συνέπειες. Στο β’ και γ’ τρίμηνο μπορούν να συμβούν χρόνια λοίμωξη ή 

πρόωρος τοκετός. Στην πραγματικότητα κάθε όργανο μπορεί να υποστεί 

βλάβη και αυτό εξαρτάται σημαντικά από τον τροπισμό του λοιμογόνου 

παράγοντα. 

 

2.5. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Περιλαμβάνει α) δεδομένα - πληροφορίες από το ιστορικό β) μητρικό 

screening έλεγχο γ) εμβρυϊκό έλεγχο. 

 

2.5.1. Κλινικό ιστορικό 
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 Η μεγάλη πλειοψηφία των περιγεννητικών λοιμώξεων είναι κλινικά 

σιωπηρές και στοιχεία από το ιστορικό μόνο μπορούν να είναι ενδεικτικά 

της ενδομήτριας λοίμωξης. Μερικές φορές ένας προσεκτικός κατά 

συστήματα έλεγχος μπορεί να αποκαλύψει πρόσφατη ή σύγχρονη ″flulike″ 

συνδρομή (αρθραλγία, εξάνθημα, πυρετό) ή λεμφαδενοπάθεια. Η αναζήτηση 

στοιχείων γύρω από την κατάσταση της υγείας των μελών της οικογενειας 

μπορεί να αποκαλύψει παιδιά με ανεμοβλογιά ή εξανθηματική νόσο όπως 

π.χ. την ″πέμπτη νόσο″. Η αναζήτηση στοιχείων από τον χώρο εργασίας 

μπορεί να προσφέρει πληροφορίες, π.χ. η απασχόληση σε βρεφονηπιακούς 

σταθμούς εκθέτει την γυναίκα στον κίνδυνο λοίμωξης από CΜV ή παρβοϊό. 

Τον ίδιο κίνδυνο διατρέχουν άτομα που εργάζονται σε εργαστήριο 

νοσοκομείου ή σε μονάδες τεχνητού νεφρού και έρχονται σε επαφή με 

ανθρώπινα βιολογικά υλικά. 

 

2.5.2. Μητρικός έλεγχος 

 Ο μητρικός screening έλεγχος πρέπει να περιλαμβάνει ολόκληρο τον 

μαιευτικό πληθυσμό. Αυτή η ανάγκη καθορίζεται από: α) τον επιπολασμό 

ενός ειδικού ιογενούς παράγοντα σε ένα δοσμένο πληθυσμό β) την 

βεβαιότητα ότι έχει βλαπτική επίδραση στο κύημα και γ) την διαθεσιμότητα 

μιάς κατάλληλης screening μεθοδολογίας. 

 Οι ορολογικές δοκιμασίες σαν screening έλεγχος φαίνεται να 

αυξάνουν τον αριθμό των ενδομητρίων ιογενών λοιμώξεων που τελικά 

ανακαλύπτονται, αφού η πλειοψηφία τους είναι μή κλινικά ανιχνεύσιμη με 

το ιστορικό και την φυσική εξέταση. Ιδιαίτερα μετά την δεκαετία του '60 

όπου οι πρώτες ορολογικές δοκιμασίες καθιερώθηκαν (complement fixation, 

αναστολή αιμοσυγκόλλησης) ένας συστηματικός έλεγχος των λοιμώξεων 
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της ομάδας TORCH καθιερώθηκε στην αρχή της εγκυμοσύνης, με σκοπό να 

μειώσει τη συχνότητα του ″συνδρόμου TORCH″, κάτι που κατορθώθηκε 

τελικά μόνο στην περίπτωση της ερυθράς. Μερικές φορές η εφαρμογή 

screening ελέγχου γιά κάποιο συγκεκριμένο λοιμογόνο παράγοντα σε 

επιλεγμένη ομάδα πληθυσμού έχει αξία, όπως π.χ. για τον παρβοϊό-Β19 σε 

εργαζόμενες σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και σχολεία. 

 Η εφαρμογή αυτού του screening ελέγχου τελικά έχει σαν στόχο: α) 

την διαπίστωση της ορολογικής κατάστασης της εγκύου όσο αφορά το 

συγκεκριμένο ιό. Έτσι θεωρείται χρήσιμη η γνώση ότι έχει υποστεί στο 

παρελθόν λοίμωξη που πιθανά παρέχει ανοσία στην παρούσα κύηση ή το 

αντίθετο που συνεπάγεται την ανάγκη της επανεκτίμησης. 

β) την ανακάλυψη μιάς οξείας, παρούσας λοίμωξης από τον υπό έλεγχο ιό 

που διαφεύγει της κλινικής παρατήρησης αφού δεν δίνει συμπτώματα και 

σημεία. Συχνά είναι αναγκαίο να γίνονται διαδοχικές ορολογικές δοκιμασίες 

για να βγούν χρήσιμα συμπεράσματα ενώ τις περισσότερες φορές είναι 

πολύτιμη η εκτέλεση αυτών των ορολογικών δοκιμασιών πριν την 

εγκυμοσύνη. 

 Μειονεκτήματα των ορολογικών δοκιμασιών αποτελούν οι ψευδώς 

θετικές απαντήσεις στην παρουσία των ειδικών IgM ή IgG αντισωμάτων 

έναντι κάποιου ιού, που είναι αποτέλεσμα της παρουσίας στον ορό άλλων 

IgM ή IgG αντισωμάτων που προκαλούν διασταυρούμενες αντιδράσεις. 

Συχνά χρειάζεται η απομάκρυνση ανοσοσφαιρινών, όπως του ρευματοειδή 

παράγοντα που είναι ένα IgM αντίσωμα και προκαλεί σύγχυση στην 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Αλλα μειονεκτήματα της χρήσης των 

ορολογικών δοκιμασιών αποτελούν η ύπαρξη λανθάνοντος χρόνου για την 

παραγωγή αντισωμάτων μετά από την πρωτοπαθή λοίμωξη, τα ψευδώς 
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αρνητικά αποτελέσματα σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς και ψευδώς 

θετικών σε πάσχοντες από αυτοάνοσα νοσήματα, η παραμονή υψηλού 

τίτλου αντισωμάτων μετά από νόσο. Γενικότερα πρόκειται για έμμεση 

μέθοδο απόδειξης της ιογενούς προσβολής.  Η πιό συχνά χρησιμοποιούμενη 

τεχνική είναι αυτή της ELISA (enzymo-linked immunosorbent assay), που 

αποφεύγει τη χρήση ραδιενεργών παραγόντων και έχει αντικαταστήσει 

παλαιότερες τεχνικές όπως την αναστολή αιμοσυγκόλλησης. 

 Η απομόνωση κάποιου ιού όπως π.χ. του HSV σε 

κυτταροκαλλιέργειες είναι μιά χρήσιμη αν και χρονοβόρα διαγνωστική 

μέθοδος. Υλικό για καλλιέργεια λαμβάνεται στην περίπτωση πρωτοπαθούς 

λοίμωξης από τον HSV, από τα έξω γεννητικά όργανα. 

 Η ανίχνευση αντιγόνων του ιού είναι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 

για ιούς όπως τον HIV και του ιού της ηπατίτιδος Β. Τεχνικές 

ανοσοιστοχημείας αναγνωρίζουν πρωτεϊνες του ιού και επιτρέπουν την 

αναγνώρισή του σε διάστημα μερικών ημερών. Συνδυάζονται συχνά με την 

καλλιέργεια του ιού και προσφέρουν περισσότερο αξιόπιστα αποτελέσματα. 

 Τεχνικές που αναζητούν το γενετικό υλικό των ιών στα κλινικά 

δείγματα έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Το DNA, RNA ή οι 

πρωτεϊνες του ιού μπορούν να ανιχνευθούν αντίστοιχα από τις τεχνικές 

Southern, Northern και Western blotting. 

 Η μεγάλη όμως επανάσταση στην διαγνωστική προσέγγιση των 

ιογενών λοιμώξεων ήρθε με την εφαρμογή της τεχνικής της αλυσιδωτής 

αντίδρασης με πολυμεράση (Polymerase Chain Reaction, PCR). Πρόκειται 

για μία τεχνική της Μοριακής Βιολογίας που στηρίζεται στην in vitro 

ενίσχυση επιλεγμένων περιοχών - στόχων του DNA του υπό αναζήτηση ιού 

και στην αναπαραγωγή του κατά χιλιάδες φορές ώστε να είναι δυνατή στη 
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συνέχεια η ανίχνευσή του (σε πηκτή αγαρόζης) (Σπαντίδος και συν, 1994). 

Η διαδικασία στηρίζεται στην χρησιμοποίηση ειδικών εκκινητών primers 

που υβριδίζουν σε κατάλληλες περιοχές - στόχους του DNA του ιού. Με την 

βοήθεια του ενζύμου Taq - πολυμεράση και μετά από επαναλαμβανόμενους 

κύκλους θέρμανσης - ψύχρανσης του μείγματος, προκύπτει η παραγωγή 

ανιχνεύσιμης ποσότητας γενομικού υλικού του ιού. Η τεχνική παρουσιάζει 

εξαιρετικά πλεονεκτήματα αφού είναι ταχύτατη, έχει απόλυτο εξειδίκευση, 

ανιχνεύει άμεσα τον ιό και είναι εξαιρετικά ευαίσθητη (αφού μπορεί 

θεωρητικά να ανιχνεύσει και ένα μόνο αντίγραφο του ιού), χωρίς την 

παρουσία διασταυρούμενων αντιδράσεων. Βιολογικά υλικά που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν είναι περιφερικό αίμα της μητέρας, αμνιακό υγρό, 

ομφαλικό αίμα, εμβρυϊκός ιστος ή ιστός της μητέρας (π.χ. τραχηλική 

βιοψία). Το αποτέλεσμα είναι εφικτό εντός 24 ωρών και το βιολογικό υλικό 

που απαιτείται είναι ελάχιστο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

 

Ο ΠΑΡΒΟΙΟΣ Β19 

 

3.1. Ο ΙΟΣ 

3.1.1. Εισαγωγή 

 Ο ανθρώπειος παρβοϊός Β19 ανακαλύφθηκε το 1975 από Άγγλους 

ερευνητές, στον ορό ασυμπτωματικών αιμοδοτών (Cossart και συν, 1975). 

Ανήκει στην οικογένεια των παρβοϊών (Parvo-Viridae), κάποια στελέχη των 

οποίων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα στη φύση. Είναι ο μικρότερος DNA-ιός 

που προσβάλλει τα κύτταρα των σπονδυλωτών (Clewley, 1984). 

 

3.1.2. Η δομή του ιού 

 Ο ανθρώπειος παρβοϊός - Β19  (εικόνα 3.1) είναι μικρός, σφαιρικού 

σχήματος ιός που αποτελείται από μονόκλωνο κυκλικό DNA. Έχει 

εικοσαεδρικό σχήμα και διάμετρο 22 nm. Η ηλεκτροφόρηση σε γέλη SDS-

πολυακρυλαμιδίου του βίριου του ιού, αποκαλύπτει την ύπαρξη τριών 

πρωτεϊνών μοριακού βάρους 48 Κ, 58 Κ και 80 Κ αντίστοιχα. Αυτές οι τρεις 

πρωτεΐνες περικλείουν το μονής αλύσου DNA του ιού με μήκος περίπου 5,5 

Kb. 
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Εικόνα 3.1. Μικροηλεκτρονική φωτογραφία του παρβοϊού Β19 από το 

πλάσμα ασυμπτωματικού αιμοδότη. Bar = 100 nm. 

 

3.1.3. Αναπαραγωγή του ιού 

 Μεταδίδεται κυρίως με τις εκκρίσεις του ανώτερου αναπνευστικού 

συστήματος και σπάνια από παράγωγα του αίματος. Η έκθεση στον ιό 

ακολουθείται από ιαιμία μετά από 7-18 ημέρες επώασης (σχήμα 3.1). 

 Αρχικός τόπος αντιγραφής του είναι τα ταχέως διαιρούμενα κύτταρα 

του ξενιστή και ιδιαίτερα οι ερυθροβλάστες, πρόδρομες μορφές των 

ερυθροκυττάρων, που βρίσκονται στο μυελό των οστών (Ozawa και συν 

1986, Srivastava και συν 1988). Η προσβολή αυτών των κυττάρων μπορεί 

να προκαλέσει παροδική απλασία, αλλά μόνο σε άτομα με υψηλό ρυθμό 

ερυθροποίησης θα παρουσιαστούν συμπτώματα αναιμίας. 
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Επώαση 

Ειδικά IgM 
αντισώματα

Ιαιμία
Ειδικά IgG 
αντισώματα ΙΟΛΟΓΙΚΑ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

Λευκοκύτταρα

Φυσιολογικές τιμές
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΑΛΛΑΓΕΣ 

ΑιμοσφαιρίνηΕρυθροκύτταρα

Εξάνθημα και αρθραλγία Μη ειδικά συμπτώματα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Πυρεξία

Ημέρες

 

 

 

Σχήμα 3.1. Σχηματική αναπαράσταση των ιολογικών φαινομένων 

αιματολογικών αλλαγών και κλινικών συμπτωμάτων που ακολουθούν την 

λοίμωξη από τον παρβοϊό Β19 
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3.2. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 Η λοίμωξη από τον ανθρώπειο παρβοϊό-Β19 προκαλεί ένα μεγάλο 

φάσμα κλινικών εκδηλώσεων. Σε παιδιά σχολικής ηλικίας εμφανίζεται ως 

μία οξεία, εξανθηματική κλινική συνδρομή, που συχνά λαμβάνει 

χαρακτήρες επιδημίας κατά τους εαρινούς μήνες, κάθε 3-5 χρόνια. 

Πρόκειται για το ″λοιμώδες ερύθημα″ (ή ″πέμπτη νόσο″), που στην τυπική 

του μορφή προηγούνται συμπτώματα από το αναπνευστικό και 

γαστρεντερικό, πυρετός, μυαλγίες και ακολουθεί κηλιδοβλατιδώδες 

εξάνθημα που περιλαμβάνει το πρόσωπο και τις εκτατικές επιφάνειες των 

άκρων. Το εξάνθημα του προσώπου εντοπίζεται κυρίως στις παρειές, 

συρρέει και μεταβάλλεται σε ερύθημα, δίδοντας την χαρακτηριστική εικόνα 

σαν ″χαστούκι στο μάγουλο″ (″slapped cheek″) (Nelson, 1992). 

 Στους ενήλικες η κλινική εικόνα είναι περισσότερα άτυπη ενώ η 

βαρύτητα ποικίλει. Έτσι πολλές φορές η λοίμωξη διαδράμει ασυμπτωματικά 

ή έχει χαρακτήρες ήπιας ιογενούς συνδρομής, ενώ άλλοτε παρατηρείται 

βαρύτερη κλινική εικόνα με χαρακτηριστική διφασική πορεία. Στην 

τελευταία περίπτωση μετά από επώαση 1-2 εβδομάδων εμφανίζεται 

πυρετός, ρίγος, μυαλγία, κακουχία (σχήμα 3.1). Σε αυτή την πρώτη φάση 

της νόσου ο ιός μεταδίδεται και μπορεί να απομονωθεί στις εκκρίσεις του 

ανώτερου αναπνευστικού. Στην δεύτερη φάση, μετά μία εβδομάδα περίπου, 

έχουν υποχωρήσει τα γενικά συμπτώματα και εμφανίζεται αρθραλγία που 

διαρκεί από λίγες ημέρες έως αρκετούς μήνες. Προσβάλλονται συνηθέστερα 

οι αρθρώσεις των δακτύλων, των καρπών, των αγκώνων και των γονάτων.   

 Μερικές φορές εμφανίζεται το χαρακτηριστικό εξάνθημα, 

συνηθέστερα όμως ελλείπει, δυσχεραίνοντας έτσι τη διάγνωση της νόσου, 

που πιθανολογείται περισσότερο από την επιδημική της μορφή. Σε αυτή την 

 32



 

φάση ο ιός δεν μεταδίδεται. Στα εργαστηριακά ευρήματα παρατηρείται 

μικρή πτώση της αιμοσφαιρίνης, δικτυοερυθροπενία, πτώση των 

αιμοπεταλίων και πιθανά μικρή ουδετεροπενία (Brown και συν, 1993). 

   Η πιο σοβαρή, χωρίς ευτυχώς να είναι η πιο συχνή, κλινική εκδήλωση της 

λοίμωξης από τον παρβοϊό Β19 είναι οι απλαστικές κρίσεις που προκαλεί σε 

άτομα (παιδιά και ενήλικες) που πάσχουν από χρόνιες αιμολυτικές και άλλες 

αναιμίες (δρεπανοκυτταρική, αυτοάνοση αιμολυτική, κληρονομική 

σφαιροκυττάρωση, θαλασσαιμία, έλλειψη πυρουβικής κινάσης κ.ά). 

Εξαιτίας του υψηλού ρυθμού ερυθροποίησης που παρατηρείται σε τέτοιους 

ασθενείς, η δράση του ιού στα άωρα ερυθρά μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή 

απλασία του μυελού, με αποτέλεσμα βαρειά επιδείνωση της αναιμίας τους. 

Η αιμοσφαιρίνη μπορεί να πέσει σε πολύ χαμηλές τιμές και η αντιμετώπιση 

συνίσταται σε μεταγγίσεις ερυθρών. Το μυελόγραμμα δείχνει έλλειψη 

πρόδρομων μορφών ερυθροκυττάρων και ομαλή γένεση των άλλων 

κυτταρικών σειρών (Bertrand και συν 1985, Lefrere και συν 1986). Τέλος ο 

ιός μπορεί να προκαλέσει χρόνια ανεπάρκεια του μυελού των οστών, σε 

ασθενείς με συγγενή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια (Kurtzman και συν, 

1987). 

 

3.3. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ 

3.3.1. Γενικά 

 Μία δεκαετία περίπου μετά την ανακάλυψη του παρβοϊού B19 

εμφανίζονται οι πρώτες βιβλιογραφικές αναφορές που τον ενοχοποιούν για 

δυσμενή επίδραση στην εξέλιξη της εγκυμοσύνης (Brown και συν 1984, 

Knott και συν 1984). Είναι γνωστό ότι η ικανότητα των παρβοϊών να 

προκαλούν διαπλακουντιακή λοίμωξη στα ζώα είναι μεγαλύτερη από αυτήν 
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κάθε άλλης ομάδας ιών (Kilham και συν, 1975). Έτσι ενδομήτριος λοίμωξη 

από στελέχη της ομάδας Parvo μπορεί να προκαλέσει τόσο εμβρυϊκό θάνατο 

όσο και δυσπλασίες (παρεγκεφαλιδική υποπλασία σε νεογέννητες γάτες, 

ψευδο-Down σε ινδικά χοιρίδια κτλ) (Siegl, 1984). Στον άνθρωπο θεωρείται 

βέβαιο ότι ο ιός περνάει τον πλακούντα, καθώς DNA του ιού και πρωτείνες 

έχουν ανιχνευθεί στους εμβρυικούς ιστούς (Clewley και συν 1987, Nerlich 

και συν 1991). 

 Σ'ένα ποσοστό 50-60% οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας φέρουν 

αντισώματα IgG στον ορό, αποδεικτικά παλαιότερης λοίμωξης (Enders και 

συν, 1990). Η φυσική νόσηση φαίνεται να προστατεύει από το ενδεχόμενο 

ενδομήτριας εμβρυικής λοίμωξης σε μελλοντική εγκυμοσύνη (Levy και συν, 

1990). Εάν η έγκυος είναι οροαρνητική και προσβληθεί από τον Β19 κατά 

την διάρκεια της κύησης, υποστεί δηλαδή πρωτολοίμωξη, υπάρχει μεγάλη 

πιθανότητα ενδομήτριας λοίμωξης του εμβρύου που κυμαίνεται από 8,7% 

(Enders και συν, 1990) έως 15-25% (Nelson, 1992) η και ακόμη 33% 

(Williams, 1993). Σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις η μητρική λοίμωξη 

είναι υποκλινική ή τελείως ασυμπτωματική, που όμως καθόλου δεν 

αποκλείει την πιθανότητα διαπλακουντιακής μετάδοσης και σε αυτό το 

σημείο υπάρχει ομοιότητα του παρβοϊού με τον κυτταρομεγαλοιό, τον ιό της 

ερυθράς και το τοξόπλασμα (Anand και συν, 1987). 

 

3.3.2 Παθογένεια εμβρυϊκής βλάβης 

 Στο έμβρυο ο ιός αντιγράφεται στις πρόδρομες μορφές των 

ερυθροκυττάρων που βρίσκονται στο μυελό των οστών αλλά και στο ήπαρ 

(Anand και συν, 1987). Όπως είναι γνωστό, η ερυθροποίηση κατά την 

ενδομήτριο ζωή γίνεται αρχικά στο ήπαρ και μετά τον 5ο μήνα στον μυελό 
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των οστών. Πρόσφατα αποδείχθηκε ότι αντιγραφή του ιού γίνεται και σε 

κύτταρα του αίματος του ομφαλίου λώρου, όπου περιέχεται μεγάλος 

αριθμός ερυθροβλαστών, γεγονός που διευκολύνει την ανάπτυξη ιαιμίας στο 

έμβρυο (Broxmeyer και συν 1989, Srivastava και συν 1989). 

 Αν τα αποκτούμενα από την μητέρα αντισώματα του εμβρύου 

αποτύχουν να εξουδετερώσουν τον ιό, αυτός θα αναπαραχθεί μαζικά στους 

παραπάνω ιστούς και θα οδηγήσει σε σοβαρή αναστολή της εμβρυικής 

ερυθροποίησης που με την σειρά της θα προκαλέσει απλασία μυελού, 

αναιμία, επιβάρυνση καρδιακής λειτουργίας, με τελικό αποτέλεσμα 

καρδιακή ανεπάρκεια και θάνατο (Anand και συν 1987, Srivastava και συν 

1989). Κλινική εκδήλωση των παραπάνω είναι ο λεγόμενος εμβρυϊκός 

ύδρωπας που οφείλεται στη συσσώρευση ορώδους υγρού στις κοιλότητες 

του σώματος και στο υποδόριο. Το διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην 

λοίμωξη της εγκύου και στην εμφάνιση εμβρυικού ύδρωπα, είναι συνήθως 

μεγαλύτερο από 12 εβδομάδες (Anderson και συν 1989, Bond και συν 

1986). Ιστοπαθολογικά ευρήματα χαρακτηριστικά των παραπάνω 

εξεργασιών αποτελούν η έντονη λευκοερυθροβλαστική εντίδραση στο 

περιφερικό αίμα, οι εωσινοφιλικές αλλοιώσεις του πυρήνα των 

αιμοποιητικών κυττάρων, η μεγάλη εναπόθεση σιδήρου στο ήπαρ όπως και 

στοιχεία ηπατίτιδος (Anand και συν, 1987). 

 Ο κίνδυνος για το έμβρυο είναι μεγαλύτερος αν η προσβολή της 

εγκύου γίνει τις πρώτες 18 εβδομάδες, και ίσως να οφείλεται στο ότι το 

ποσό των από την μητέρα αποκτουμένων αντισωμάτων είναι ιδιαίτερα 

χαμηλό στο πρώτο τρίμηνο (Anderson και συν 1989, Bond και συν 1986). 

Οι περισσότεροι εμβρυικοί θάνατοι συμβαίνουν ανάμεσα στην 20η-28η 

εβδομάδα της κύησης (Schwartz και συν, 1991). Προσβολή της εγκύου στο 
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τρίτο τρίμηνο συνεπάγεται σαφώς μικρότερους κινδύνους για το έμβρυο και 

συχνά η μόνη εκδήλωση είναι αναιμία του νεογέννητου, που 

αντιμετωπίζεται με μετάγγιση. 

 Μετά την δημοσίευση των πρώτων εργασιών (Brown και συν 1984, 

Knott και συν 1984) που ενοχοποιούν τον ανθρώπειο παρβοϊό-Β19 για 

εμβρυϊκό ύδρωπα και εμβρυϊκό θάνατο ακολουθούν αρκετές άλλες με 

παρόμοια αποτελέσματα. Όπως προκύπτει απ' τα μέχρι τώρα βιβλιογραφικά 

δεδομένα, διαπλακουντιακή λοίμωξη οδηγεί σε εμβρυϊκό θάνατο σε 

ποσοστό 5-35% (πίνακας 1). 

 Όσον αφορά πιθανή τερατογόνο δράση του ιού στο έμβρυο, με τα 

μέχρι πρόσφατα στοιχεία δεν μπορεί να τεκμηριωθεί. Υπάρχουν ελάχιστες 

βιβλιογραφικές αναφορές που να θέτουν υποψία για τέτοια δράση. Σε μία 

από αυτές, σε γέννηση νεκρού εμβρύου μετά από λοίμωξη της εγκύου από 

τον Β19, παρατηρήθηκαν οφθαλμικές διαμαρτίες (Beck, 1993). 

 Αντίθετα στις περισσότερες περιπτώσεις νεκρών εμβρύων που 

αποδόθησαν σε λοίμωξη από Β19 δεν παρατηρήθηκαν εσωτερικές ή 

εξωτερικές δυσπλασίες (Schwartz και συν, 1991). Οι Mortimer και συν 

(1985), δεν βρήκαν αυξημένο τίτλο αντισωμάτων έναντι του ιού στον ορό 

δυσπλαστικών νοεγνών σε σχέση με ομάδα φυσιολογικών. 

 Θεωρείται ότι η δράση του ιού (η καταστροφή των ταχέως 

διαιρούμενων κυττάρων, ιδίως των ερυθροβλαστών), είναι τέτοια που 

επιφέρει μάλλον το θάνατο παρά την πρόκληση συγγενών ανωμαλιών. 

Πρόκειται ακριβώς για εμβρυοκτόνο και όχι για τερατογόνο δράση του ιού. 

 Επειδή όμως πρόκειται για νέο σχετικά ιό, υποστηρίζεται από 

πολλούς ότι θα χρειαστούν μακροχρόνιες μελέτες που να αποκλείουν 

οριστικά τερατογόνο δράση. 
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Πίνακας 3.1. Οι κυριώτερες βιβλιογραφικές αναφορές που αφορούν 

εμβρυϊκούς θανάτους μετά από προσβολή της εγκύου από τον παρβοϊό Β19. 

 

Συγγραφέας-ερευνητής Χρονολογία Προσβλ. έγκυες εμβρ. θάνατοι % 

 

Mortimer και συν 1985 8 3 37,5 

Anand και συν 1987 6 2 33,3 

Rodis και συν 1990 39 2 5,1 

PHLSWPFD  1990 180 17 9,44 

Levy και συν 1990 180 44 24,4 

Enders και συν 1990 114 9 7,8 

Anderson και συν 1989 - - 5 - 20% 

Nelson 1992 - - 3 - 9% 

Beck W 1993 - - 15% 

 
 

 

3.3.3. Συσχέτιση παρβοϊού Β19 με πρόκληση αυτομάτων εκτρώσεων 

 Μετά από αρκετές έρευνες τις δύο προηγούμενες δεκαετίες, 

θεωρείται σήμερα ότι η διαπλακουντιακή λοίμωξη στην διάρκεια της 

εγκυμοσύνης δεν οδηγεί πάντοτε στον εμβρυϊκό θάνατο. Αντιθέτως 

μάλιστα, οι περισσότερες προσβεβλημένες από τον παρβοϊό-Β19 έγκυες, 

φέρουν σε πέρας επιτυχώς την εγκυμοσύνη τους, αν και υπάρχει η 

πιθανότητα του εμβρυϊκού θανάτου στο δεύτερο τρίμηνο της κύησης (Public 

Health Laboratory Servise Working Party of Fifth Disease, 1990). Δεν έχει  

όμως επαρκώς τεκμηριωθεί ο εκτρωτικός ρόλος του ιού στο πρώτο τρίμηνο 

της κύησης. 
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 Υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν ένα τέτοιο ρόλο σε 

πειραματόζωα (Coleman και συν, 1983) και στους ανθρώπους (Anand και 

συν 1987, Van Elsacker - Niele και συν 1989, Levy και συν 1990) αλλά και 

αντίθετες απόψεις όπως των Kinney και συν (1988) και του ΡHLSWPFD 

(1990). Τα αντικρουόμενα αυτά δεδομένα μπορεί να οφείλονται εν μέρει, 

στην έλλειψη ευαίσθητων και ειδικών διαγνωστικών τεχνικών για τη μελέτη 

της ενδομήτριας δράσης του ιού. Έως πρόσφατα, η εκτίμηση της επίδρασης 

του ιού στην πορεία της εγκυμοσύνης και η διάγνωση της λοίμωξης 

στηριζόταν κυρίως στην αναζήτηση ορολογικών δεικτών, με τις αδυναμίες 

που αυτό συνεπάγεται και που σε άλλο κεφάλαιο έχουν αναλυτικά 

αναφερθεί.  

 Τέλος η τεκμηρίωση του εμβρυοτοξικού χαρακτήρα του παρβοϊού-

Β19, που στηρίζεται σε περιπτώσεις εμβρυϊκού ύδρωπα και επερχόμενου 

εμβρυϊκού θανάτου είναι βέβαια σαφές επιβαρυντικό στοιχείο για τον ιό, 

αναφέρεται όμως - όπως παραδέχονται σήμερα όλοι - σε θανάτους του 

δεύτερου και τρίτου κυρίως τριμήνου της εγκυμοσύνης. Συμπερασματικά τα 

ερωτηματικά για το αν ο ιός προκαλεί διακοπή της εμβρυϊκής ανάπτυξης 

στο πρώτο τρίμηνο και με ποιούς παθογενετικούς μηχανισμούς παραμένουν 

μάλλον αναπάντητα έως σήμερα. 

 

3.4. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

3.4.1. Κλινική διάγνωση 

 Η κλινική διάγνωση της λοίμωξης απ' τον παρβοϊό-Β19 στην έγκυο 

δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη αφού συχνά τα συμπτώματα είναι άτυπα ή και 

απουσιάζουν. Το εξάνθημα σαν ″χαστούκι στο μάγουλο″ συνήθως 

απουσιάζει, ενώ τα συμπτώματα από το αναπνευστικό, γαστρεντερικό όπως 
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και τα γενικά συμπτώματα όπως κακουχία, πυρετός κτλ, εύκολα μπορούν να 

αποδοθούν σε μια άτυπο ιογενή λοίμωξη. Οι αρθραλγίες που είναι το πλέον 

σύνηθες σύμπτωμα της λοίμωξης στους ενήλικες, δεν αξιολογούνται πάντα 

ορθά, καθώς πολλά νοσήματα μπορεί να τις προκαλούν ή αντιμετωπίζονται 

από τον ασθενή ή και τον ιατρό επιπόλαια. Η αναζήτηση ιστορικού επαφής 

με άτομο (συνηθέστερα παιδί σχολικής ηλικίας) που παρουσίασε πρόσφατα 

″λοιμώδες ερύθημα″, ιδιαίτερα σε περιόδους επιδημικής έξαρσης της νόσου, 

μπορεί να βοηθήσει στην αναζήτηση ύποπτων περιπτώσεων. 

 

3.4.2. Εργαστηριακές μέθοδοι 

 Εργαστηριακή επιβεβαίωση της διάγνωσης γίνεται με την ανίχνευση 

στο ορό της εγκύου θετικών IgΜ αντισωμάτων ή IgG αντισωμάτων που ο 

τίτλος τους τετραπλασιάστηκε σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο μηνών 

από την πρώτη μέτρηση. Τα IgΜ αντισώματα εμφανίζονται δέκα περίπου 

ημέρες μετά την λοίμωξη από τον ιό και παραμένουν θετικά για 2 έως 3 

μήνες (Brown και συν, 1993).  

