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ΕΝΖΩΟΤΙΚΟ ΕΝΔΟΡΙΝΙΚΟ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ ΠΡΟΒΑΤΩΝ: ΠΡΟΘΑΝΑΤΙΑ 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ENTV-1 ΑΠΟ ΡΙΝΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΜΕ RT- PCR ΚΑΙ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ. 

 
Ε. Αποστολίδη 1, Ι. Ιωάννου2, Π. Λουκόπουλος3, Χ. Ι. Δόβας4 

 
1 Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
2 Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Βακτηριολογίας και Παρασιτολογίας, 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Κύπρου  
3 Veterinary Diagnostic Laboratory, School of Animal and Veterinary Sciences, 
Charles Sturt University, Australia 
4 Διαγνωστικό Εργαστήριο, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 
 
Το ενζωοτικό ενδορινικό νεόπλασμα (ΕΕΝ) των προβάτων οφείλεται στον β-ρετροϊό 
ΕΝΤV -1. Η διάγνωση του νοσήματος γίνεται βάσει νεκροτομικών και 
ιστοπαθολογικών ευρημάτων. Στόχος της μελέτης ήταν η ανάπτυξη και αξιολόγηση 
μοριακής δοκιμής για την προθανάτια ανίχνευση του ιού σε ζώα με κλινική εικόνα 
συμβατή με ΕΕΝ. 
Σε 11 ζώα ύποπτα για ΕΕΝ βάσει κλινικής εικόνας (εξόφθαλμο και άφθονο ρινικό 
έκκριμα) από μονάδα πυρήνα στην Κύπρο απαλλαγμένη από scrapie, διαγνώσθηκε 
η νόσος νεκροτομικά και ιστοπαθολογικά και ελήφθησαν δείγματα ΕΕΝ. Σε αυτά 
εντοπίστηκε ο ΕΝΤV-1 προϊός, με ειδική PCR που αναπτύχθηκε, και προσδιορίσθηκε 
τμήμα του ιικού γονιδίου env. Λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία και έκφραση 
συγγενών ενδογενών β-ρετροϊών στα πρόβατα, αναπτύχθηκε RT-PCR με στόχο την 
ειδική ανίχνευση του γονιδιωματικού RNA του ENTV-1. Στη συνέχεια, λήφθηκαν 
ενδορινικά δείγματα με χρήση στυλεών, από 16 πρόβατα του ποιμνίου με 
συμπτώματα συμβατά με ΕΕΝ (ρινικό έκκριμα). Τα ζώα θανατώθηκαν και 
εξετάσθηκαν νεκροτομικά και ιστοπαθολογικά. Από τα 16 ζώα, η RT-PCR κατέδειξε 
την παρουσία του ιού στα 13, εκ των οποίων τα 11 εμφάνιζαν νεόπλασμα κατά την 
νεκροτομική και ιστοπαθολογική εξέταση. Τρία ζώα ήταν αρνητικά στο σύνολο των 
εξετάσεων. Όταν εξετάσθηκαν με RT-PCR δείγματα από κάθε ρινική κοιλότητα 
ξεχωριστά, τότε 12 ρινικές κοιλότητες βρέθηκαν θετικές στο σύνολο των εξετάσεων 
που διενεργήθηκαν (νεκροτομική, ιστοπαθολογική και μοριακή). Σε 8 εκ των 20 
ρινικών κοιλοτήτων οι οποίες βρέθηκαν θετικές με RT-PCR δεν διαπιστώθηκε 
μακροσκοπικά ή μικροσκοπικά η παρουσία νεοπλάσματος. Σε 4 ρινικές κοιλότητες με 
παρουσία νεοπλάσματος, στα αντίστοιχα δείγματα στυλεών, δεν ανιχνεύτηκε ο ιός, 
πιθανά λόγω μη βελτιστοποιημένης δειγματοληψίας. Η RT-PCR με χρήση 
ενδορινικών στυλεών αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την έγκαιρη  προθανάτια 
ανίχνευση του ΕNTV-1 και τη μείωση του επιπολασμού της νόσου σε ποίμνια 
προβάτων.    
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ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ 

ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 2009 ΕΩΣ ΤΟ 2013 

 

Γ.Βαλιάκος1, Κ.Παπασπυρόπουλος2, Α.Γιαννακόπουλος1, Π.Μπίρτσας3, 
Σ.Τσιόδρας4,5, M.R. Hutchings6, Β.Σπύρου7, Δ.Περβανίδου4, Λ.Β.Αθανασίου1, 
Ν.Παπαδόπουλος8, Κ.Ν.Τσοκανά1, Α.Μπάκα4, Κ.Μανωλάκου1, 
Δ.Χ.Χατζόπουλος1, M.Artois9, L.Yon10, D.Hannant10, L.Petrovska11, 
Χ.Χατζηχριστοδούλου12, Χ.Μπιλλίνης1 

 
1Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
2Τμήμα Έρευνας, Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας και Θράκης 
3Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας 
4Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), Υπουργείο Υγείας 
5Τμήμα Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
6Disease Systems, SRUC 
7Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας 
8Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
9VetAgro Sup, Veterinary School, Lyon, France 
10School of Veterinary Medicine and Science University of Nottingham 
11Animal Health and Veterinary Laboratories Agency - Weybridge, United 
Kingdom 
12Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
 

Από το 2010 μέχρι σήμερα, η μεγαλύτερη έξαρση κρουσμάτων από τον ιό του 
Δυτικού Νείλου (ΙΔΝ) έλαβε χώρα στην Ελλάδα με πάνω από 524 εργαστηριακά 
επιβεβαιωμένα κρούσματα. Κατά τη χρονική αυτή περίοδο, η ερευνητική μας ομάδα 
πραγματοποίησε ορολογική επιτήρηση σε 620 δείγματα ορού άγριων πτηνών που 
θηρεύτηκαν από κυνηγούς, βρέθηκαν νεκρά ή παγιδεύτηκαν από το 2009 στην 
ηπειρωτική Ελλάδα για να εκτιμήσει την έκθεση διαφόρων ειδών άγριων πτηνών 
στον ΙΔΝ. Κατά τη διάρκεια της μελέτης προέκυψαν και αναφέρθηκαν ενδιαφέροντα 
αποτελέσματα: α) Εύρεση οροθετικών πτηνών που θηρεύτηκαν μέχρι οχτώ μήνες 
πριν την έξαρση ανθρώπινων κρουσμάτων το 2010. β) Εύρεση παρουσίας 
προηγούμενης έκθεσης μεταναστευτικών πτηνών στον ΙΔΝ από τη στιγμή της άφιξής 
τους στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της φθινοπωρινής μετανάστευσης, που 
υποδηλώνει ότι είδη πτηνών με όμοιες μεταναστευτικές διαδρομές πιθανόν να 
ευθύνονται για την είσοδο του ΙΔΝ στην Ελλάδα. γ) Εύρεση οροθετικών πτηνών σε 
κάθε περιοχή που αναφέρθηκαν ανθρώπινα κρούσματα κατά τη διάρκεια του 
δεύτερου χρόνου της έξαρσης κρουσμάτων. Αντίθετα, δεν βρέθηκαν οροθετικά 
πτηνά σε περιοχές όπου δεν είχαν αναφερθεί ανθρώπινα κρούσματα. δ) Η 
απόσταση από υδρογραφικό δίκτυο και το υψόμετρο αναγνωρίστηκαν, 
χρησιμοποιώντας Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) και πολυμεταβλητή 
στατιστική ανάλυση, ως περιβαλλοντικοί παράγοντες που σχετίζονται με την 
παρουσία οροθετικών πτηνών υποδεικνύοντας τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Αυτές 
οι περιοχές αναφέρθηκαν και αργότερα, σε πολλές από αυτές, εντοπίστηκαν 
ανθρώπινα κρούσματα επιβεβαιώνοντας την προηγούμενη ανάλυση.  
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ΑΣΤΡΟÏΟΣ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΒΟΕΙΔΗ 

 
Η. Μπουζαλάς1, D.Wüthrich2, S.Selimovic-Hamza1, C.Drögemüller3, 
A.Zurbriggen1, M.Vandevelde1, A.Oevermann1, R.Bruggmann2,  T.Seuberlich1 
 
 
1NeuroCenter, Division of Neurological Sciences, Vetsuisse Faculty, 
University of Berne, Berne,Switzerland  
2Interfaculty Bioinformatics Unit, University of Berne, Berne, Switzerland 

3Institute of Genetics, Vetsuisse Faculty, University of Berne, Berne, 
Switzerland 
 
 
Bοειδή με νευρολογικά συμπτώματα εμφανίζουν συχνά στον εγκέφαλο, αλλοιώσεις 
χαρακτηριστικές της μη-πυώδουςεγκεφαλίτιδας, όπως νέκρωση νευρώνων, γλοίωση 
και λεμφοκυτταρική διήθηση. Ηπαθολογική αυτή εικόνα παραπέμπει σε μόλυνση από 
ιό, ωστόσο, μεγάλο ποσοστό των περιπτώσεων παραμένει αδιάγνωστολόγω 
αδυναμίας ανίχνευσης του υπεύθυνου παθογόνου. 
Δείγματα προμήκους μυελού, μονιμοποιημένα και μη, συλλέχθηκαν από 25 αγελάδες 
που εμφάνισαν νευρολογικά συμπτώματα. Τρία από τα 25 δείγματα υποβλήθηκαν σε 
αλληλούχιση ακολουθίας νουκλεοτιδίων επόμενης γενιάς (Next Generation 
Sequencing=NGS) ενώ τα υπόλοιπα 22 εξετάστηκαν με PCR-αντίστροφης 
μεταγραφής και υβριδισμό insitu. Η σύσταση του ιικού γονιδίωματος επιβεβαιώθηκε 
με αναλογική μέθοδο αλληλούχισης ακολουθίας των νουκλεοτιδίων (Sanger 
sequencing).Το γονίδιο της καψιδικής πρωτεΐνης των στελεχών του αστροϊού που 
περιγράφονται στην παρούσα εργασία καθώς και τα ομόλογα γονίδια άλλων 
αντιπροσωπευτικών μελών της οικογένειας Astroviridae χρησιμοποιήθηκαν για τη 
διεξαγωγή φυλογενετικής ανάλυσης. 
Χρησιμοποιώντας τεχνολογία NGS, ανακαλύφθηκε ένας νέος αστροϊός στον 
εγκέφαλο αγελάδας με μη-πυώδη εγκεφαλίτιδα. Ο ιός ανιχνεύθηκε περίπου στο 25% 
των ζώων με παρόμοιες ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις, εφαρμόζοντας PCR-
αντίστροφης μεταγραφής. Η παρουσία του ιικού RNA επιβεβαιώθηκε με υβριδισμό 
insitu και φάνηκε η στενή τοπογραφική του συσχέτιση με τις αλλοιώσεις. 
Φυλογενετικά, ο νέος αστροϊός εμφάνισε συγγένεια με στελέχη που έχουν 
απομονωθεί από περιπτώσεις εγκεφαλίτιδας σε ζώα και ανθρώπους, ενώ σύγκριση 
μεταξύ των στελεχών που απομονώθηκαν στην παρούσα εργασία, ανέδειξε πολύ 
χαμηλού βαθμού παραλλακτικότητα. 
Τα παραπάνω ευρήματα αποτελούν ένδειξη ισχυρής αιτιολογικής συσχέτισης μεταξύ 
αστροϊού και μη-πυώδους εγκεφαλίτιδας των βοειδών. Ωστόσο, προβάλλει 
επιτακτική ανάγκη η διεξαγωγή επιπλέον έρευνας που θα μελετήσει τους 
παθογενετικούς μηχανισμούς, την επιδημιολογία και καθώς και την ενδεχόμενη 
διαειδική μετάδοση των νευροπαθογόνων αστροϊών. 
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Η ΛΥΣΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2012-2014: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ  