 Όμως οι ορολογικές δοκιμασίες δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες 

διότι δεν υπάρχουν εύκολα διαθέσιμες πηγές αντιγόνων (Clewley, 1989). 

Ακόμη η καλλιέργεια του ιού είναι δυσχερής και επιτυγχάνεται μόνο σε 

αιμοποιητικά κύτταρα ή σε κύτταρα από εμβρυϊκό ήπαρ (Srivastava και συν, 

1989). Η χρησιμοποίηση βιοφυσικών μεθόδων όπως ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο (Cossart και συν, 1975), ραδιοανοσομέτρηση (Cohen και συν, 

1983), ανοσοηλεκτροφόρηση (Cohen και συν, 1981) και υβριδισμός 

πυρηνικών οξέων (Anderson και συν, 1985), είναι χρήσιμες στην απόδειξη 

ύπαρξης του ιού σε κλινικά δείγματα, αλλά έχουν υψηλό κόστος. 
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 Τελευταία έχει ευρεία εφαρμογή η ανίχνευση τμημάτων DNA του ιού 

σε κλινικά δείγματα (ορός, εκκρίσεις αναπνευστικού κτλ) με την εφαρμογή 

της μεθόδου ″αλυσιδωτή αντίδραση με πολυμεράση″ (polymerase chain 

reaction, PCR) (Σπαντίδος και συν 1994, Sevall και συν 1992). Πρόκειται 

για μια σύγχρονη, γρήγορη και σχετικά φθηνή τεχνική της μοριακής 

βιολογίας, που απαιτώντας ελάχιστες ποσότητες DNA, είναι η πλέον 

ευαίσθητη σε σχέση με άλλες τεχνικές στην ανίχνευση του ιού (Clewley, 

1989). Έτσι επιτρέπει την ελαχιστοποίηση των ψευδώς αρνητικών 

αποτελεσμάτων και η διάγνωση της λοίμωξης από τον παρβοϊό Β19 είναι 

δυνατή ακόμη κι όταν οι ορολογικές ή άλλες δοκιμασίες αποβαίνουν 

αρνητικές (Sevall και συν, 1992). 

 

3.4.3. Έλεγχος εμβρυϊκής λοίμωξης 

 Με την επιβεβαίωση της διάγνωσης λοίμωξης στην έγκυο απ' τον ιό, 

τίθεται το ερώτημα αν έχει γίνει διαπλακουντιακή προσβολή του εμβρύου, 

που όπως προαναφέρθηκε συμβαίνει σε ποσοστό 8-33% των περιπτώσεων. 

 Διάγνωση εμβρυϊκής λοίμωξης μπορεί να γίνει: α) έμμεσα, με τακτικό 

υπερηχογραφικό έλεγχο για τυχόν ανάπτυξη εμβρυϊκού ύδρωπα και 

παρακολούθηση των τιμών της α-εμβρυϊκής πρωτεΐνης στον ορό της εγκύου, 

και β) άμεσα, έπειτα από παρακέντηση του ομφάλιου λώρου με αναζήτηση 

στον ορό του εμβρύου ειδικών αντισωμάτων ή του ίδου του ιού. 

 Εμβρυϊκός ύδρωπας μη ανόσου αιτιολογίας έχει αναφερθεί να 

ανακαλύπτεται σε συχνότητα 1 σε 3.700 κυήσεις (Hutchison και συν, 1982). 

Τελευταία, χάρη στην δυνατότητα καλύτερου υπερηχογραφικού ελέγχου, 

φαίνεται να έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις που διαγιγνώσκονται. Σε 12.572 

έγκυες αναγνωρίσθηκαν 76 υδρωπικά έμβρυα, ποσοστό 0,6% (Santolaya και 
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συν, 1992) (πίνακας 3.2). Συνηθέστερα αίτια μη ανόσου αιτιολογίας 

εμβρυϊκού ύδρωπα είναι καρδιακές ανωμαλίες (20-45%), χρωμοσωμικές και 

άλλες δυσπλαστικές ανωμαλίες (35%), οι θαλασσαιμίες (10%), η μετάγγιση 

ανάμεσα σε δίδυμα έμβρυα κ.α. Πολλές περιπτώσεις παραμένουν αγνώστου 

αιτολογίας - ιδιοπαθείς (22%).   

 

Πίνακας 3.2. Υπερηχογραφική διάγνωση 76 περιπτώσεων εμβρυϊκού 

ύδρωπα από 12.572 έγκυες γυναίκες 

 

Άνοσου αιτιολογίας 10 13% 

Μη άνοσου αιτιολογίας 66 86% 

Δευτεροπαθής σε γνωστή παθολογική 

κατάσταση εμβρύου 

 

51 

 

64% 

Ιδιοπαθείς 15 22% 

 

 

 Ο παρβοϊός Β19 δεν είναι ένα από τα συνήθη αίτια εμβρυϊκού 

ύδρωπα μη ανόσου αιτιολογίας, όμως θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν στην 

διαφορική διάγνωση, ιδιαίτερα όταν από το ιστορικό της εγκύου 

προκύπτουν στοιχεία για επαφή με παιδί που φέρει εξανθηματική νόσο ή 

αναφέρονται συμπτώματα όπως αρθραλγίες, γενικά συμπτώματα ιογενούς 

λοίμωξης κ.τ.λ. Αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια επιδημίας λοιμώδους 

ερυθήματος περίπου το 33% των περιπτώσεων εμβρυϊκού ύδρωπα μη 

ανόσου αιτιολογίας μπορεί να οφείλεται σε λοίμωξη από τον ανθρώπειο 

παρβοϊό (Anand και συν, 1987). 
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 Στην προσπάθεια διαφορικής διάγνωσης υπερηχογραφικά 

διαπιστωμένου εμβρυϊκού ύδρωπα θα πρέπει αρχικά να αποκλειστεί η 

περίπτωση να είναι ανόσου αιτιολογίας (κυρίως με την έμμεσο Coombs). 

Στην συνέχεια, με τη βοήθεια αιματολογικών, χημικών και ορολογικών 

δοκιμασιών θα αναζητηθούν αίτια για την μητέρα όπως σοβαρή αναιμία, 

διαβήτης ή σύφιλη. Επίχρισμα μητρικού αίματος κατά Kleihaner-Betke θα 

πρέπει να αποκλείσει σοβαρή εμβρυομητρική αιμορραγία. Αν παρ' όλα αυτά 

δεν ευρεθεί αιτιολογικός παράγοντας, επιβάλλεται υψηλού επιπέδου 

υπερηχογραφικός έλεγχος και ηχοκαρδιογραφία του εμβρύου, όπως επίσης 

αμνιοπαρακέντηση και λήψη αίματος από τον ομφάλιο λώρο, που μπορούν 

να αποκαλύψουν αιτίες όπως καρδιακές ανωμαλίες, ανώμαλο καρυότυπο, 

δυσπλασίες, παθογόνους οργανισμούς (ιούς κυρίως) κτλ. 

 Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι πριν ακόμη εμφανιστούν 

υπερηχογραφικά ευρήματα στο προσβεβλημένο έμβρυο, διαπιστώνεται μια 

σημαντική αύξηση των τιμών της α-εμβρυϊκής πρωτεΐνης στον ορό της 

μητέρας (Carrington και συν, 1987). 

 Η α-εμβρυϊκή πρωτεΐνη είναι γλυκοπρωτεΐνη που συντίθεται από το 

έμβρυο, νωρίς κατά τη διάρκεια της κύησης από τον λεκιθικό ασκό και 

αργότερα από τον γαστρεντερικό σωλήνα και το ήπαρ. Η δράση της είναι 

άγνωστη αν και είναι η κύρια πρωτεΐνη του εμβρύου. Οι τιμές της φθάνουν 

στο μέγιστο στον εμβρυϊκό ορό και στο αμνιακό υγρό την 13η εβδομάδα της 

κύησης. Η πρωτεΐνη διαπερνά τον πλακούντα και εισέρχεται στην μητρική 

κυκλοφορία, όπου ανιχνεύεται σε τιμές περίπου 1/1000 σε σχέση με αυτές 

του εμβρύου, ακολουθώντας όμως ανοδική πορεία ως το τέλος της κύησης 

(Williams, 1993). Μέτρηση των τιμών της AFP στον ορό της μητέρας 

αποτελεί τη βάση για screening - test, κυρίως για βλάβες του νωτιαίου 
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σωλήνα (αυξημένες τιμές) και για σύνδρομο Down (χαμηλές τιμές). 

Παθολογικά αυξημένη τιμή AFP ανιχνεύεται σε ποικίλες άλλες 

καταστάσεις, ανάμεσα στις οποίες και σε εμβρυϊκό ύδρωπα. 

 Άμεση διάγνωση εμβρυϊκής λοίμωξης μπορεί να γίνει μόνο μετά 

ομφαλοκέντηση και λήψη εμβρυϊκού αίματος, στο οποίο θα αναζητηθούν 

αντισώματα ειδικά για τον ιό ή τμήματα DNA ή και ο ίδιος ο ιός (Srivastava 

και συν, 1989). Χρησιμοποιούνται οι βιοφυσικές μέθοδοι και 

προαναφέρθηκαν - ιδιαίτερα όμως αποτελεσματική παραμένει και εδώ η 

αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) που ανιχνεύει το γονιδίωμα του 

ιού, με μεγάλη ευαισθησία στον εμβρυϊκό ορό (Torok και συν, 1992). 

Αναφέρονται περιπτώσεις ανίχνευσης του ιού στο έμβρυο, γεγονός που 

υποδηλώνει πιθανά μια πρώιμη εμβρυο-μητρική λοίμωξη ή μια άτυπη 

ανοσολογική απάντηση (Torok και συν, 1992). 

 Στις περιπτώσεις γέννησης νεκρών εμβρύων, όπου υπάρχει σοβαρή 

υποψία για ενοχοποίηση του Β19 ως αιτιολογικού παράγοντα (λοίμωξη 

μητέρας κατά τη διάρκεια κύησης, υδρωπικό έμβρυο), μπορούν να 

αναζητηθούν οι χαρακτηριστικές ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις που προκαλεί 

ο ιός στα εμβρυϊκά κύτταρα και να επιβεβαιωθεί η διάγνωση με τη 

χρησιμοποίηση της PCR, αναζητώντας τμήματα του DNA του ιού στους 

εμβρυϊκούς ιστούς και στον πλακούντα (Anand και συν 1987, Clewley 

1989). 

 Τέλος, όσον αφορά γεννήσεις ζώντων νεογνών από μητέρες που κατά 

τη διάρκεια τη κύησης τους προσβλήθηκαν από τον παρβοϊό Β19, η 

αναζήτηση θετικών IgG αντισωμάτων μπορεί να επιβεβαιώσει την 

ενδομήτριο λοίμωξη. Μέχρι σήμερα IgM αντισώματα ειδικά για τον Β19 δεν 

έχουν ανευρεθεί σε ζων νεογνό. Η εξήγηση είναι ότι, είτε η 
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διαπλακουντιακή λοίμωξη οδηγεί σε εμβρυϊκό θάνατο, είτε το έμβρυο 

υφίσταται μια οξεία, αυτοπεριοριζόμενη λοίμωξη με επακόλουθη εξαφάνιση 

κάθε IgM ειδικού για τον ιό αντισώματος που έχει παραχθεί (Anand και συν, 

1987). Άρα η απουσία IgM αντισωμάτων έναντι του παρβοϊού Β19 στο 

νεογνό δεν αποκλείει απαραίτητα την ενδομήτρια λοίμωξη, ενώ η ανεύρεση 

IgG αντισωμάτων αποτελεί καλύτερο δείκτη (Mortimer και συν, 1985). 

 44



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

 

Ο ΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ ΕΡΠΗΤΑ  

 

4.1. Ο ΙΟΣ 

4.1.1. Γενικά 

 Οι ερπητικές λοιμώξεις στον άνθρωπο έχουν περιγραφεί από την 

αρχαιότητα, αλλά μόνο τον 18ο αιώνα ο Astruc, ιατρός του Βασιλιά της 

Γαλλίας, αναγνώρισε τον έρπητα ως αίτιο λοίμωξης των γεννητικών 

οργάνων. Μεταγενέστερα, το 1893, ο Vidal αναφέρθηκε στην από άνθρωπο 

σε άνθρωπο μετάδοση των ερπητικών λοιμώξεων και πρότεινε την ανάγκη 

αποφυγής επαφών των μολυσμένων ατόμων για τον περιορισμό της 

λοίμωξης. Μελέτες στις αρχές του αιώνα κατέδειξαν το φαινόμενο της 

επανενεργοποίησης μιάς λανθάνουσας ερπητικής λοίμωξης. Η ερπητική 

νεογνική λοίμωξη περιγράφηκε στην δεκαετία του '40, αλλά η συσχέτισή της 

με τον έρπητα των γεννητικών οργάνων έγινε στα μέσα της δεκαετίας του 

΄60 (Nahmias και συν, 1968). 

 

4.1.2. Περιγραφή του ιού 

 Ο ιός του απλού έρπητα (Herpes Simplex Virus - HSV) είναι ένας 

μεγάλου μεγέθους DNA - ιός που ανήκει στην οικογένεια Herpetoviridae 

και στο γένος Herpes virus (Fenner, 1976). Αποτελείται από διπλής αλύσου 

DNA και το μοριακό του βάρος είναι 85 έως 105 x 106. Περιβάλλεται από 

πρωτεϊνικό περίβλημα που παρουσιάζει εικοσαεδρική συμμετρία. Αυτό το 

καψίδιο το οποίο έχει μήκος περίπου 100 nm, αποτελείται από 162 

καψομερίδια όπως φαίνεται στο σχήμα 4.1. Το σύμπλεγμα πυρήνα-καψιδίου 

 45



 

περιβάλλεται από λιπιδική μεμβράνη, μήκους 180-200 nm χωρίς την οποία ο 

ιός χάνει τη μολυσματικότητά του. 

 

Σχήμα 4.1. Μοντέλο δομής του ιού του απλού έρπητα τύπου 1 και 2 

 

 

Καψομερίδια Περίβλημα Αντιγόνα του ιού

Νουκλεοειδές Καψίδιο 

 
 
Το βίριο αποτελείται από ένα κεντρικό πυρήνα (ή νουκλεοειδές), που περιέχει το 
DNA του ιού. Ένα καψίδιο, που είναι εικοσαεδρικό στο σχήμα και σχηματίζεται 
από μονάδες πρωτεϊνών με σωληνωτό σχήμα που ονομάζονται καψομερίδια. Τέλος 
υπάρχει ένα περίβλημα που προέρχεται από τις κυτταρικές μεμβράνες και περιέχει 
πρωτεΐνες και αντιγόνα. 
 

 

4.1.3. Η αναπαραγωγή του ιού 

 Το σχήμα 4.2 αναπαριστά σχηματικά τα κυριώτερα στάδια της 

διαδικασίας αναπαραγωγής του HSV μετά την είσοδο του στο κύτταρο - 

ξενιστή. 

Σχήμα 4.2. Η διαδικασία αναπαραγωγής των ερπητοϊών. 
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Πυρηνικό περίβλημα

Αρχικό DNA 
 του ιού 

Αναπαραγωγή 
 DNA  

Γλυκοπρω
-τεϊνες Πρωτεϊνες

Συσκευασία 
 DNA  

Μεμβράνη 
πλάσματος  

Συναρμολόγηση 

Μεταφορά  Εξωκυττάρωση  

Πυρήνας  Κυτταρόπλασμα  
 
Το διάγραμμα ξεκινά με την παρουσία του DNA του υπο αναπαραγωγή ιού στον 
πυρήνα του κυττάρου ξενιστή (άνω αριστερά) (1). Τα mRNAs του ιού συντίθενται 
από την RNA πολυμεράση του κυττάρου ξενιστή στον πυρήνα του κυττάρου. Το 
αγγελιοφόρο RNA εξέρχεται από τον πυρήνα και προάγει την σύνθεση πρωτεϊνών 
του ιού (ελεύθερα πολυριβοσωμάτια) (2) και γλυκοπρωτεϊνών (συνδεδεμένα στη 
μεμβράνη πολυριβοσωμάτια) (3). Πρωτεΐνες του ιού εισέρχονται στον πυρήνα (4), 
όπου προάγουν την σύνθεση επιπλέον τμημάτων των ιϊκών mRNAs. (5) Η DNA 
πολυμεράση του ιού εισέρχεται στον πυρήνα και κατευθύνει την αναπαραγωγή του 
ιϊκού DNA. (6) To DNA κόβεται σε επιμήκεις μονάδες, συσκευάζετα στα 
νουκλεΐδια και (7) περιβάλλεται από κάψα εντός ενός εικοσάεδρου περιβλήματος. 
Το περίβλημα αυτό εξέρχεται δια μέσου της πυρηνικής μεμβράνης αποκτώντας 
ένα επιπλέον λιποπρωτεϊνικό περίβλημα που περιέχει ιϊκές γλυκοπρωτεΐνες (8). 
Ώριμα πλέον νέα στελέχη του ιού μεταφέρονται σε κυστίδια στην μεμβράνη του 
κυτταροπλάσματος (9). Η συγχώνευση των κυστιδίων στην μεμβράνη του 
κυτταροπλάσματος οδηγεί στην απελευθέρωση του ιού στον εξωκυττάριο χώρο 
(10). 
 
4.1.4. Η ομάδα των ερπητοιών και οι τύποι του ιού του απλού έρπητα 
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 Άλλοι ερπητοϊοί που προσβάλλουν τον άνθρωπο είναι ο ιός της 

Ανεμοβλογιάς - Έρπητα Ζωστήρα (VZV), ο ιός Epstein-Barr (EBV) και ο 

Κυτταρομεγαλοϊός (CMV) (Πίνακας 4.1). Παρά το ότι υπάρχουν μείζονες 

διαφορές ανάμεσα στους παραπάνω ιούς και ο καθένας από αυτούς είναι 

υπεύθυνος για ένα ευδιάκριτο φάσμα κλινικών εκδηλώσεων, εντούτοις 

μοιράζονται πολλά κοινά χαρακτηριστικά, όπως την απόλυτη ομοιότητα 

στην μορφολογία των καψιδίων τους και την μοναδική ιδιότητα να 

εγκαθιστούν μία μακροχρόνια λανθάνουσα λοίμωξη (Longson, 1987). 

 

Πίνακας 4.1. Η ταξινόμηση και η ονοματολογία των συνηθέστερων 

ερπητοϊών που προσβάλλουν τον άνθρωπο (προτεινόμενο από την Διεθνή 

Επιτροπή για την Ταξινόμηση των Iών). 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ HERPES VIRIDAE ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Alphaherpes virinae 

Human Herpesvirus 1 

Human Herpesvirus 2 

Human Herpesvirus 3 

 

Herpes Simplex Virus 1 

Herpes Simplex Virus 2 

Varicella-Zoster Virus 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Betaherpes virinae 

Human Herpesvirus 5 

 

Cytomegalovirus 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Gammaherpes virinae 

Human Herpesvirus 4 

 

Epstein-Barr virus 
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 Υπάρχουν δύο τύποι του HSV, ο 1 και ο 2. Οι δύο τύποι έχουν 

ξεχωριστές βιολογικές ιδιότητες, διαφέρουν στην βιοχημική σύσταση και 

μπορούν να διακριθούν με μία ποικιλία ανοσολογικών τεχνικών. Το γένωμα 

τους έχει κατά 50% κοινά ζεύγη βάσεων, γεγονός που εξηγεί τις συχνά 

απαντούμενες διασταυρούμενες αντιδράσεις. Ο HSV-1 προκαλεί την 

πλειοψηφία των περιστοματικών λοιμώξεων και ο HSV-2 την πλειοψηφία 

των λοιμώξεων των γεννητικών οργάνων  (Gyinan και συν, 1985). 

 

 4.1.5. Ιδιότητες του ιού 

 Ο ιός του απλού έρπητα αναπτύσσεται ταχύτατα, έχει κυτταρολυτικές 

ιδιότητες και παραμένει σε λανθάνουσα μορφή στα κύτταρα του νευρικού 

ιστού. Είναι ικανός να διαφεύγει της ανοσοαπάντησης του οργανισμού και 

να παραμένει ″για πάντα″ σε ορισμένους ιστούς, χωρίς να προκαλεί φανερές 

βλάβες σε αυτούς. Αυτή η in vivo ιδιότητα είναι αναπόφευκτη μετά από 

πρωτοπαθή λοίμωξη στον άνθρωπο και ακόμα δεν έχει κατορθωθεί να 

αναπαραχθεί in vitro. Ο άνθρωπος αποτελεί τον μοναδικό φυσικό ξενιστή 

του ιού (Longson, 1987).  

 Ο ιός παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση στον οργανισμό και 

μπορεί να επανενεργοποιείται προκαλώντας δευτεροπαθείς, συμπτωματικές 

ή όχι επαναλοιμώξεις. Εκλυτικοί παράγοντες μπορεί να είναι το stress 

(φυσικό ή ψυχολογικό), πνευμονιοκοκκικές ή μηνιγγοκοκκικές λοιμώξεις, ο 

πυρετός, η ακτινοβολία (συμπεριλαμβανομένης της ηλιακής), χειρουργική 

τομή σε μία νευρική ρίζα, οδοντιατρικές επεμβάσεις, η εμμηνορυσία κ.τ.λ. 

(Longson, 1987). Η κύηση σύμφωνα με πολλές βιβλιογραφικές αναφορές, 

μπορεί να δημιουργεί ευνοικές συνθήκες για επανενεργοποίηση του ιού, 

μέσω της ανοσοκαταστολής που δημιουργεί ή τοπική (στην μήτρα) και η 
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γενικευμένη αυξημένη παραγωγή των προσταγλανδινών για να αποφευχθεί 

η απόρριψη του εμβρύου (Goodwin και συν 1980, Baker και συν 1982). 

 

4.2. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 

 Η ανοσολογική απάντηση του ανθρώπινου οργανισμού στην 

ερπητική λοίμωξη είναι σύνθετη και περιλαμβάνει χυμικούς και κυτταρικούς 

μηχανισμούς. Νωρίς, αμέσως μετά την πρωτοπαθή λοίμωξη, 4-8 ημέρες 

περίπου, αναπτύσσονται IgM αντισώματα ειδικά έναντι του HSV (Moller-

Larsen και συν, 1978). Στη συνέχεια αναπτύσσονται IgG ειδικά αντισώματα 

και παραμένουν για παρατεταμένη περίοδο. Τα αντισώματα στον ορό 

μπορούν να εξουδετερώνουν εξωκυττάρια στελέχη του ιού και λύουν 

κύτταρα προσβεβλημένα από αυτόν (Allison, 1974). Έτσι τα 

κυκλοφορούντα αντισώματα στην οξεία φάση μειώνουν την βαρύτητα και 

τη διάρκεια του πρώτου επεισοδίου της ερπητικής λοίμωξης, αλλά δεν 

αποτρέπουν την εξάπλωση του ιού από κύτταρο σε κύτταρο, καθώς επίσης 

δεν εμποδίζουν την εμφάνιση επανενεργοποίησης του ιού (Corey και συν, 

1983). Συνεπώς, προηγηθείσα λοίμωξη και ύπαρξη αντισωμάτων δεν 

προστατεύουν από μελλοντικές επαναλοιμώξεις. Στην απουσία των 

τελευταίων, η συνολική ποσότητα των κυκλοφορούντων αντισωμάτων 

πέφτει, ενώ αντίθετα ενισχύεται κατά την διάρκεια επαναλοιμώξεων. Με την 

πάροδο του χρόνου η ειδικότητα στην ανοσοαπάντηση ελαττώνεται και 

εμφανίζονται διασταυρούμενες αντιδράσεις (Longson, 1987), τόσο μεταξύ 

των δύο τύπων του ιού, όσο και ανάμεσα στον ιό και τους άλλους 

ερπητοϊούς (Πίνακας 4.2). 

 

 

 50



 

 

Πίνακας 4.2. Οι σπουδαιότερες διασταυρούμενες ορολογικές αντιδράσεις 

μεταξύ των ερπητοϊών που προσβάλλουν τον άνθρωπο 

 

ΑΝΤΙΟΡΟΣ HSV-1 HSV-2 VZV CMV EBV B virus 

 

HSV-1 ++++  +++   +   ±   ±   ± 

HSV-2  ++ ++++   +   ?   ?   0 

VZV  ++   + ++++   0   0   ? 

CMV   ±   0   0 ++++   +   ? 

EBV   ±   0   0   + ++++    ? 

B virus  +++  ++   ±   ?   ? ++++ 

 
 

++++= έντονη αντίδραση (ομόλογος), +++ ή ++ ή + = ετερόλογη αντίδραση, 
±=αδύνατη ή αμφισβητούμενη αντίδραση, 0= καμμία αντίδραση, ?= μή 
επιβεβαιωμένη 
 

 

4.3. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 Η διάγνωση των ερπητικών λοιμώξεων αποτελεί συνδυασμό 

κλινικών δεδομένων (συμπτώματα και σημεία) και εργαστηριακών 

εξετάσεων. Υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες στην ορθή αξιολόγηση, γιατί 

αφενός η κλινική εικόνα δεν είναι πάντα τυπική, καθώς υπάρχουν 

περιπτώσεις επαναλοιμώξεων με άτυπα ή αμβλυχρά συμπτώματα και 

αφετέρου οι ευρύτατα χρησιμοποιούμενες ορολογικές διαγνωστικές 

δοκιμασίες δίδουν συχνά διασταυρούμενες αντιδράσεις με άλλους 

ερπητοϊούς. 

 51



 

 

4.3.1. Κλινική εικόνα 

 Η κλινική εικόνα του έρπητα των γεννητικών οργάνων και της 

ερπητικής ουλοστοματίτιδος δεν θα αναφερθεί, ενώ αυτή του συγγενούς 

νεογνικού έρπητα παρουσιάζεται στο τέλος του κεφαλαίου αυτού. Θα 

αναπτυχθούν στη συνέχεια οι κυριώτερες μέθοδοι παρακλινικής ανίχνευσης 

των ερπητικών λοιμώξεων που είναι κοινές, ανεξάρτητα από την κλινική 

εικόνα. 

 

4.3.2. Ορολογικές δοκιμασίες 

 Οι ορολογικές δοκιμασίες για την ανίχνευση ειδικών έναντι του ιού 

αντισωμάτων έχουν χρησιμοποιηθεί ευρύτατα για την έμμεση απόδειξη 

λοίμωξης από τον HSV, με όχι ιδιαίτερα αξιόπιστα αποτελέσματα. Με την 

χρησιμοποίηση σχετικά ευαίσθητων τεχνικών, η ορομετατροπή, η εμφάνιση 

δηλαδή IgM ειδικών αντισωμάτων από μία μηδενική βάση, είναι συνήθως 

διαγνωστική πρωτοπαθούς λοίμωξης. Μετά από αυτό το πρώτο επεισόδιο, η 

ερμηνεία των ορολογικών αποτελεσμάτων γίνεται σχετικά δύσκολη. Τα 

αποκτούμενα αντισώματα από την πρωτοπαθή λοίμωξη μπορεί αργότερα να 

εξαφανισθούν ή ακόμα, με τη χρήση λιγότερο ευαίσθητων τεχνικών, μιά 

ασθενώς θετική απάντηση να αποκρύπτεται. Η παρουσία των IgΜ 

αντισωμάτων σχετίζεται με δραστηριότητα του ιού, αλλά όχι απαραίτητα με 

πρωτοπαθή λοίμωξη. Σε επανενεργοποίηση του ιού μπορεί να έχουμε 

λιγότερο ή περισσότερο θετικοποίηση του τίτλου τους. Εντούτοις, σε 

ορισμένες περιπτώσεις η ανεύρεση θετικού τίτλου IgM αντισωμάτων έχει 

αναμφίβολα διαγνωστική αξία όπως π.χ. σε ένα νεογνό. Σοβαρό πρόβλημα 

στην ερμηνεία των ορολογικών δοκιμασιών δημιουργούν οι 
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διασταυρούμενες αντιδράσεις, τόσο μεταξύ των δύο οροτύπων του ιού όσο 

και μεταξύ του HSV και άλλων ερπητοϊών, ιδιαίτερα με τον VZV (Longson, 

1987) (Πίνακας 4.2). Έτσι για παράδειγμα η παρουσία υψηλού τίτλου 

αντισωμάτων στον τύπο 1 του ιού, μειώνει την ευαισθησία των διαφόρων 

τεχνικών στην ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων έναντι του τύπου 2. Είναι 

δεδομένο ότι οι περισσότεροι ενήλικες φέρουν ήδη αντισώματα έναντι του 

HSV-1 που απόκτησαν από λοιμώξεις στην παιδική και εφηβική ηλικία 

(McClung και συν, 1976). 

 Αντισώματα έναντι του HSV μπορούν να ανιχνευθούν με ποικίλες 

ορολογικές τεχνικές που περιλαμβάνουν δοκιμασίες σύνδεσης του 

συμπληρώματος, έμμεσο ανοσοφθορισμό, ενζυμοανοσοπροσδιορισμό 

(ΕΙΑ), ραδιοανοσοπροσδιορισμό (RIA), δοκιμασίες έμμεσης 

αιμοσυγκόλλησης, δοκιμασίες συγκόλλησης latex και εξουδετέρωσης. 

Συνήθεις στη χρήση είναι η τεχνική ELISA και η δοκιμασία συγκόλλησης 

latex (Tompkins και συν, 1994). Η τεχνική Western-blot στηρίζεται στην 

ανίχνευση αντισωμάτων έναντι διαφορετικών αντιγόνων της 

γλυκοπρωτεϊνης G (gG) των δύο οροτύπων και επιτρέπει την ανίχνευση του 

κάθε τύπου χωριστά, που είναι δύσκολο να γίνει με αρκετές ορολογικές 

τεχνικές (Tompkins και συν, 1994). Μειονεκτήματα της χρήσης ορολογικών 

τεχνικών αποτελούν: i) το γεγονός ότι πρόκειται για έμμεση απόδειξη 

ύπαρξης του ιού, ii) η ύπαρξη λανθάνοντος χρόνου για την παραγωγή 

αντισωμάτων (ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα), iii) το γεγονός ότι 

επηρρεάζονται από την ανοσολογική κατάσταση του ασθενούς π.χ. σε 

ανοσοκατασταλμένους μπορεί να υπάρξουν ψευδώς αρνητικά 

αποτελέσματα, ενώ σε πάσχοντες από αυτοάνοσα νοσήματα ψευδώς θετικά, 

iv) η παραμονή υψηλού τίτλου αντισωμάτων μετά από νόσο (ψευδώς θετικά 
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αποτελέσματα), v) οι διασταυρούμενες αντιδράσεις (Σπαντίδος και συν, 

1993). 

4.3.3. Η χρήση του μικροσκοπίου 

 Ανίχνευση του ιού του απλού έρπητα μπορεί να γίνει και με τη χρήση 

μικροσκοπίου. Τα ″Lipschutz″ έγκλειστα σωμάτια που ανιχνεύονται με τη 

βοήθεια ″light″ μικροσκοπίου και τα τυπικά ″herpesvirus virions″ που 

εμφανίζονται με τη χρήση του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, είναι τα πιό 

χαρακτηριστικά ευρήματα, τα οποία όμως δεν είναι παθογνωμονικά για τον 

HSV αφού είναι κοινά σε όλους τους ερπητοϊούς (Gyinan και συν, 1985). Η 

χρήση ανοσοφθορισμού αυξάνει την ευαισθησία και εξειδίκευση της 

μικροσκόπησης περίπου 10 φορές (Longson, 1987). Αποτελεί χρήσιμη 

μέθοδο για άμεση διάγνωση του ιού.  