Π. Ηλιάδου DVM, MSc1, Κ. Τασιούδη DVM, MSc, PhD1, E. Αγιαννιωτάκη 
DVM, MSc1, Μ. Τζανή DVM, MSc2, ΛΜ. Κορού DVM, MSc, PhD2, Π. 
Κώστογλου DVM, PhD2, Γ.Μαρκαντωνάτος DVM, MSc1, Δ. Παπαθεοδώρου 
DVM1, Όλγα Μαγγανά-Βουγιούκα, DVM,PhD1 

1.Τμήμα Ιολογίας, Ι.ΛΟΙ.ΠΑ.Ν, Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών, 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς 
για τη Λύσσα των Ζώων, Αθήνα 

2.Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων, Διεύθυνση Υγείας των Ζώων, Γενική Διεύθυνση 
Κτηνιατρικής, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθήνα 

 

      Η Λύσσα επανεμφανίστηκε στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2012, όταν 

διαγνώστηκε το πρώτο θετικό κρούσμα, σε κόκκινη αλεπού, μετά από 25 χρόνια 

απουσίας τους νοσήματος. Ακολούθησε η εντατικοποίηση του υφιστάμενου 

προγράμματος παθητικής επιτήρησης, ενώ από το έτος 2013 αυτό επεκτάθηκε σε 

ολόκληρη τη χώρα.  

      Η παθητική επιτήρηση συνίσταται στη συλλογή και εξέταση δειγμάτων ζώων που 

ανευρίσκονται νεκρά ή είναι λυσσύποπτα. Επιπλέον, το φθινόπωρο του 2013 

ξεκίνησε η ενεργητική επιτήρηση που συνδυάζει τον από του στόματος εμβολιασμό 

των αλεπούδων με τον εργαστηριακό έλεγχο της αποτελεσματικότητάς του.  

      Οι διαγνωστικές μέθοδοι για τη Λύσσα που εφαρμόζει το Εθνικό Εργαστήριο 

Αναφοράς είναι ο άμεσος ανοσοφθορισμός, οι μοριακές τεχνικές (RT-PCR, Real-

Time RT-PCR, Sequencing) και οι κυτταροκαλλιέργειες, ενώ για τις ανάγκες της 

ενεργητικής επιτήρησης διενεργεί ορολογικές εξετάσεις (ELISA και οροεξουδετέρωση 

με ανοσοφθορισμό/FAVN), έλεγχο για την ανίχνευση τετρακυκλίνης καθώς και 

εκτίμηση της ηλικίας των αλεπούδων.  

      Από τον Οκτώβριο του 2012 έως σήμερα, στο πλαίσιο της παθητικής 

επιτήρησης, εξετάστηκαν 1219 δείγματα εγκεφάλων (237 το 2012, 587 το 2013, 

395 το 2014). Συνολικά, έχουν διαγνωστεί 48 κρούσματα (40 κόκκινες αλεπούδες, 6 

κατοικίδια ζώα και 2 βοοειδή). Τα τελευταία παρουσιάστηκαν σε μία εκτροφή στην 

ΠΕ Κιλκίς το 2013. 

Η αλληλούχηση μέρους του γονιδίου της νουκλεοπρωτεΐνης από τα 9 κρούσματα 

(2012) και τα 2 βοοειδή έδειξε από 99,8% έως 100% νουκλεοτιδική ομοιότητα με τα 

στελέχη JQ973884 (Σκόπια 2011) και JF973785 (Σερβία 1997). Η φυλογενετική 

ανάλυση σε συνδυασμό με τα επιδημιολογικά δεδομένα υποδεικνύουν μία τάση 

επέκτασης του νοσήματος από τα Βόρεια προς τα Νότια Βαλκάνια με κύριο φορέα 

την κόκκινη αλεπού. 
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ΟΙ ΙΟΙ ΓΡΙΠΗΣ, ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΥΤΙΟΥ (RSV) ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΪΟΣ 

(hMPV) ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ <6 ΕΤΩΝ 

ΣΤΗ Β. ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 
 

Γ. Γκιούλα, Α. Μελίδου, Μ. Εξηντάρη, Δ. Χατζηδημητρίου, Ν. Μαλισιόβας 

 
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρικό Τμήμα, ΑΠΘ 
Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Γρίπης Β. Ελλάδος 

 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι ο καθορισμός της συμμετοχής των ιών 

γρίπης, RSV και hMPV στις αναπνευστικές λοιμώξεις παιδιών ηλικίας <6 ετών κατά τα έτη 

2004-2013 στη Β. Ελλάδα. 

Υλικό-Μέθοδοι: 949 φαρυγγικά επιχρίσματα ή εκπλύματα συλλέχθηκαν από ασθενείς 

ηλικίας <6 ετών με συμπτωματολογία λοίμωξης του αναπνευστικού κυρίως κατά τις 

περιόδους έξαρσης γρίπης και λοιπών γριπωδών συνδρόμων. Από τους παραπάνω 

ασθενείς 445 ήταν άρρενες και 504 θήλεις, ενώ η μέση ηλικία ήταν 3,2 έτη. Τα δείγματα 

διαχωρίστηκαν επιπλέον σε 3 ηλικιακές ομάδες (0-6 μηνών, 7 μηνών - 3 ετών, 3-6 ετών). 

Η ανίχνευση των ιών πραγματοποιήθηκε με real-time one-step RT-PCR, σύμφωνα με 

ειδικό πρωτόκολλο του ΠΟΥ. 

Αποτελέσματα: Οι ιοί γρίπης, RSV και hMPV ανιχνεύθηκαν στο ήμισυ των δειγμάτων 

(475/949, 50%) και αναλυτικά οι ιοί γρίπης σε 343 δείγματα (36,14%), ο RSV σε 82 

(8,64%) και ο hMPV σε 50 (5,26%). Συλλοιμώξεις από RSV και hMPV παρατηρήθηκαν σε 

5 περιστατικά, RSV με ιούς γρίπης σε 9, ενώ hMPV με ιούς γρίπης σε 8 ασθενείς. Η 

ηλικιακή ομάδα 3-6 ετών εμφανίζει τα υψηλότερα ποσοστά λοίμωξης τόσο από ιούς 

γρίπης (181/343, 52,8%) όσο και από τον hMPV (36/50, 72%). Οι λοιμώξεις που 

οφείλονταν στον RSV ήταν συχνότερες στα παιδιά ηλικίας 7 μηνών - 2 ετών (48/82, 

58,5%), ενώ στα βρέφη ηλικίας 0-6 μηνών αφορούσε μόνον το 17,07% των RSV 

λοιμώξεων. 

Συμπεράσματα: Επιβεβαιώνεται ο σημαντικός ρόλος και των τριών παθογόνων στην 

πρόκληση των αναπνευστικών λοιμώξεων της βρεφικής και παιδικής ηλικίας. Πιο 

ευάλωτες εμφανίζονται οι νηπιακές ηλικίες, πιθανότατα λόγω εξωτερικών περιβαλλοντικών 

και κοινωνικών συνθηκών. 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ MULTIPLEX RT-PCR ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΓΕΝΩΜΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΜΒΟΛΙΟΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΟΪΩΝ 

 

Τ. Δημητρίου, Ζ. Κυριακοπούλου, Δ. Τσακογιάννης, Γ. Μοσχονάς, Π. 
Μαρκουλάτος  
 
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
 

Οι πολιοϊοί ανήκουν στο γένος των εντεροϊών της οικογένειας Picornaviridae, 

διακρίνονται σε τρεις οροτύπους (PV1, PV2, PV3) και είναι οι αιτιολογικοί 

παράγοντες της παραλυτικής πολιομυελίτιδας. Από το 1960 χρησιμοποιούνται δύο 

εμβόλια για την εξάλειψη της ασθένειας, αρχικά το IPV (Inactivated Polio Vaccine) και 

κατόπιν το πιο αποτελεσματικό OPV (Oral Polio Vaccine). Ωστόσο, το OPV εμφάνισε 

το μειονέκτημα της εμβολιοσυνδεόμενης παραλυτικής πολιομυελίτιδας (VAPP: 

Vaccine Associated Paralytic Poliomyelitis) μέσω της συσσώρευσης μεταλλάξεων ή 

και ανασυνδυασμών στο γένωμα των εξασθενημένων εμβολιακών στελεχών Sabin. 

Στην εποχή μετά την εξάλειψη των άγριων στελεχών πολιοϊών, οι μόνες πιθανές 

πηγές μόλυνσης με πολιοϊούς παγκοσμίως θα είναι τα παράγωγα του OPV. 

Συνεπώς, η πρώιμη ανίχνευση παραγώγων του OPV είναι περισσότερο από ποτέ 

σημαντική με σκοπό να αποφευχθούν επιδημίες λόγω της κυκλοφορίας 

νευρομολυσματικών εμβολιοσυνδεόμενων ιικών στελεχών. 

 

    Στην συγκεκριμένη εργασία μελετήθηκαν 14 ανασυνδυασμένα στελέχη Sabin 

προερχόμενα από ασθενείς που είχαν εμβολιαστεί με το OPV αλλά και από το 

περιβάλλον (χρονική περίοδος συλλογής 1978-2003). Τα στελέχη μελετήθηκαν για 

την ταυτοποίηση σπάνιων γενετικών ανασυνδυασμών από τη VP1 έως και την 3D 

γενωμική περιοχή του ιικού γενώματος. Προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι γενετικοί 

αυτοί ανασυνδυασμοί σχεδιάστηκαν ειδικοί εκκινητές ικανοί να εντοπίσουν και να 

ταυτοποιήσουν ταυτόχρονα γενετικούς ανασυνδυασμούς της κάθε γενωμικής 

περιοχής, μέσω τεσσάρων Multiplex RT-PCR αντιδράσεων. 

 

 Η εφαρμογή των αντιδράσεων αυτών επέτρεψε την γρήγορη ταυτοποίηση 

των θέσεων ανασυνδυασμού των παραγώγων του OPV, η οποία μπορεί εύκολα να 

εφαρμοστεί σε εργαστήρια που δεν έχουν την ευκολία χρήσης τεχνικών 

αλληλούχισης ως μια πρώτη μέθοδο για την γρήγορη ανίχνευση και χαρακτηρισμό 

των ανασυνδυασμένων OPV στελεχών. 
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ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΙ IL28B ΣΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ HBeAg ΑΡΝΗΤΙΚΗ HBV 

ΛΟΙΜΩΞΗ 
 

Α. Χατζηγιάννη1, Α. Λαράς2, Ε. Πανοπούλου2, Α. Γρυπάρης3, Σ. 
Αναγνωστοπούλου2, Σ. Χατζηγιάννης2. 

1Εργαστήριο Β Παθολογικής Κλινικής,  
2Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας του Ήπατος, 
3Εργαστήριο Υγιεινής Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, ΕΚΠΑ  

 

Οι πολυμορφισμοί (SNPs) του γονιδίου της ιντερφερόνης λ3 (IL28B) στο 

χρωμόσωμα 19, έχουν συσχετισθεί με την κάθαρση του HCV RNA στην οξεία και 

την απόκριση σε πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη (pegIFN) στη χρόνια HCV λοίμωξη. 

Στην ηπατίτιδα Β τα δεδομένα είναι λίγα και αντιφατικά. 

Σκοπός: Η μελέτη των rs12979860 IL-28B πολυμορφισμών στην HBeAg αρνητική 

χρόνια HBV λοίμωξη σε συσχέτιση με τη φυσική της πορεία και την πρόγνωση της 

νόσου με ή χωρίς θεραπεία.     

Μέθοδοι: Οι IL-28B rs12979860 πολυμορφισμοί εξετάστηκαν στο Light Cycler σε 

222 μάρτυρες και 400 ασθενείς με HBeAg (-) χρόνια HBV λοίμωξη γονοτύπου D 

(311 με χρόνια ηπατίτιδα και 89 ανενεργοί φορείς). Μελετήθηκαν πιθανές 

συσχετίσεις με απόκριση σε θεραπεία με ιντερφερόνη ή νουκλεοσ/τιδικά ανάλογα, 

με ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) και με κάθαρση του HBsAg.  

Αποτελέσματα: Οι κατανομή των IL28B γονοτύπων και η συχνότητα των C και T 

αλληλίων σε διέφερε μεταξύ του συνόλου των ασθενών και των μαρτύρων. Σε 

άρρενες φορείς ο CC γονότυπος (59%) και το C αλλήλιο (74.5%)  ήταν στατιστικά 

σημαντικά συχνότεροι από εκείνους με χρόνια ηπατίτιδα Β (37.7%, p= 0.028 και 

59.5%, p=0.005, αντιστοίχως) και τους άρρενες μάρτυρες  (31.4 %, p=0.018 και 

58%, p=0.005, αντιστοίχως). Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ των IL-28B 

πολυμορφισμών και της κάθαρσης του HBsAg, απόκρισης στη θεραπεία ή  

ανάπτυξης ΗΚΚ.. 

Συμπέράσματα: Οι πολυμορφισμοί IL-28B rs12979860 δεν φαίνεται να αποτελούν 

ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα τόσο στη φυσική πορεία όσο και στη 

θεραπεία της HBeAg αρνητικής χρόνιας HBV λοίμωξης αλλά περισσότερες μελέτες 

είναι αναγκαίες για την πιθανή συσχέτιση με το στάδιο της φορίας του ιού στους 

άρρενες. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΕΡΩΝ ΡΟΤΑΪΩΝ 

ΟΜΑΔΑΣ Α ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΜΟΝΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ 

ΕΤΗ 2008-2010. 

 

Χ. Κοτταρίδη1,  Ε. Λεμπέση2,  Α. Ντινόπουλος3 ,Π. Καρακίτσος1, Β. 
Παπαευαγγέλου3 

 

1. Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας, ΕΚΠΑ, Ιατρική Σχολή, Π.Γ.Ν 
. «ΑΤΤΙΚΟΝ» 

2. Τμήμα Μικροβιολογίας, Νοσοκομείο Παίδων Π. & Α. Κυριακού»  
3. Γ’ Παιδιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ, Ιατρική Σχολή, Π.Γ.Ν . «ΑΤΤΙΚΟΝ» 

 

Η ομάδα Α των ροταϊών περιλαμβάνει σημαντικά παθογόνα που προκαλούν οξεία 

γαστρεντερίτιδα σε βρέφη και μικρά παιδιά. Ένα νέο πρωτόκολλο πολλαπλής 

αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου σχεδιάστηκε 

χρησιμοποιώντας Taqman ιχνηθέτες για την ταυτόχρονη τυποποίηση των συχνότερα 

κυκλοφορούντων τύπων ροταϊών G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8], and G9P[8]. 

Διερυνήθηκε η ύπαρξη των συγκεκριμένων γονοτύπων σε 92 παιδιά  μικρότερα των 

5 ετών που προσήλθαν στα ΕΙ Παιδιατρικού τριτοβάθμιου Νοσοκομείου Αθηνών με 

συμπτώματα οξείας γαστρεντερίτιδας και θετικό τεστ ανοσοχρωματογραφικής 

ανίχνευσης αντιγόνου της ομάδας Α ροταϊών στα κόπρανα  (VIKIA, BioMιrieux, 

Marcy l’Etoile, France) κατά τα έτη 2008-2010. Βρέθηκε ότι ο συχνότερος γονότυπος 

ήταν ο G4P[8] (71.1%), ακολουθούμενος από τους G1P[8] (11.1%), G2P[4] (5.6%) 

και G9P[8] (2.2%). Ακολούθησε μελέτη της ποικιλότητας των γενετικών τόπων VP7, 

VP4, VP6 and NSP4 του γονότυπου G4P[8] και διερεύνηση της φυλογενετικής 

συσχέτισης με απομονωθέντα στελέχη του ιδίου γονότυπου που κυκλοφορούν 

παγκοσμίως. Τα φυλογενετικά δένδρα που κατασκευάστηκαν έδειξαν ότι τα στελέχη 

G4P[8] σχετίζονται γενετικά με «μοντέρνα» στελέχη ροταϊών που έχουν 

αλληλουχηθεί σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές.   
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΦΛΕΒΟΪΩΝ ΣΕ ΚΡΟΤΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Κοντάνα Α.1, Χαληγιάννης Η.1,2, Σωτηράκη Σ.2, Παπά Α.1 

 
1 Α’ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 
2 Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, ΕΛΓΟ-‘Δήμητρα’ (πρώην ΕΘΙΑΓΕ), 

Θέρμη, Θεσσαλονίκη 

 

Εισαγωγή: Το γένος Phlebovirus ανήκει στην οικογένεια Bunyaviridae και 

αποτελείται από την ομάδα των ιών του πυρετού εκ φλεβοτόμου και τον ιό της 

κοιλάδας του Rift, που μεταδίδονται με φλεβοτόμους και κουνούπια, αντίστοιχα, 

καθώς και από τους ιούς της ομάδας Uukuniemi, που μεταδίδονται από κρότωνες. 

Μετά την πρόσφατη ανακάλυψη δύο νέων φλεβοϊών στην Κίνα και τις ΗΠΑ, 

αυξήθηκε το ενδιαφέρον για αυτούς φλεβοϊούς που μεταδίδονται με κρότωνες. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο έλεγχος κροτώνων για την ανίχνευση 

Φλεβοϊών στην Ελλάδα.  

Υλικά και Μέθοδοι: Εξετάστηκαν συνολικά 287 κρότωνες, οι οποίοι συλλέχθηκαν 

από πρόβατα και αίγες σε 13 Περιφέρειες της χώρας, κατά τη διάρκεια 2012-2013. Η 

πλειοψηφία αυτών ανήκε στο είδος R. sanguineus (85,7%), ενώ το 13,7% ήταν R. 

bursa. Μετά την εκχύλιση του RNA, εφαρμόστηκε αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυμεράσης χρησιμοποιώντας ειδικούς εκκινητές για την ενίσχυση περιοχής του 

μεγάλου τμήματος του γονιδιώματος των φλεβοϊών, και ακολούθησε sequencing και 

φυλογενετική ανάλυση. 

Αποτελέσματα: Συνολικά 6 κρότωνες (6/287=2,1%) βρέθηκαν θετικοί. Όλοι ανήκαν 

στον είδος R. sanguineus και είχαν συλλεγεί σε 3 Περιφέρειες της Ελλάδας. Η 

φυλογενετική ανάλυση έδειξε ότι οι αλληλουχίες ομαδοποιούνται με τις υπόλοιπες 

των φλεβοϊών που μεταδίδονται με κρότωνες, αποτελούν ωστόσο έναν ξεχωριστό 

γενετικό κλάδο.  

Συμπεράσματα: Ο επιπολασμός των φλεβοϊών σε κρότωνες σε ορισμένες περιοχές 

της Ελλάδας εμφανίζεται αρκετά υψηλός (6,7%-9,5%). Το γεγονός αυτό σε 

συνδυασμό με την ύπαρξη παθογόνων φλεβοϊών που μεταδίδονται μέσω κροτώνων,  

καθιστά αναγκαία την περεταίρω μελέτη ώστε να διευκρινιστεί η τυχόν συσχέτισή 

τους με ασθένεια στον άνθρωπο.  
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ BADNA-ΙΟΥ ΤΗΣ 

ΑΜΠΕΛΟΥ ΜΕ ΒΑΘΕΙΑ ΑΛΛΗΛΟΥΧΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ RNAs  

 

Β.Ι. Μαλιόγκα1, A. Olmos2, Π.Γ. Παππή1, Λ. Λώτος1, Κ.Ε. Ευθυμίου1, T.C. 