 

4.3.4. Ανίχνευση αντιγόνων του ιού 

 Η ανίχνευση των αντιγόνων του ιού σε κλινικά δείγματα αποτελεί μία 

εναλλακτική μέθοδο διάγνωσης με ευαισθησία και εξειδίκευση που 

προσεγγίζει εκείνη της απομόνωσης του ιού σε καλλιέργεια. Παράδειγμα 

τέτοιων τεχνικών αποτελούν η χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων, ο DNA 

υβριδισμός κ.τ.λ. (Goldstein και συν 1983, Redfield και συν 1983). 

 

4.3.5. Κυτταροκαλλιέργειες 

 Η απομόνωση του ιού σε κυτταροκαλλιέργεια αποτελεί μία πολύ 

ευαίσθητη τεχνική ανίχνευσής του. Απαιτεί ειδικές συνθήκες συλλογής, 

μεταφοράς και διατήρησης των κλινικών δειγμάτων ώστε να διατηρηθεί 

″ζωντανός″ ο ιός. Κλινικά δείγματα λαμβάνονται από βλεννοδερματικές 

βλάβες, εκκρίσεις, αίμα και υλικό βιοψίας ιστών. Ο ιός αναπτύσσεται 
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ταχύτατα σε κυτταρικές σειρές καλλιέργειας ανθρωπίνων εμβρυϊκών ιστών, 

νεφρών, κονίκλων κ.τ.λ. (Callihan και συν, 1984). Θετική απάντηση μπορεί 

να αναμένεται σε 24 ώρες αν το κλινικό δείγμα περιέχει τον ιό σε υψηλές 

συγκεντρώσεις, διαφορετικά σε 4-7 ημέρες (Tompkins και συν, 1994). Παρά 

το γεγονός ότι οι τυπικές ″κυτταροπαθητικές βλάβες″ είναι έντονα 

χαρακτηριστικές, μερικοί άλλοι ερπητοϊοί μπορούν να τις μιμηθούν 

προκαλώντας διαγνωστικά προβλήματα. Παρ’ όλα αυτά για τους 

περισσότερους ιολόγους, η καλλιέργεια του ιού αποτελούσε μέχρι πρόσφατα 

την ″gold-standard″ μέθοδο με την οποία οι άλλες μέθοδοι ανίχνευσης θα 

έπρεπε να συγκρίνονται (Schmidt, 1984). Το διάστημα που απαιτείται για 

την αναγνώριση του ιού μπορεί να βραχυνθεί με την χρήση ανοσολογικών 

χρώσεων (staining) για την ανίχνευση των πρωτεϊνών του ιού, που είναι 

παρούσες πρώϊμα στα προσβεβλημένα κύτταρα της καλλιέργειας, πριν την 

εμφάνιση των τυπικών κυτταροπαθητικών αλλοιώσεων (Tompkins και συν, 

1994). 

 

4.3.6. Ανίχνευση πρωτεϊνών του ιού 

 Γενικά μέθοδοι που ανιχνεύουν άμεσα τις πρωτεϊνες του ιού στα 

κλινικά δείγματα προσφέρουν ταχύτατα αποτελέσματα, αλλά πρέπει να 

εκτελούνται παράλληλα με την καλλιέργεια του ιού για να 

ελαχιστοποιούνται προβλήματα που προκύπτουν από τη σχετικά μικρότερη 

ευαισθησία ή εξειδίκευσή τους. Τέτοιες μέθοδοι αποτελούν ή ΕΙΑ 

(ενζυμοανοσοπροσδιορισμός), ή δοκιμασία συγκόλλησης latex, οι 

ανοσοϊστοχημικές χρώσεις (staining) και ο άμεσος ανοσοφθορισμός με τη 

χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων. Πάντως οι παραπάνω μέθοδοι δεν είναι 
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αρκετά ευαίσθητες για να επιτρέψουν ανίχνευση ασυμπτωματικών 

καταστάσεων HSV λοιμώξεων (Tompkins και συν, 1994).  

 

4.3.7. Ανίχνευση γενετικού υλικού του ιού 

 Η χρήση τεχνικών που έχουν ως βάση την ανίχνευση του DNA του 

ιού έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Αναζητούν την παρουσία του 

″γενώματος″ του ιού στα κλινικά δείγματα. Ο DNA-υβριδισμός 

χρησιμοποιεί ραδιοσεσημασμένα probes για άμεση ανίχνευση του ιού. 

Γενικά αυτές οι μέθοδοι είναι ευαίσθητες αλλά δεν έχουν ακόμα ευρεία 

εφαρμογή στην καθημερινή πρακτική. 

 Τέλος, χρησιμοποιείται πρόσφατα η τεχνική της αλυσιδωτής 

αντίδρασης με πολυμεράση (PCR) που στηρίζεται στην in vitro ενίσχυση 

επιλεγμένων περιοχών-στόχων του DNA του ιού και στην αναπαραγωγή του 

κατά χιλιάδες φορές, με την βοήθεια ειδικών εκκινητών-primers που 

υβριδίζουν σε αντίστοιχα σημεία του υπό ανίχνευση DNA (Σπαντίδος και 

συν, 1994). Πρακτικά αυτό συνεπάγεται τον πολλαπλασιασμό του DNA του 

ιού ώστε να είναι ανιχνεύσιμο στην συνέχεια σε πηκτή αγαρόζης. Η μέθοδος 

παρουσιάζει εξαιρετικά πλεονεκτήματα, αφού έχει απόλυτο εξειδίκευση, 

ανιχνεύει άμεσα τον ιό, είναι ευαίσθητη (αφού μπορεί να ανιχνεύει έστω και 

μόνο ένα αντίγραφο του ιού), χωρίς διασταυρούμενες αντιδράσεις. Μπορεί 

να ανιχνεύσει τον HSV ακόμα και σε ασυμπτωματικές καταστάσεις και έχει 

ως τώρα εφαρμοσθεί στην αναζήτησή του στο δέρμα (Cao και συν, 1989), 

στο ENY (Rowly και συν, 1990) και στον τράχηλο της μήτρας (Hardy και 

συν, 1990). Υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές που υποστηρίζουν ότι η 

PCR είναι ευαίσθητη ακόμη και όταν οι κυτταροκαλλιέργειες αποβαίνουν 

αρνητικές (Rogers και συν, 1992). 
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4.4. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Η εμφάνιση των ειδικών έναντι του HSV-2 αντισωμάτων εξαρτάται 

από πολλούς παράγοντες και έχει μεγάλη διακύμανση στις βιβλιογραφικές 

αναφορές. Σχετίζεται: i) με την ηλικία της γυναίκας: από 7% στην ηλικία 

των 15-29 ετών φτάνει στο 24% στην ηλικία των 60, στις Ηνωμένες 

Πολιτείες, ii) με την φυλή: από 5-20% για τους Καυκάσιους πληθυσμούς 

φθάνει στο 21-64% για τους μαύρους, iii) με την χώρα: 10-60% στις ΗΠΑ 

έναντι 77% στην Ουγκάντα (Rawls και συν, 1972), iv) με το 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο: 50-60% στα κατώτερα στρώματα έναντι 35% 

στα μεσαία και 10-20% στα ανώτερα στις ΗΠΑ, v) με το φύλο: συχνότερα 

στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες, vi) με την οικογενειακή κατάσταση: 

συχνότερα στις διαζευγμένες σε σχέση με τις ελεύθερες γυναίκες, vii) με την 

περιοχή: συχνότερα στις πόλεις σε σχέση με την ύπαιθρο (Whitley, 1994). 

 Ο σπουδαιότερος παράγοντας που καθορίζει την απόκτηση των 

ειδικών έναντι του ιού αντισωμάτων είναι η επαφή με ένα μολυσμένο άτομο. 

Έτσι η πιθανότητα απόκτησης της λοίμωξης επηρεάζεται από τον αριθμό 

των σεξουαλικών συντρόφων. Για τις γυναίκες που έχουν ένα σύντροφο ή 

πιθανότητα να αποκτήσουν τον HSV-2 είναι μικρότερη από 10% και 

αυξάνεται αντίστοιχα σε 40%, 62% και πάνω από 80% αν ο αριθμός των 

ερωτικών συντρόφων συνολικά στη διάρκεια της ζωής είναι 2-10, 11-50 και 

μεγαλύτερος από 50 αντίστοιχα (Whitley, 1994). 

 Η συχνότητα απόκτησης της λοίμωξης (ορομετατροπής) στη διάρκεια 

της κύησης δεν είναι γνωστή. Υπολογίζεται όμως ότι το 4% των εγκύων 
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γυναικών είναι θετικές σε καλλιέργεια του ιού από τον γεννητικό σωλήνα 

στην αρχή της εγκυμοσύνης χωρίς οι περισσότερες από αυτές να αναφέρουν 

συμπτώματα (Scher και συν, 1982). 

4.5. ΕΡΠΗΤΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ 

4.5.1. Κλινικοί και ιολογικοί παράμετροι 

 Πρωτοπαθής λοίμωξη κατά τη διάρκεια της κύησης έχει συσχετισθεί 

με ενδομήτρια προσβολή του εμβρύου (Hatto και συν, 1987). Αν συμβεί τις 

πρώτες 20 εβδομάδες υποστηρίζεται ότι μπορεί να οδηγήσει, όχι με μεγάλη 

συχνότητα, σε αυτόματη έκτρωση (Nahmias και συν, 1971). Λοίμωξη που 

εμφανίζεται σε προχωρημένη ηλικία εγκυμοσύνης δε φαίνεται να σχετίζεται 

με διακοπή της (Harger και συν, 1986), αλλά με αυξημένη εμβρυϊκή 

νοσηρότητα, όπως αποδεικνύεται κυρίως με την υπολειπόμενη ενδομήτρια 

ανάπτυξη που εμφανίσθηκε σε αρκετές περιπτώσεις (Brown και συν, 1987). 

 Η τοπική λοίμωξη των γεννητικών οργάνων είναι η συχνότερη μορφή 

ερπητικής λοίμωξης κατά την διάρκεια της κύησης. Προοπτικές μελέτες 

έχουν δείξει ότι ο γεννητικός έρπης συμβαίνει με συχνότητα περίπου 1% σε 

οποιοδήποτε στάδιο της εγκυμοσύνης (Nahmias και συν 1983, Stagno και 

συν 1985). Οι περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις θεωρούνται ότι είναι 

επαναλοιμώξεις. Οι ερπητικές επαναλοιμώξεις κατά την κύηση αποτελούν 

θέμα μείζονος ενδιαφέροντος για γυναίκες με γνωστό ιστορικό έρπητα των 

γεννητικών οργάνων. Η μετάδοση της λοίμωξης στο έμβρυο κυρίως 

σχετίζεται με διασπορά του ιού κατά την φάση του τοκετού. Έτσι αποκτά 

μεγάλη σημασία ο καθορισμός της παρουσίας ή όχι του ιού στον γεννητικό 

σωλήνα σε αυτή την περίοδο. Η συχνότητα ιικής έκκρισης κατά τον τοκετό 

έχει υπολογισθεί σε 0,01-0,39% για όλες τις γυναίκες ανεξάρτητα από 
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προηγούμενο ιστορικό HSV λοίμωξης γεννητικών οργάνων (Nahmias και 

συν, 1983). 

 Σε γυναίκες με προηγούμενο ιστορικό έρπητα γεννητικών οργάνων 

υπολογίζεται να συμβαίνει επαναλοίμωξη κατά την διάρκεια της 

εγκυμοσύνης τους στο 84% (Vontver και συν, 1982). Επιπλέον, 

ασυμπτωματική ιική έκκριση συμβαίνει σε τουλάχιστον 12% των 

επεισοδίων επαναλοίμωξης. Σύμφωνα με άλλες αναφορές, η συχνότητα 

τραχηλικής διασποράς του ιού στις έγκυες γυναίκες με ασυμπτωματική HSV 

λοίμωξη των γεννητικών οργάνων είναι περίπου 3% (Whitley, 1994).  

 Η συχνότητα των επαναλοιμώξεων δεν φαίνεται να είναι διαφορετική 

από μία εγκυμοσύνη σε άλλη στην ίδια γυναίκα (Harger και συν, 1983). 

Συνολικά αυτά τα δεδομένα δείχνουν ότι η συχνότητα τραχηλικής 

διασποράς του ιού είναι μικρή, καθιστώντας τον κίνδυνο μετάδοσης του στο 

έμβρυο εξίσου μικρό (Nahmias και συν, 1983). Η συχνότητα αυτή δε 

φαίνεται να διαφέρει στα τρία τρίμηνα της κύησης (Vontver και συν, 1982). 

 Είναι σημαντικό ότι το 70% των νεογνών με συγγενή ερπητική 

λοίμωξη γεννιούνται από γυναίκες που είναι πλήρως ασυμπτωματικές στον 

έρπητα των γεννητικών οργάνων κατά τον τοκετό και δεν έχουν ανάλογο 

ιστορικό ή ερωτικό σύντροφο που να αναφέρει συμπτώματα ερπητικής 

λοίμωξης (Whitley και συν, 1988). 

 

4.5.2. Συγγενής νεογνική λοίμωξη  

 

Γενικά 

Υπάρχει μεγάλη διακύμανση στις βιβλιογραφικές αναφορές από χώρα σε 

χώρα. Στις ΗΠΑ υπολογίζεται σε 1:5000 γεννήσεις (Nahmias και συν 1983 
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και 1989). Στην Μ. Βρεταννία δεν αναφέρεται τόσο μεγάλος αριθμός 

περιπτώσεων νεογνικής προσβολής, παρά τον υψηλό επιπολασμό του ιού 

όπως φαίνεται από την συχνότητα ανεύρεσης ειδικών έναντι του HSV 

αντισωμάτων στο γενικό πληθυσμό (Whitley, 1994). Μάλιστα με συχνότητα 

1:7500 έως 1:20.000 γεννήσεις, θεωρείται ότι κατέχει την μικρότερη 

συχνότητα περιγεννητικής νοσηρότητας-θνητότητας ανάμεσα στις STORCH 

λοιμώξεις (Nahmias και συν, 1970). Παρά το γεγονός ότι το 4% του 

πληθυσμού των εγκύων γυναικών είναι θετικές σε καλλιέργεια του ιού από 

το γεννητικό σωλήνα, μόνο 1/7500 νεογνά θα προσβληθεί, που σημαίνει ότι 

ο κίνδυνος είναι 300 φορές μικρότερος (Scher και συν, 1982). Είναι πολύ 

πιθανό να παρέχεται κάποια προστασία στο έμβρυο από αντισώματα που 

προέρχονται από τη μητέρα (παθητική ανοσία). Από την άλλη, πολλά από τα 

προσβεβλημένα νεογνά γεννιούνται από μητέρες με υψηλό τίτλο 

αντισωμάτων (Longson 1987, Whitley και συν 1980).  

 

Παθογένεια 

 Τουλάχιστον τέσσερις παράγοντες επηρρεάζουν τη συχνότητα 

απόκτησης της νεογνικής ερπητικής λοίμωξης. Ο πρώτος είναι ο τύπος της 

λοίμωξης των γεννητικών οργάνων της μητέρας κατά τον τοκετό. Στην 

πρωτοπαθή λοίμωξη ο ιός εκκρίνεται σε μεγάλες ποσότητες (106-108 plague-

forming units του ιού), για τουλάχιστον 14-21 ημέρες. Αντίθετα οι 

επανειλημμένες λοιμώξεις, σχετίζονται με μικρότερη διάρκεια έκκρισης του 

ιού (3-5 ημέρες) και με μικρότερη ποσότητα (περίπου 102 plague-forming 

units του ιού) (Reeves και συν, 1981). Η συχνότητα του νεογνικού έρπητα 

σε παιδιά που γεννήθηκαν από γυναίκες με πρωτοπαθή λοίμωξη είναι 

υψηλότερη από την αντίστοιχη σε επαναλοιμώξεις. Εντούτοις, το 70% των 
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νεογνών με ερπητική λοίμωξη γεννιούνται από μητέρες που δεν 

παρουσιάζουν πρωτοπαθή λοίμωξη (Whitley και συν, 1980). Ο δεύτερος 

παράγοντας είναι η ορολογική κατάσταση της μητέρας κατά τον τοκετό, που 

επηρρεάζει τόσο την σοβαρότητα όσο και την πιθανότητα για μετάδοση. 

Αντισώματα της μητέρας διαπερνούν τον πλακούντα και ασκούν 

προστατευτική δράση στο έμβρυο (Whitley και συν 1988, Nahmias και συν 

1989). Τέτοια αντισώματα έχουν ανιχνευθεί και στο αμνιακό υγρό. 

Πρωτοπαθής μητρική λοίμωξη αργά στην διάρκεια της κύησης συνήθως δεν 

συνοδεύεται με σημαντική δίοδο μητρικών αντισωμάτων από τον 

πλακούντα αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο για το έμβρυο (Whitley, 1994). 

Τρίτος παράγοντας θεωρείται η διάρκεια της ρήξης των εμβρυϊκών υμένων. 

Παρατεταμένη διάρκεια (μεγαλύτερη από 6 ώρες) φαίνεται να αυξάνει το 

κίνδυνο εμβρυϊκής προσβολής, προφανώς λόγω της ανιούσας επέκτασης της 

λοίμωξης από τον τράχηλο (Nahmias και συν, 1983). Τέταρτος παράγοντας 

θα μπορούσε να θεωρηθεί, η εφαρμογή εσωτερικής καρδιοτοκογραφίας, με 

την τοποθέτηση ηλεκτροδίων στο τριχωτό της κεφαλής κατά τον τοκετό 

(Whitley, 1994). Υπενθυμίζεται ότι το 20-60% των γυναικών 

αναπαραγωγικής ηλικίας είναι οροθετικές στον HSV-2, που σημαίνει 

αυξημένη πιθανότητα επανενεργοποίησης του ιού κατά τον τοκετό, πιθανά 

χωρίς κλινική συμπτωματολογία. Ετσι, χειρισμοί κατά την εσωτερική 

καρδιοτοκογραφία μπορούν να αυξήσουν την πιθανότητα ανιούσας 

ερπητικής προσβολής του εμβρύου (Whitley, 1994). 

 Η ερπητική λοίμωξη του νεογνού μπορεί να αποκτηθεί σε τρείς 

χρονικές στιγμές: ενδομήτρια, κατά τον τοκετό και μετά τον τοκετό. Η 

ενδομήτρια λοίμωξη είναι υπεύθυνη για το 5% περίπου όλων των παιδιών 

που υποφέρουν από συγγενή ερπητική λοίμωξη. Αυτά τα παιδιά συνήθως 
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παρουσιάζουν ουλές στο δέρμα ήδη κατά τη γέννηση, 

χοριοαμφιβληστροειδίτιδα ή υδρανεγκεφαλία. Η προσβολή κατά τον τοκετό 

ευθύνεται για το 85% όλων των περιπτώσεων και είναι αποτέλεσμα της 

άμεσης επαφής του νεογνού με το περιβάλλον του μολυσμένου γεννητικού 

σωλήνα κατά την δίοδό του. Η μετά τη γέννηση απόκτηση της λοίμωξης 

είναι υπεύθυνη για το 10% των περιπτώσεων και είναι συνέπεια της επαφής 

του νεογνού με μολυσμένο περιβάλλον από τον HSV, π.χ. κάποιο μέλος της 

οικογένειας ή νοσηλευτικό προσωπικό (Whitley, 1994). Η συχνότητα των 

νεογνικών λοιμώξεων που οφείλονται στον τύπο Ι του ιού είναι περίπου 

30%. Με δεδομένο ότι ο HSV-1 είναι ο υπεύθυνος μόνο για το 15% των 

περιπτώσεων γεννητικού έρπητα, φαίνεται ότι η νεογνική προσβολή μετά 

τον τοκετό, από άτομα-φορείς του τύπου 1 του ιού, είναι αρκετά συχνή. 

Εντούτοις η μητέρα είναι η κύρια πηγή της νεογνικής προσβολής και η 

κατανόηση της επιδημιολογίας του έρπητα των γεννητικών οργάνων στις 

γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας είναι ιδιαίτερα σημαντική. 

 

Κλινική εικόνα νεογνικής  λοίμωξης 

Η νεογνική ερπητική λοίμωξη είναι σχεδόν πάντα συμπτωματική και συχνά 

θανατηφόρα. Η νεογνική προσβολή διακρίνεται σε τρείς κατηγορίες: i) η 

νόσος περιορίζεται στο δέρμα, τα μάτια και/ή το στόμα. Δεν σχετίζεται με 

θνητότητα αλλά με αυξημένη νοσηρότητα. Αυτά τα παιδιά φαίνεται να 

προσέλαβαν κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης, αρκετές ποσότητες 

ειδικών αντισωμάτων μέσω του πλακούντα, τα οποία εν μέρει άσκησαν 

προστατευτικό ρόλο. Περίπου το 30% από αυτά θα εκδηλώσουν τελικά 

νευρολογική συμπτωματολογία, που περιλαμβάνει σπαστική τετραπληγία, 

μικροκεφαλία, τύφλωση (Whitley, 1990). Η κλινική εικόνα γενικά είναι 
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όμοια με αυτή που σχετίζεται με συγγενή τοξοπλάσμωση ή σύφιλη. ii) 

εγκεφαλίτιδα με/ή χωρίς συμμετοχή του δέρματος, των ματιών και του 

στόματος. Σχεδόν το 1/3 όλων των παιδιών με νεογνική ερπητική λοίμωξη 

έχουν μόνο εγκεφαλίτιδα και σε αυτή την περίπτωση έχει την μορφή της 

αξονικής μετάδοσης της λοίμωξης σε όλο το μήκος του ΚΝΣ. Αντίθετα, στις 

περιπτώσεις γενικευμένης προσβολής, παρατηρούνται εστίες φλοιϊκής 

αιμορραγικής νέκρωσης. Περίπου το 50% των παιδιών με προσβολή του 

ΚΝΣ θα πεθάνουν αν μείνουν χωρίς θεραπεία. Τα υπόλοιπα, με ελάχιστες 

εξαιρέσεις, θα μείνουν με βαρειά νευρολογική επιβάρυνση (Whitley, 1994).  

iii) γενικευμένη προσβολή που περιλαμβάνει πολλαπλά όργανα όπως το 

ΚΝΣ, ήπαρ, πνεύμονες, αδένες, δέρμα, μάτια και/ή στόμα (Nahmias και συν, 

1983). Τα παιδιά με αυτή την μορφή της ερπητικής λοίμωξης έχουν τη 

χειρότερη πρόγνωση. Η θνητότητα χωρίς θεραπεία φτάνει έως και 80%, ενώ 

όλα τα υπόλοιπα έχουν βαρειές βλάβες σε όλα σχεδόν τα συστήματα. Η 

εγκεφαλίτιδα συνυπάρχει στο 60-75% των περιπτώσεων. Φαίνεται αυτά τα 

παιδιά να μην έλαβαν καθόλου μητρικά αντισώματα διαπλακουντιακά κατά 

την ενδομήτριο ζωή τους (Whitley, 1994). 

 

4.5.3. HSV και αυτόματες εκτρώσεις  

 Συσχέτιση ανάμεσα στον ιό του απλού έρπητα και στον μηχανισμό 

πρόκλησης αυτομάτων εκτρώσεων έχει υποστηριχθεί ότι υπάρχει, αν και τα 

έως σήμερα διαθέσιμα στοιχεία είναι κυρίως επιδημιολογικά και 

αμφισβητούμενα. Σε ορισμένες μελέτες τονίζεται η αυξημένη πιθανότητα 

αυτόματης έκτρωσης μετά από πρωτοπαθή λοίμωξη της μητέρας πριν την 

20η εβδομάδα κύησης (Nahmias και συν 1971, Stagno και συν 1985 και 

Bujko και συν 1988). Άλλοι ερευνητές (Vontver και συν 1979, Grossman 
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και συν 1981) αμφισβητούν μια τέτοια συσχέτιση. Έχει επίσης υποστηριχθεί 

ότι μια λανθάνουσα ενδομήτρια ερπητική λοίμωξη μπορεί να 

επανενεργοποιηθεί στην εγκυμοσύνη και να προσβάλλει το αμνιοχόριο και 

τις χοριακές λάχνες, καταστρέφοντας το έμβρυο (Robb και συν, 1986). Μη 

ειδική φλεγμονή των χοριακών λαχνών, μια κατάσταση που θεωρείται ότι 

σχετίζεται με θετικότητα στα αντιγόνα του ιού του απλού έρπητα, έχει 

επίσης συσχετισθεί με αυτόματες εκτρώσεις (Redline και συν, 1985). Τέλος 

οι επανειλλημένες αυτόματες εκτρώσεις μπορεί να συσχετίζονται με την 

παρουσία του ιού στο ενδομητρικό επιθήλιο και στις χοριακές λάχνες, αλλά 

τα μέχρι τώρα δεδομένα παρουσιάζουν απλά μια αυξημένη τάση, όχι 

στατιστικά ισχυρή (Robb και συν, 1986). Συνεπώς υπάρχουν κάποιες 

βιβλιογραφικές αναφορές που υποστηρίζουν ένα εκτρωτικό ρόλο στον ιό 

του απλού έρπητα είναι όμως έμμεσες, περιορισμένες σε αριθμό και υπό 

αμβισβήτηση από άλλους ερευνητές. Όπως και στους περισσότερους ιούς 

πηγή των ερευνητικών διενέξεων για τις βιολογικές ιδιότητες του HSV και 

την επίδραση του στην εγκυμοσύνη, αποτελεί ο έμμεσος τρόπος ανίχνευσης 

του έως σήμερα που στηρίζεται στις ορολογικές κυρίως δοκιμασίες με 

ψευδώς θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα ή διασταυρούμενες - με άλλους 

ερπητοϊούς - αντιδράσεις. Εντούτοις, σοβαρή δυσκολία στη μελέτη του HSV 

προέκυπτε από την ίδια ακριβώς την φύση του, με την ικανότητα του να 

παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση και να προκαλεί περιοδικές 

επαναλοιμώξεις ή επανενεργοποιήσεις, με αβέβαιη επίδραση στην πορεία 

της εγκυμοσύνης. Η εφαρμογή της PCR και άλλων νεώτερων τεχνικών της 

Μοριακής Βιολογίας, πιθανά να επιτρέψει μια πιο ασφαλή μελέτη της 

συμπεριφοράς του ιού στην διάρκεια της εγκυμοσύνης και ειδικότερα στον 

αιτιολογικό ή όχι ρόλο του στην πρόκληση αυτομάτων εκτρώσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

 

Ο ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΣ 
 

5.1. Ο ΙΟΣ 

5.1.1. Εισαγωγή 

 Ο κυτταρομεγαλοϊός (Cytomegalovirus, CΜV) αποτελεί ένα πολύ 

διαδεδομένο λοιμογόνο παράγοντα, αίτιο συχνών λοιμώξεων του ανθρώπου 

σε όλες τις ηλικίες, ανεξάρτητα από κοινωνικοοικονομική τάξη, χώρα, φυλή. 

Αρχικά περιγράφηκε ως το αίτιο της ″νόσου των μεγαλοκυτταρικών 

εγκλείστων″, ώσπου το 1956 απομονώθηκε σε καλλιέργειες κυττάρων και 

πήρε το όνομα του από τον Weller. Από τότε ως και σήμερα αποτέλεσε 

στόχο πολυάριθμων μελετών που αφορούν τον τροπισμό του, τις βιολογικές 

του ιδιότητες και την μολυσματικότητά του, αφού αποτελεί σημαντικό αίτιο 

νοσηρότητος και θνητότητος, κυρίως νεογνών και παιδιών, 

ανοσοκατεσταλμένων και μεταμοσχευμένων ασθενών. Αφορά δε τα μέγιστα 

τον χώρο της Μαιευτικής και Γυναικολογίας λόγω των σοβαρών κινδύνων 

που απορρέουν για το έμβρυο μετά από λοίμωξη της εγκύου μητέρας, γι' 

αυτό και κατατάσσεται στην ομάδα λοιμώξεων STORCH που αποτελούν τις 

σοβαρότερες περιγεννητικές λοιμώξεις. 

 

5.1.2. Περιγραφή του ιού 

 Ο κυτταρομεγαλοϊός είναι DNA ιός και αποτελεί μέλος της 

οικογένειας των ερπητοϊών, που μοιράζονται κοινές δομικές αλλά και 

βιολογικές ιδιότητες, όπως την ικανότητα να παραμένουν σε λανθάνουσα 

κατάσταση μετά από πρωτοπαθή μόλυνση και να επαναδραστηριοποιούνται 
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περιοδικά. Ο κυτταρομεγαλοϊός είναι ο μεγαλύτερος και το πιο σύνθετο 

μέλος αυτής της οικογένειας. Το γονιδίωμά του αποτελείται από διπλή έλικα 

DNA, περίπου 240 Kb σε μέγεθος (150 x 106 d, γουανοσίνη και κυτοσίνη σε 

58%) και διαθέτει την ικανότητα του ισομερισμού (Ηο, 1991). Περιέχει 

περίπου 200 ανοιχτά πλαίσια ανάγνωσης (open reading frames, ORF) και 

κωδικοποιεί για περισσότερς από 100 πρωτεϊνες. Το γονιδίωμά του 

περιβάλλεται από ένα 110-n εικοσάεδρο καψίδιο, που αποτελείται από 162 

καψομερίδια. Τέλος, το σύμπλεγμα αυτό πυρήνα-καψιδίου περιβάλλεται 

εξωτερικά από ένα λιπώδους σύστασης περίβλημα που προσδίδει στον ιό 

μια συνολική τελικά διάμετρο 200 nm (εικόνα 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.1. Η τυπική ηλεκτρονική μικροσκοπική εμφάνιση του 

κυτταρομεγαλοϊού 
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5.1.3. Αναπαραγωγή του ιού 

 Η διαδικασία αναπαραγωγής του ιού είναι σχετικά παρατεταμένη 

συγκρινόμενη με άλλων ερπητοϊών. Μετά την είσοδο του στο κύτταρο-

ξενιστή, το γονιδίωμα του μεταγράφεται αργά σε μια καθορισμένη 

αλληλουχία και περιλαμβάνει τρεις περιόδους: την άμεση, την πρώιμη και 

την όψιμη (σχήμα 5.1). Την άμεσο περίοδο (α), αποτελούν οι πρώτες 

τέσσερις ώρες μετά την μόλυνση του κυττάρου-ξενιστή. Κατά τη διάρκεια 

της περιορισμένης μεταγραφής συγκεκριμένων τμημάτων του γενετικού 

υλικού του ιού, παρέχεται η δυνατότητα παραγωγής ορισμένων ρυθμιστικών 

πρωτεϊνών, που επιτρέπουν στον ιό να θέσει υπό τον έλεγχο του την 

σύνθεση μακρομορίων του κυττάρου-ξενιστή. Η επόμενη περίοδος, η 

πρώιμη (β) όπως προαναφέρθηκε, διαρκεί 20 περίπου ώρες και 

χαρακτηρίζεται από την αναπαραγωγή του γονιδιώματος του ιού καθώς και 

την παραγωγή μολυσματικών πρωτεϊνών. Τέλος στην όψιμη (γ) περίοδο, που 

αρχίζει 24 ώρες μετά την μόλυνση του κυττάρου-ξενιστή, τα δομικά 

συστατικά του ιού απελευθερώνονται από το κύτταρο (Demmler 1994). 