Candresse3, Γ. Γραμματικάκη4, Ν.Ι. Κατής1, Α. Αυγελής5  

1Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και 
Φυσικού Περιβάλλοντος,  Τμήμα Γεωπονίας, Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας, , 
54 124, Θεσσαλονίκη 
2Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), Plant Protection and 
Biotechnology Center,  46113 Moncada, Valencia, Spain 

3INRA, UMR 1332 Biologie du Fruit et Pathologie and Universite de 
Bordeaux, UMR 1332 Biologie du Fruit et Pathologie, F-33140, Villenave 
d’Ornon, France 

4ΤΕΙ Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα 
Τεχνολογίας Γεωπονίας, Εργαστήριο Γεωργίας & Παραγωγής 
Πολλαπλασιαστικού Υλικού, 71004 Ηράκλειο 
5ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Αμπέλου & Λαχανοκομίας Ηρακλείου, 
Εργαστήριο Φυτικής Ιολογίας, 71307 Ηράκλειο 
 
Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν ο προσδιορισμός του παθογόνου αιτίου της 

ασθένειας «μεταχρωματισμού των φύλλων» του Ροδίτη. Για το σκοπό αυτό έγινε 

βαθειά αλληλούχηση (deep sequencing) μικρών RNAs (siRNAs) που προήλθαν από 

πρέμνο ποικ. Ροδίτη με τυπικά συμπτώματα της ασθένειας. Η ανάλυση των siRNAs 

από το ασθενές πρέμνο αποκάλυψε την παρουσία αλληλουχιών που αντιστοιχούν σε 

διάφορους γνωστούς ιούς και ιοειδή της αμπέλου, αλλά ο μεγαλύτερος αριθμός 

siRNAs προήλθε από έναν νέο μη χαρακτηρισμένο DNA ιό. Το κυκλικό γονιδίωμα 

του νέου ιού συγκροτείται από 6988 νουκλεοτίδια και περιλαμβάνει τέσσερα ανοιχτά 

πλαίσια ανάγνωσης (ORFs). Τα ORF1, ORF2 και ORF4 κωδικοποιούν άγνωστης 

λειτουργίας πρωτεΐνες, ενώ  το ORF3 κωδικοποιεί μια πολυπρωτεΐνη με δομικά 

χαρακτηριστικά πρωτεϊνών που σχετίζονται με την αντιγραφή, καψιδίωση και 

διακυτταρική μετακίνηση του ιού. Με βάση τη γονιδιακή οργάνωση, την ομοιότητα της 

αλληλουχίας και τις φυλογενετικές αναλύσεις ο νέος ιός κατατάσσεται στο γένος 

Badnavirus της οικογένειας Caulimoviridae και εμφανίζει στενή γενετική συγγένειά με 

τον Badna-ιό 1 της συκιάς (Fig badnavirus 1, FBV-1). Διάφορες πρόσφατες μελέτες 

έδειξαν την παρουσία ενσωματωμένων αλληλουχιών ιών-μελών της οικογένειας 

Caulimoviridae στα φυτικά γονιδιώματα οι οποίες δεν μπορούν να προκαλέσουν 

ενεργή μόλυνση και πιθανώς αποτελούν γενετικά απολιθώματα. Αν και δεν μπορεί 

να αποκλειστεί η πιθανότητα ο νέος badna-ιός να ενσωματώνεται στο γονιδίωμα της 

αμπέλου, περαιτέρω πειράματα που έγιναν στην παρούσα μελέτη έδειξαν ότι 

προκαλεί ενεργή μόλυνση καθώς πολλαπλασιάζεται στο αμπέλι και μπορεί να 

μεταδοθεί μηχανικά με φυτικό εκχύλισμα σε ποώδεις ξενιστές. Τέλος, αποδείχθηκε 

στενή συσχέτιση της παρουσίας του ιού με την ασθένεια και για το λόγο αυτό του 

δόθηκε η προσωρινή ονομασία «ιός που σχετίζεται με τον μεταχρωματισμό των 

φύλλων του Ροδίτη» (Grapevine Roditis leaf discoloration associated virus, 

GRLDaV).   
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ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΕΩΝ ΙΩΝ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ  

 
 
Α. Γιακουντής1,2, A. Σκούφα1, Ε.Κ. Χατζηβασιλείου1 

1Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, 
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας 
2Ινστιτούτο Μοριακής Ογκολογίας, Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών 

“Αλέξανδρος Φλέμινγκ” 

 

 
Oι ιοί αποτελούν σημαντικούς παράγοντες μείωσης της παραγωγής των ψυχανθών, 
παγκοσμίως. Στη χώρα μας, οι αφιδο-μεταδιδόμενοι ιοί του μωσαϊκού της αγγουριάς 
(Cucumber mosaic virus, CMV), του κοινού μωσαϊκού της φασολιάς (Bean common 
mosaic virus, BCMV), του κοινού μωσαϊκού με νέκρωση της φασολιάς (Bean 
common mosaic necrosis virus, BCMNV), του καρουλιάσματος των φύλλων της 
φασολιάς (Bean leafroll virus, BLRV), του μωσαϊκού με γλωσσίδια του αρακά (Pea 
enation mosaic virus, PEMV) και του σπορομεταδιδόμενου μωσαϊκού του αρακά 
(Pea seed-borne mosaic virus, PSbMV) αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικά παθογόνα. 
Για τη μελέτη της γενετικής παραλλακτικότητας των ιών αυτών συλλέχθηκαν 
απομονώσεις από διάφορες περιοχές της χώρας, οι οποίες αρχικά ταυτοποιήθηκαν 
με την ανοσοενζυμική δοκιμή ELISA. Στη συνέχεια, για τη μοριακή ταυτοποίησή τους 
αναπτύχθηκαν πρωτόκολλα εξειδικευμένης ανίχνευσης και ακολούθησαν 
φυλογενετικές αναλύσεις. Η ανάλυση των απομονώσεων του CMV, ως προς το 
γονίδιο της καψιδιακής πρωτεΐνης (CP), τις ομαδοποίησε σε κοινό φυλογενετικό 
κλάδο με απομονώσεις του ιού από τη ΝΑ Ασία. Στο 50% των απομονώσεων του 
CMV ανιχνεύθηκε η παρουσία νεκρωτικών δορυφορικών (sat) RNAs. Η γενετική 
ανάλυση των απομονώσεων του BCMV με βάση τα γονίδια της πρωτεάσης 
πυρηνικού έγκλεισμού (NIa-Pro) και της RNA ελικάσης (Cl) ταξινόμησε 12 
απομονώσεις του ιού σε δύο διακριτούς κλάδους του φυλογενετικού δέντρου, με 
βάση τις περιοχές προέλευσής τους. Σε εξέλιξη είναι η αλληλούχηση μέρους των 
γονιδιωμάτων των απομονώσεων των BLRV, PEMV και PSbMV για τη διερεύνηση 
των αντίστοιχων φυλογενετικών σχέσεων. Τέλος, αναπτύχθηκαν πρωτόκολλα 
ποσοτικοποίησης των ιών αυτών στα ασθενή φυτά. 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΦΥΤΙΚΟΥ 

ΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΦΥΤΟ-

ΞΕΝΙΣΤΗ  

 
Ν. Βασιλάκος1, V. Simon2, Α. Τζίμα3, Elisabeth Johansen4, B. Moury5 

 
1 Εργαστήριο Ιολογίας, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Σ. Δέλτα 8, 

14561 Κηφισιά  
2 INRA, UR407 Pathologie Végétale, F-84140 Montfavet, France,  
3 Εργαστήριο Ιολογίας, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, παρούσα 

διεύθυνση: Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

Iερά Οδός 75   
4 University of Copenhagen, Department of Plant and Environmental 

Sciences, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C, Denmark 
5 INRA, UR407 Pathologie Végétale, F-84140 Montfavet, France 

 

 

Οι απομονώσεις του ιού Υ της πατάτας  (Potato virus Y, PVY,  γένος  Potyvirus), 

ταξινομούνται σε τέσσερις κύριες φυλογενετικές ομάδες O, N, C1 και C2. Από αυτές 

μόνο οι απομονώσεις της ομάδας C1 μολύνουν διασυστηματικά το φυτό-ξενιστή 

πιπεριά. Με στόχο την ταυτοποίηση των περιοχών του γονιδιώματος του PVY που 

καθορίζουν την ικανότητα των απομονώσεων της ομάδας  C1 να μολύνουν φυτά 

πιπεριάς, δημιουργήθηκε μια σειρά από ανασυνδυασμένους μολυσματικούς ιϊκούς  

κλώνους μεταξύ των απομονώσεων PVY-C1 και PVY-N καθώς και PVY-C1 και PVY-

C2, που κάλυπταν σε διάφορους συνδυασμούς ολόκληρο το γονιδίωμα του PVY. Ο 

βιολογικός χαρακτηρισμός των παραπάνω ανασυνδυασμένων ιών αποκάλυψε ότι η 

κωδική περιοχή  P3 είναι εκείνη που κυρίως καθορίζει τη μολυσματικότητα του PVY 

στη πιπεριά. Επιπλέον, πειράματα εξέλιξης κατέδειξαν ότι η ανάκτηση της 

μολυσματικότητας σε φυτά πιπεριάς ορισμένων ανασυνδυασμένων ιών σχετίζεται με 

μονές αντικαταστάσεις αμινοξέων στη περιοχή P3. Κατευθυνόμενη μεταλαξογένεση 

επιβεβαίωσε το ρόλο τουλάχιστον ενός αμινοξέος στην ικανότητα μόλυνσης του ιού 

στο συγκεκριμένο ξενιστή. Τέλος, μικροσκοπία φθορισμού απομόνωσεων PVY-N και 

PVY-C1 που έφεραν το γονίδιο σήμανσης της πράσινης φθορίζουσας πρωτεΐνης 

(Green Fluorescent Protein, GFP), έδειξε περιορισμό του πρώτου ιού σε μικρό 

αριθμό κυττάρων στα φύλλα πιπεριάς όπου πραγματοποιήθηκε η μηχανική μόλυνση 

με τον ιό, επιτρέποντας μια πρώτη εκτίμηση για τη φύση του συγκεκριμένου 

μηχανισμού ανθεκτικότητας.   
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ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΙΟΕΙΔΟΥΣ ΤΗΣ ΕΞΩΚΟΡΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΦΥΤΟ NICOTIANA 

BENTHAMIANA, ΕΝΑ ΜΗ ΞΕΝΙΣΤΗ. 