 
Σχήμα 5.1. 

 
Η χρονική αλληλουχία της μεταγραφής του γονιδιώματος του κυτταρομεγαλοϊού. 
α: άμεσος, β: πρώιμη και γ: όψιμη περίοδος. Adsorption = προσρόφηση του ιού 
στο κύτταρο-ξενιστή, Nucleus = πυρήνας 
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5.2. Η ΑΝΟΣΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

5.2.1. Κυτταρική άνοσος απάντηση 

 Η κυτταρική άνοσος απάντηση του οργανισμού έναντι του ιού 

περιλαμβάνει τόσο ειδικούς όσο και μη ειδικούς μηχανισμούς. Στους μη 

ειδικούς περιλαμβάνονται τα φυσικά κύτταρα φονιάδες (ΝΚ-cells) και η 

παραγωγή ιντερφερόνης. Λαμβάνουν χώρα πολύ πρώιμα μετά την λοίμωξη, 

όταν αντιγόνα του ιού παράγονται ήδη, αλλά πριν τα λοιμογόνα στελέχη του 

να απελευθερωθούν από τα μολυσμένα κύτταρα. Παράλληλα τα 

κυτταροτοξικά Τ-κύτταρα κατευθύνονται εναντίον αυτών των πρώιμων 

αντιγόνων του ιού και πιθανά είναι ο σπουδαιότερος αμυντικός μηχανισμός 

έναντι του κυτταρομεγαλοϊού. Προκαλούν λύση των μολυσμένων κυττάρων 

και δημιουργούν αποτρεπτικές συνθήκες για μελλοντικές 

επανενεργοποιήσεις του ιού. Ασθενείς με ανεπάρκεια στην ανοσοαπάντηση 

των Τ-κυττάρων είναι υποψήφιοι για επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις από τον 

κυτταρομεγαλοϊό (Griffiths και συν, 1987). 

 

5.2.2. Χυμική ανοσία 

 Αντίθετα με τα παραπάνω, η χυμική άνοσος απάντηση εμφανίζετα να 

είναι λιγότερο σπουδαία στην άμυνα του οργανισμού εναντίον του 

κυτταρομεγαλοϊού. Έτσι το έμβρυο μπορεί να υποστεί ενδομήτρια μετάδοση 

του ιού μετά από επαναδραστηριοποίηση του, σε έγκυες γυναίκες που ήταν 

ήδη οροθετικές πριν την εγκυμοσύνη τους και νεογνά συχνά μολύνονται 

περιγεννητικά από κολποτραχηλικές εκκρίσεις ή από μητρικό γάλα παρά την 

παρουσία παθητικά αποκτούμενων από την μητέρα αντισωμάτων έναντι του 

ιού (Dworsky και συν, 1983). Η παρουσία ειδικών έναντι του ιού 

αντισωμάτων, θεωρείται περισσότερο χρήσιμη σαν δείκτης παρελθούσης ή 

 69



 

παρούσης λοίμωξης από τον ιό παρά σαν μέσο ή μέτρο ανοσίας. Παρ' όλα 

αυτά η παρουσία αντισωμάτων φαίνεται να ελαττώνει τη βαρύτητα των 

συμπτωμάτων που σχετίζονται με λοίμωξη από τον ιό όπως π.χ. σε νεογνά 

που έχουν υποστεί ενδομήτρια λοίμωξη όπως αναφέρεται παρακάτω. 

Γενικότερα όμως τα ειδικά έναντι του κυτταρομεγαλοϊού αντισώματα δεν 

έχουν καθοριστικό ρόλο στην άνοσο απάντηση του οργανισμού και δεν 

αποτρέπουν την μετάδοση του ιού στο έμβρυο κατά την εγκυμοσύνη (Britt 

και συν, 1990). 

 

5.3. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Ο κυτταρομεγαλοϊός μεταδίδεται με στενή, άμεσο επαφή με πρόσωπο 

που εκκρίνει τον ιό (αναπνευστικές εκκρίσεις, ιδρώτας, σάλιο, ούρα), από τη 

μητέρα στο έμβρυο με κάθετο μετάδοση και με μετάγγιση παραγώγων του 

αίματος ή μεταμόσχευση οργάνων οροθετικού δότη. Η λοίμωξη από τον ιό 

μπορεί να είναι πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής, ως αποτέλεσμα 

επανενεργοποίησης του ιού (που λανθάνει σε κύτταρα του οργανισμού) ή 

επαναλοίμωξης από τον ιό. 

 Στις ΗΠΑ και Μ. Βρεττανία υπολογίζεται ότι το 40-60% των 

γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας διαθέτουν αντισώματα έναντι του ιού, 

ενώ στις κατώτερες τάξεις το ποσοστό φθάνει στο 80% (Yow και συν, 

1988). Προσβολή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να συμβεί και είναι 

πρωτοπαθής ή επαναλοίμωξη. Πρωτοπαθής συμβαίνει στο 0.7-4.1% των 

κυήσεων και η πλειοψηφία των γυναικών αυτών δεν παρουσιάζουν κλινική 

συμπτωματολογία (Demmler 1991). Μετάδοση στο έμβρυο επισυμβαίνει 

στο 40% αυτών των περιπτώσεων (Nankervis 1984). 
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5.4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 Η μεγάλη πλειοψηφία (> 90%) των λοιμώξεων με κυτταρομεγαλοϊό 

στον γενικό πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων των εγκύων γυναικών, είναι 

ασυμπτωματικές. Συνεπώς η πλειοψηφία των πρωτοπαθών λοιμώξεων από 

τον ιό στις έγκυες γυναίκες, δεν γίνονται κλινικά αντιληπτές. Εντούτοις, 

μερικές φορές υπάρχει ήπια συμπτωματολογία με εικόνα ομοιάζουσα με 

αυτή της λοιμώδους μονοπυρήνωσης. Πυρετός που διαρκεί από μερικές 

ημέρες έως εβδομάδες, κόπωση, κεφαλαλγία, μυαλγία, ναυτία και βήχας 

είναι τα συνηθέστερα συμπτώματα. Η κλινική εξέταση μπορεί να 

αποκαλύψει φαρυγγίτιδα, λεμφαδενοπάθεια και σπανιότατα 

ηπατοσπληνομεγαλία. Οι δευτεροπαθείς λοιμώξεις από τον ιό πάντοτε είναι 

ασυμπτωματικές εκτός από περιπτώσεις ανοσοκαταστολής. 

 

5.5. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ 

 Ο κυτταρομεγαλοϊός ανήκει στην ομάδα των λοιμώξεων STORCH 

που ευθύνονται για πρόκληση εμβρυϊκών βλαβών κατά την ενδομήτριο ζωή. 

Η λοίμωξη από τον κυτταρομεγαλοϊό είναι η πιο συχνή λοίμωξη από ιό που 

μεταδίδεται στο έμβρυο κατά την εγκυμοσύνη και ταυτόχρονα το συχνότερο 

αίτιο πρόκλησης συγγενών ανωμαλιών από μικροοργανισμό. Υπολογίζεται 

ότι το 1% των νεογνών γεννιούνται με ορολογικούς δείκτες ενδεικτικούς 

ενδομήτριας προσβολής από τον ιό, ενώ το 10% από αυτά παρουσιάζουν 

άμεσα μετά την γέννηση κλινικές εκδηλώσεις. Η λοίμωξη της μητέρας 

ακολουθείται από την μητρική ιαιμία και από πιθανή διαπλακουντιακή 

μόλυνση. Η μόλυνση του πλακούντα δε συνεπάγεται πάντα και λοίμωξη του 

εμβρύου. Ανιούσα λοίμωξη είναι σπάνια δυνατό να συμβεί. 
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 Σε αντίθεση με τις περισσότερες ιογενείς λοιμώξεις, η παρουσία 

μητρικών αντισωμάτων δε συνεπάγεται ανοσία και επαναλοιμώξεις ή 

επανενεργοποιήσεις του ιού, που βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση στον 

οργανισμό, είναι δυνατό να συμβούν με αποτέλεσμα διαπλακουντιακή 

προσβολή του εμβρύου. Εντούτοις η μητρική ανοσοαπάντηση προσφέρει 

κάποιου βαθμού προστασία στο έμβρυο, κυρίως με τη μορφή περιορισμού 

των εμβρυοτοξικών επιδράσεων (Fowler και συν, 1992). 

 Η πρωτοπαθής λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό στην διάρκεια της 

εγκυμοσύνης, συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο παθολογίας του εμβρύου. Η 

συχνότητα της συγγενούς λοίμωξης σχετίζεται με την ηλικία της 

εγκυμοσύνης τη στιγμή της έκθεσης στον ιό, με μεγαλύτερη πιθανότητα 

(πάνω από 40%) όταν η λοίμωξη επισυμβεί στο γ' τρίμηνο. Όμως παρά τον 

ελαττωμένο κίνδυνο προσβολής του εμβρύου στα δύο πρώτα τρίμηνα, η 

βαρύτητα των ανωμαλιών είναι μεγαλύτερη. Η συγγενής λοίμωξη με CMV 

σχετίζεται με ποικιλία συγγενών ανωμαλιών, που αφορούν κυρίως 

διαμαρτίες του ΚΝΣ και οφθαλμοακουστικές βλάβες. Εντούτοις, το 90% 

των ενδομητρίως προσβεβλημένων νεογνών δεν έχουν κλινικές εκδηλώσεις 

της ασθένειας κατά τη γέννηση και μόνο το 5% παρουσιάζουν την κλασσική 

εικόνα της συγγενούς λοίμωξης από κυτταρομεγαλοϊό με 

ηπατοσπληνομεγαλία, θρομβοκυτοπενία, πορφύρα και πετέχειες, βλάβες του 

ΚΝΣ (μικροκεφαλία, ενδοκρανιακές αποτιτανώσεις), χοριοαμφιβλη-

στροειδίτιδα και ενδομήτρια υπολειπόμενη ανάπτυξη. Ένα επιπλέον 

ποσοστό 5% των προσβεβλημένων νεογνών παρουσιάζει άτυπη κλινική 

εικόνα με ποικίλου βαθμού νευρολογικές και ψυχοκινητικές διαταραχές. Η 

μεγάλη πλειοψηφία των ασυμπτωματικών κατά τη γέννηση νεογνών (90% 

του συνόλου), πιθανά να παρουσιάσουν μελλοντικά διαφοροποίηση από την 
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φυσιολογική νευρολογική ανάπτυξη και διαταραχές συμπεριφοράς. Πρέπει 

να τονισθεί πάντως ότι η συντριπτική πλειοψηφία των νεογνών με σοβαρές 

κλινικές εκδηλώσεις γεννιούνται από μητέρες με πρωτοπαθή μόλυνση κατά 

τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους. 

 

5.6. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΕΜΒΡΥΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 

 Η παθογένεια της εμβρυϊκής βλάβης έχει πολλές ομοιότητες με αυτή 

της ερυθράς. Υπάρχει μείωση του αριθμού των εμβρυϊκών κυττάρων 

(μιτωτική αναστολή) στα προσβεβλημένα όργανα και ιστούς, καθώς και 

εστιακές νεκρώσεις, κατεστραμένα κύτταρα, βλάβες του ενδοθηλίου των 

αγγείων. Η δευτεροπαθής φλεγμονώδης αντίδραση του ξενιστή είναι 

υπεύθυνη για πολλούς από τους καταστροφικούς μηχανισμούς έναντι του 

κυήματος όπως π.χ. μία αντίδραση κυτταρικής ανοσίας που επάγεται από τα 

Τ-λεμφοκύτταρα (Becrof, 1981). Μελέτες σε εμβρυϊκούς ιστούς, προϊόντων 

αυτομάτων εκτρώσεων ή διακοπών κύησης μετά από λοίμωξη της μητέρας 

από CMV, απέδειξε χαρακτηριστικά συμμετοχή όλων των οργάνων-ιστών 

με παρουσία μεγαλοκυτταρικών εγκλείστων (Dehner και συν 1975, Wilfert 

και συν 1982). Οσο αφορά τον πλακούντα, παρουσιάζει χαρακτηριστικά 

μικροσκοπικά ευρήματα όπως μεγαλοκυτταρικά έγκλειστα, διήθηση λαχνών 

με λεμφοκύτταρα, πλασματοκύτταρα και ιστιοκύτταρα, νεκρώσεις της 

τροφοβλάστης και των λαχνών, εναποθέσεις ασβεστίου και σιδηρίνης, 

θρόμβωση των αγγείων (Garcia και συν, 1989). 

 

5.7. CMV ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ  

 Παρά την επιβεβαιωμένη και συχνά επιβαρυντική επίδραση του 

κυτταρομεγαλοϊού στην πορεία και έκβαση της εγκυμοσύνης, τα στοιχεία 
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που αφορούν τον ρόλο του στην πρόκληση αυτομάτων εκτρώσεων είναι 

ανεπαρκή και αλληλοσυγκρουόμενα. 

 In vitro μελέτες καθώς και πειράματα σε ζώα έχουν δείξει ότι τα 

ενδομητρικά κύτταρα υποστηρίζουν την ανάπτυξη του CMV (Kleinman και 

συν, 1984) και αν ο ιός ενεθεί άμεσα στη μήτρα εγκύμονος μυός στην φάση 

της εμφύτευσης, η εγκυμοσύνη θα διακοπεί (Baskar και συν, 1981). Οι 

Johnson και συν (1984) και οι Radcliffe και συν (1986) συσχέτισαν τις 

επανειλλημένες αυτόματες εκτρώσεις ορισμένων γυναικών με χαμηλή 

ανοσολογική απάντηση στον ιό. 

 Εντούτοις, η επίδραση της μητρικής λοίμωξης από CMV στην 

συχνότητα των αυτομάτων εκτρώσεων δεν έχει ακόμη καθοριστεί, παρά την 

ύπαρξη μεγάλων επιδημιολογικών μελετών (Yow και συν, 1988). Τίθεται το 

ερώτημα αν, παρά τη μεγάλη σχετικά συχνότητα πρωτοπαθών ή 

δευτεροπαθών CMV λοιμώξεων στην κύηση και την αποδεδειγμένη 

εμβρυοπαθογόνο δράση του ιού, αποτελεί ο κυτταρομεγαλοϊός ένα σύνηθες 

και βέβαιο αίτιο αυτομάτων εκτρώσεων. 

 Λόγοι που συνέβαλαν στην ασάφεια για τον εκτρωτικό ρόλο του 

κυτταρομεγαλοϊού, αποτελούν ασφαλώς η προσπάθεια καθορισμού αυτού 

του ρόλου με έμμεσες και όχι πάντα αξιόπιστες διαγνωστικές τεχνικές, όπως 

η χρήση ορολογικών δοκιμασιών και η αδυναμία εφαρμογής μεθόδων 

αναζήτησης του ιού στο ενδομήτριο περιβάλλον στις πρώτες εβδομάδες της 

εγκυμοσύνης. Συνεπώς οι περισσότερες μελέτες είναι κυρίως 

επιδημιολογικές και η απόδειξη του εκτρωτικού του ρόλου έμμεσος και 

αβέβαιος. 
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5.8. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ 

 Ορολογικές μέθοδοι μπορούν να βοηθήσουν στην διάγνωση 

συγγενούς λοίμωξης από τον ιό. Τα ενδομητρίως προσβεβλημένα νεογνά 

παρουσιάζουν θετικά IgM αντισώματα στο ομφαλικό αίμα κατά 70%. Η 

απομόνωση του ιού σε κυτταροκαλλιέργειες ήταν η πιο ευαίσθητη μέχρι 

πρόσφατα μέθοδος για διάγνωση λοίμωξης από κυτταρομεγαλοϊό. Ανάλογα 

με τον αριθμό των λοιμογόνων στελεχών, μια διαγνωστική κυτταροπαθητική 

επίδραση αναγνωριζόταν όχι ενωρίτερα από 8 ή 10 ημέρες, αλλά μερικές 

φορές η περίοδος επώασης έφθανε τις 40 ημέρες. Νεώτερες τεχνικές 

επιτρέπουν τη βράχυνση του χρόνου αναμονής. Βιολογικά υλικά για 

καλλιέργεια του ιού είναι το ομφαλικό αίμα, τα ούρα νεογνού και το 

αμνιακό υγρό.  

 Σήμερα η χρησιμοποιήση τεχνικών όπως ο in situ υβριδισμός (Stockl 

και συν, 1988) και κυρίως η αλυσιδωτή αντίδραση με πολυμεράση (Olive 

και συν, 1989) επιτρέπουν την ανίχνευση τμημάτων του γενετικού υλικού 

του ιού και ανοίγουν νέους δρόμους στην μελέτη του ιου, ιδιαίτερα σε 

καταστάσεις όπου ήταν δύσκολη η συλλογή των παραπάνω βιολογικών 

υλικών όπως π.χ το υλικό των αυτομάτων εκτρώσεων του 1ου τριμήνου. 

 Ο υπερηχογραφικός έλεγχος εμβρύων που είναι ύποπτα για προσβολή 

από τον ιό ενδομήτρια, είναι πολύ χρήσιμος για προγεννητική ανίχνευση 

συγγενών βλαβών. Επίσης χρησιμοποιείται η ομφαλοκέντηση για λήψη 

εμβρυϊκού αίματος και η χρησιμοποίηση του στη συνέχεια για διαγνωστικές 

εξετάσεις όπως αναζήτηση αντισωμάτων, καλλιέργεια του ιού και PCR. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

 

Ο ΙΟΣ ΤΟΥ ΘΗΛΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

(HPV) 

 

6.1. Ο ΙΟΣ 

6.1.1. Εισαγωγή  

 Ο ιός του θηλώματος του ανθρώπου (Human Papilloma Virus - HPV) 

ανήκει στο γένος των Papillomaviruses και (μαζί με τους Polyomaviruses) 

στην οικογένεια Papovaviridae. Αποτελούν μικρούς ογκογόνους DNA - ιούς 

που προσβάλλουν τα θηλαστικά, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου. Ο 

HPV ιδιαίτερα έχει συνδεθεί με την καρκινογένεση του γεννητικού 

συστήματος της γυναίκας και μακροχρόνιες εντατικές μελέτες δίνουν 

ολοένα περισσότερα νέα στοιχεία για αυτό το θέμα. 

 Η δραματική αύξηση των HPV λοιμώξεων του κατώτερου 

γεννητικού συστήματος της γυναίκας (και του άνδρα) τις τελευταίες δύο 

δεκαετίες, έχει de facto θέσει πολλαπλά ερωτηματικά όσον αφορά 

ενδεχόμενη δυσμενή επίδραση στην πορεία και εξέλιξη της εγκυμοσύνης. Οι 

δυσκολίες που υπάρχουν στη μελέτη του ιού λόγω της αδυναμίας να 

καλλιεργηθεί σε οποιοδήποτε θρεπτικό υλικό και της έλλειψης κατάλληλων 

ορολογικών τεχνικών, αίρονται σε ένα μεγάλο βαθμό με την ανάπτυξη 

τεχνικών της Μοριακής Βιολογίας που επιτρέπουν την άμεση ανίχνεση του. 
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6.1.2 Δομή του ιού 

 Τα καψίδια του HPV παρουσιάζουν μια εικοσαεδρική συμμετρία που 

περιέχει 72 καψομερίδια των οποίων η διάμετρος είναι 52-55 nm (εικόνα 

6.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.1. Ηλεκτρονική φωτογραφία του ιού του θηλώματος του 

ανθρώπου από κονδύλωμα γεννητικών οργάνων. Bar = 100 nm. 

 

6.1.3. Γονιδίωμα του ιού 

 Το βίριον του ιού του θηλώματος του ανθρώπου αποτελείται από 

μικρό κυκλικό δίκλωνο DNA και το μοριακό του βάρος είναι 5 x 106 

daltons, ενώ το μήκος του περίπου 8 Kb. Υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στο 

μέγεθος και την ποσότητα του πυρηνικού οξέως ανάμεσα στους τύπους του 

ιού. Σε δύο από αυτούς, στον HPV1a και HPV6b, στους οποίους είναι 

πλήρως γνωστή η αλληλουχία βάσεων, έχουν προσδιοριστεί 7814 και 7902 

ζεύγη βάσεων αντίστοιχα. Το γονιδίωμα αποτελείται από τα πρώιμα ανοιχτά 

πλαίσια ανάγνωσης (open reading frame - ORF) Ε5, Ε6 και Ε7 καθώς και τα 

όψιμα L1 και L2 (πίνακας 6.1, σχήμα 6.1). 
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Πίνακας 6.1. Πρώιμα και όψιμα ανοιχτά πλαίσια ανάγνωσης του ιού HPV. 

Λειτουργίες πολυπεπτιδίων κωδικοποιούμενων από τον ιό HPV. 

 

 

E1: 

 

Απαραίτητο για την αντιγραφή του ιού, ενώ φαίνεται να 

συμμετέχει και στη μεταγραφική καταστολή, καθώς και στην 

καταστολή της ικανότητας αθανατοποίησης. 

Ε2: Ενέχεται στην αντιγραφή του DNA σε συνεργασία με το Ε1, 

καθώς και στην μεταγραφική ενεργοποίηση (δρώντας ως 

υποκινητής ή ενισχυτής). 

Ε4: Η αλληλεπίδραση του με κυτταρο-κερατίνες πιθανώς ενέχεται 

στον καθορισμό της ιστοειδικότητας των διαφόρων τύπων του 

HPV. 

Ε5: Παίζει σημαντικό ρόλο στο μετασχηματισμό του κυττάρου κατά 

τα πρώϊμα στάδια της εξαλλαγής, πριν την ενσωμάτωση του ιού 

στο γονιδίωμα του κυττάρου. Αλληλεπιδρά επίσης με τον PDGFR 

και την 16Κ της ΑΤΡάσης. 

Ε6-Ε7: Κύριες πρωτεΐνες με μετασχηματιστική ικανότητα, δημιουργώντας 

σύμπλοκα με τις κυτταρικές πρωτεΐνες p53 και pRb, αντίστοιχα. 

L1: Η κύρια πρωτεΐνη του καψιδίου των ώριμων ιϊκών σωματιδίων. 

L2: Η μικρότερη πρωτεΐνη του καψιδίου, η οποία παίζει ρόλο στη 

σταθερότητα της δομής του. 
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Σχήμα 6.1. Το γονιδίωμα του ανθρώπειου ιού του θηλώματος HPV6b. Οι 

περιοχές στα πλαίσια έξω από το κυκλικό γονιδίωμα του ιού αναπτύσσουν 

τα πρώιμα (Ε1-Ε7) και όψιμα (L1-L2) ανοιχτά πλαίσια ανάγνωσης. 

 

 
 

 

6.1.4. Τύποι του ιού 

 Υπάρχουν περίπου 73 διαφορετικοί τύποι του ιού του θηλώματος του 

ανθρώπου που έχουν απομονωθεί από το βλεννώδες επιθήλιο και το δέρμα, 

από τους οποίους τουλάχιστον 24 (ανάμεσα τους οι τύποι 16, 18, 31, 33, 35 

και 39) σχετίζονται με τον καρκίνο των πλακωδών κυττάρων του γεννητικού 

συστήματος της γυναίκας (Zur Hausen και συν 1994, Vousden 1994). Στον 

Πίνακα 6.2 αναφέρονται ορισμένες αλλοιώσεις που προκαλούνται από 

συγκεκριμένους τύπους του ιού. 
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Πίνακας 6.2. Οι αλλοιώσεις που προκαλούνται από τους διάφορους τύπους 

του ιού του θηλώματος του ανθρώπου (HPV) 

 

Τύπος αλλοίωσης Περιοχή Τύπος HPV 

 

Καλοήθεις   

Οξυτενή κονδυλώματα  Αιδοίο, τράχηλος, πέος 6, 11, 54 

Εφηβικό θήλωμα του 

λάρυγγα 

Λάρυγγας 6, 11 

Μελαγχρωματικοί σπίλοι Δέρμα, διάφορες περιοχές 2, 4 

Επίπεδοι σπίλοι Δέρμα, διάφορες περιοχές 3 

Σπίλοι πέλματος και 

παλαμών 

 

Πόδια, χέρια 1, 2, 4 

Κακοήθεις ή με δυνατότητα κακοήθους εξαλλαγής  

Καρκίνωμα Τράχηλος, πέος 16, 18, 33, 35, 39, 45, 

51, 52, 56 

Προκαρκινική  

Ενδοεπιθηλιακή 

δυσπλασία 

Τράχηλος, πέος 6, 11, 16, 18, 31, 34, 

40, 42, 44, 57, 58 

Σύνδρομο βλατίδων τύπου 

νόσου Bowen 

Αιδοίο, πέος 16, 55 

Θηλώδες καρκίνωμα Λάρυγγας 16 

Επίπεδοι σπίλοι Δέρμα 10 

Κονδυλωματοειδής 

επιδερμοδυσπλασία  

Δέρμα, διάφορες περιοχές 5, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 

17, 19-29  
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 Υπάρχει σημαντική διαφορά στο ογκογενετικό δυναμικό των 

διαφόρων τύπων του ιού και έτσι διακρίνονται σε αυτούς με ικανότητα 

κακοήθους εξαλλαγής (HPV - υψηλού κινδύνου) και σε αυτούς που 

προκαλούν καλοήθεις αλλοιώσεις (HPV - χαμηλού κινδύνου). Η μόλυνση δε 

από τους υψηλού κινδύνου τύπους HPV-16 και HPV-18, σχετίζεται με την 

καρκινογένεση του τραχήλου της μήτρας (Zur Hausen 1994, Kenney και συν 

1994). 

 

6.1.5. Αναπαραγωγή του ιού 

 Ο ιός του θηλώματος του ανθρώπου δεν έχει έως τώρα αναπτυχθεί in 

vitro και αυτό φαίνεται να οφείλεται στο γεγονός ότι οι κύκλοι 

αναπαραγωγής του λαμβάνουν χώρα στο πλακώδες επιθήλιο, με τα πλήρως 

λοιμογόνα στελέχη του να αναπαράγονται μόνο στα περισσότερο 

διαφοροποιημένα κύτταρα της εξωτερικής σειράς του επιθηλίου. Το 

γονιδίωμα του ιού μπορεί να ανιχνευθεί στα κατώτερα στρώματα του 

επιθηλίου χωρίς όμως την παρουσία δομικών πρωτεϊνών. Αυτή η στενή 

σχέση εξάρτησης της αναπαραγωγής του HPV από την επιθηλιακή 

διαφοροποίηση εμποδίζει σταθερά τις προσπάθειες για την αναπαραγωγή 

του ιού in vitro και τις όποιες περαιτέρω μελέτες των βιολογικών του 

ιδιοτήτων. Εντούτοις υπολογίζεται ότι η διάρκεια του αναπαραγωγικού 

κύκλου είναι 36-44 ώρες και η απελευθέρωση των νέων λοιμογόνων ιών 

επιτελείται μετά από κυτταρόλυση. 

 

6.2. Η ΑΝΟΣΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
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 Η ανοσολογική απάντηση του οργανισμού μετά από λοίμωξη από τον 

ιό του θηλώματος του ανθρώπου δεν έχει μελετηθεί ικανοποιητικά λόγω της 

δυσκολίας της in vitro καλλιέργειας του. Συνεπώς πολλά ερωτηματικά 

παραμένουν αναπάντητα όπως π.χ. για ποιο λόγο σπίλοι του δέρματος που 

παραμένουν επί χρόνια εξαφανίζονται ξαφνικά, ή ποια είναι η σχέση μεταξύ 

της ανοσολογικής απάντησης και της ογκογόνου διαδικασίας που σχετίζεται 

με τον ιό. Μελέτες που στηρίζονται στην τεχνική του ανοσοφθορισμού 

έχουν δείξει την εμφάνιση αντισωμάτων σε περιπτώσεις σπίλων που 

υποχωρούν. Επιπρόσθετα, όσον αφορά την κυτταρική ανοσία, έχει βρεθεί 

ότι σε αυτές τις περιπτώσεις σπίλων περιέχονται πολλά λεμφοκύτταρα 

κυρίως Τ-κατασταλτικά και Τ-βοηθητικά κύτταρα (Tindle και συν, 1994). Ο 

Benton και συν (1992) έδειξαν ότι, ασθενείς με κονδυλοματώδη 

επιδερμοδυσπλασία που πάσχουν από ανοσοανεπάρκεια, αναπτύσσουν πολύ 

συχνά καρκίνο του δέρματος, ενώ ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς 

εμφανίζουν συχνά σπίλους του δέρματος. Τα παραπάνω είναι ενδεικτικά 

στοιχεία της σημασίας που έχει η ανοσολογική απάντηση του οργανισμού 

και της αξίας της περαιτέρω κατανόησής του. 

 

6.3. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 

 Λοιμώξεις από τον ιό του θηλώματος του ανθρώπου είναι πολύ 

συχνές στον άνθρωπο, αν και ο πραγματικός επιπολασμός στον γενικό 

πληθυσμό είναι δύσκολο να υπολογιστεί και πιθανά υποεκτιμάται. Το 

έντονο ενδιαφέρον για τις βλάβες του γεννητικού συστήματος από τις HPV 

λοιμώξεις τις δύο προηγούμενες δεκαετίες, προέρχεται κυρίως για δύο 

λόγους. Ο πρώτος είναι οι αποδείξεις ότι στελέχη του ιού (π.χ. τύποι 16, 18 

και 31) μπορεί να συμβάλλουν στην ανάπτυξη καρκίνου του κόλπου και του 
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τραχήλου της μήτρας (Kurman και συν, 1988). Ο δεύτερος λόγος είναι η 

εκτίμηση ότι, ο HPV αποτελεί σήμερα τον ένα από τους δύο συχνότερους 

παράγοντες σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων στις γυναίκες και είναι 

μάλιστα 12 φορές συχνότερος από τον ιό του απλού έρπητα (Stone 1989). 

Εντούτοις, ο πραγματικός αριθμός των πασχόντων από HPV λοίμωξη είναι 

αδύνατο να υπολογιστεί, κυρίως γιατί οι ασθενείς με κλινική απόδειξη 

προσβολής της γεννητικής οδού, αποτελούν μονάχα ένα μικρό τμήμα του 

συνόλου των ατόμων που φέρουν τον ιό. Μια αδρή εκτίμηση είναι ότι μόνο 

στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 500.000 με 1.000.000 άτομα φέρουν τον 

ιό στα κύτταρα του γεννητικού τους σωλήνα (Stone 1989). Κατά άλλους 

υπολογισμούς το 2% του χαμηλού κινδύνου πληθυσμού στη Βόρειο 

Αμερική φέρουν ενδείξεις προσβολής από τον HPV στα κυτταρολογικά 

επιχρίσματα κατά Παπανικολάου (Becker και συν, 1987). 

 Όσον αφορά τις έγκυες γυναίκες, η συχνότητα HPV λοίμωξης δεν 

έχει προσδιοριστεί παρά την ύπαρξη αρκετών μελετών. Θεωρείται ότι η 

εγκυμοσύνη αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση και ανάπτυξη 

HPV βλαβών, τόσο στη γεννητική περιοχή όσο και σε άλλα μέρη του 

σώματος. Έτσι ο Rando και συν (1989) υπέδειξαν μια δραματική αύξηση 

στην ανίχνευση του ιού από το πρώτο στο τρίτο τρίμηνο και μια επακόλουθη 

πτώση μετά την λοχεία. Αντιθέτως, ο Kemp και συν (1992) δεν βρήκαν 

σημαντική διαφορά στον επιπολασμό του ιού ανάμεσα στα τρια τρίμηνα της 

κύησης και σε άλλες ομάδες μη εγκύου πληθυσμού. Οι σοβαρές διαφορές 

που υπάρχουν στις πολυάριθμες μελέτες, προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από 

τις διαφορετικές διαγνωστικές τεχνικές που ακολουθούνται. Υπάρχει όμως 

καθολική συμφωνία, στο ότι ο αριθμός των εγκύων γυναικών με υποκλινική 

λοίμωξη από τον ιό του θηλώματος του ανθρώπου είναι μεγάλος και 
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επιπλέον ότι η απουσία εξωτερικών βλαβών (κονδυλωμάτων) δεν αποτελεί 

εγγύηση απουσίας του ιού από τα κύτταρα του γεννητικού σωλήνα. 

6.4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 Η περίοδος επώασης του HPV από τον ενοφθαλμισμό του μέχρι την 

κλινική εκδήλωση νόσου έχει υπολογιστεί ότι κυμαίνεται από 6 εβδομάδες 

σε 2 έτη (Goldschmidt 1978). Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού δια της 

σεξουαλικής οδού υπολογίζεται σε 25-60%. Οι βλάβες μπορεί να 

εμφανίζονται σχετικά ασυμπτωματικές, σαν μικρά μεμονωμένα εξωφυτικά 

μορφώματα που κατανέμονται στην περιοχή του περινέου, του οπισθίου 

χαλινού των μικρών χειλέων, του κόλπου και της περιπρωκτικής περιοχής. 

Λιγότερο συχνές εστίες εντόπισης των εξωφυτικών βλαβών αποτελούν ο 

τράχηλος, η ουρήθρα και η κλειτορίδα. Οι βλάβες έχουν ακανόνιστο σχήμα, 

χρώμα που μοιάζει αυτό του δέρματος και αναγνωρίζονται από τον ασθενή 

όταν δίνουν αίμα ή προκαλούν κνησμό και καύσος. Μετά από 

ανοσοκαταστολή ή κατά την εγκυμοσύνη, οι βλάβες συναθροίζονται και 

σχηματίζουν ανθοκραμβοειδή μορφώματα. Παρατηρείται ελαττωμένος 

ρυθμός αύξησης του μεγέθους αυτών των μορφωμάτων με την πάροδο του 

χρόνου και μερικά εξαφανίζονται αυτόματα 6 με 12 μήνες μετά την 

εμφάνισή τους. Οι βλάβες στον τράχηλο ή τον κόλπο μερικές φορές γίνονται 

ορατές μόνο μετά τη χρήση οξεικού οξέος, μετά από κολποσκόπηση. Πρέπει 

να τονισθεί ότι, πολύ συχνά η προσβολή του γεννητικού σωλήνα από τον ιό 

του θηλώματος αναγνωρίζεται μετά από ένα όχι φυσιολογικό επίχρισμα 

κατά Παπανικολάου. Σήμερα, απλά και μόνο ευρήματα που συνηγορούν για 

την παρουσία του HPV,  σε συνδυασμό με ήπιες δυσπλαστικές αλλοιώσεις 

στην εξέταση κατά Παπανικολάου, κατατάσουν - σύμφωνα με την 

ταξινόμηση κατά Bethesda (1988) - τις περιπτώσεις αυτές στην κατηγορία 
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του χαμηλού βαθμού πλακώδη ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία (low grade 

Squamous Intraepithelial Lesion, SIL). 

6.5. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ 

 Είναι γνωστές οι δυσκολίες στην διάγνωση των HPV λοιμώξεων, 

λόγω κυρίως της απουσίας σαφών κλινικών εκδηλώσεων, της αδυναμίας να 

καλλιεργηθεί ο ιός in vitro και της μη διαθεσιμότητας ορολογικών τεχνικών, 

που αποτελούν μέθοδο ρουτίνας για άλλους ιούς. Τελευταία αρκετές 

ορολογικές δοκιμασίες είναι υπό μελέτη (Veress και συν, 1994). Η παρουσία 

των σπίλων είναι συχνά ορατή με γυμνό οφθαλμό, υποβοηθούμενη όταν 

είναι αναγκαίο από βοηθητικό φακό, κολποσκόπιο ή ουρηθροσκόπιο. Η 

χρήση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου διέλευσης για την ανίχνευση του ιού δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος ρουτίνας. Η ανοσοϊστοχημική 

ανίχνευση αντιγόνων του ιού είναι χρήσιμη για τον προσδιορισμό των 

παραγωγικών μολύνσεων από HPV που συνοδεύονται με κονδυλώματα και 

ελαφρές δυσπλαστικές αλλοιώσεις, όχι όμως για την ανίχνευση του 

διηθητικού καρκινώματος. Η κολποσκόπηση, καθώς και η κυτταρολογική 

και η απλή ιστολογική εξέταση ιστοτεμαχίων αποτελούν μεθόδους πρώτης 

γραμμής. Δεν ανιχνεύουν όμως άμεσα τον ιό, αλλά θέτουν ενδείξεις 

παρουσίας του με έμμεσα στοιχεία (όπως π.χ. την ανεύρεση 

κοιλοκυττάρων), τα οποία στοιχεία όμως μπορούν να προκύψουν και από 

άλλα παθογόνα αίτια. 

 Η ευαισθησία και ειδικότητα αυτών των μεθόδων ανίχνευσης είναι 

χαμηλή, ενώ δεν επιτρέπει την τυποποίηση του ιού που συχνά είναι 

απαραίτητη. Η τελευταία γίνεται σήμερα με σύγχρονες τεχνικές Μοριακής 

Βιολογίας, χωρίς όμως ακόμη να έχουν καθιερωθεί στην διαγνωστική 

ιατρική ως τεχνικές ρουτίνας (Walboomers και συν 1994, Mayelo και συν 
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1994). Η ανίχνευση του DNA του HPV και η τυποποίηση του με μοριακές 

τεχνικές μπορεί σήμερα να γίνει με ανάλυση κατά Southern. Πρόκειται για 

αρκετά ευαίσθητη και ειδική τεχνική αφού ανιχνεύει 0,1-1 αντίγραφο HPV 

ανά κύτταρο. Είναι όμως επίπονη και απαιτεί μεγάλες ποσότητες DNA (5-10 

mg). Η dot blot/Vira Pap ανάλυση διαθέτει μικρότερη ευαισθησία (1-10 

αντίγραφα ανά κύτταρο) χρησιμοποιώντας είτε DNA (dot blot), είτε RNA 

ανιχνευτές (ViraPap). Ο in situ υβριδισμός (ISH) επιτρέπει την εντόπιση του 

HPV μέσα στο κύτταρο, με διατήρηση της μορφολογίας του δείγματος αλλά 

διαθέτει σχετικά χαμηλή ευαισθησία (20-50 αντίγραφα ανά κύτταρο). Ο in 

situ υβριδισμός σε φίλτρο (FISH) υστερεί σε ευαισθησία (10-100 αντίγραφα 

ανά κύτταρο) αλλά είναι ταχύτατη τεχνική. Τελευταία χρησιμοποιείται ή 

τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης με πολυμεράση (PCR), που διαθέτει τη 

μεγαλύτερη ευαισθησία (1 αντίγραφο ανά δείγμα) και ταχύτητα, ενώ 

ταυτόχρονα προσφέρει τη δυνατότητα τυποποίησης του ιού. Συνεπώς 

δύναται να χρησιμοποιηθεί για σχετικά μεγάλο αριθμό δειγμάτων 

ταυτόχρονα, με ιδιαίτερη προσοχή όμως στην πιθανότητα επιμολύνσεων. 

Πολλές συγκριτικές μελέτες δείχνουν την καλύτερη ευαισθησία και 

εξειδίκευση της PCR σε σχέση με τις υπόλοιπες τεχνικές όσο αφορά την 

ανίχνευση του HPV (Hording και συν, 1994). 

 

6.6. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ 

 Η εγκυμοσύνη ασκεί ευοδωτικό ρόλο στην ανάπτυξη των HPV 

βλαβών όπως και μια σειρά άλλοι παράγοντες. Μερικές από αυτές τις 

βλάβες μπορούν να αναπτυχθούν σημαντικά κατά τη διάρκεια της κύησης 

και να υποχωρήσουν μετά την λοχεία. Ο ακριβής μηχανισμός αυτού του 

φαινομένου δεν έχει ακόμη πλήρως διευκρινιστεί, αλλά φαίνεται να 

 86



 

σχετίζεται με ορμονικές επιδράσεις ή με μεταβολές στην τοπική κυτταρική 

ανοσία. Υποστηρίζεται ότι, ορμονοεξαρτώμενες αλλαγές στο βλεννογόνο 

του τραχήλου της μήτρας καθώς και η ανοσοκαταστολή της κύησης 

ευθύνονται για την αναφερόμενη επανενεργοποίηση του ιού στην 

εγκυμοσύνη (Zur Hausen, 1989). 

 Εκτεταμένη ανάπτυξη των βλαβών μπορεί να οδηγήσει σε νέκρωση, 

αιμορραγία ή δευτεροπαθείς βλάβες. Σε σπάνιες περιπτώσεις οι βλάβες 

μπορεί να γίνουν τόσο μεγάλες ώστε να προκαλούν απόφραξη του 

γεννητικού σωλήνα. Έχει μάλιστα αναφερθεί ότι σε αυτές τις περιπτώσεις 

μπορεί να εμφανιστούν επιπλοκές, όπως πρόωρη ρήξη των μεμβρανών 

χοριοαμνιονίτις και λοίμωξη του νεογνού κατά τον τοκετό (Young και συν, 

1973).  

 Ο κίνδυνος της μετάδοσης του ιού από την μητέρα στο νεογνό έχει 

τελευταία αποκτήσει ζωηρό ενδιαφέρον στη διεθνή βιβλιογραφία. Ο κύριος 

λόγος είναι η ενοχοποίηση της εγκυμοσύνης και μάλιστα του τοκετού δια 

της κολπικής οδού, για την μετάδοση στο νεογνό του ιού HPV με 

αποτέλεσμα την εμφάνιση αργότερα των νεανικών θηλωμάτων του λάρυγγα. 

Υπολογίζεται ότι το 50% των πασχόντων παιδιών έχουν γεννηθεί από 

μητέρες που φέρουν τον HPV (Quick και συν, 1980). 

 Η κάθετος μετάδοση του ιού στο έμβρυο σπάνια έχει σαν αποτέλεσμα 

την εμφάνιση οξυτενών κονδυλωμάτων σε παιδική ηλικία (Tang και συν, 

1978). Η εκτέλεση καισαρικής τομής, παρά τις σχετικές δημοσιεύσεις (Shah 

και συν, 1986), δεν αποτελεί εγγύηση αποτροπής της νεογνικής λοίμωξης. 

Αντίθετα μάλιστα, οι Smith και συν (1991) απομόνωσαν τον HPV από τον 

στοματοφάρυγγα νεογνών μητέρων θετικών σε HPV λοίμωξη, που δεν 

υποβλήθηκαν σε κολπικό τοκετό, καθώς και από νεογνά μητέρων που δεν 
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παρουσίαζαν HPV λοίμωξη του γεννητικού σωλήνα. Εντούτοις, η 

συχνότητα της νεανικής λαρυγγικής θηλωμάτωσης είναι πολύ μικρή, 

περίπου 1 στα 50.000 προσβεβλημένα νεογνά (Chriastiansen και συν, 1984), 

παρά το γεγονός ότι το 45% των νεογνών που γεννιούνται από μητέρες με 

HPV λοίμωξη του γεννητικού σωλήνα, φέρουν το DNA του ιού σε 

αναρροφητικό υλικό (έκπλυμα) της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας 

(Sedlacek και συν, 1989). 

 Στην μέχρι πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία δεν αναφέρονται 

συγγενείς ανωμαλίες του εμβρύου ή άλλου είδους δυσμενείς επιδράσεις 

στην εξέλιξη και πορεία της εγκυμοσύνης γυναικών θετικών σε HPV 

λοίμωξη, εκτός όσων προαναφέρθηκαν. Ειδικά για την πιθανή συσχέτιση 

μηχανισμών πρόκλησης αυτόματων εκτρώσεων και του ιού του θηλώματος 

του ανθρώπου δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα ενοχοποιητικά στοιχεία για τον 

ιό. Επιθετικότερες θεραπευτικές επιλογές δυσπλασιών του τραχήλου που 

οφείλονται στον HPV (π.χ κωνοειδής εκτομή τραχήλου, κρυοπηξία κ.α.) 

πιθανά να δημιουργούν συνθήκες αυξημένης εμφάνισης υπογονιμότητας ή 

αυτομάτων εκτρώσεων χωρίς όμως αυτό να έχει στατιστικά τεκμηριωθεί. 

Τονίζεται πάντως ότι δεν έχει αποδοθεί ποσοστό αυτόματων εκτρώσεων σε 

άμεση δράση του HPV, χωρίς όμως να υπάρχουν ως τώρα και ανάλογες 

μελέτες. Η έλλειψη εύχρηστων ορολογικών τεχνικών και η αδυναμία 

καλλιέργειας του ιού, πιθανά εμπόδισαν την ευόδωση τέτοιων μελετών, ενώ 

η δυνατότητα άμεσης ανίχνευσης του γονιδιώματος του ιού στο εκτρωτικό 

υλικό με τεχνικές που προαναφέρθηκαν, προσφέρει σήμερα τη δυνατότητα 

για την εκτίμηση του εκτρωτικού ή όχι ρόλου του ιού του θηλώματος του 

ανθρώπου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 

 

ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗ 

(PCR) 

 

7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Η εύρεση νέων τεχνικών χρήσιμων για τις βιολογικές μελέτες 

και η ανάπτυξη της Μοριακής Βιολογίας ως ανεξαρτήτου κλάδου, έχει 

επηρεάσει σημαντικά όχι μόνο την βασική έρευνα αλλά και την 

κλινική εφαρμογή. Μέχρι πρόσφατα, η τεχνολογία του 

ανασυνδυασμένου DNA αποτελούσε το βασικότερο εργαλείο στις 

βιολογικές επιστήμες. Η μοριακή κλωνοποίηση, ο προσδιορισμός της 

αλληλουχίας του DNA και οι τεχνικές υβριδισμού επέτρεψαν τη 

μελέτη της δομής και λειτουργίας πολλών γονιδίων του ανθρώπου. 

 Το 1985 ο Mullis και οι συνεργάτες του ανέπτυξαν μια τεχνική 

πολλαπλασιασμού του DNA βασιζόμενοι σε in vitro διαδικασίες, 

γνωστή ως αλυσιδωτή αντίδραση με πολυμεράση (PCR) (Saiki και 

συν, 1985). Για τη σημαντική συμβολή τους στην έρευνα αλλά και τις 

πολλές δυνατότητες εφαρμογής της νέας μεθόδου στη διάγνωση, τους 

απονεμήθηκε το 1993 το βραβείο Nobel Χημείας. Η μέθοδος αυτή 

επιτρέπει την εκλεκτική παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων ενός 

συγκεκριμένου τμήματος DNA που υπάρχει σε ένα σύνθετο μείγμα 

νουκλεϊκών οξέων, κατά τη διάρκεια μιας απλής ενζυμικής αντίδασης. 

Στην ουσία η τεχνική αυτή εκμεταλλεύεται τον ημισυντηρητικό τρόπο 
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διπλασιασμού του DNA, σε συνδυασμό με τη χρήση θερμοανθεκτικών 

DNA πολυμερασών. Η αντίδραση χαρακτηρίζεται από ευαισθησία, 

ειδικότητα και ταχύτητα. 

 Η αλυσιδωτή αντίδραση με πολυμεράση έχει σημαντικά 

διαφοροποιήσει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται μέχρι και 

σήμερα μελέτες που αφορούν την Μοριακή Βιολογία. Από το 1985 

που πρωτοανακοινώθηκε η τεχνική αυτή, υπήρξε μεγάλος αριθμός 

αναφορών σχετικά με την εφαρμογή της στην ιατρική και την 

βιοιατρική έρευνα. 

 
7.2. ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ PCR ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

 Τα βασικά συστατικά μιας κλασσικής αντίδρασης PCR είναι: το 

DNA που θα χρησιμοποιηθεί ως υπόστρωμα, η DNA πολυμεράση, τα 

dNTPs, οι εκκινητές, καθώς και το κατάλληλο ρυθμιστικό διάλυμα 

(σχήμα 7.1). 
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Σχήμα 7.1. Τα βασικά συστατικά της PCR τεχνικής. Το DNA 
υπόστρωμα, τα dNTPs, οι εκκινητές και το ρυθμιστικό διάλυμα 
αναμιγνύονται, επικαλύπτονται με παραφινέλαιο, τοποθετούνται στο 
θερμικό κυκλοποιητή και θερμαίνονται ώστε να αποδιαταχθεί το DNA. 
Στη συνέχεια προστίθεται η DNA πολυμεράση και ακολουθούν οι 
κύκλοι της αντίδρασης. Μετά από 30-35 κύκλους τα PCR προϊόντα 
αναλύονται σε πήκτωμα αγαρόζης ή ακρυλαμιδίου ώστε να 
πιστοποιηθεί η επιτυχία της αντίδρασης. 
7.2.1. Υπόστρωμα γενετικού υλικού: DNA-RNA 

 Η τεχνική απαιτεί ελάχιστη ποσότητα αρχικού υλικού: 

ποσότητες μικρότερες του νανογραμμαρίου για κλωνοποιημένο 

υπόστρωμα ή μικρότερες του μικρογραμμαρίου για DNA γονιδίωμα. 

Θεωρητικά υπάρχει η δυνατότητα της ενζυμικής ενίσχυσης ενός και 

μόνο μορίου DNA, ωστόσο σε αυτά τα πειράματα θα πρέπει να δίνεται 

ιδιαίτερη προσοχή στην αποφυγή επιμολύνσεων. Το αρχικό υλικό 

DNA δεν είναι απαραίτητο να έχει την υψηλή καθαρότητα και 

ακεραιότητα που απαιτούνται για άλλες τεχνικές (όπως Southern και in 

situ υβριδισμός), ενώ οι πηγές απομόνωσής του δύναται να ποικίλουν 

(υλικό βιοψιών, μονιμοποιημένοι ιστοί σε παραφίνη, κυτταρολογικό 

υλικό, σωματικά υγρά όπως αίμα, ούρα, προστατικό υγρό, υδατοειδές 

υγρό και άλλα). 

 Ως υπόστρωμα της αντίδρασης PCR μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

και RNA (είτε ολικό RNA, είτε poly(A)+ RNA), εφ' όσον προηγηθεί 

ένα βήμα ανάστροφης μεταγραφής του σε cDNA. Με τη χρήση της 

θερμοάντοχης Τ. thermophilus (Tth) DNA πολυμεράσης, η οποία έχει 

και ιδιότητες ανάστροφης μεταγραφάσης, παρουσία ιόντων μαγγανίου 

(Mn2+), η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει ουσιαστικά μέσα στον ίδιο 

δοκιμαστικό σωλήνα, οπότε προκύπτει η RNA (RT) PCR αντίδραση. 
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 Για τη δημιουργία του κλώνου cDNA είναι δυνατόν να 

χρησιμοποιηθούν ως εκκινητές είτε τυχαία εξαμερή (random examers), 

είτε ολιγομερή dT (oligo dT, στην περίπτωση που το RNA φέρει την 

poly(A)+ ουρά στο 3' άκρο του), είτε ένας ειδικός εκκινητής για το 

γονίδιο που εξετάζουμε. 

 

 

7.2.2 Θερμοανθεκτικές DNA πολυμεράσες 

 Οι DNA πολυμεράσες είναι ένζυμα που καταλύουν την 

αντίδραση σύνθεσης πολυνουκλεοτιδικών αλυσίδων από μονομερή 

τριφωσφορικά δεοξυνουκλεοτίδια (dNTPs), χρησιμοποιώντας ως 

μήτρα την μία από τις δύο αρχικές αλυσίδες DNA. Η σύνθεση του 

DNA γίνεται πάντα με κατεύθυνση 5'→3', από το 5' α-φώσφορο του 

τριφωσφορικού δεοξυνουκλεοτιδίου προς την 3' τελική υδροξυλική 

ομάδα της νεοσυντιθέμενης αλυσίδας. Η εισαγωγή των 

θερμοανθεκτικών DNA πολυμερασών στην τεχνική της PCR 

αποτέλεσε μια από τις βασικότερες τεχνολογικές βελτιώσεις της.  

 Πριν από την ανακάλυψη των θερμοανθεκτικών ενζύμων, οι 

DNA πολυμεράσες οι οποίες χρησιμοποιούνταν, όπως το Klenow 

τμήμα της Ε. coli DNA πολυμεράσης Ι και η Τ4 DNA πολυμεράση, 

ήταν ευαίσθητες στις υψηλές θερμοκρασίες που απαιτούνται για την 

αποδιάταξη του DNA. Συνεπώς ήταν αναγκαία η συνεχής προσθήκη 

φρέσκου ενζύμου σε κάθε κύκλο του PCR. Στον πίνακα 7.1 

αναφέρονται ορισμένες από τις θερμοανθεκτικές DNA πολυμεράσες 

που χρησιμοποιούνται σήμερα σε μία αντίδραση PCR. H Taq DNA 
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πολυμεράση από τον οργανισμό Thermus aquaticus είναι η συχνότερα 

χρησιμοποιούμενη πολυμεράση στην αντίδραση PCR και 

απομονώθηκε για πρώτη φορά από θερμές πηγές του Yellowstone 

National Park στις ΗΠΑ (Saiki και συν, 1988). Έχει την ικανότητα 

ενσωμάτωσης 35-100 νουκλεοτιδίων ανά δευτερόλεπτο και η 

θερμοκρασία βέλτιστης απόδοσης είναι 70-80 οC. Έχει 5'→3' 

εξωνουκλεολυτική δράση, απομακρύνοντας νουκλεοτίδια μπροστά από 

την νεοσυντιθέμενη αλυσίδα, ενώ δεν έχει 3'→5' εξωνουκλεολυτική 

δράση. 

 Η Tth πολυμεράση παρουσία ιόντων μαγγανίου σε θερμοκρασία 

70 οC, μπορεί να δράσει ως ανάστροφη μεταγραφάση του RNA, ενώ με 

την δέσμευση των ιόντων μαγγανίου μέσω κάποιου χηλικού παράγοντα 

και την προσθήκη ιόντων μαγνησίου, δρα ως DNA πολυμεράση 

(Myers and Gelfand, 1991). 

 

Πίνακας 7.1. Συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες θερμοανθεκτικές DNA 

πολυμεράσες και οργανισμοί προέλευσής τους. 

 

DNA  

πολυμεράση 

Φυσική/ 

ανασυνδυασμένη 

Οργανισμός 

προέλευσης 

 

Taq Φυσική Thermus aquaticus  

Τth Ανασυνδυασμένη Τ. Thermofilus 

Amplitaq Ανασυνδυασμένη T. aquaticus 

Hot Tub Φυσική T. flavis 
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Pyrostase Φυσική T. flavis 

UITma Ανασυνδυασμένη Thermotoga maritima 

Vent Ανασυνδυασμένη Thermococcus 

litoralis 

DeepVent Ανασυνδυασμένη Pyrococcus GB-D 

Pfu Φυσική Pyrococcus furiosus 

 
 

 

7.2.3. Τριφωσφορικά δεοξυριβονουκλεοτίδια (dNTPs) 

 Κατά τη διάρκεια του πολυμερισμού απαιτούνται υψηλής 

καθαρότητας dNTPs, σε συγκέντρωση που κυμαίνεται από 100-200 

μΜ. Σε μικρότερες συγκεντρώσεις (10-100 μΜ), η πολυμεράση 

παρουσιάζει μεγαλύτερη πιστότητα, ωστόσο η βέλτιστη συγκέντρωση 

των dNTPs εξαρτάται και από την συγκέντρωση του MgCl2 και των 

εκκινητών, το μήκος του προς ενίσχυση τμήματος, τον αριθμό των 

κύκλων της αντίδρασης PCR καθώς και από το πόσο αυστηρές 

συνθήκες ενίσχυσης έχουν επιλεγεί (reaction strigency).  

 

7.2.4. Εκκινητές (primers) 

 Πρόκειται για συνθετικά ολιγονουκλεοτίδια, τα οποία 

χρησιμεύουν ως εκκινητές της DNA πολυμεράσης για την αντίδραση 

επέκτασης, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν την ειδικότητα της 

αντίδρασης. Η γνώση της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας γύρω από την 

περιοχή που επιθυμούμε να ενισχύσουμε, αποτελεί την βάση για το 

σχεδιασμό και την κατασκευή των δύο εκκινητών. Στις περισσότερες 
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περιπτώσεις οι εκκινητές σχεδιάζονται έτσι ώστε να έχουν πλήρη 

ομολογία με την αλληλουχία-στόχο. Το μήκος τους κυμαίνεται από 20 

έως 30 βάσεις, ώστε η υβριδοποίησή τους με το DNA-στόχο να γίνεται 

σε αρκετά υψηλή θερμοκρασία, ενώ παράλληλα ελαττώνεται 

στατιστικά η πιθανότητα υβριδισμού με άλλες περιοχές του 

γονιδιώματος, εκτός από το επιλεγόμενο τμήμα DNA. Για το σωστό 

σχεδιασμό της αλληλουχίας των εκκινητών θα πρέπει να ληφθούν υπ' 

όψην τα εξής: οι τέσσερις βάσεις να βρίσκονται σε αναλογία μεταξύ 

τους, να μην δημιουργούνται δευτεροταγείς δομές και τα 

ολιγονουκλεοτίδια να παρουσιάζουν την ελάχιστη ομολογία μεταξύ 

τους κυρίως στην περιοχή του 3' άκρου τους. 

 Σε ορισμένες εφαρμογές οι εκκινητές σχεδιάζονται έτσι ώστε 

εσκεμμένα να μην παρουσιάζουν πλήρη ομολογία με την αλληλουχία-

στόχο. Στην κατευθυνόμενη μεταλλαξογένεση μέσω PCR, η 

μεταλλαγμένη βάση τοποθετείται συνήθως στο κέντρο του 

ολιγονουκλεοτιδίου. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση που 

θέλουμε να εισάγουμε μία διαφορετική βάση για την δημιουργία της 

τεχνητής θέσης περιορισμού (για RFLP ανάλυση). Στην περίπτωση 

προσθήκης μίας ολόκληρης θέσης περιορισμού, ή μιας περιοχής 

πλούσιας σε GC, ή μίας αλληλουχίας ενός υποκινητή, η προσθήκη 

γίνεται συνήθως κοντά στο 5' άκρο του ολιγονουκλεοτιδίου, ώστε η 

έλλειψη ομολογίας να μην επηρεάσει σημαντικά την ικανότητα 

επέκτασης του εκκινητή. 

 Η θερμοκρασία υβριδισμού των εκκινητών που χρησιμοποιείται 

στην αντίδραση PCR υπολογίζεται για τα αντίστοιχα Tm των 
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ολιγονουκλεοτιδίων τα οποία δεν θα πρέπει να διαφέρουν σημαντικά 

μεταξύ τους. Η πιο απλή εξίσωση υπολογισμού των θερμοκρασιών Tm 

είναι η ακόλουθη: (αριθμός των βάσεων Α+Τ) x 2 oC + (αριθμός των 

βάσεων G+C) x 4 oC, η οποία υπολογίστηκε αρχικά σε πειράματα 

υβριδισμού ολιγονουκλεοτιδίων με συγκέντρωση αλάτων 1Μ και η 

οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκκινητές με μήκος έως 20 βάσεις 

(Suggs και συν, 1981). 

 

7.2.5. Ρυθμιστικά διαλύματα και ιόντα Mg2+

 Υπάρχουν εμπορικά διαθέσιμα αρκετά ρυθμιστικά διαλύματα, 

ωστόσο ένα χαρακτηριστικό περιλαμβάνει τα εξής: Tris-HCl σε τελική 

συγκέντρωση 10 mM και pH 8.4, 50 mM KCl, 1.5 MgCl2, 0.01% 

ζελατίνη, 0.01% ΝΡ40 και 0.01% Tween 20. Τα μη ιονικά 

απορρυπαντικά μπορούν να αντικατασταθούν από 0.1% Triton X-100, 

ενώ είναι δυνατόν να διαφέρει και η συγκέντρωση των αλάτων. 

 Η συγκέντρωση του MgCl2 στο τελικό διάλυμα της αντίδρασης 

μπορεί να κυμαίνεται από 0.5 έως 5 mM. Τα ιόντα Mg2+ δημιουργούν 

ένα διαλυτό σύμπλεγμα με τα dNTPs, το οποίο είναι απαραίτητο για 

την ενσωμάτωσή τους στην νεοσυντιθέμενη αλυσίδα του DNA, ενώ 

συγχρόνως είναι απαραίτητα και για την ενεργοποίηση της 

πολυμεράσης. Τα ιόντα Mg2+ αυξάνουν επίσης το Tm του δίκλωνου 

DNA καθώς και του συμπλέγματος του εκκινητή με την αλληλουχία-

στόχο. Συγκεντρώσεις ιόντων Mg2+ μικρότερες της βέλτιστης, 

ελλατώνουν την απόδοση της αντίδρασης PCR, ενώ μεγαλύτερες 
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ελαττώνουν την ειδικότητα της αντίδρασης και προκαλούν την 

παραγωγή μη ειδικών προϊόντων. 

 

7.3. Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ PCR - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

 Η αντίδραση PCR εκτελείται με την επανάληψη θερμικών 

κύκλων, ο καθένας από τους οποίους αποτελείται από τρία στάδια, 

αυστηρά επιλεγμένα και καθορισμένα που εξαρτώνται από την 

αλληλουχία την οποία επιθυμούμε να ενισχύσουμε καθώς και από τους 

εκκινητές που έχουν επιλεχθεί (εικόνα 7.1). Συνήθως προηγείται μια 

αρχική αποδιάταξη του DNA του γονιδιώματος στους 95-100 οC, ενώ 

στους επόμενους κύκλους η αποδιάταξη μπορεί να γίνει στους 92-94 

οC. 

 Την αποδιάταξη του DNA ακολουθεί ένα στάδιο σε χαμηλότερη 

θερμοκρασία (40-70 οC), κατά το οποίο οι εκκινητές υβριδίζονται με 

την συμπληρωματική αλληλουχία του αντίστοιχου κλώνου. Η 

θερμοκρασία του υβριδισμού των εκκινητών είναι σημαντική για τον 

καθορισμό της ειδικότητας της αντίδρασης και υπολογίζεται με βάση 

τη θερμοκρασία Tm των εκκινητών. Τέλος, ο κάθε εκκινητής 

επεκτείνεται από μια θερμοανθεκτική DNA πολυμεράση (όπως η Taq) 

σε θερμοκρασία 72 οC. Η χρονική διάρκεια όλων των σταδίων θα 

πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατόν μικρότερη προς αποφυγή 

παραγωγής μη ειδικών προϊόντω
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Για τα τάδ

ια της αποδιάταξης και του υβριδισμού, διάρκεια 30 sec-1 min είναι 

αρκετή, ενώ για το στάδιο της επέκτασης η διάρκεια εξαρτάται από το 

μήκος του τμήματος που θέλουμε να ενισχύσουμε, παρέχοντας 1 min 

για 1000 ζεύγη βάσεων παραγόμενου προϊόντος. Ο χρόνος της 

επέκτασης του τελευταίου κύκλου είναι συνήθως μεγαλύτερος (5-10 

min), ώστε όλα τα νεοσυντιθέμενα μόρια να έχουν επεκταθεί πλήρως. 