 

Ε.Μ. Κουτσιουμάρη1, José-Antonio Daròs2 και Α.Ε. Βολουδάκης1 

 
1 Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού, Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα 

2 Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (UPV-CSIC), 

Universidad Politécnica de Valencia, Avenida de los Naranjos s/n, 46022 

Valencia, Spain  

 

Η εσπεριδοειδοκαλλιέργεια είναι πολύ σημαντική για τη χώρα μας αλλά απειλείται από 

σοβαρούς εχθρούς και ασθένειες, με πιο σημαντικές τις ιολογικές ασθένειες. Το ιοειδές της 

εξωκορτίδας (Citrus exocortis viroid, CEVd) αποτελεί μια από τις σοβαρότερες ασθένειες 

του Poncirus trifoliata και των υβριδίων του, υποκειμένων των εσπεριδοειδών, τα οποία 

προωθούνται τα τελευταία χρόνια προς αντικατάσταση του πολύ καλού υποκειμένου στην 

ελληνική εσπεριδοειδοκαλλιέργεια -αλλά ευαίσθητου στην τριστέτσα- νεραντζιάς. Η πλέον 

αποτελεσματική μέθοδος αντιμετώπισης των βιοτικών και αβιοτικών καταπονήσεων στα 

φυτά θεωρείται η χρήση ανθεκτικών ποικιλιών. Μία μέθοδος παραγωγής φυτών ανθεκτικών 

σε ιούς και ιοειδή είναι αυτή της εφαρμογής της RNA-σιώπησης (RNA silencing, RNAi), η 

οποία έχει δοκιμαστεί με επιτυχία για τα PSTVd και HSVd σε τομάτα και Nicotiana 

benthamiana, αντίστοιχα. Προκειμένου να βρεθεί το τμήμα του CEVd που μπορεί να 

επιφέρει σιώπηση στο ιοειδές, και επομένως ανθεκτικότητα, «μόρια ανιχνευτές» τα οποία 

εμπεριέχουν αλληλουχίες του CEVd συζευγμένες με γονίδιο μάρτυρα μπορούν να 

δοκιμαστούν στο φυτό-μοντέλο N. benthamiana όταν σε αυτό πολλαπλασιάζεται το CEVd. 

Δεδομένου ότι η Ν. benthamiana δεν είναι ξενιστής του συγκεκριμένου ιοειδούς, 

πραγματοποιήθηκε μετασχηματισμός φυτών με τη χρήση του Rhizobium radiobacter (syn. 

Agrobacterium tumefaciens) που έφερε τον πλασμιδιακό φορέα στον οποίο έχει 

ενσωματωθεί το διμερές μόριο του ιοειδούς. Στα αναγεννημένα Ν. benthamiana φυτά 

εφαρμόστηκαν αντιδράσεις PCR και RT-PCR και επιβεβαιώθηκε η παρουσία του 

διαγονιδίου (γένωμα του CEVd) καθώς και του RNA του ιοειδούς, αντίστοιχα. Το γεγονός 

αυτό επιβεβαιώνει ότι η Ν. benthamiana, ένας μη ξενιστής του CEVd, έχει τα απαραίτητα 

ενζυμικά συστήματα για τον πολλαπλασιασμό του ιοειδούς στα διαγονιδιακά φυτά. 

 

 



                                                                           10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΟΛΟΓΙΑΣ 
                                                                                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

18 
 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΕΙΔΟΥΣ ΤΩΝ ΑΤΡΑΚΤΟΕΙΔΩΝ 

ΚΟΝΔΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ (PSTVd) ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ RNA 

ΣΙΓΑΣΗΣ 

 

Κατσαρού Κωνσταντίνα 1, Νταντάμη Έλενα 1,2, Μαυροθαλασσίτη Ελένη 2, 

Καλαντίδης Κρίτων 1,2 

1Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και 

Έρευνας, Ηράκλειο, Κρήτη,  

2Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη 

 

Τα ιοειδή αποτελούν τους μικρότερους παράγοντες μολυσματικών ασθενειών στα 

φυτά, ιδιαίτερης αγρονομικής σημασίας. Αποτελούνται από μονοκλωνικό κυκλικό 

RNA και κατατάσσονται σε δύο οικογένειες (Pospiviroidae και Avsunviroidae). Καθώς 

δεν κωδικοποιούν καμία πρωτεΐνη, η μόλυνση τους εξαρτάται από παράγοντες του 

ξενιστή. Ο μηχανισμός της RNA σίγησης αποτελεί τον αντι-ιικό μηχανισμό στα φυτά 

και περιλαμβάνουν τις Dicer-like πρωτεΐνες (DCL). Στο φυτό μοντέλο Nicotiana 

benthamiana (Nb) υπάρχουν τέσσερις DCL. H DCL1 αποτελεί ένα σημαντικό παίκτη 

στην βιογένεση των miRNA (microRNA),η DCL2 δρα στην παραγωγή siRNAs από 

εξωγενείς πηγές RNA (small interfering RNAs),η DCL3 παράγει hc-siRNAs 

(heterochromatic small interfering RNAs) και η DCL4 ασχολείται κυρίως με την αντι-

ιική άμυνα και τη δημιουργία tasi-RNA (transacting small interfering RNAs). 

Προκειμένου να εξεταστεί ο ρόλος της RNA σίγησης στη μόλυνση ιοειδών, 

δημιουργήθηκαν και χαρακτηρίστηκαν Nb σειρές με καταστολή για κάθε μία από τις 

τέσσερις DCLs, καθώς και συνδυασμών τους. Για τα πειράματα χρησιμοποιήθηκε το 

ιοειδές PSTVd, το οποίο αποτελεί τυπικό μέλος της οικογένειας Pospiviroidae, με 

μέγεθος που κυμαίνεται από 341 έως 361nt, ανάλογα με το στέλεχος. Οι σειρές 

μολύνθηκαν και εκτιμήθηκε η συσσώρευση ιοειδούς. Οι αναλύσεις έδειξαν ότι 

αντίθετα απ' ότι συμβαίνει με τους ιούς, η μολυσματικότητα του ιοειδούς 

διευκολύνεται από την DCL4 πρωτεΐνη, αλλά δεν επηρεάζεται από την DCL2 και 

πιθανώς την DCL3, ενώ διαφοροποιήσεις παρουσιάστηκαν και στους διαφορετικούς 

συνδυασμούς τους. Η επίδραση της συνδυασμένης καταστολής των DCLs στη 

μολυσματικότητα αλλά και στον φαινότυπο του Nb φυτών θα συζητηθούν. Τα 

αποτελέσματά δείχνουν ότι η RNA σίγηση ή ενδεχομένως κάποιες πρωτεΐνες της, 

μπορεί να είναι επωφελείς για το ιοειδές. 
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T-RECS: ΕΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΗ ΣΑΡΩΣΗ ΚΑΙ 

ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΙΚΩΝ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

 

Μ. Τσιμπίδης, Ζ. Κυριακοπούλου, Π. Μαρκουλάτος, Γ. Αμούτζιας 

Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 

Ο ανασυνδυασμός είναι ένα συχνό και εξελικτικά σημαντικό γεγονός, ιδιαίτερα μεταξύ 

των RNA ιών. Υπάρχει μια πληθώρα βιοπληροφορικών εργαλείων για τον εντοπισμό 

και ανάλυση αυτών των εξελικτικών γεγονότων, αν και η πλειονότητά τους βασίζεται 

σε μεθόδους φυλογένεσης ή σε μεθόδους σύγκρισης κατά ζεύγη με συρόμενα 

παράθυρα (Similarity plots). Με την είσοδο των τεχνολογιών αλληλούχισης νέας 

γενιάς, σε συνδυασμό με το μικρό μέγεθος των ιικών γονιδιωμάτων, αναμένεται πολύ 

σύντομα μία «έκρηξη» στην παραγωγή αυτού του είδους των δεδομένων. Πολλά από 

τα υπάρχοντα βιοπληροφορικά εργαλεία ανίχνευσης ανασυνδυασμών περιορίζονται 

ως προς τον αριθμό των ακολουθιών που μπορούν να αναλυθούν με μιας. 

Επομένως, υπάρχει η ανάγκη για τη δημιουργία νέων εργαλείων που θα μπορούν να 

σαρώνουν μαζικά και γρήγορα ένα μεγάλο όγκο δεδομένων και να εντοπίζουν 

πιθανούς ανασυνδυασμούς μεταξύ διαφορετικών εξελικτικών ομάδων, οι οποίοι στη 

συνέχεια θα αναλύονται με περισσότερη προσοχή. Δημιουργήσαμε ένα τέτοιο 

υπολογιστικό εργαλείο, το Τ-RECS, το οποίο βασίζεται στην χρήση συρόμενων 

παραθύρων και στο Blast. Στη συνέχεια επιβεβαιώσαμε την ορθή λειτουργία του 

εργαλείου αναλύοντας 938 γονιδιώματα εντεροϊών. 
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ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ mir-21 ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΗ-ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ 

ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ, ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ MERKEL CELL 

POLYOMA VIRUS (ΜCPyV) 

 

Ισμήνη Λασηθιωτάκη1, Κατερίνα Αντωνίου1, Ελίζα Τσιτούρα2, Αναστάσιος 

Κουτσόπουλος3, Δημήτριος Α. Σπαντίδος2, Νικόλαος Μ. Σιαφάκας1, Γεώργιος 

Σουρβίνος2  

1Πνευμονολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη 

2Εργαστήριο Ιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη 

3Εργαστήριο Παθολοανατομίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 

Ηράκλειο, Κρήτη 

 

Ο καρκίνος του πνεύμονα εξετάζεται πλέον ως αποτέλεσμα περιβαλλοντικών και 

γενετικών αλληλεπιδράσεων, όπως ιικών λοιμώξεων, συμπεριλαμβανομένου του 

Merkel Cell Polyoma Virus (MCPyV). Έχει προταθεί, επίσης, ότι επιγενετικές 

διαταραχές των microRNA τροποποιούν τη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης.  

Η παρούσα μελέτη διερεύνησε την έκφραση των miR-21, miR155, miR-367, 

miR146a, miR302c και miR376c σε τριάντα δείγματα εγκλεισμένου σε παραφίνη 

ιστού από ασθενείς με πρωτοπαθή μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα 

(ΜΜΚΠ). Η ανίχνευση MCPyV DNA και ο καθορισμός της έκφρασης των microRNA, 

καθώς και των γονιδίων στόχων τους, έγιναν με τεχνικές Real-Time PCR.  