 Ο κύκλος της αποδιάταξης, του υβριδισμού και της επέκτασης, 

επαναλαμβάνεται για 25-35 φορές, έως ότου συσσωρευθεί 

ικανοποιητική ποσότητα προϊόντων PCR. Το προϊόν PCR το οποίο 

παράγεται από μια επιτυχή αντίδραση, αποτελείται εξ' ολοκλήρου από 

μόρια DNA με μήκος ίσο με το άθροισμα του μήκους των δύο 

ολιγονουκλεοτιδίων και το μήκος του DNA τμήματος το οποίο 

παρεμβάλλεται μεταξύ των θέσεων των δύο εκκινητών. Επειδή τα 

προϊόντα κάθε κύκλου συμπεριλαμβάνονται στη συνέχεια στο 

υπόστρωμα του επόμενου κύκλου, η συσσώρευση του προϊόντος PCR 

γίνεται με εκθετικό τρόπο, οπότε μπορεί να εκτιμηθεί και η απόδοση 

της ενίσχυσης. Όταν όμως η συγκέντρωση του προϊόντος ξεπεράσει 

κάποια τιμή, τότε παύει πλέον η παραγωγή και η αντίδραση μπαίνει σε 

φάση κορεσμού. Ένα τέτοιο θερμικό προφίλ απεικονίζεται στο σχήμα 

7.2 όπου διακρίνονται τα στάδια της αποδιάταξης, του υβριδισμού των 

εκκινητών και της επέκτασής τους από την Taq πολυμεράση. 

 Όταν η θερμοκρασία υβριδισμού των εκκινητών με τον κλώνο 

DΝΑ είναι αρκετά υψηλή, το στάδιο του υβριδισμού και της 

επέκτασης μπορεί να γίνει σε ένα βήμα. Η θερμοκρασία (68-74 οC) η 
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οποία θα επιλεχθεί θα πρέπει να εξασφαλίζει τόσο την ικανότητα 

υβριδισμού των εκκινητών, όσο και την ενεργότητα της πολυμεράσης. 
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Σχήμα 7.2. Θερμικοί κύκλοι PCR αντίδρασης 
 

 

Κύκλος 1 Κύκλος 2 

 
Τυπικοί θερμικοί κύκλοι μιας κλασσικής αντίδρασης PCR. Ο κύκλος 
ξεκινά με αποδιάταξη του υποστρώματος DNA (94 οC), ακολουθεί 
υβριδισμός των εκκινητών (40-70 οC) και επέκτασή τους (72 οC) 
 

 

7.4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ PCR 

7.4.1. Γενικά 

 Η χρήση της PCR στην βασική της μορφή παρέχει μία καθαρά 

ποιοτική εικόνα των εξεταζόμενων δειγμάτων. Ωστόσο, με τη χρήση 

κάποιου πρότυπου δείκτη αναφοράς, ο οποίος συν-ενισχύεται με την 

περιοχή-στόχο μπορεί να ελεγχθεί η απόδοση της αντίδρασης και 

συνεπώς να εκτιμηθεί η αρχική συγκέντρωση του γονιδίου που 

εξετάζουμε. Χρήση της ποσοτικής PCR μπορεί να γίνει σε επίπεδο 

DNA αλλά και σε επίπεδο RNA μετά από ανάστροφη μεταγραφή. Κατ' 

αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η ανίχνευση γονιδιακών επεκτάσεων, 

καθώς και αλλοιώσεων στα επίπεδα έκφρασης ογκογονιδίων και ογκο-

κατασταλτικών γονιδίων, όπως συμβαίνει σε ορισμένες περιπτώσεις 

 100



 

νεοπλασιών. Επίσης η ταυτόχρονη εφαρμογή της ποσοτικής PCR και 

της RT-PCR, παρέχει τη δυνατότητα διάκρισης των περιπτώσεων στις 

οποίες η υπερέκφραση κάποιου γονιδίου προέρχεται από γονιδιακή 

επέκταση ή μεταγραφική ενεργοποίηση. 

 Οι εφαρμογές της PCR στην διαγνωστική Ιατρική αφορούν την: 

1.  ανίχνευση παθογόνων οργανισμών, 

2.  τον προσδιορισμό μεταλλάξεων που είναι υπεύθυνες για διάφορες 

ασθένειες (κληρονομικές ή μη), 

3.  την ανάλυση του DNA μέσω αποτυπώματος (DNA fingerprinting) 

με εφαρμογή στον προγεννητικό και ιατροδικαστικό έλεγχο. 

 

7.4.2. Η PCR στην ανίχνευση παθογόνων μικροοργανισμών 

 Με την τεχνική της PCR είναι δυνατή η ανίχνευση πολλών 

παθογόνων οργανισμών (ιών, βακτηρίων, παρασίτων, μυκήτων). Η 

ανίχνευση μπορεί να γίνει σε ασθενείς ή φορείς ακόμη και όταν ο 

τίτλος τους είναι πολύ χαμηλός και μη ανιχνεύσιμος με τις 

συνηθισμένες μεθόδους. 

 Η ανίχνευση των παθογόνων οργανισμών με τις κλασσικές 

μεθόδους, οι οποίες απαιτούν πολλές φορές την καλλιέργεια του 

μικροοργανισμού, είναι αρκετά χρονοβόρες. Συγχρόνως ορισμένοι 

μικροοργανισμοί δεν μπορούν να αναπτυχθούν in vitro, ενώ άλλοι 

αναπτύσσονται με πολύ αργούς ρυθμούς. Για το λόγο αυτό η τεχνική 

της PCR άνοιξε ένα καινούριο δρόμο στην ανίχνευση ορισμένων 

μικροοργανισμών των οποίων η αναγνώριση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη 

με τις συμβατικές μεθόδους. 
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 Η ανίχνευση και εκτίμηση ιϊκών φορτίων αποτελεί έναν επίσης 

χώρο όπου η ποσοτική PCR μπορεί να εφαρμοσθεί με επιτυχία. Είναι 

έτσι δυνατός ο προσδιορισμός του τίτλου του ιού σε φορείς ή ασθενείς 

καθώς και ο έλεγχος της πορείας της νόσου σε ασθενείς που υπόκεινται 

σε θεραπεία. Στην περίπτωση των ρετροϊών (HIV, HTLV) είναι δυνατή 

η ανίχνευση του RNA του ιού σε περιπτώσεις ενεργών λοιμώξεων με 

την χρήση της RT PCR. Ωστόσο επειδή στις λανθάνουσες λοιμώξεις το 

ιϊκό RNA μεταγράφεται σε προϊικό DNA με ικανότητα ενσωμάτωσης 

στο γονιδίωμα του ξενιστή, είναι δυνατή η ανίχνευση του ιού και σε 

λανθάνουσες λοιμώξεις, με την χρήση της κλασσικής PCR καθώς και η 

διάκριση μεταξύ ενεργούς και λανθάνουσας λοιμώξεως (Thiers και 

συν, 1988). 

 

7.4.3. Άλλες εφαρμογές της PCR 

 Η διάγνωση γενετικών ανωμαλιών με PCR βασίζεται στην 

ανίχνευση γνωστών αλλοιώσεων όπως γονιδιακών ελλείψεων, 

ανακατατάξεων, σημειακών μεταλλάξεων και αλλαγών στο πλαίσιο 

ανάγνωσης, οι οποίες αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο κλινικό 

φαινότυπο, στην περίπτωση της κυστικής ίνωσης, της μυϊκής 

δυστροφίας του Duchene, καθώς και σε άλλες ασθένειες (Chamberlain 

και συν, 1988). 

 Όσον αφορά την καρκινογένεση, τα μοντέλα που αναπτύχθηκαν 

μέχρι σήμερα προτείνουν πολυσταδιακή εξέλιξη, κατά τη διάρκεια της 

οποίας προσδιορίζονται γενετικές αλλοιώσεις με μια σειρά 

ογκογονιδίων και ογκοκατασταλτικών γονιδίων. Αυτές οι γενετικές 
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αλλοιώσεις (σημειακές μεταλλάξεις, γονιδιακή επέκταση, 

χρωμοσωμικές ανακατατάξεις), μπορούν να ανιχνευθούν με τη χρήση 

της PCR και τον συνδυασμό της με άλλες τεχνικές. 

 Μία ιδιαίτερη χρήσιμη εφαρμογή της PCR είναι η ανίχνευση 

χρωμοσωμικών ανακατατάξεων που σχετίζονται με αιματολογικές 

νεοπλασίες, όπως αρκετές λευχαιμίες και λεμφώματα (π.χ η χρόνιος 

μυελογενής λευχαιμία). 

 Δυνατή είναι επίσης και η ανίχνευση ενεργοποιημένων 

ογκογονιδίων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η οικογένεια των 

γονιδίων ras, τα οποία είναι γνωστό ότι εμφανίζουν ποιοτικές 

αλλοιώσεις κατά τα πρώτα στάδια της καρκινογένεσης, με συχνή 

εμφάνιση μεταλλάξεων στα κωδικόνια 12, 13 και 61. Με την PCR 

καθίσταται δυνατή η επιλογή και ενίσχυση τμημάτων των γονιδίων ras 

που περιλαμβάνουν τα κωδικόνια αυτά, καθώς και η εντόπιση αυτών 

των μεταλλάξεων τόσο σε επίπεδο DNA, όσο και σε μεταγραφικό 

επίπεδο mRNA.  

 Όσον αφορά τον προγεννητικό έλεγχο με PCR, αυτός είναι 

δυνατός λόγω της μεγάλης ευαισθησίας της μεθόδου. Η ικανότητα 

ενίσχυσης γονιδιακών αλληλουχιών που προέρχονται ακόμη και από 

ένα μόνο κύτταρο, κατέστησε δυνατή την διάγνωση γενετικών 

ασθενειών σε έμβρυα, ακόμη και σε περιπτώσεις τεχνητής 

γονιμοποίησης, πριν την εμφύτευση στην μήτρα της γυναίκας. Ο 

προγεννητικός έλεγχος στις κανονικές κυήσεις μπορεί να γίνει είτε με 

λήψη αμνιακού υγρού στο οποίο υπάρχουν κύτταρα του εμβρύου, είτε 

από δείγμα χοριακής λάχνης. Στην περίπτωση της τεχνητής 
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γονιμοποίησης, μπορεί να αφαιρεθεί από το έμβρυο ένα βλαστομερίδιο 

στο στάδιο των 6 έως 8 κυττάρων και να ανιχνευθούν οι υψηλά 

επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες του Υ χρωμοσώματος. Το έμβρυο 

μπορεί στη συνέχεια να μεταφερθεί στην μήτρα της γυναίκας και να 

αναπτυχθεί χωρίς επιπτώσεις. Η εύρεση του φύλου κατ' αυτό τον τρόπο 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην διάγνωση των κληρονομικών 

φυλοσύνδετων ασθενειών (Handyside και συν, 1990). Επίσης με την 

χρήση της PCR είναι δυνατή η ανίχνευση γενετικού πολυμορφισμού 

ορισμένων γονιδίων, όπως των αντιγόνων ιστοσυμβατότητας του 

ανθρώπου HLA τάξης ΙΙ. 

 Η ταχύτητα, η ευαισθησία και η εξειδίκευση της αντίδρασης 

PCR σε συνδυασμό με την ευκολία, τον αυτοματισμό και την 

παραλλακτικότητα στην εφαρμογή της μεθόδου έχουν ως αποτέλεσμα 

την ευρεία χρήση της τόσο στον τομέα της βασικής έρευνας όσο και 

στον χώρο της διαγνωστικής ιατρικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο 

 

ΥΛΙΚΟ - ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

8.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Εξετάσθηκαν 102 περιπτώσεις αυτομάτων εκτρώσεων. Η 

τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης με πολυμεράση, με την 

χρησιμοποίηση κάθε φορά των κατάλληλων ειδικών εκκινητών 

(primers), εφαρμόσθηκε για την αναζήτηση του γονιδιώματος των υπό 

εξέταση ιών στο εκτρωτικό υλικό. 

 Ορολογικές δοκιμασίες για την αναζήτηση στον ορό των εγκύων 

γυναικών, των ειδικών αντισωμάτων IgM και IgG έναντι του 

κυτταρομεγαλοϊού, του και παρβοϊού και του ιού του απλού έρπητα, 

έγιναν σε όλες τις περιπτώσεις. Ειδικά αντισώματα έναντι του ιού του 

θηλώματος του ανθρώπου δεν αναζητήθηκαν λόγω έλλειψης 

εφαρμόσιμων και εύχρηστων αντίστοιχων για τον ιό ορολογικών 

τεχνικών. 

 

8.2. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

 Τα βιολογικά δείγματα τα οποία εξετάσθηκαν προέρχονται από 

102 γυναίκες που παρουσίασαν αυτόματο έκτρωση κατά το διάστημα 

Μάρτιος 1994 έως και Οκτώβριος 1995. Η διάγνωση της αυτομάτου 

εκτρώσεως και η θεραπευτική αντιμετώπιση έλαβε χώρα στην 
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Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού 

Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης. 

 

 

 

8.3. ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

8.3.1. Συλλογή υλικού αυτομάτων εκτρώσεων 

 Πολλαπλά τμήματα ιστών, προϊόντων της αυτομάτου εκτρώσεως 

συνελλέχθησαν από τις 102 περιπτώσεις που εξετάσθηκαν. Τα 

δείγματα αυτά ελήφθησαν είτε μετά την έξοδο του κυήματος και των 

υπολοίπων στοιχείων της κύησης (τροφοβλαστικού ιστού ή πλακούντα 

και υμένων) σε περιπτώσεις τελείων εκτρώσεων, είτε μετά την 

εκκένωση του περιεχομένου της μήτρας με την χρήση αναρροφητικού 

ξέστρου σε περιπτώσεις ατελών ή παλίνδρομων εκτρώσεων. Σε κάθε 

περίπτωση πάντως, γινόταν σαφής προσπάθεια να ληφθεί εκτρωτικό 

υλικό που να μην έχει ενδεχομένως επιμολυνθεί από επαφή με άλλους 

ιστούς όπως τον τράχηλο, τον κόλπο ή το αιδοίο. Αυτό στην 

περίπτωση των ατελών ή παλίνδρομων εκτρώσεων επιτυγχανόταν με 

την προσεκτική τοποθέτηση του αναρροφητικού ξέστρου εντός της 

κοιλότητας της μήτρας και την συλλογή του υλικού που προερχόταν 

από την συσκευή αναρρόφησης. Στις περιπτώσεις αντίστοιχα που 

υπήρχε εκβολή του κυήματος ή του εμβρύου και των άλλων στοιχείων 

της κύησης μέσω του γεννητικού σωλήνα, γινόταν προσπάθεια λήψεως 

ιστού από ενδότερες περιοχές του εμβρύου ή του πλακούντα που δεν 

είχαν έρθει σε επαφή με τμήματα του γεννητικού σωλήνα. Το 
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εκτρωτικό υλικό συνελλέχθη σε Eppendorfs 1,5 ml και διατηρήθηκε 

στους -70 οC ή σε υγρό άζωτο μέχρι την διαδικασία εκχύλισης του 

DNA. 

 

8.3.2. Λήψη περιφερικού αίματος 

 Ολικό περιφερικό αίμα ελήφθη και από τις 102 γυναίκες με 

αυτόματο έκτρωση για την εκτέλεση ορολογικών δοκιμασιών με 

σκοπό την αναζήτηση των ειδικών IgM και IgG αντισωμάτων έναντι 

του παρβοιού - Β19, του ιού του απλού έρπητα τύπου 1 και 2 και του 

κυτταρομεγαλοϊού. Από κάθε γυναίκα ελήφθησαν εις διπλούν 4-5 ml, 

ακολούθησε φυγοκέντρηση και η κατάλληλη ορολογική δοκιμασία για 

την αναζήτηση των αντισωμάτων όπως περιγράφεται στην συνέχεια. 

 

8.4. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 Πρόκειται για 102 περιπτώσεις γυναικών με αυτόματο έκτρωση 

σε ηλικία κύησης μικρότερης των 20 εβδομάδων. Η μέση ηλικία των 

γυναικών ήταν 28,2 έτη. Οι 43 γυναίκες διήνυαν την πρώτη τους 

εγκυμοσύνη, 52 είχαν ένα ή περισσότερα παιδιά, ενώ οι υπόλοιπες 7 

ανέφεραν προηγούμενη αυτόματη έκτρωση. Συνολικά, σε 11 

περιπτώσεις αναφέρετο μία ή περισσότερες αυτόματες εκτρώσεις. 

 Όλες οι γυναίκες είχαν υποβληθεί κατά την έναρξη της κύησης 

σε υπερηχογραφικό έλεγχο, καθώς και σε εργαστηριακό έλεγχο έναντι 

του ιού της ερυθράς, του κυτταρομεγαλοϊού, του τοξοπλάσματος, της 

σύφιλης και του ιού του απλού έρπητα (ομάδα STORCH). Στην 

πλειοψηφία τους είχαν ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό, χωρίς σοβαρά 
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συστηματικά νοσήματα, ενώ νόσος Von Willebrand, συστηματικός 

ερυθηματώδης λύκος και θυρεοειδοπάθεια υπήρχαν σε τρεις 

περιπτώσεις αντίστοιχα. Οι αυτόματες εκτρώσεις συνέβησαν μεταξύ 

της 6ης και 20ης εβδομάδας κύησης και οι περισσότερες ανάμεσα στην 

8η και 12η εβδομάδα (ΜΟ: 10,8 ± 3 εβδομάδες) (σχήμα 8.1). 

 

 

 

Σχήμα 8.1. Η κατανομή του αριθμού των αυτομάτων εκτρώσεων στις 

εβδομάδες κύησης κατά τις οποίες έλαβαν μέρος. 

 

 

Αριθμός 
αυτομάτων 
εκτρώσεων 
ν=102 

Εβδομάδα 
ύ

 

 

 

8.5. ΕΚΧΥΛΙΣΗ DNA 
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 Από κάθε δείγμα ιστού ένα μικρό τμήμα του υφίσταται 

τεμαχισμό και μεταφέρεται σε σωλήνα Eppendorf 1,5 ml στον οποίο 

προστίθενται 400 μl διαλύματος λύσης, το οποίο περιέχει 100 mM 

NaCl, 10 mM Tris-HCl, pH 8.0, 25 mM EDTA, 0,5% SDS και 0,5 

mg/ml πρωτεϊνάση Κ. Τα δείγματα επωάζονται στους 37 οC για 24 

ώρες. Στη συνέχεια προστίθεται ξανά πρωτεϊνάση Κ και τα δείγματα 

επωάζονται για άλλες 24 ώρες. Η απενεργοποίηση της πρωτεϊνάσης Κ 

γίνεται με εκχύλισμα των δειγμάτων με φαινόλη-χλωροφόρμιο. Το 

υδατικό διάλυμα αναμιγνύεται με ίσο όγκο φαινόλης, φυγοκεντρείται 

(13.000 rpm, 1 min) για να διαχωριστεί η υδατική φάση από την 

οργανική και στη συνέχεια η υδατική φάση μεταφέρεται σε καινούριο 

Eppendorf και επανεκχυλίζεται με ίσο όγκο μείγματος φαινόλης-

χλωροφορμίου 1:1. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται και η υδατική 

φάση επανεκχυλίζεται με ίσο όγκο χλωροφορμίου. Ακολουθεί 

κατακρήμνιση του DNA με την προσθήκη 20 μl NaCl 5 M και 1 ml 

αιθανόλης στους -20 οC για 12 ώρες. Το DNA επανακτάται με 

φυγοκέντρηση στις 13.000 στροφές για 15 min στους 4 οC και 

επαναδιαλύεται σε 30 μl απεσταγμένου νερού. 

 

8.6.  ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ (PCR) ΚΑΙ 

ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ (PRIMERS)  

8.6.1. Θετικοί μάρτυρες για την εφαρμογή της τεχνικής της 

πολυμεράσης 
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i)  Παρβοιός - Β19: DNA που εκχυλίσθηκε από λεμφοκύτταρα 

περιφερικού αίματος ασθενούς με λοίμωξη από παρβοιό - Β19 

χρησιμοποιήθηκε σαν θετικός μάρτυρας. 

ii)  Κυτταρομεγαλοϊός: DNA που εκχυλίσθηκε από το πλασμίδιο 

pRR47 χρησιμοποιήθηκε σαν θετικός μάρτυρας. 

iii)  Ιός του θηλώματος του ανθρώπου: DNA που εκχυλίσθηκε από το 

πλασμίδιο pHPV-16 χρησιμοποιήθηκε σαν θετικός μάρτυρας. 

iv)  Ιός του απλού έρπητα: DNA που εκχυλίσθηκε από λεμφοκύτταρα 

περιφερικού αίματος ασθενούς με λοίμωξη από τον ιό του απλού 

έρπητα χρησιμοποιήθηκε σαν θετικός μάρτυρας. 

 

8.6.2.  Εφαρμογή της τεχνικής PCR για την διαπίστωση ύπαρξης 

DNA στα εξεταζόμενα δείγματα 

 Για την διαπίστωση της ύπαρξης DNA, ικανού να 

χρησιμοποιηθεί ως υπόστρωμα από την Taq DNA πολυμεράση, σε 

κάθε δείγμα έγινε PCR χρησιμοποιώντας ειδικούς εκκινητές για τμήμα 

του γονιδίου της β-σφαιρίνης (Bugart και συν, 1991) και όλα τα 

δείγματα βρέθηκαν θετικά σε αυτή τη δοκιμασία. Ο κάθε κύκλος 

εκτέλεσης του πειράματος αποτελούνταν από: αποδιάταξη στους 94 οC 

για 50 sec, υβριδισμό στους 56 οC για 40 sec και επιμήκυνση των 

αλύσεων στους 72 οC για 40 sec. 

 

8.6.3. Εκκινητές ολιγονουκλεοτιδίων (Oligonucleotide primers) 
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 Στον πίνακα 8.1 φαίνονται οι αλληλουχίες των εκκινητών που 

χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση των υπό εξέταση ιών με την PCR 

τεχνική. 

i)  Παρβοιός - Β19: Για την ανίχνευση του παρβοιού - Β19 

χρησιμοποιήθηκαν οι εκκινητές PV B19-1 και PV B19-2 που 

ενισχύουν μία περιοχή μήκους 350 ζεύγη βάσεων του ιού. 

ii)  Κυτταρομεγαλοϊός: Τα ολιγονουκλεοτίδια που χρησιμοποιήθηκαν 

για την ανίχνευση του κυτταρομεγαλοϊού προσδιορίζονται ως ΜΙΕ-

4 και ΜΙΕ-5 (Demler και συν, 1988) και είναι ειδικά για την 

ενίσχυση μιας αλληλουχίας μήκους 435 ζεύγη βάσεων στο γονίδιο 

ΙΕ-1 (σχήμα 8.2). 

iii)  Ιός του θηλώματος του ανθρώπου: Η προσπάθεια ανίχνευσης του 

ιού του θηλώματος του ανθρώπου στηρίχθηκε στη χρήση των 

γενικών για τον ιό εκκινητών GP5 και GP6 οι οποίοι ενισχύουν μια 

περιοχή μήκους 150 ζεύγη βάσεων σε μια συντηρητική περιοχή του 

L1 ανοικτού πλαισίου ανάγνωσης (ΟRF) όπως φαίνεται στο σχήμα 

8.3 (Snijders και συν, 1990). 

iv)  Ιός του απλού έρπητα: Για την ανίχνευση και τυποποίηση του ιού 

του απλού έρπητα τύπου 1 και 2 χρησιμοποιήθηκε ένα ζεύγος 

γενικών εκκινητών (Rogers και συν, 1992), οι οποίοι παρουσιάζουν 

ομολογία με μία συντηρητική περιοχή του ιού και ενισχύουν και 

τους δύο τύπους του ιού, ενώ η διάκριση μεταξύ του τύπου 1 και 

του τύπου 2 του ιού γίνεται στη συνέχεια με πέψη των προϊόντων 

PCR με την περιοριστική ενδονουκλεάση Ανα-ΙI (σχήμα 8.4). 

Χρησιμοποιήθηκαν επίσης δύο ζεύγη ειδικών εκκινητών για τον 

 111



 

κάθε τύπο του ιού (Nicoll και συν 1994, και Koffa και συν 1995), 

σε ένα ταυτόχρονο (multiplex) PCR για επιβεβαίωση του 

διαχωρισμού των δύο τύπων του ιού.  

 

Πίνακας 8.1. Αλληλουχίες εκκινητών για τους εξεταζόμενους ιούς 

Parvo B19   

Sense primer PV B19-1 5' CAG TTA TCT GAC CAC CCC CAT GC3' 

Antisense primer PV B19-2 5' AGT TGG CTA TAC CTA AAG TCA T3' 

Προϊόν PCR 350 bp  

CMV   

Sense primer MIE-4 5' CCA AGC GGC CTC TGA TAA CCA AGC C3' 

Antisense primer MIE-5 5' GGT CTC CTT CTC CTC CTA CCA CGA C3' 

Προϊόν PCR 435 bp  

HPV   

Sense primer GP5 5' TTT GTT ACT GTG GTA GAT AC3' 

Antisense primer GP6 5' GAA AAA TAA ACT GTA AAT CA3' 

Προϊόν PCR 150 bp  

HSV   

Sense primer  5' CAG TAC GGC CCC GAG TTC GTG A3' 

Antisense primer  5' GTA GAT GGT GCG GGT GAT GTT 3' 

Προϊόν PCR 478 bp  
 

 

8.6.4. Εφαρμογή αντίδρασης PCR για την αναζήτηση των ιών 

 Η αλυσιδωτή αντίδραση με πολυμεράση είναι μια in vitro 

ενζυμική σύνθεση τμημάτων DNA με τη βοήθεια δύο 

ολιγονουκλεοτιδικών εκκινητών που βρίσκονται εκατέρωθεν της 
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περιοχής του δίκλωνου DNA που πρόκειται να επιμηκυνθεί. Η 

αντίδραση περιλαμβάνει 5 μl ρυθμιστικού διαλύματος 200 mM από 

κάθε dNTP, 0,5 μM από κάθε εκκινητή και 1,25 U Taq πολυμεράσης 

(Gibco-BRL). Το μείγμα προεπωάζεται για 1 min στους 95 οC και 

ακολουθούν 35 κύκλοι ενίσχυσης. 

i)  Παρβοιός - Β19: Αποδιάταξη στους 94 οC για 50 sec, υβριδισμός 

στους 58 οC για 30 sec και επέκταση στους 72 οC για 50 sec, 

αυξάνοντας τον χρόνο επέκτασης για 1 sec μετά από κάθε κύκλο. 

Χρησιμοποιήθηκαν οι ειδικοί για τον ιό εκκινητές PV B19-1 και 

PV B19-2. Το προϊόν της αντίδρασης PCR έχει μήκος 100 ζεύγη 

βάσεων και αναλύθηκε σε πήκτωμα αγαρόζης 2%. 

ii)  Κυτταρομεγαλοϊός: Αποδιάταξη στους 94 οC για 50 sec, 

υβριδισμός στους 62οC για 30 sec και επέκταση στους 72 οC για 50 

sec, αυξάνοντας τον χρόνο επέκτασης για 1 sec ανά κύκλο. 

Χρησιμοποιήθηκαν οι εκκινητές MIE4 και MIE5 (Demler και συν, 

1988). Τα δείγματα υποβλήθηκαν σε 40 κύκλους ενίσχυσης με 

PCR. Το προϊόν της αντίδρασης PCR έχει μήκος 435 βάσεις και 

αναλύθηκε σε πήκτωμα αγαρόζης 2% 

iii)  Ιός του θηλώματος του ανθρώπου: Αποδιάταξη στους 94 οC για 

50 sec, υβριδισμός στους 52 οC για 50 sec και επέκταση στους 72 
οC για 45 sec, αυξάνοντας τον χρόνο επέκτασης για 1 sec ανά 

κύκλο. Χρησιμοποιήθηκαν οι ″γενικοί″ για τον ιό εκκινητές GP5 

και GP6 (Snijders και συν, 1990) που ενισχύουν την περιοχή L1-
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ORF του ιού. Το προϊόν της αντίδρασης PCR έχει μήκος 150 ζεύγη 

βάσεων και αναλύθηκε σε πήκτωμα αγαρόζης 2%. 

iv)  Ιός του απλού έρπητα τύπος 1 και 2: Χρησιμοποιώντας τους 

″γενικούς″ εκκινητές: αποδιάταξη στους 94 οC για 60 sec, 

υβριδισμός στους 64 οC για 40 sec και επέκταση στους 72 οC για 50 

sec, αυξάνοντας τον χρόνο επέκτασης 1 sec ανά κύκλο. 

Χρησιμοποιώντας τα δύο ζεύγη των ″ειδικών″ εκκινητών σε ένα 

ταυτόχρονο (multiplex) PCR σε κάθε κύκλο είχαμε: αποδιάταξη 

στους 94 οC για 50 sec, υβριδισμό στους 56 οC για 40 sec και 

επέκταση στους 72 οC για 30 sec. Χρησιμοποιήθηκαν ένα ζεύγος 

″γενικών″ για τον ιό εκκινητών (Rogers και συν, 1992) και δύο 

ζεύγη ″ειδικών″ για κάθε τύπο του ιού (Nicoll και συν 1994, Koffa 

και συν 1995). Το προϊόν της αντίδρασης PCR με τη χρήση των 

″γενικών″ εκκινητών έχει μήκος περίπου 478 ζεύγη βάσεων και 

αναλύθηκε σε πήκτωμα αγαρόζης 2%. Αντίστοιχα το προϊόν της 

αντίδρασης PCR με τη χρήση των ″ειδικών″ εκκινητών έχει μήκος 

περίπου 110 ζεύγη βάσεων για τον τύπο 1 του ιού και 93 ζεύγη 

βάσεων για τον τύπο 2 του ιού και αναλύθηκε σε πήκτωμα 

αγαρόζης 3%. 

Πέψη προϊόντων PCR με περιοριστική ενδονουκλεάση Ανα-ΙΙ για 

τον διαχωρισμό των τύπων του ιού του απλού έρπητα. 

Μετά την εφαρμογή της PCR και την χρήση των γενικών εκκινητών, 

10-20 μl από το προϊόν της αντίδρασης PCR υφίστανται πέψη για 3 

ώρες στους 37 οC με τη χρήση 30 μονάδων της περιοριστικής 
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ενδονουκλεάσης Ανα-ΙΙ. Αυτή η ενδονουκλεάση αναγνωρίζει 2 

τμήματα στην αλληλουχία των προϊόντων ενίσχυσης με PCR του 

τύπου Ι του ιού και ένα τμήμα στην αλληλουχία των προϊόντων 

ενίσχυσης του τύπου 2 του ιού αντίστοιχα (σχήμα 8.4). Τα 

προϊόντα της πέψης ηλεκτροφορούνται στη συνέχεια σε πήκτωμα 

αγαρόζης 2%, ανιχνεύονται μετά από χρώση με βρωμιούχο εθίδιο 

και φωτογραφίζονται μετά από έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία 

(UV-light). Τα ένζυμα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν της New 

England Biolabs (Beverly, MA) και οι συνθήκες που 

χρησιμοποιήθηκαν για την πέψη ήταν αυτές που υποδεικνύονται 

από τους παρασκευαστές. 

 

8.6.5. Ηλεκτροφόρηση DNA σε πήκτωμα αγαρόζης 

 Η επιθυμητή ποσότητα αγαρόζης διαλύεται σε διάλυμα 0,5 x 

TBE και θερμαίνεται σε φούρνο μικροκυμάτων για 5 min περίπου. 

Αφήνεται να κρυώσει έως τους 60 oC και προστίθεται βρωμιούχο 

εθίδιο (EtBr) σε τελική συγκέντρωση 0,5 μg/ml. Το στερεοποιημένο 

πήκτωμα μετά την αφαίρεση της ″κτένας″, η οποία δημιουργεί τα 

″πηγάδια″ για το φόρτωμα των δειγμάτων, εμβαπτίζεται σε συσκευή 

ηλεκτροφόρησης που περιέχει 0,5 x TBE. Τα δείγματα φορτώνονται 

αφού αναμιχθούν με 1/10 του όγκου του διαλύματος φόρτωσης 

(loading buffer) και εφαρμόζεται ηλεκτρική τάση. Οι ζώνες του DNA 

γίνονται ορατές με έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία. 

• Διάλυμα ΤΒΕ: 10,8 g/l Tris, 5,5 g/l Βορικό οξύ, 0,002Μ EDTA 
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• Διάλυμα φόρτωσης (loading buffer): 0,25% μπλε της 

βρωμοφαινόλης, 0,25% του ξυλενίου, 25% φικόλη 

 

 116



 

 117



 

 118



 

 119



 

8.7. ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 

8.7.1. Δοκιμή ανοσοπροσρόφησης με προσδεδεμένο ένζυμο 

(ELISA) 

 Κατ' αυτήν, διαδοχικές αραιώσεις του ορού του ασθενούς, 

προστίθενται σε ειδικές πλάκες ELISA, σε οπές που περιέχουν 

κεκαθαρμένα αντιγόνα των υπό εξέταση ιών. Εάν τα ειδικά 

αντισώματα IgM και IgG υπάρχουν στον υπό εξέταση ορό, αυτά 

συνδέονται με το αντιγόνο και δημιουργούν σύμπλοκο αντιγόνου - 

αντισώματος, που δεν διασπάται. Μετά από κατάλληλο πλύσιμο, στα 

κύτταρα των οπών προστίθεται αντι-ανθρώπινο αντίσωμα (IgM και 

ΙgG), συνδεδεμένο με ειδικό ένζυμο (υπεροξειδάση, υπεροξείδιο του 

υδρογόνου ή αλκαλική φωσφατάση). Το σύμπλεγμα αυτό ενώνεται με 

το ήδη υπάρχον σύμπλοκο αντιγόνου - αντισώματος. Μετά από 

κατάλληλο πλύσιμο και την προσθήκη ειδικού χρωμογόνου 

υποστρώματος και αντιδραστηρίου, ειδικού για την διακοπή της 

αντίδρασης (Stop Reagent), οροί που περιέχουν τα ειδικά αντισώματα 

IgM και IgG, παράγουν χρώμα, του οποίου η ένταση ποικίλει, ανάλογα 

με τον τίτλο των περιεχομένων αντισωμάτων στον υπό εξέταση ορό. 

Αυτό οφείλεται στην ιδιότητα του ενζύμου να προκαλεί στο 

υπόστρωμα της αντίδρασης ορατή αλλαγή χρώματος, της οποίας η 

ένταση μετρείται σε ειδικές συσκευές μέτρησης ELISA. Η εκτίμηση 

των αποτελεσμάτων με την τεχνική της ELISA έχει ποιοτικό έως 

ημιποσοτικό χαρακτήρα. 

 

8.7.2. Έμμεσος ανοσοφθορισμός (IFA) 
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 Όμοια στην βάση με την τεχνική της ELISA, όμως αντί για αντι-

ανθρώπινο αντίσωμα συνδεδεμένο με ένζυμο, χρησιμοποιείται η 

φθορίζουσα ουσία Φλουορεσκεϊνη. Έτσι, η σύνδεση του συμπλέγματος 

αντι-ανθρώπινο (IgM ή IgG) + Φλουορεσκεϊνη, με το σύμπλοκο 

αντιγόνου-αντισώματος, που έχει ήδη σχηματισθεί σε ειδικές πλάκες 

ανοσοφθορισμού, προκαλεί φθορισμό υπό το υπεριώδες φως ειδικού 

μικροσκοπίου ανοσοφθορισμού. Η ένταση του φθορισμού, καθορίζεται 

με βάση της τελευταίας αραίωσης του υπό εξέταση ορού, στην οποία 

ανιχνεύονται τα ειδικά αντισώματα του ιού. Η εκτίμηση του 

αποτελέσματος με την τεχνική του έμμεσου ανοσοφθορισμού είναι 

ποιοτική. 

 

8.8. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

1,2-διυδροξυ-αιθυλενο-δις-ακρυλαμίδιο (Bis-acrylamide)-BDH 

Αγαρόζη (Agarose)-BRL 

Αγαρόζη Χαμηλού Σημείου Τήξεως (LMP Agarose)-FMC 

Αιθανόλη (Ethanol)-BDH 

Αιθυλο-διαμινο-τετραοξικό οξύ (EDTA)-BDH 

Ακρυλαμίδιο (Acrylamide)-BDH 

Βορικό οξύ (Boric Acid)-BDH 

Βρωμιούχο εθίδιο (Ethidium Bromide)-Sigma 

Γλυκερόλη (Glycerol)-BRL 

dNTPs - Boehringer Manheim 

ELISA - Gull Laboratories 

Ένζυμα περιορισμού (restriction enzymes):  
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AvaΙΙ-New England Biolabs 

HindΙΙΙ- New England Biolabs 

HaeΙΙΙ- New England Biolabs 

Θειϊκό αμμώνιο (Ammonium Sulphate)-Fluka 

IFA - Biosna 

Ισοπροπανόλη (Isopropanol)-BDH 

Κυανό της βρωμοφαινόλης (Bromophenol Blue)-Sigma 

Μεθανόλη (Methanol)-Fluka 

Μπλε του τρυπανίου (trypan blue)-Sigma 

Οξικό κάλιο (Potassium acetate)-BDH 

Πρωτεϊνάση - Κ (Proteinase K)-Sigma 

SDS (Sodium Dodecyl Sulphate)-BDH 

Taq πολυμεράση-Advanced Biotechnologies 

Τετραμεθυλ-αιθυλεν-διαμίνη (TEMED)-Sigma 

Tris βάση-BDH 

Triton X-100-Sigma 

Tween-20-Sigma 

Υδροξείδιο του νατρίου (Sodium Hydroxide)-BDH 

Υδροχλωρικό οξύ (Hydrochloric Acid)-BDH 

Υπερθειϊκό αμμώνιο (Ammonium Persulfate)-BRL 

Υπεροξείδιο του υδρογόνου (Hydrogen hyperoxide)-BDH 

Χλωριούχο ασβέστιο (Calcium Chloride)-BDH 

Χλωριούχο κάλιο (Potassium Chloride)-Fluka 

Χλωριούχο μαγνήσιο (Magnesium Chloride)-Fluka 

Χλωριούχο νάτριο (Sodium Chloride)-Fluka 
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Χλωροφόρμιο (Chloroform)-Fluka 

Φικόλλη (Ficoll)-Sigma 

Φαινόλη (Phenol)-BDH 

Φωσφορικό ασβέστιο, άνυδρο (Calcium Phosphate-Anhydrous)-BRL 

Φωσφορικό όξινο και δισόξινο νάτριο, (Sodium hydrogen-dihydrogen 

Phosphate)-BDH  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

9.1. ΠΑΡΒΟΙΟΣ - Β19 

9.1.1 Αποτελέσματα PCR ενίσχυσης 

 Από τα 102 δείγματα ιστών, προϊόντων αυτομάτων εκτρώσεων, 

που αναλύθηκαν για την παρουσία του γενετικού υλικού του παρβοιού 

- Β19, δύο περιπτώσεις αποδείχθηκε να είναι θετικές (εικόνα 9.1) 
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Εικόνα 9.1. Ανίχνευση του γονιδιώματος του DNA του παρβοϊού Β19 

με την τεχνική της PCR. Τα προϊόντα ενίσχυσης ηλεκτροφορήθηκαν σε 

γέλη αγαρόζης 2%. Λωρίδα Μ: δείκτης μοριακών βαρών μήκους 100 

ζεύγη βάσεων (bp), Λωρίδα 1: αρνητικό κοντρολ, Λωρίδα 2: θετικό 

κοντρόλ, Λωρίδες 3,4: θετικά δείγματα. 

9.1.2.  Κλινικά και εργαστηριακά στοιχεία των θετικών γυναικών 

για Παρβοιό - Β19 στο εκτρωτικό υλικό 

 Τα θετικά δείγματα εκτρωτικού υλικού για τον παρβοιό - Β19 

αντιστοιχούσαν σε δύο γυναίκες με ιατρικό ιστορικό πρόσφατης 

πιθανής λοίμωξης από τον υπό εξέταση ιό. Συγκεκριμένα στην 

διάρκεια της 4ης και 5ης εβδομάδας της κύησης αντίστοιχα, οι δύο 

έγκυες γυναίκες παρουσίασαν κλινική συνδρομή με χαρακτήρες 

ιογενούς προσβολής. Τα κυρίαρχα κλινικά συμπτώματα ήταν μυαλγία 

και αρθραλγία στην πρώτη από αυτές και κακουχία, αρθραλγία και 

πυρετός στην δεύτερη. Η διάρκεια της συνδρομής ήταν 3-4 ημέρες και 

στις δύο περιπτώσεις και δεν έλαβαν κάποια αγωγή, ούτε υπεβλήθησαν 

σε ιατρικές εξετάσεις. Οι αυτόματες εκτρώσεις έλαβαν χώρα τη 10η 

και 12η εβδομάδα της κύησης αντίστοιχα. Αυτές οι γυναίκες είχαν 

υποβληθεί στην αρχή της εγκυμοσύνης τους στον συνήθη έλεγχο, που 

περιλάμβανε κλινική εξέταση, υπερηχογραφική εξέταση και 

εργαστηριακό - αιματολογικό έλεγχο. Τα ευρήματα του ελέγχου αυτού 

ήταν αρνητικά για ανωμαλίες των έσω γεννητικών οργάνων, δεν 

υπήρχαν στοιχεία για λοίμωξη από στέλεχος της ομάδας STORCH 
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(σύφιλη, τοξόπλασμα, ερυθρά, κυτταρομεγαλοϊός και ερπητοϊός) και 

κλινικά ευρήματα για οποιοδήποτε συστηματικό νόσημα. Συνεπώς δεν 

υπήρξε κάποια εμφανής ή συνήθης αιτία για την αυτόματη διακοπή της 

κύησης που επακολούθησε. Επρόκειτο για γυναίκες 24 και 28 ετών 

αντίστοιχα με ελεύθερο μαιευτικό ιστορικό (χωρίς προηγούμενους 

τοκετούς, αυτόματες ή τεχνητές εκτρώσεις) και ελεύθερο 

γυναικολογικό ιστορικό. Δεν υπήρχε ιστορικό υπογονιμότητος και η 

σύλληψη ήταν αυτόματη. 

 Μετά την ολοκλήρωση της αυτομάτου εκτρώσεως 

επαναλήφθηκε ο πλήρης έλεγχος για ανάδειξη κάποιου πιθανού αιτίου 

διακοπής της κύησης με αρνητικά όμως αποτελέσματα. 

 Ειδικότερα όσον αφορά τους υπό εξέταση ιούς, οι ορολογικοί 

δείκτες ήταν αρνητικοί για οξεία ή ενεργό λοίμωξη από τον 

κυτταρομεγαλοϊό και τον ιό του απλού έρπητα τύπου 1 και 2. 

Αντιθέτως ήταν ενδεικτικοί οξείας λοίμωξης από τον παρβοϊό - Β19 

και στις δύο περιπτώσεις: ο τίτλος των ειδικών IgM αντισωμάτων ήταν 

υψηλά θετικός, ενώ τα ειδικά IgG αντισώματα απουσίαζαν στην πρώτη 

περίπτωση και ήταν ελαφρώς θετικά στη δεύτερη (πίνακας 9.1).  

 

Πίνακας 9.1. Συσχέτιση αποτελεσμάτων με τις τεχνικές PCR και 

ELISA για τον παρβοϊό B19 

 

Ανίχνευση DNA Ορολογικές Δοκιμασίες 

 

 IgM IgG 
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Παρβοϊός B19 + - 

Παρβοϊός B19 + + 

 
 

 Συμπερασματικά η κλινική εικόνα και οι ορολογικοί δείκτες 

υποδεικνύουν στις δύο αυτές περιπτώσεις πρωτοπαθή προσβολή των 

δύο εγκύων γυναικών από τον παρβοιό - Β19 στην αρχή του πρώτου 

τριμήνου της κύησης. Η επακόλουθος ιαιμία οδήγησε στην 

διαπλακουντιακή μεταφορά του ιού στο κύημα και το περιβάλλον του, 

όπως αποδεικνύει η ανεύρεση του γονιδιώματος του παρβοιού - Β19 

στο υλικό των αυτομάτων εκτρώσεων. Αποτελεί πολύ σοβαρό 

ενδεχόμενο το γεγονός οι αυτόματες αυτές εκτρώσεις να ήταν 

αποτέλεσμα της λοίμωξης από τον παρβοιό - Β19 με δεδομένη και την 

μη ανεύρεση άλλου πιθανού αιτιολογικού παράγοντα. 

 

9.1.3. Αποτελέσματα ορολογικών δοκιμασιών 

 Τα αποτελέσματα των ορολογικών δοκιμασιών που 

εφαρμόσθηκαν στις 102 γυναίκες με αυτόματο έκτρωση της μελέτης, 

για την ανίχνευση των ειδικών έναντι του παρβοιού - Β19 IgM και IgG 

αντισωμάτων, δείχνουν σε υψηλό ποσοστό (80,3%) την ύπαρξη 

ανοσίας στον εξεταζόμενο πληθυσμό (έγκυες γυναίκες 

αναπαραγωγικής ηλικίας). Η παρουσία δηλαδή IgG ειδικών 

αντισωμάτων υποδηλώνει παλαιότερη λοίμωξη - επαφή με τον ιό. Το 

ποσοστό των οροαρνητικών γυναικών ανέρχεται σε 9,8% - 10 

περιπτώσεις (πίνακας 9.2).  

 126



 

 

Πίνακας 9.2. Αποτελέσματα ορολογικών δοκιμασιών για τον παρβοϊό 

B19 

 

IgM IgG Ομάδα 

μελέτης 

% 

 

- - 10  9,8 

- + 82  80,3 

+ - 4  3,9 

+ + 6  5,9 

 
 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι δέκα περιπτώσεις γυναικών 

παρουσιάζουν IgM ειδικά αντισώματα θετικά έναντι του ιού, και έξι 

από αυτές με συνοδεία IgG θετικών αντισωμάτων. Οι παραπάνω 

δείκτες είναι κατ' αρχήν ενδεικτικοί λοίμωξης από τον ιό. Όμως μόνο 

σε δύο από αυτές τις περιπτώσεις η εφαρμογή της PCR ανίχνευσε το 

γονιδίωμα του ιού στο εκτρωτικό υλικό. Σε αυτές αφενός 

επιβεβαιώθηκε η λοίμωξη και η επακόλουθος ιαιμία και αφετέρου 

υποδεικνύεται το πλέον πιθανό παθογενετικό αίτιο για την πρόκληση 

της αυτομάτου εκτρώσεως. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η ερμηνεία 

των θετικών για λοίμωξη ορολογικών δεικτών είναι σχετικά δυσχερής. 

Πιθανά σε κάποιες περιπτώσεις να υπήρξε ήπια, ασυμπτωματική 

λοίμωξη από τον παρβοιό - Β19, με δεδομένο και τον επιδημικό 

χαρακτήρα που λαμβάνουν οι λοιμώξεις από τον συγκεκριμένο ιό.  
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 Η απουσία θετικών ευρημάτων της εφαρμογής της PCR στο 

εκτρωτικό υλικό υποδηλώνει εξάλλου το γεγονός ότι διαπλακουντιακή 

προσβολή δεν συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις λοίξωξης της εγκύου 

και όπως προαναφέρθηκε, εκτιμάται ότι λαμβάνει χώρα μέχρι και το 

33% των περιπτώσεων (PHLSWPFD, 1990). Στο δικό μας υλικό, αν 

θεωρηθούν όλες οι περιπτώσεις με θετικούς ορολογικούς δείκτες 

πραγματικές λοιμώξεις από τον παρβοϊό-Β19, ο ρυθμός 

διαπλακουντικής λοίμωξης είναι 20%. Σε άλλες περιπτώσεις και 

ιδιαίτερα σε εκείνες με την ταυτόχρονη εμφάνιση IgM και IgG 

αντισωμάτων έναντι του ιού, είναι πιθανό η λοίμωξη να έχει προ 

πολλού παρέλθει, ο ιός να έχει εξουδετερωθεί και απλά να παραμένουν 

θετικά τα ειδικά αντισώματα. Σε αυτή την περίπτωση είναι προφανές 

ότι η εφαρμογή της PCR στο εκτρωτικό υλικό θα έχει αρνητικά 

αποτελέσματα στην αναζήτηση του ιού. 

 Τέλος δεν πρέπει να αγνοηθεί το ότι κάποια από τα 

αποτελέσματα αυτά είναι πιθανά ψευδώς θετικά ή είναι αποτέλεσμα 

διασταυρούμενων, με άλλους ιούς, αντιδράσεων. Είναι γνωστό ότι τα 

παραπάνω αποτελούν σημαντικά μειονεκτήματα των ορολογικών 

τεχνικών ακόμη και των πλέον σύγχρονων. 

 

9.2. ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΣ 

9.2.1. Αποτελέσματα PCR ενίσχυσης 

 Το γενετικό υλικό του κυτταρομεγαλοϊού δεν ανιχνεύθηκε σε 

καμία από τις 102 περιπτώσεις αυτομάτων εκτρώσεων που 

εξετάσθηκαν με την εφαρμογή της τεχνικής της αλυσιδωτής 
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αντίδρασης με πολυμεράση. Τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά και στις 

τέσσερις περιπτώσεις γυναικών με ορολογικούς δείκτες ενδεικτικούς 

πρόσφατης λοίμωξης από τον ιό. 

 

9.2.2. Αποτελέσματα ορολογικών δοκιμασιών 

 Οι ορολογικές δοκιμασίες που εφαρμόσθηκαν για την ανίχνευση 

στον ορό των 102 γυναικών με αυτόματο έκτρωση των ειδικών έναντι 

του κυτταρομεγαλοϊού αντισωμάτων, έδειξαν την ύπαρξη σε μεγάλο 

ποσοστό (84,3%), ειδικών IgG αντισωμάτων ενδεικτικών παλαιότερης 

λοίμωξης - επαφής με τον ιό. Πολύ μικρότερο ήταν το ποσοστό των 

οροαρνητικών γυναικών (11,7%), ενώ σε 4 περιπτώσεις (3,8%) 

υπήρχαν ειδικά IgM αντισώματα έναντι του ιού (πίνακας 9.3). Σε δύο 

περιπτώσεις από τις τελευταίες, συνοδεύονταν από ταυτόχρονη 

παρουσία ειδικών IgG αντισωμάτων και σε άλλες δύο όχι. Στις 

τέσσερις αυτές περιπτώσεις με τους ορολογικούς δείκτες ενδεικτικούς 

λοίμωξης από τον ιό, δεν υπήρχε κλινική εικόνα πρόσφατης ιογενούς 

λοίμωξης. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής της αντίδρασης με 

πολυμεράση ήταν - όπως προαναφέρθηκε - αρνητικά για την παρουσία 

του ιού στο εκτρωτικό υλικό. Συνεπώς μπορεί να θεωρηθούν ως 

περιπτώσεις ήπιας πρωτοπαθούς λοίμωξης, χωρίς διαπλακουντιακή 

προσβολή του κυήματος (οι περιπτώσεις με IgM θετικά αντισώματα) 

και ως δευτεροπαθείς επαναλοιμώξεις (οι περιπτώσεις με IgM και IgG 

θετικά αντισώματα), ή ως λοιμώξεις σε αποδρομή με απουσία πλέον 

του ιού και παραμονή μόνο θετικού του τίτλου των αντισωμάτων. Η 

πιθανότητα ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων και ιδιαίτερα 
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διασταυρούμενων αντιδράσεων με άλλους ιούς, δεν μπορεί να 

αποκλεισθεί, ιδιαίτερα μάλιστα εφόσον πρόκειται για ιό της ομάδας 

του έρπητα όπου τέτοια φαινόμενα είναι αρκετά συνήθη. 

 

Πίνακας 9.3. Αποτελέσματα ορολογικών δοκιμασιών για τον 

κυτταρομεγαλοϊό 

 

IgM IgG Ομάδα μελέτης  % 

 

- - 12  11,7 

- + 86  84,3 

+ - 2    1,9 

+ + 2    1,9 

 
 

 

9.3. ΙΟΣ ΤΟΥ ΘΗΛΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

9.3.1. Αποτελέσματα PCR ενίσχυσης 

 Η εφαρμογή της αλυσιδωτής αντίδρασης με πολυμεράση στο 

εκτρωτικό υλικό 102 περιπτώσεων γυναικών με αυτόματο έκτρωση για 

την αναζήτηση του γονιδιώματος του ιού του θηλώματος του 

ανθρώπου (HPV) ήταν αρνητική σε όλες τις περιπτώσεις. 

 

9.4. ΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ ΕΡΠΗΤΑ 

9.4.1. Αποτελέσματα PCR ενίσχυσης 
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 Από τους 102 ιστούς, προϊόντα αυτομάτων εκτρώσεων που 

αναλύθηκαν για την παρουσία του DNA του HSV, τρεις περιπτώσεις 

ήταν θετικές. Οι δύο αναφέρονται στον τύπο 2 και η άλλη στον τύπο 1 

του ιού (Εικόνα 9.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 9.2. Ανίχνευση και τυποποίηση του ιού HSV. Τα προϊόντα της 

αντίδρασης PCR έχουν μήκος 110 και 93 bp για τον HSV-1 και HSV-2 

αντίστοιχα και αναλύονται σε πήκτωμα αγαρόζης 3%. Λωρίδες 1,4: 

δείγματα θετικά για τον ιό HSV-2, Λωρίδα 2: δείγμα θετικό για τον ιό 

HSV-1, Λωρίδα 3: δείγμα αρνητικό, Λωρίδα Μ: δείκτης μοριακών 

βαρίων pUC18/HaeIII. 
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9.4.2.  Κλινικά και εργαστηριακά στοιχεία των θετικών γυναικών 

για HSV στο εκτρωτικό υλικό 

 Τα θετικά δείγματα για την ανίχνευση του γενετικού υλικού του 

ιού του απλού έρπητα στο υλικό των αυτομάτων εκτρώσεων 

προέρχονται από 3 γυναίκες με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό και 

απουσία συστηματικής νόσου. Δεν αναφέρουν συμπτωματολογία 

πρόσφατης ή παλαιότερης ερπητικής λοίμωξης της περιστοματικής 

χώρας ή των γεννητικών οργάνων. Η κλινική εξέταση ήταν αρνητική 

για την παρουσία βλαβών ενδεχόμενης ερπητικής βλάβης στα έξω και 

έσω γεννητικά όργανα, στον στοματοφάρυγγα και τα χείλη, τους 

όνυχες και τους οφθαλμούς. 

 Πρόκειται για γυναίκες ηλικίας 24, 31 και 40 ετών αντίστοιχα. 

Οι δύο πρώτες αναφέρουν ένα φυσιολογικό τοκετό και η τρίτη δύο. 

Δεν είχαν στο παρελθόν παρουσιάσει άλλη αυτόματο ή τεχνητή 

έκτρωση. Οι παρούσες αυτόματες εκτρώσεις έλαβαν χώρα την 10η, 

10η και 12η εβδομάδα της κύησης αντίστοιχα. Στις δύο από αυτές τις 

περιπτώσεις, όπου ανιχνεύθηκε στο εκτρωτικό υλικό ο τύπος 2 του ιού, 

ο υπερηχογραφικός έλεγχος είχε την εικόνα ″κενού σάκου″ (blighted 

ovum). Και οι τρεις γυναίκες είχαν υποβληθεί στην πρώτη τους 

επίσκεψη (στην Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου) στον συνήθη έλεγχο με 

υπερηχογράφημα εγκύμονος μήτρας, δοκιμασίες αναζήτησης 

ορολογικών δεικτών λοίμωξης από μικροοργανισμό της ομάδας 

STORCH (σύφιλη, τοξοπλάσμωση, ερυθρά, κυτταρομεγαλοϊός και ιός 
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του απλού έρπητα) και τον υπόλοιπο κλινικοεργαστηριακό έλεγχο. Ο 

έλεγχος επαναλήφθηκε κατά τη διάγνωση της αυτόματου εκτρώσεως 

και ήταν αρνητικός για ευρήματα που να συνηγορούν για ανατομικές 

ανωμαλίες της μήτρας, συστηματικά νοσήματα ή ύπαρξη λοίμωξης 

που θα μπορούσαν ενδεχομένως να είχαν συνεισφέρει στη πρόκληση 

της αυτομάτου εκτρώσεως. 

 

9.4.3.  Αποτελέσματα των ορολογικών δοκιμασιών των θετικών 

γυναικών για HSV στο εκτρωτικό υλικό 

 Τα αποτελέσματα των ορολογικών δοκιμασιών για την 

ανίχνευση των ειδικών IgM και IgG αντισωμάτων στον τύπο 1 και 2 

του ιού του απλού έρπητα ήταν ενδεικτικά για δευτεροπαθή λοίμωξη 

από τον ιό σε δύο περιπτώσεις (περιπτώσεις 1 και 2) και παλαιότερης 

λοίμωξης στην άλλη (περίπτωση 3) όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 

9.4.  

 

Πίνακας 9.4. Συσχέτιση αποτελεσμάτων με τις τεχνικές PCR και 

ELISA για τον ιό του απλού έρπητα τύπου 1 και 2. 

 Ορολογικές Δοκιμασίες 

 

 HSV-1 HSV-2 

Ανίχνευση DNA IgM IgG IgM IgG 

HSV-1 + + - + 

HSV-2 + + + + 

HSV-2 - + - + 
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 Η πιθανότητα διασταυρούμενων αντιδράσεων μεταξύ των δύο 

τύπων του ιού δεν μπορεί να αποκλεισθεί. Η παρουσία των ειδικών 

IgG αντισωμάτων υποδεικνύει ότι λοίμωξη από τον ιό του απλού 

έρπητα, πολύ πιθανά ασυμπτωματική, έλαβε χώρα στο παρελθόν, ίσως 

και στην διάρκεια της παιδικής ηλικίας. Πιθανά μια πρόσφατη 

δευτεροπαθής λοίμωξη οδήγησε σε ιαιμία και στην είσοδο του ιού στο 

περιβάλλον της κύησης, προφανώς προσβάλλοντας το έμβρυο και τους 

υπόλοιπους ιστούς της εγκυμοσύνης (τροφοβλάστη, χόριο, φθαρτό) 

όπως αποδεικνύει η ανίχνευση του ιού με την εφαρμογή της 

αντίδρασης με πολυμεράση. Η λοίμωξη ήταν ασυμπτωματική και 

προήλθε είτε από επανενεργοποίηση του ιού υπό την επίδραση 

εκλυτικού-ών παραγόντων είτε από εξωγενή επαναλοίμωξη. 

Συμπερασματικά οι ορολογικές δοκιμασίες που εφαρμόσθηκαν, δεν 

ήταν ικανές να ανιχνεύσουν την λοίμωξη σε μια περίπτωση (3η του 

πίνακα) και ήταν απλά ενδεικτικές της επαναλοίμωξης από τον ιό στις 

άλλες δύο περιπτώσεις. 

 

9.4.4.  Συσχέτιση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της 

αλυσιδωτής αντίδρασης με πολυμεράση και των ορολογικών 

δοκιμασιών 

 Η ανίχνευση του γονιδιώματος του ιού στο υλικό της αυτόματης 

έκτρωσης με την εφαρμογή της PCR μπορεί να συνοδεύεται με μια 
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ποικιλία ορολογικών δεικτών και πάντως όχι απαραίτητα ενδεικτικών 

της λοίμωξης και της διαπλακουντιακής προσβολής του κυήματος.  

 Στην πρώτη περίπτωση, η παρουσία του τύπου 1 του ιού στο 

εκτρωτικό υλικό, συνοδεύεται από ορολογική εικόνα ενδεικτική 

δευτεροπαθούς λοίμωξης ή επανενεργοποίησης του ιού. Στην δεύτερη 

περίπτωση, η παρουσία του τύπου 2 του ιού στο εκτρωτικό υλικό 

συνοδεύεται από ορολογικούς δείκτες επανενεργοποίησης του ιού 

αλλά και με σοβαρή πιθανότητα διασταυρούμενης αντίδρασης μεταξύ 

των δύο τύπων του ιού. Στην τρίτη τέλος περίπτωση, παρά την 

απόδειξη παρουσίας του ιού στο εκτρωτικό υλικό οι ορολογικοί 

δείκτες είναι ενδεικτικοί παλαιάς λοίμωξης από τον ιό και δεν 

υποδεικνύουν οποιαδήποτε δραστηριότητα αναζωπύρωσης ή 

δευτεροπαθούς εξωγενούς λοίμωξης (Πίνακας 9.4). 

 

9.4.5. Αποτελέσματα ορολογικών δοκιμασιών 

 Τα αποτελέσματα των ορολογικών δοκιμασιών που 

εφαρμόσθηκαν για την ανίχνευση των ειδικών αντισωμάτων έναντι του 

τύπου 1 και 2 του ιού του απλού έρπητα, δείχνουν κατ' αρχήν την 

συχνή παρουσία των ειδικών IgG αντισωμάτων. Το 88,1% των 

γυναικών με αυτόματο έκτρωση φέρουν IgG αντισώματα έναντι του 

τύπου 1 του ιού και το 83,3% αυτών έναντι του τύπου 2 του ιού. Τα 

ποσοστά αυτά υποδεικνύουν την υψηλή συχνότητα παλαιότερης 

επαφής-λοίμωξης του γενικού πληθυσμού από τους δύο τύπους του ιού 

(πίνακας 9.5). 
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 Σε σημαντικό τμήμα των γυναικών με αυτόματο έκτρωση 

παρουσιάζονται ορολογικοί δείκτες ενδεικτικοί επανενεργοποίησης ή 

επαναλοίμωξης από τον ιό. Σε 18 (17,6%) περιπτώσεις ανευρέθηκαν 

ταυτόχρονα θετικά IgM και IgG ειδικά αντισώματα έναντι του τύπου 1 

του ιού και σε 14 (13,7%) περιπτώσεις έναντι του τύπου 2 του ιού. 

Θεωρούμε ότι η ταυτόχρονη ανίχνευση IgM και IgG ειδικών 

αντισωμάτων είναι ενδεικτική δευτεροπαθούς μάλλον παρά 

πρωτοπαθούς λοίμωξης, λαμβάνοντας υπόψιν την απουσία ύποπτης 

κλινικής συμπτωματολογίας, την κατάσταση της εγκυμοσύνης που 

ευνοεί την επανενεργοποίηση του ιού, την φυσική πορεία των 

ερπητικών λοιμώξεων (αναζωπύρωση από λανθάνουσα κατάσταση 

μετά από πρωτοπαθή λοίμωξη) και τέλος το υψηλό ποσοστό 

παρουσίας τέτοιων αποτελεσμάτων. Εντούτοις δεν θα μπορούσε να 

αποκλεισθεί η πιθανότητα μια ασυμπτωματικής πρωτοπαθούς 

λοίμωξης σε κάποιες των περιπτώσεων.  