Η έκφραση των miR155, miR-367, miR146a και miR302c δεν παρουσίασε 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων. Σημαντική υπερέκφραση του mir21 και του 

miR376c παρατηρήθηκε σε όλα τα δείγματα καρκινικού ιστού συγκριτικά με τους 

μάρτυρες και στα MCPyV-θετικά δείγματα καρκίνου συγκριτικά με τα MCPyV-

αρνητικά (p=0.0004). Δεν παρουσιάστηκε σημαντική διαφορά έκφρασης mir21 

μεταξύ MCPyV-αρνητικών και MCPyV-θετικών δειγμάτων. Τα γονίδια στόχοι του 

miR21 (Bcl-2, PTEN, EIF4A2, TIMP3, AKT, Myc, RB1, BRAF, RKIP) παρουσίασαν 

διαταραγμένη έκφραση στα MCPyV-θετικά δείγματα καρκίνου σε σχέση με τις άλλες 

ομάδες, συσχετιζόμενα σημαντικά με την έκφραση του miR21.  

Τα αποτελέσματα αυτά εμπλέκουν για πρώτη φορά το mir21 σε MCPyV-θετικό 

ΜΜΚΠ. Το mir21 –ήδη σχετιζόμενο με κακή πρόγνωση ασθενών με ΜΜΚΠ - 

στοχεύει γονίδια του κυτταρικού κύκλου, όπως το Bcl-2, το οποίο έχει ήδη 

ενοχοποιηθεί για την αλληλεπίδραση μεταξύ MCPyV και ΜΜΚΠ. Η απορύθμιση του 

mir21 και των γονιδίων στόχων του στα MCPyV-θετικά δείγματα ΜΜΚΠ θα 

μπορούσε να αποτελεί κλειδί στην ογκογένεση, και η μελέτη τους ίσως μας οδηγήσει 

σε θεραπευτικά σχήματα.  
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ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥΝ ΤΟ 

CORE+1 ORF ΤΟΥ ΙΟΥ HCV Ή ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΤΗΣ 

CORE ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ 

 

Ν. Βασιλάκη1, Ε. Φρακολάκη1, Α. Σαμαράς1, Μ. Δημητρίου1, I. Κόττα-Λοίζου1, 

Ι. Καρακασιλιώτης1, R. Bartenschlager2 και Π. Μαυρομαρά1 

1 Εργαστήριο Μοριακής Ιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Αθήνα - 

Ελλάδα,  

2 Department of Infectious Diseases, Molecular Virology, University of 

Heidelberg, Heidelberg - Germany 

 

Το γονιδίωμα του ιού της Ηπατίτιδας C (HCV) φέρει ένα δεύτερο ανοιχτό πλαίσιο 

ανάγνωσης (ORF), επικαλυπτόμενο της καψιδιακής core αλληλουχίας, που 

μεταφράζεται σε δυο ισομορφές: μια μεγάλη με έναρξη στα κωδικόνια 25/26 

(core+1/L) και μια μικρότερη με έναρξη στα κωδικόνια 85/87 (core+1/S). Προς 

διερεύνηση του ρόλου των core+1 πρωτεϊνών, κατασκευάσαμε ιούς (στέλεχος JFH1) 

στους οποίους διακόπτεται η μετάφρασή τους. Για τη διακοπή της core+1/S, 

εισήχθηκε μια μη νοηματική νουκλεοτιδική αλλαγή αμέσως μετά τα κωδικόνια 85/87 

(Mut5, Vassilaki et al, JV2008), η οποία δεν επηρεάζει την RNA δομή που εμπλέκεται 

στη μετάφραση της πολυπρωτεΐνης ούτε αλλάζει την core αμινοξική αλληλουχία. Για 

τη διακοπή της core+1/L, εισήχθηκε μια μετάλλαξη λήξης μεταξύ του εναρκτήριου 

κωδικονίου της και του πλησιέστερου RNA στελέχους-θηλειάς (Mut6), που δεν 

επηρεάζει τη μετάφραση της πολυπρωτεΐνης αλλά αλλάζει ένα αμινοξύ στην core. 

Πρόκειται για τη μόνη μετάλλαξη που δεν επηρεάζει την τοπική RNA δομή και 

υπάρχει σε κλινικά δείγματα. Οι μελέτες έγιναν σε κύτταρα Huh7. Κατόπιν ιικής 

μόλυνσης, η μετάλλαξη mut5 οδήγησε σε διπλασιασμό παραγωγής θετικής και 

αρνητικής αλυσίδας RNA σε αρχικά στάδια και μικρή αύξηση στην ιική 

μολυσματικότητα. Κατόπιν ηλεκτροδιάτρησης με φυσικού τύπου ή mut5/mut6 ιικό 

RNA, ανιχνεύτηκαν παρόμοια επίπεδα ιικών πρωτεϊνών και RNA, αλλά πολύ 

μικρότερη εξωκυττάρια και ενδοκυττάρια μολυσματικότητα, υποδηλώνοντας 

ελαττωματική συγκρότηση ιικών σωματιδίων. Μελέτες συμπληρωματικότητας με 

φυσικού τύπου ιό και ανάλυση μεταλλαξογένεσης έδειξαν ότι η καταστολή του ιικού 

πολλαπλασιασμού παρουσία της mut6 μετάλλαξης δεν οφείλεται στη διακοπή του 

core+1 ORF, αλλά στην αλλαγή του core αμινοξέως, η οποία καταστέλλει σημαντικά 

τα ενδοκυττάρια επίπεδα της πρωτεΐνης core.   
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΓΜΕΝΩΝ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΩΝ ΤΟΥ HPV16 DNA ΣΕ 

ΠΡΟ-ΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΤΡΑΧΗΛΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ. 

 
Δ. Τσακογιάνης1, Μ. Μπλέτσα1, Ζ. Κυριακοπούλου1, Τ. Δημητρίου1, Π. 
Μαρκουλάτος1 

 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Εργαστήριο 
Ιολογίας και Μικροβιολογίας 
 
Η ενσωμάτωση του HPV16 γονιδιώματος προάγει δομικές αλλαγές στο 
χρωμόσωμα του κυττάρου ξενιστή, οι οποίες περιλαμβάνουν αναδιατάξεις, 
ελλείψεις και πολλαπλασιασμούς. Η γονιδιωματική ανάλυση της καρκινικής 
κυτταρικής σειράς CaSki έδειξε ότι ενσωματωμένα HPV16 γονιδιώματα 
συμβάλουν στη δημιουργία αλυσομερών κυτταρικού και HPV16 DNA, καθώς 
και στη δημιουργία αναδιαταγμένων ΗPV16 αλληλουχιών. Σκοπός της 
παρούσας μελέτης ήταν ο προσδιορισμός αντίστοιχων ιικών αναδιαταγμένων 
αλληλουχιών που παρατηρήθηκαν στη κυτταρική σειρά CaSki σε κλινικά 
τραχηλικά δείγματα. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν συνολικά τριάντα 
δείγματα με προ-καρκινικές και καρκινικές αλλοιώσεις, ενώ η ανίχνευση των 
αναδιαταγμένων ιικών αλληλουχιών πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο RS-
PCR (Restriction Site - PCR). Η  ανάλυση των αλληλουχιών έδειξε δυο 
διαφορετικά μοτίβα αναδιατάξεων σε συνολικά επτά κλινικά δείγματα. Οι ιικές 
αυτές αλληλουχίες περιελάμβαναν τη σύνδεση τμημάτων μεταξύ των γονιδίων 
Ε1 - L1 και Ε2 - L2 με αντίθετο προσανατολισμό. Με βάση το μοντέλο δομής 
''θηλιάς'' που έχει περιγραφεί για την δημιουργία των αλυσομερών ιικού και 
κυτταρικού DNA στη κυτταρική σειρά CaSki, προτείνεται ότι επιπρόσθετες 
κυκλικές DNA δομές σχηματίζονται εντός αυτών των αλυσομερών και μέσω 
ανασυνδυασμού οδηγούν στη συνένωση διαφορετικών τμημάτων του ιικού 
DNA με αντίθετο προσανατολισμό. Συμπερασματικά, η παρουσία 
αναδιαταγμένων ιικών αλληλουχιών σε χαμηλού βαθμού ενδοεπιθηλακές 
νεοπλασίες δηλώνει ότι ο μηχανισμός αυτός συμβάλει στην προαγωγή 
χρωμοσωμικών ανωμαλιών ήδη από τα πρώιμα στάδια της τραχηλικής 
αλλοίωσης. Τέλος η ανίχνευση αναδιαταγμένων HPV16 γονιδιωμάτων σε 
κλινικά δείγματα νωρίς κατά την εμφάνιση της νόσου δηλώνει  τη παρουσία 
χρωμοσωμικής αστάθειας και προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την 
εξέλιξη της δυσπλασίας σε καρκίνο.  
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ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΟΥ ΜΩΣΑΪΚΟΥ ΤΟΥ 

SOLANUM MURICATUM ΚΑΙ RNA ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ 3’-ΜΗ 

ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΙΟΥ 

 

Μ. Μ. Μαθιουδάκης,1,2 Toba A. M. Osman,3 René C. L. Olsthoorn,4 L. 

Rodríguez-Moreno,5 R. Navarro Sempere,5 M. A. Aranda,5 & Ι. Λιβιεράτος1 

 

1Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, Τμήμα Αειφόρου Γεωργίας, 

Εργαστήριο Ιολογίας φυτών, Αλσύλιο Αγροκήπιο, Χανιά 73100 

2Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο 

Φυτοπαθολογίας, Τ.Θ. 269, Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη 54124 

3Department of Agricultural Botany, Faculty of Agriculture, Fayoum University, 

Fayoum 63514, Egypt 

4Department of Molecular Genetics, Leiden Institute of Chemistry, PO Box 

9502, 2300 RA Leiden, The Netherlands 

5Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS)-CSIC, 

Departamento de Biología del Estrés y Patología Vegetal, PO Box 164, 30100 

Espinardo, Murcia, Spain 

 

Ο ιός του μωσαϊκού του Solanum muricatum (Pepino mosaic virus, PepMV) είναι 

ένας μηχανικά μεταδιδόμενος potex-ιός με RNA γονιδίωμα θετικής πολικότητας, ο 

οποίος τη τελευταία δεκαετία αποτελεί ενδημικό πρόβλημα της καλλιέργειας της 

τομάτας σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και Αμερικής. Ανιχνεύσαμε 

αλληλεπιδράσεις της καψιδιακής πρωτεΐνης (capsid protein; CP) και της πρωτεΐνης 

triple gene block 1 (TGBp1) του PepMV με την πρωτεΐνη θερμικής καταπόνησης 70 

(heat shock cognate 70; Hsc70) και καταλάση (CAT1) της τομάτας, αντίστοιχα. 