 

Πίνακας 9.5. Αποτελέσματα ορολογικών δοκιμασιών για τον ιό του 

απλού έρπητα τύπου 1 και 2 

 

HSV 1 

 

IgM IgG Ομάδα μελέτης % 
- + 73  71,5 

+ + 18  17,6 

+ - 0  - 
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- - 11 10,8 

 

HSV 2 

 

IgM IgG Ομάδα μελέτης % 
- + 71  69,6 

+ + 14  13,7 

+ - 1  1 

- - 16  15,6 

 
 

Η εφαρμογή όμως στη συνέχεια της τεχνικής της αλυσιδωτής 

αντίδρασης με πολυμεράση στο υλικό των αυτομάτων εκτρώσεων 

αυτών των γυναικών, ήταν αρνητική για την ανίχνευση του 

γονιδιώματος του ιού, εκτός βέβαια από δύο περιπτώσεις (η 1η και η 

2η του πίνακα 9.4). Υπήρχε μια μόνο περίπτωση από τις γυναίκες με 

αυτόματο έκτρωση όπου οι ορολογικοί δείκτες ήταν ενδεικτικοί 

πρωτοπαθούς λοίμωξης από τον τύπο 2 του ιού (IgM θετικά 

αντισώματα και IgG αρνητικά). Εντούτοις δεν υπήρχαν ανάλογα 

κλινικά συμπτώματα και η εφαρμογή της PCR στο εκτρωτικό υλικό 

ήταν αρνητική για την παρουσία του ιού. Τέλος πρέπει να 

υπογραμμισθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις υπήρχαν ενδείξεις 

διασταυρούμενων αντιδράσεων ανάμεσα στους δύο τύπους του ιού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Στην μελέτη αυτή γίνεται προσπάθεια διερεύνησης του ρόλου 

ορισμένων ιών στην αιτιοπαθογένεια των αυτομάτων εκτρώσεων. 

Πρόκειται για τέσσερις ιδιαίτερα διαδεδομένους στη φύση ιούς, ο 

καθένας από τους οποίους ενδιαφέρει ξεχωριστά τον χώρο της 

Μαιευτικής και Γυναικολογίας. 

 Ο παρβοϊός-Β19 αποτελεί αίτιο εμβρυϊκού ύδρωπα και 

ενοχοποιείται για ενδομήτριους θανάτους στο δεύτερο και τρίτο 

τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Η βλαπτική του δράση οφείλεται στην 

καταστολή της παραγωγής ερυθροκυττάρων από το μυελό των οστών 

του εμβρύου, με επακόλουθο εξεσημασμένη αναιμία, καρδιακή 

ανεπάρκεια και ανάπτυξη ύδρωπα. Δεν έχει όμως διασαφηνισθεί αν ο 

παραπάνω ή ενδεχομένως και άλλοι μηχανισμοί μπορούν να 

οδηγήσουν σε διακοπή της κύησης στην διάρκεια του πρώτου 

τριμήνου. 

 Ο ιός του απλού έρπητα (HSV) και ιδιαίτερα ο τύπος 2, είναι 

γνωστό ότι ευθύνεται για σοβαρή συγγενή νεογνική λοίμωξη, με 

μόλυνση του νεογνού κατά την περιγεννητική κυρίως περίοδο. Τα 

στοιχεία που υπάρχουν για ενδεχόμενη συσχέτισή του με την 

πρόκληση αυτομάτων εκτρώσεων είναι αντικρουόμενα και βασίζονται 

κυρίως σε επιδημιολογικού χαρακτήρα μελέτες. Αυτό ισχύει και για 
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τον κυτταρομεγαλοϊό (CMV), ο οποίος αποτελεί το συχνότερο αίτιο 

πρόκλησης συγγενών ανωμαλιών από μικροοργανισμό. Συνεπώς οι 

παραπάνω ιοί έχουν συσχετισθεί με δυσμενή επίδραση στην 

εγκυμοσύνη κυρίως μέσω βλαβών στην εμβρυϊκή ανάπτυξη, χωρίς 

όμως να έχει διευκρινισθεί αν οδηγούν με αυξημένη συχνότητα σε 

αυτόματη διακοπή της κύησης τις πρώτες είκοσι εβδομάδες. 

Αντιθέτως, ο τελευταίος ιός που εξετάζεται στην παρούσα μελέτη, ο 

ιός του θηλώματος του ανθρώπου (HPV), δεν έχει έως τώρα άμεσα 

ενοχοποιηθεί για εμβρυοπαθογόνο δράση ή βλαπτική επίδραση στην 

εξέλιξη της εγκυμοσύνης. Ανευρίσκεται όμως συχνά στα κύτταρα του 

κατώτερου γεννητικού σωλήνα της γυναίκας, προκαλώντας 

δυσπλαστικές αλλοιώσεις του τραχήλου και του κόλπου. Εξετάζεται αν 

η συχνή του αυτή εμφάνιση στο γυναικείο γεννητικό σύστημα 

σχετίζεται και με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αυτομάτων εκτρώσεων. 

 Οι μελέτες που υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία για 

ενδεχόμενη εκτρωτική δράση των υπό εξέταση ιών, καταλήγουν σε 

εντελώς διαφορετικά συμπεράσματα και προκαλούν έντονες 

αμφισβητήσεις, ενώ για τον ιό HPV ελλείπουν εντελώς. Οι 

περισσότερες έχουν επιδημιολογικό χαρακτήρα, υποδεικνύοντας τον 

εκτρωτικό ή όχι ρόλο του ιού με βάση την συχνότητα εμφάνισης 

αυτομάτων εκτρώσεων σε προσβεβλημένες έγκυες γυναίκες. Τα 

αλληλοσυγκρουόμενα συμπεράσματα ερμηνεύονται επίσης σε ένα 

βαθμό, από τις διαφορετικές διαγνωστικές τεχνικές που 

χρησιμοποιήθηκαν στις μελέτες αυτές, πολλές από τις οποίες είχαν 

μειωμένη ευαισθησία ή στηριζόταν στην έμμεση ανίχνευση του ιού 
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μέσω αναζήτησης ειδικών αντισωμάτων, πρωτεϊνών και αντιγόνων 

στον ορό της εγκύου. Αυτές οι διαγνωστικές μέθοδοι είναι γνωστό - 

όπως έχει ήδη αναφερθεί προηγούμενα - ότι παρουσιάζουν υψηλό 

ποσοστό ψευδώς θετικών ή αρνητικών αποτελεσμάτων, λόγω 

διασταυρούμενων αντιδράσεων, εξάρτησης από την ανοσολογική 

ανταπόκριση της εγκύου, τον χρόνο της λοίμωξης κ.τ.λ. Τέλος η 

σοβαρότερη ίσως αδυναμία των περισσότερων μελετών που 

διερευνούν την αιτιολογική σχέση των ιογενών λοιμώξεων με την 

παθογένεια των αυτομάτων  εκτρώσεων, προέρχεται από το γεγονός 

ότι δεν ελέγχουν την παρουσία και την δράση του ιού στο κύημα και το 

περιβάλλον του (τροφοβλάστη, λάχνες, υμένες), δεν ανιχνεύουν 

δηλαδή άμεσα τον ιό στο βιολογικό υλικό της κύησης. 

 Είναι γνωστό ότι η λοίμωξη της εγκύου από μικροοργανισμό δεν 

συνοδεύεται απαραίτητα από διαπλακουντιακή προσβολή του 

κυήματος και ότι η μεταφορά του παθογόνου στο περιβάλλον της 

κύησης, μπορεί να αποτραπεί από μηχανισμούς προστασίας όπως ο 

διαπλακουντιακός φραγμός, η χυμική και κυτταρική άνοσος απάντηση 

κ.τ.λ. Από την άλλη υπάρχει το ενδεχόμενο της τοπικής παρουσίας του 

λοιμογόνου παράγοντα στον περιβάλλοντα χώρο της κύησης ή και στα 

ανατομικά στοιχεία αυτής μέσω π.χ. ανιούσας λοίμωξης, χωρίς την 

εμφάνιση άλλων συμπτωμάτων ή ενδείξεων προσβολής της εγκύου. 

 Με την παρούσα μελέτη, επιχειρείται η αναζήτηση των υπό 

εξέταση ιών στα βιολογικά προϊόντα της κύησης που λαμβάνονται 

μετά την εμφάνιση της αυτομάτου εκτρώσεως. Ερευνάται δηλαδή 

άμεσα η παρουσία του ιού στο εκτρωτικό υλικό, στοιχείο που μπορεί 
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σε σημαντικό βαθμό να τεκμηριώσει την δυνητική βλαπτική του 

επίδραση στο κύημα και την αιτιολογική του σχέση με την διακοπή της 

κύησης. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται με τη χρήση νεώτερων 

τεχνικών της Μοριακής Βιολογίας και ειδικά της αλυσιδωτής 

αντίδρασης με πολυμεράση (PCR), που επιτρέπει με μεγάλη 

ευαισθησία την ανίχνευση έστω και ελάχιστων ποσοτήτων του 

γενετικού υλικού του υπό αναζήτηση ιού στο βιολογικό υλικό. Με την 

εφαρμογή της PCR τεχνικής ξεπερνιούνται σοβαρές δυσκολίες, σαν 

αυτές που περιγράφηκαν προηγούμενα, οι οποίες οδήγησαν 

μακροχρόνιες ερευνητικές προσπάθειες σε μάλλον ασαφή 

συμπεράσματα για την εκτρωτική δράση των συχνά απαντούμενων στο 

γυναικείο πληθυσμό ιών, που πραγματεύεται  η παρούσα μελέτη. 

 Με την μελέτη αυτή και παράλληλα με την εφαρμογή της PCR 

τεχνικής στο υλικό των αυτομάτων  εκτρώσεων, εξετάζονται και τα 

αποτελέσματα ορολογικών δοκιμασιών αναζήτησης αντισωμάτων 

έναντι των υπό εξέταση ιών, στο περιφερικό αίμα των γυναικών με 

αυτόματο έκτρωση και επιχειρείται μια συσχέτιση με τα αποτελέσματα 

της PCR ενίσχυσης. Οι δοκιμασίες αυτές είναι ευρύτατα 

χρησιμοποιούμενες και αποτελούν την μέθοδο πρώτης γραμμής 

διάγνωσης των ιογενών λοιμώξεων μέχρι και σήμερα, παρά την 

ύπαρξη σοβαρών μειονεκτημάτων που έχουν προαναφερθεί. 

Χρησιμοποιήσαμε τις νεώτερες τεχνικές της ELISA και του έμμεσου 

ανοσοφθορισμού, που θεωρούνται ότι διαθέτουν μεγαλύτερη 

ευαισθησία και μικρότερο ποσοστό ψευδών αποτελεσμάτων. Ο ιός 
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HPV δεν ελέγχθηκε με αναζήτηση αντισωμάτων στον ορό, λόγω 

έλλειψης αξιόπιστης και καθιερωμένης διαγνωστικής τεχνικής. 

 Με την επιλογή των κατάλληλων εκκινητών (primers) και την 

εφαρμογή της PCR τεχνικής, ανιχνεύσαμε το γονιδίωμα του παρβοϊού-

Β19 σε δύο περιπτώσεις  αυτομάτων εκτρώσεων, στις οποίες τα 

κλινικά στοιχεία καθώς και οι ορολογικές δοκιμασίες (θετικά IgM 

αντισώματα στον ορό), συνηγορούσαν για πρόσφατη λοίμωξη από τον 

ιό. Συνεπώς με την χρησιμοποίηση της PCR τεχνικής επιβεβαιώθηκε η 

λοίμωξη από τον παρβοϊό-Β19, καθώς και η διαπλακουντιακή 

προσβολή του κυήματος και υποδεικνύεται το πλέον πιθανό αίτιο 

διακοπής της κύησης στις δύο αυτές περιπτώσεις.  

 Τίθεται όμως το ζήτημα της ερμηνείας των υπόλοιπων (οκτώ) 

περιπτώσεων α.ε., με θετική παρουσία IgM αντισωμάτων στο 

περιφερικό αίμα της μητέρας και αρνητικής PCR ενίσχυσης του ιού 

στο εκτρωτικό υλικό. Η θεώρηση ορισμένων αποτελεσμάτων ως 

ψευδώς θετικών ή ως συνέπεια διασταυρούμενων αντιδράσεων πιθανά 

αποτελεί μια πρώτη ερμηνεία, όχι όμως αυταπόδεικτη. Αν αντιθέτως η 

παρουσία των IgM αντισωμάτων θεωρηθεί ως ένδειξη πραγματικής 

λοίμωξης από τον ιό, συνάγεται ότι ο ρυθμός διαπλακουντιακής 

μεταφοράς του παρβοϊού-Β19 είναι 20% και είναι κοντά στα ποσοστά 

άλλων μελετών όπως προαναφέρθηκε. Τέλος, η παραδοχή ότι ο θετικός 

τίτλος αντισωμάτων στον ορό είναι προϊόν μιας επιμένουσας 

ορολογικής απάντησης του οργανισμού σε μια ήδη αποδραμούσα 

λοίμωξη από τον παρβοϊό-Β19, είναι λογική αλλά και χαρακτηριστικό 

παράδειγμα της διαγνωστικής ανεπάρκειας των ορολογικών τεχνικών. 
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Σε κάθε περίπτωση πάντως, διαφαίνεται η πολύτιμη βοήθεια που 

μπορεί να προσφέρει η εφαρμογή της PCR τεχνικής στην διασαφήνιση 

τέτοιων περιπτώσεων: η ανεύρεση του γονιδιώματος του ιού στο 

εκτρωτικό υλικό οδηγεί προς την κατεύθυνση της πιθανής 

ενοχοποίησης του για την διακοπή της κύησης, ενώ η απουσία του 

συνεπάγεται είτε ψευδή εικόνα λοίμωξης, είτε αδυναμία εισόδου του 

ιού στο περιβάλλον της κύησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μας, ο 

παρβοϊός-Β19 μπορεί να οδηγήσει σε ένα μικρό αριθμό περιπτώσεων 

σε πρόωρη διακοπή της κύησης, αλλά δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως 

″μείζων″ εκτρωτικός παράγοντας. Ο μηχανισμός του εμβρυϊκού 

θανάτου πιθανά να διαφέρει από αυτόν που περιγράφηκε πρωτύτερα, 

της αναιμίας και του εμβρυϊκού ύδρωπα, αφού πρόκεται για αρχικά 

στάδια της εμβρυϊκής ανάπτυξης και πιθανά να σχετίζεται με μια 

γενικότερη εμβρυοτοξική δράση του ιού. 

 Διερευνήσαμε το ρόλο του ιού του απλού έρπητα στην 

αιτιοπαθογένεια των αυτομάτων εκτρώσεων χρησιμοποιώντας την 

PCR τεχνική. Από τις 102 περιπτώσεις α.ε. που ελέγχθησαν, στις τρεις 

ανιχνεύσαμε το γονιδίωμα του ιού. Με τις ορολογικές δοκιμασίες που 

επίσης εφαρμόσαμε, επιχειρήσαμε την συσχέτιση των αποτελεσμάτων 

της PCR ενίσχυσης και της παρουσίας ειδικών αντισωμάτων έναντι του 

ιού, στον ορό των γυναικών με α.ε. Ο ιός του απλού έρπητα κατέχει 

ορισμένες κλινικές ιδιότητες και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 

οδήγησαν κάποιους ερευνητές να υποστηρίξουν ότι ένα σημαντικό 

ποσοστό του αριθμού των α.ε. άγνωστης αιτιολογίας μπορεί να 

οφείλεται σε δράση του HSV. Ως DNA ιός, είναι πιθανό να προκαλεί 
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μεταλλάξεις μέσω της ενσωμάτωσης του στο γενετικό υλικό των 

εμβρυϊκών κυττάρων-ξενιστών, με σοβαρές συνέπειες στην 

φυσιολογική εμβρυϊκή κυτταρική ανάπτυξη και διαφοροποίηση. Ο ιός 

έχει επίσης την ικανότητα της παραμονής σε λανθάνουσα κατάσταση 

σε κύτταρα-ιστούς του οργανισμού και υφίσταται περιοδικά 

αναζωπυρώσεις κάτω από την επίδραση ποικίλων εκλυτικών 

παραγόντων. Η ίδια η κατάσταση της εγκυμοσύνης πιθανά να 

προδιαθέτει σε επανενεργοποίηση του ιού λόγω της μείωσης της 

κυτταρικής ανοσίας που είναι κυρίως υπεύθυνη για την ανοσολογική 

απάντηση έναντι των ιών. Επιπρόσθετα η αυξημένη παραγωγή 

προσταγλανδινών στην αρχή της κύησης, με την τοπική και 

γενικευμένη ανοσοκαταστολή που προκαλεί προκειμένου να 

αποφευχθεί η απόρριψη του κυήματος, πιθανά ευνοεί την 

επανενεργοποίηση του ιού μέσω της αύξησης της λοιμογόνου του 

δύναμης (virulence). Το τελευταίο αποδεικνύεται και από την δική μας 

μελέτη αφού σε ένα σημαντικό ποσοστό και για τους δύο τύπους του 

ιού (17,6% για τον HSV-1 και 13,7 για τον HSV-2), ανιχνεύθηκαν 

ορολογικοί δείκτες ενδεικτικοί πιθανότατα επανενεργοποίησης του ιού, 

δηλαδή ταυτόχρονη ανίχνευση IgM και IgG ειδικών αντισωμάτων με 

απουσία κλινικής συμπτωματολογίας. 

 Η παρουσία του HSV στο εκτρωτικό υλικό, ανιχνεύθηκε σε 

τρεις περιπτώσεις γυναικών, με παρουσία αντισωμάτων ενδεικτικών 

παλαιότερης λοίμωξης - επαφής από τον ιό και απουσία εμφανών 

κλινικών εκδηλώσεων πρόσφατης ερπητικής λοίμωξης. Συνεπώς όσον 

αφορά τις HSV λοιμώξεις στην διάρκεια της εγκυμοσύνης, ακόμη και 
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μια δευτεροπαθής ή υποκλινική λοίμωξη μπορεί να οδηγήσει σε 

μεταφορά του ιού στο κύημα και κατ' επέκτασιν ο πιθανός 

αιτιολογικός ρόλος του HSV σε ορισμένες περιπτώσεις α.ε. πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψιν. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι, η παρουσία 

ειδικών αντισωμάτων δεν προστατεύει την έγκυο γυναίκα από μία 

δευτεροπαθή λοίμωξη, αποτέλεσμα είτε της αναζωπύρωσης του 

λανθάνοντος σε κύτταρα του οργανισμού ιού, είτε εξωγενούς 

επαναμόλυνσης. Η δευτεροπαθής λοίμωξη μπορεί να επιφέρει 

ενδομήτρια μόλυνση του εμβρύου, με συνέπειες αυτόματη διακοπή της 

κύησης, όπως αποδεικνύει η παρούσα μελέτη, η σοβαρής μορφής 

δυσπλαστικές βλάβες του εμβρύου. Εντούτοις είναι γνωστό ότι οι 

περισσότερες περιπτώσεις συγγενούς ερπητικής λοίμωξης, οφείλονται 

σε μόλυνση του νεογνού στην περιγεννητική περίοδο, κατά την δίοδο 

του νεογνού από τον γεννητικό σωλήνα. Έχει υποστηριχθεί ότι το 70% 

των νεογνών με συγγενή ερπητική λοίμωξη, γεννιέται από μητέρες είτε 

ασυμπτωματικές είτε με υψηλό τίτλο IgG ειδικών στον ιό 

αντισωμάτων. Η μελέτη αυτή υποδεικνύει ότι και αυτόματες εκτρώσεις 

μπορούν να προκληθούν από τον HSV σε αυτό τον πληθυσμό των 

εγκύων γυναικών. 

 Εντούτοις, από τις 18 περιπτώσεις αυτομάτων εκτρώσεων με 

ορολογικούς δείκτες ενδεικτικούς επανενεργοποίησης του τύπου 1 του 

ιού, μόνο σε μία ανιχνεύθηκε το γονιδίωμα του ιού στο εκτρωτικό 

υλικό. Από τις 14 αντίστοιχες περιπτώσεις για τον τύπο 2 του ιού, σε 

επίσης μία ανιχεύθηκε το DNA του ιού. Προσπαθώντας να 

ερμηνεύσουμε τα αποτελέσματα αυτά, θεωρήσαμε ότι στις 
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περισσότερες περιπτώσεις η επανενεργοποίηση του HSV αποτελεί 

μόνο μια ορομετατροπή που αφορά τα IgM αντισώματα, χωρίς συνοδό 

ιαιμία ή κλινικές εκδηλώσεις και συνεπώς χωρίς την δίοδο του ιού στο 

ενδομήτριο περιβάλλον της κύησης. Μια άλλη ερμηνεία για ορισμένες 

τουλάχιστον περιπτώσεις, μπορεί να είναι ότι μια ανιούσα ερπητική 

λοίμωξη εξαπλώνεται στον πλακούντα και τον αμνιοχοριονικό σάκο, 

αλλά η λοίμωξη του εμβρύου αναστέλλεται από την παρουσία 

μητρικών αντισωμάτων στο αμνιακό υγρό. Τέλος, οι θετικοί 

ορολογικοί δείκτες σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι απλά το 

αποτέλεσμα διασταυρούμενων αντιδράσεων με άλλους ερπητοϊούς 

(όπως τον ιό ανεμοβλογιάς-ζωστήρα, τον κυτταρομεγαλοϊό, τον ιό 

Epstein Barr, τους ερπητοϊούς 7 και 8) αλλά και μεταξύ των δύο τύπων 

του ιού. Είναι γνωστή η κοινή παρουσία πολλών αντιγόνων στους 

ερπητοϊούς, που εξηγούν την εμφάνιση αυτών των αντιδράσεων. 

Φαίνεται λοιπόν ότι και στην περίπτωση του ιού του απλού έρπητα, η 

χρησιμοποίηση των ορολογικών δοκιμασιών δεν είναι χρήσιμη στον 

καθορισμό της δράσης του ιού στο κύημα και στην αναζήτηση του 

εκτρωτικού ρόλου του ιού. Η βοήθεια που ίσως παρέχουν, είναι η 

έμμεσος απόδειξη του ευοδωτικού ρόλου που ασκεί η εγκυμοσύνη 

στην επανενεργοποίηση του ιού, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει 

απαραίτητα και προδιάθεση για πρόκληση αυτόματης έκτρωσης.  

 Η αλυσιδωτή αντίδραση με πολυμεράση είναι ευαίσθητη 

μέθοδος που μπορεί να ανιχνεύσει ασυμπτωματικές ερπητικές 

λοιμώξεις ή οροαρνητικές περιπτώσεις. Αναφέρεται στη βιβλιογραφία 

η ανίχνευση του ιού σε βιολογικά δείγματα, όπου οι 
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κυτταροκαλλιέργειες ήταν αρνητικές. Εντούτοις, η ανίχνευση του 

DNA του ιού με την PCR τεχνική και η απομόνωση του σε κυτταρικές 

καλλιέργειες δεν αντανακλούν το ίδιο βιολογικό γεγονός. Έτσι ενώ η 

καλλιέργεια του ιού αποδεικνύει την ύπαρξη ζώντος ιού, ή ανίχνευση 

του DNA του ιού δεν υποδηλώνει απαραίτητα και ζώντα οργανισμό. 

Τα αποτελέσματα της PCR εφαρμογής που παρουσιάζονται στην 

παρούσα μελέτη δεν διακρίνουν ανάμεσα σε μια λανθάνουσα ή μια 

ενεργό λοίμωξη από τον ιό HSV. Η χρήση της ειδικής RT-PCR 

τεχνικής που ανιχνεύει το RNA του ιού θα ήταν χρήσιμη στην 

αναζήτηση μιας ενεργού ερπητικής λοίμωξης. Συμπερασματικά η 

ανίχνευση του ιού του απλού έρπητα σε τρεις περιπτώσεις από 102 

αυτόματες εκτρώσεις, με την εφαρμογή της PCR τεχνικής, αποτελεί 

ισχυρή ένδειξη συμμετοχής του ιού στους πιθανούς μηχανισμούς 

γένεσης του φαινομένου των αυτομάτων εκτρώσεων. 

 Δεν ανιχνεύσαμε το γονιδίωμα του κυτταρομεγαλοϊού σε καμία 

από τις 102 περιπτώσεις εκτρωτικού βιολογικού υλικού που 

εξετάσθηκε με την εφαρμογή της PCR τεχνικής. Τα αποτελέσματα της 

PCR ενίσχυσης ήταν αρνητικά ακόμη και στις τέσσερις περιπτώσεις 

α.ε. με παρουσία θετικών αντισωμάτων IgM στο περιφερικό αίμα των 

γυναικών. Οι ορολογικοί αυτοί δείκτες είναι ενδεικτικοί 

δευτεροπαθούς μάλλον λοίμωξης από τον ιό λόγω της ταυτόχρονης 

ανεύρεσης θετικών IgG αντισωμάτων και της απουσίας κλινικής 

εικόνας. Οι δευτεροπαθείς λοιμώξεις κατά την κύηση από τον CMV 

είναι αποτέλεσμα εξωγενούς επαναμόλυνσης ή συνηθέστερα, 

επανενεργοποίησης του ιού από την λανθάνουσα κατάσταση που 
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παραμένει σε κύτταρα του οργανισμού μετά από την πρωτοπαθή 

λοίμωξη. Η παρουσία θετικού τίτλου IgG αντισωμάτων δεν φαίνεται 

να αποτρέπει την πιθανότητα επαναλοίμωξης στην κύηση, πιθανά 

όμως περιορίζει την ιαιμία και την μεταφορά του ιού στο κύημα και 

ίσως μειώνει τη λοιμογόνο δύναμη του. Είναι εξάλλου γνωστό ότι οι 

δευτεροπαθείς CMV λοιμώξεις στην κύηση οδηγούν σε πολύ 

μικρότερο ποσοστό και σε σαφώς ηπιότερες μορφές σε συγγενείς 

νεογνικές βλάβες. 

 Ο γυναικείος πληθυσμός αναπαραγωγικής ηλικίας που 

μελετήσαμε διαθέτει σε υψηλό ποσοστό ″προστατευτικό″ τίτλο 

αντισωμάτων (84,3%). Τα αποτελέσματα της μελέτης μας, 

αποδεικνύουν ότι λοιμώξεις από τον κυτταρομεγαλοϊό στην διάρκεια 

της εγκυμοσύνης δεν φαίνεται να σχετίζονται με πρώϊμη διακοπή της 

κύησης. Ο κυτταρομεγαλοϊός δεν αποτελεί άμεσο αίτιο πρόκλησης 

α.ε., παρά το γεγονός ότι έχει χαρακτηριστεί ως ο πλέον συχνός 

μικροοργανισμός που ευθύνεται για συγγενείς ανωμαλίες σε 

τελειόμηνα νεογνά. Είναι εξάλλου γνωστό ότι σπάνια οδηγεί σε 

ενδομήτριο θάνατο του εμβρύου σε προχωρημένα στάδια της 

εγκυμοσύνης. Πιθανά οι μηχανισμοί βλαπτικής του επίδρασης στο 

έμβρυο να έχουν μάλλον κυτταροπαθητική παρά κυτταροκτόνο δράση, 

αλλά περαιτέρω μελέτη σε αυτή τη κατεύθυνση απαιτείται. 

 Τέλος τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης για πιθανή 

συμμετοχή του ιού του θηλώματος του ανθρώπου στην 

αιτιοπαθογένεια των αυτομάτων  εκτρώσεων ήταν αρνητικά, αφού η 

PCR ενίσχυση των βιολογικών προϊόντων της κύησης δεν ανίχνευσε το 
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γονιδίωμα του ιού σε καμία από τις 102 περιπτώσεις που μελετήθηκαν. 

Συνεπώς δεν υποδεικνύεται εμβρυοπαθογόνος δράση του HPV παρά 

τις αναφορές που υπάρχουν για αναζωπύρωση του ως συνέπεια των 

ορμονικών αλλαγών στα επιθηλιακά κύτταρα του γεννητικού σωλήνα 

και της ανοσοκαταστολής που επιφέρει η κύηση. 

 Η άμεση ανίχνευση του ιού στα προϊόντα της αυτόματης 

έκτρωσης επιβεβαιώνει την ύπαρξη τοπικής ή γενικευμένης λοίμωξης 

της εγκύου και αποδεικνύει την διαπλακουντιακή ή ανιούσα προσβολή 

του κυήματος. Η εφαρμογή της PCR τεχνικής για την αναζήτηση ιών 

στο εκτρωτικό υλικό δεν εξαρτάται και παραμερίζει παράγοντες όπως 

η απουσία ή όχι κλινικής συμπτωματολογίας, η αμυντική ικανότητα 

του οργανισμού, η διαπερατότητα του πλακούντα, η πρωτοπαθής ή 

δευτεροπαθής φύση της λοίμωξης, ο χρόνος ή η διάρκεια της έκθεσης 

στον παθογόνο ιό. 

 Συνεπώς μπορεί να προταθεί η χρησιμοποίηση της PCR τεχνικής 

στην επιβεβαίωση ή απόρριψη της ενοχοποίησης ενός ιού στην 

αυτόματη διακοπή μια συγκεκριμένης περίπτωσης κύησης που 

εξετάζεται, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ύποπτα στοιχεία από το ιστορικό 

καθώς και την κλινική και εργαστηριακή εικόνα της εγκύου. Και τούτο 

μπορεί να έχει σε ορισμένες περιπτώσεις ιδιαίτερη αξία, όπως στην 

περαιτέρω αντιμετώπιση γυναικών με αυτόματες ή καθ'έξιν εκτρώσεις, 

όπου η διαφοροδιαγνωστική προσέγγιση θα υποδείξει το πλέον πιθανό 

αίτιο που ενδεχομένως και να δύναται να αντιμετωπισθεί θεραπευτικά 

(π.χ. ανατομικές ανωμαλίες των γεννητικών οργάνων, ενδοκρινικά και 

ανοσολογικά αίτια).  
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 Γενικεύοντας, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η εφαρμογή της PCR 

τεχνικής για την αναζήτηση συγκεκριμένων ιών σε ποικίλα βιολογικά 

υλικά της κύησης όπως π.χ. αμνιακό υγρό, τροφοβλάστη, χοριακές 

λάχνες, ομφαλικό αίμα, μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην 

διερεύνηση και κατανόηση της δράσης και του τροπισμού των ιών 

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης καθώς και των συνεπειών που 

μπορεί να έχουν στην πορεία και εξέλιξη της. Επιπρόσθετα η 

αναζήτηση του γενετικού υλικού των ιών αυτών σε βιολογικά υλικά 

από το νεογνό (αίμα, ούρα, ιστοί) μπορεί να δώσει χρήσιμα 

συμπεράσματα για ενδεχόμενη ενδομήτρια λοίμωξη, ιδιαίτερα όταν 

υπάρχουν συγγενείς ανωμαλίες ή χαμηλό βάρος γέννησης. 

Συμπερασματικά προτείνεται η θέση ότι η τεχνική PCR μπορεί να 

αποτελέσει πλέον την μέθοδο εκλογής για τη μελέτη της δράσης των 

ιών στην διάρκεια της εγκυμοσύνης και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα 

οδηγήσει στην απάντηση πολλών ερωτημάτων για τις πιθανές 

επιπτώσεις των ιογενών λοιμώξεων στην ανάπτυξη του εμβρύου και 

την εξέλιξη της κύησης. 
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