Πειραματισμός σε σύστημα πρωτοπλαστών (Hsc70) ή φυτικό ιστό (Hsc70, CAT) 

όπου η έκφραση των συγκεκριμένων φυτικών πρωτεϊνών είχαν ξεχωριστά “σιγηθεί”, 

έδειξε μετά από μόλυνση, μειωμένα επίπεδα του ιού αναδεικνύοντας ουσιαστικούς 

ρόλους τους στη μόλυνση/πολλαπλασιασμό του ιού. Επιπρόσθετα, ενεργή 

καθαρισμένη ιική πολυμεράση χρησιμοποιήθηκε για να εξετασθεί in vitro, η σημασία 

RNA δομών και νουκλεοτιδικών αλληλουχιών του 3’-μη εκφραζόμενου τελικού άκρου 

του γονιδιώματος για τη σύνθεση του PepMV RNA αρνητικής πολικότητας. 
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΥ ΣΕ 

ΠΑΙΔΙΑ 

 

Α. Παπαδημητρίου, Β. Τοσουνίδου, Ε.Σίσκου, Μ. Παπαδοπούλου, Λ. Ζιώγου,  

Ε. Μάρτζιου, Β. Κουλουρίδα 

Μικροβιολογικό-Βιοχημικό-Ιολογικό τμήμα Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη 

 

Εισαγωγή : Ο κυτταρομεγαλοϊός (CMV) είναι ο μεγαλύτερος  από τους ανθρώπινους 

ερπητοϊούς και έχει την ικανότητα να εμφανίζει εμμένουσες και λανθάνουσες 

λοιμώξεις  Επίμονη, λανθάνουσα μόλυνση των λευκοκυττάρων, συνήθως 

παρατηρείται  κατά την παιδική ηλικία ή την αρχική ενηλικίωση. Τα περιστατικά είναι 

αυξημένα σε άτομα χαμηλής κοινωνικοοικονομικής κατάστασης.  

Σκοπός: Η διερεύνηση του επιπολασμού των ειδικών αντισωμάτων  IgG/IgM έναντι 

του  ιού CMV σε παιδιά που προσήλθαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου  την 

περίοδο 2009-2014. 

Υλικό και μέθοδοι Σε διάστημα  έξι χρόνων εξετάσθηκαν στο εργαστήριο 1227  

δείγματα ορού από παιδιά ηλικίας 1-15 ετών με κλινική εικόνα ύποπτη για λοίμωξη 

CMV από τα οποία 1077 ήταν έλληνες και 150 αλλοδαποί. Έγινε προσδιορισμός των 

ειδικών αντισωμάτων έναντι του ιού CMV IgG/IgM τα οποία ανιχνεύτηκαν στον 

αναλυτή Architect-Abbot με την μέθοδο της άμεσης χημειοφωταύγειας (CLIA). 

Πρόσφατη λοίμωξη θεωρήθηκε η ανεύρεση θετικών IgM αντισωμάτων, πρόσφατη ή 

αποδραμούσα η ανεύρεση θετικών IgM και  ΙgG και παρελθούσα λοίμωξη η 

ανεύρεση θετικών  ΙgG.  

Αποτελέσματα: Αρνητικά IgM και ΙgG ήταν 696 δείγματα (56,72%), IgG+/IgM-  464 

δείγματα (37,82%) ενώ  IgG+/IgM+ 44 δείγματα (3,58%) και IgG-/IgM+ ήταν 23 

(1,88%).  Ανοσοποίηση με IgG+ αντισώματα παρατηρήθηκε σε 404/1077 δείγματα 

ελλήνων (37,51%) και σε 104/150 (69,33%) των αλλοδαπών παιδιών .   

Συμπεράσματα: Η λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό είναι αρκετά συχνή στην παιδική 

ηλικία. Το ποσοστό των αλλοδαπών παιδιών με παρουσία του  ειδικού αντισώματος 

IgG είναι υψηλότερο σε σχέση με τα ημεδαπά παιδιά. Η ορθή και γρήγορη 

διερεύνηση της λοίμωξης από κυτταρομεγαλοϊό  είναι σημαντική στα πλαίσια 

διερεύνησης  και αντιμετώπισης πυρετού άγνωστης αιτιολογίας και τραχηλικής 

διόγκωσης . 
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ PARVOVIRUS-B19 

ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ  

 

Α. Παπαδημητρίου, Ε. Μάρτζιου, Ε.Σίσκου, Β. Τοσουνίδου, Μ. 

Παπαδοπούλου, Φ. Θεοχάρης, Β. Κουλουρίδα 

Μικροβιολογικό-Βιοχημικό-Ιολογικό τμήμα Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη 

 

Εισαγωγή: Ο ιός Parvovirus B19 ανήκει στην ομάδα των παρβοϊών (DNA ιοί) 

και προκαλεί εξανθηματική νόσο, γνωστή σαν λοιμώδες ερύθημα ή 5η νόσος. 

Οι κλινικές εκδηλώσεις ποικίλουν και είναι πυρετός, κακουχία, εξάνθημα, 

αρθρίτιδα, αιματολογικές διαταραχές έως και παροδική απλαστική αναιμία, 

κ.α. Μελέτες αναφέρουν ότι σε παιδιά ηλικίας 15 ετών έχουν  ανιχνευθεί 

αντισώματα έναντι του ιού σε ποσοστό 50%,  

Σκοπός: ήταν η καταγραφή των IgG και IgM αντισωμάτων έναντι του ιού 

Parvovirus B19 σε δείγματα παιδιών  που εξετάσθηκαν στο Ιολογικό τμήμα 

του εργαστηρίου του νοσοκομείου Παπαγεωργίου την τελευταία εξαετία. 

Υλικό – μέθοδος: Εξετάστηκαν 691 δείγματα παιδιών ηλικίας από 1 – 15 

ετών που προσήλθαν στο νοσοκομείο με υποψία λοίμωξης από  Parvovirus 

B19 κατά το χρονικό διάστημα  2009-2014. Έγινε προσδιορισμός των ειδικών 

αντισωμάτων IgG/IgM με τη ανοσοενζυμική μέθοδο ELISA . Πρόσφατη 

λοίμωξη θεωρήθηκε η ανεύρεση θετικών IgM αντισωμάτων, πρόσφατη ή 

αποδραμούσα η ανεύρεση θετικών IgM και  ΙgG και παρελθούσα λοίμωξη η 

ανεύρεση θετικών  ΙgG.  

Αποτελέσματα: Αρνητικά IgG και IgM αντισώματα είχαν 482/691 (69,75%) 

παιδιά. IgM θετικό, είχαν 70/691 (10,16%), IgG+/IgM+ 43/691 (6,22%) και 

IgG+/IgM- 96/691 (13,89%). Ανοσοποίηση με IgG+ αντισώματα 

παρατηρήθηκε σε 139/691 (20,11%) των δειγμάτων, από τα οποία τα 55/139 

(39,57%) αφορούσαν  παιδιά ηλικίας <5 ετών και 84/139 (60,43%) 

αφορούσαν παιδιά 6-15 ετών.   

Συμπεράσματα: Μεγάλο ποσοστό παιδιών δεν είχε ανοσία. Το ποσοστό 

ανοσίας φαίνεται να είναι μεγαλύτερο στα παιδιά ηλικίας  6-15 ετών. Η κλινική 

εικόνα, το ιστορικό πρόσφατης έκθεσης στον ιό και η ανεύρεση IgM 

αντισωμάτων έναντι του ιού βοηθούν στην αιτιολογική διάγνωση της 

λοίμωξης.  
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ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ cVDPV ΤΥΠΟΥ 2 ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

 
Νικόλαος Σιαφάκας1, Αχιλλέας Αττιλάκος2, Βασιλική Παπαευαγγέλου2 και 

Λουκία Ζέρβα1 

1Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
«ΑΤΤΙΚΟΝ», Ρίμινι 1, Χαϊδάρι 124 62, Αθήνα. 
2Γ΄ Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», 
Ρίμινι 1, Χαϊδάρι 124 62, Αθήνα. 
 
Εισαγωγή: Το στοματικό εμβόλιο κατά της πολιομυελίτιδας (OPV) "Sabin" βασίζεται 

σε εξασθενημένα στελέχη πολιοϊών και των 3 οροτύπων. Η μεγάλη γενετική 

πλαστικότητα των πολιοϊών, όπως διαμορφώνεται από φαινόμενα μεταλλάξεων και 

γενετικών ανασυνδυασμών, οδηγεί συχνά σε αναστροφή των εμβολιακών στελεχών 

σε παθογόνα στελέχη τα οποία μπορούν να κυκλοφορήσουν στον πληθυσμό.  

Σκοπός: H προοπτική μοριακή ανίχνευση και ταυτοποίηση πολιοϊών σε παιδιά που 

εισήχθησαν στο νοσοκομείο με συμπτωματολογία συμβατή με λοίμωξη από 

εντεροϊούς γενικά.  

Υλικά και Μέθοδοι: Ως μέθοδος διαλογής (screening) για την ανίχνευση εντεροϊών 

εν γένει εφαρμόσθηκε μέθοδος Real-Time RT-PCR με στόχο τη γενετική περιοχή 5΄-

UTR. Ακολούθησε γονοτυπικός προσδιορισμός του οροτύπου με ανίχνευση 

τμήματος του γονιδίου της καψιδικής πρωτεΐνης VP1 με ειδική, Semi-Nested RT-PCR 

και ανάλυση της αντίστοιχης νουκλεοτιδικής αλληλουχίας. Η επιδημιολογική 

συγγένεια των στελεχών με άλλα στελέχη που ανιχνεύθηκαν στην Ελλάδα και στο 

διεθνή χώρο τεκμηριώθηκε με το σχεδιασμό του καταλλήλου φυλογενετικού 

δενδρογράμματος. 

Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Σε διάστημα 6 μηνών (11/2009-5/2010), 7 

στελέχη ταυτοποιήθηκαν ως πολιοϊοί τύπου 2 προερχόμενοι από στελέχη εμβολίου 

που κυκλοφορούν στον πληθυσμό (cVDPV), καθώς είχαν 96.7-98.6% ομοιότητα με 

το αντίστοιχο στέλεχος εμβολίου "Sabin" στο τμήμα του γονίδιου που μελετήθηκε. Έξι 

στελέχη ανιχνεύθηκαν σε δείγματα κοπράνων από περιστατικά εμπυρέτου νόσου και 

γαστρεντερίτιδας, ενώ ένα στέλεχος ανιχνεύθηκε σε δείγμα ΕΝΥ περιστατικού 

ιογενούς μηνιγγίτιδας. Όλα τα στελέχη συσχετίζονταν φυλογενετικά με cVDPV που 

περιγράφηκαν διεθνώς και ανιχνεύθηκαν είτε στο περιβάλλον, ή από διάφορα κλινικά 

περιστατικά, συμπεριλαμβανομένου και περιστατικού χαλαρής παράλυσης στη 

Νιγηρία. Η ανίχνευση λοιμογόνων cVDPV αναδεικνύει την αναγκαιότητα συνεχούς 

επιδημιολογικής επιτήρησης των πληθυσμών στα πλαίσια της παγκόσμιας 

εκρίζωσης της πολιομυελίτιδας. 
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ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΕΤΙΑ 2009-2014 ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 

 

Α. Παπαδημητρίου, Ε.Σίσκου, Ε. Μάρτζιου, Β. Τοσουνίδου, Φ. Θεοχάρης, Μ. 

Παπαδοπούλου, Β. Κουλουρίδα 

Μικροβιολογικό-Βιοχημικό-Ιολογικό τμήμα Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη 

Εισαγωγή: Η ηπατίτιδα C είναι ένα μία από τις συχνότερες αιτίες ηπατικής νόσου 

παγκοσμίως. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι το 1.5%-2% του πληθυσμού πάσχει από 

τη νόσο.  

Σκοπός: Η μελέτη του επιπολασμού της ηπατίτιδας C σε γυναίκες αναπαραγωγικής 

ηλικίας που προσήλθαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης την τελευταία 

εξαετία.  

Υλικό και μέθοδοι: Συνολικά εξετάστηκαν 12177 δείγματα ορού από γυναίκες 

(Ελληνίδες και αλλοδαπές) 18-45 ετών που προσήλθαν στο Γ.Ν.Παπαγεωργίου 

Θεσσαλονίκης κατά την χρονική περίοδο 01/01/2009 έως 20/11/2014. Τα 

αντισώματα κατά της ηπατίτιδας C ανιχνεύτηκαν στον αναλυτή Architect-Abbot με 

την μέθοδο της άμεσης χημειοφωταύγειας (CLIA). 

Αποτελέσματα: Συνολικά, θετικά αντισώματα έναντι του ιού της ηπατίτιδας C (HCV) 

ανιχνεύθηκαν σε 82/12177 δείγματα (0,67%) από τα οποία 57/10351(0.56%)  

αφορούσαν Ελληνίδες  και 25/1826 (1.37%) αλλοδαπές. Αναλυτικότερα ανά έτος: 

ΕΤΟΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ HCV 

(+)/ 
ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ HCV 

(+)/ 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

2009 1762 6 (0,34%) 309 6 (1,94%) 

2010 1820 7    (0,38%) 330 4 (1,21%) 

2011 1844 10 (0,54%) 300 3     (1%) 

2012 1842 13 (0,71%) 372 6 (1,61%) 

2013 1673 9 (0,54%) 297 3 (1,01%) 

2014 1410 12 (0,85%) 218 3 (1,38%) 

ΣΥΝΟΛΟ 10351 57 (0,56%) 1826 25(1,37%) 

     
Συμπεράσματα: Το ποσοστό θετικών HCV αντισωμάτων στις γυναίκες 

αναπαραγωγικής ηλικίας ανεξαρτήτως εθνικότητας είναι χαμηλότερο από το 

ποσοστό του γενικού πληθυσμού στην Ελλάδα. Στις Ελληνίδες παρουσιάζει μια 

σχετική αύξηση και στις αλλοδαπές γυναίκες, αν και το ποσοστό αυτό είναι 

υψηλότερο, μειώνεται σταδιακά πιθανόν λόγω καλυτέρευσης συνθηκών ιατρικής 

περίθαλψης και ενημέρωσης. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση, 

συστηματικός προληπτικός μέλεγχος και ενημέρωση για τα μέτρα πρόληψης. 
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Η ΓΡΙΠΗ ΣΤΗ Β. ΕΛΛΑΔΑ, 2013-14 

 

Α. Μελίδου, Μ. Εξηντάρη, Γ. Γκιούλα, Ν. Μαλισιόβας 
 
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρικό Τμήμα ΑΠΘ 
Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Γρίπης Β. Ελλάδος 
 

Σκοπός: Η διακίνηση της γρίπης παρουσιάζει μόνιμα ενδιαφέρον καθώς, εκτός των 

πανδημιών, εκδηλώνει σταθερά ποικίλης βαρύτητας ετήσιες εξάρσεις παγκοσμίως. 

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθείται η διακίνηση μετά την πρόσφατη πανδημία 

2009-10. Στην παρούσα μελέτη καταγράφεται η ένταση και η ποικιλία στην εμφάνιση 

των ιών γρίπης την περίοδο 2013-14, συμμετέχοντας έτσι στη διασάφηση του 

παρόντος και στην πρόβλεψη του εγγύς μέλλοντος μεγάλου μέρους των 

αναπνευστικών λοιμώξεων. 

Υλικό-μέθοδοι: Το διάστημα 1/10/2013 έως 30/4/2014 ελέγχθηκαν 627 φαρυγγικά 

εκπλύματα ή επιχρίσματα νοσηλευομένων και περιπατητικών ασθενών με γριπώδη 

συνδρομή. Χρησιμοποιήθηκε real-time PCR αρχικά για την ανίχνευση ιών γρίπης Α 

και Β και στην συνέχεια για υποτυποποίηση των Α σε Α(Η1) και Α(Η3), σύμφωνα με 

πρωτόκολλα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 

Αποτελέσματα: Θετικά για γρίπη βρέθηκαν 227 (36,2%) από τα 627 δείγματα. Ιοί 

γρίπης Α ανιχνεύθηκαν στα 225 (99,1%) των θετικών δειγμάτων, καθώς στα 137 

(60,3%) από αυτά εντοπίσθηκε ο πανδημικός ιός Α(Η1Ν1) (p=0,0000), στα 88 

(38,8%) ιός Α(Η3Ν2), ενώ μόνον σε 2 (0,9%) ιός Β. Καταγράφηκαν 45 θάνατοι από 

τους οποίους 31 (68,9%) οφείλονταν σε ιό Α(Η1Ν1)pdm (p=0,0001) και 13 (28,9%) 

σε Α(Η3Ν2). Θανατηφόρο ήταν και το ένα από τα δύο περιστατικά Β γρίπης. Ο μέσος 

όρος ηλικίας ήταν 62 έτη (εύρος 2-86 έτη). 

Συμπεράσματα: Σε σχέση με τη συνολική περίοδο 2012-13, το ποσοστό Α(Η1Ν1) 

παραμένει σταθερό, του Α(Η3Ν2) αυξήθηκε, ενώ η συμμετοχή του τύπου Β είναι 

πολύ μικρή. Ο πανδημικός ιός επικρατεί για μία ακόμη χρονιά, παρά την μέχρι τώρα 

φυσική νόσηση και εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού, ενώ η θνητότητα του 

A(H1N1)pdm προκύπτει υπερδιπλάσια του Α(Η3Ν2). 
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ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (HPV) ΣΕ 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΣΤΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Σταύρος Π. Δέρδας1, Εμμανουήλ Συμβουλάκης1, Μαρία Εργαζάκη1, Ευαγγελία 

Ξενάκη1, Ελπίδα Βαρδάκη2 Αλεξάνδρα Καλογεράκη3, Δημήτριος Α. Σπαντίδος1, 

Γεώργιος Σουρβίνος1 

 

1Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, 

Κρήτη 

2Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, 

Κρήτη  

3Εργαστήριο Κυτταρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη 

 

 

Κλινικές, επιδημιολογικές και μοριακές μελέτες έχουν αποδείξει την σχέση μεταξύ 

ορισμένων υποτύπων του HPV και της νεοπλασίας του τραχήλου παγκοσμίως. Η 

σχετική σημασία των διαφόρων τύπων υψηλού κινδύνου ποικίλλει μεταξύ των 

διαφόρων χωρών και των κοινωνικών οικονομικών ομάδων. Ο σκοπός αυτής της 

μελέτης ήταν να καθοριστεί ο επιπολασμός του HPV γονότυπου σε ομάδα γυναικών 

της Κρήτης. Η κυτταρολογία υγρής-φάσης (ThinPrep Pap-Test) ελήφθη σε δείγματα 

από 50 γυναίκες που επισκέφτηκαν το γυναικολόγο τους για μια εξέταση ρουτίνας η 

οποία ακολουθείται από HPV DNA εξέταση. Ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες που 

εξετάστηκαν, 64,6% (31/48) ήταν HPV-θετικές, παρουσιάζοντας 13 διαφορετικούς 

υπότυπους HPV: HPV-16/-18 σε 6 περιπτώσεις (19,4%), HPV-31 σε 17 περιπτώσεις 

(54,8%), HPV-39 σε 3 περιπτώσεις (9,7%), HPV-59 σε 7 περιπτώσεις (22,6%), HPV-

33 σε 2 περιπτώσεις (6,5%), ΗΡV-56 σε 4 περιπτώσεις (12,9%), HPV-58 σε 3 

περιπτώσεις (9,7%) και HPV-66 σε 4 περιπτώσεις (12,9%). Η συχνότητα εμφάνισης 

άλλων τύπων HPV ήταν κάτω από 4%. Ένας μόνο υπότυπος του HPV ανιχνεύθηκε 

σε 19/31 HPV-θετικές γυναίκες, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει, η ταυτόχρονη μόλυνση 

από 2, 3, 4 ή 5 υπότυπους HPV που ανιχνεύθηκαν σε 8/31, 2/31, 1/31 και 1/31, 

αντίστοιχα. Μεταξύ 31 HPV-θετικών γυναικών, 12 δείγματα ανιχνεύθηκαν με 

τραχηλική ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία (CIN) Ι, 5 δείγματα με CIN II και 2 δείγματα με 

CIN III (βασίζόμενοι στην κυτταρολογία υγρής-φάσης). Επίσης πέντε περιπτώσεις σε 

καρκίνο in situ και μία περίπτωση διηθητικού καρκίνου συμπεριλήφθηκαν στην 

παρούσα μελέτη. Συμπερασματικά, ο επιπολασμός των υποτύπων του HPV στο 

γυναικείο πληθυσμό της Κρήτης δεν διαφέρει σημαντικά από άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες. Οι υπότυποι HPV-31, -16, -18 και -59 ήταν οι πιο διαδεδομένες μορφές. 

Περαιτέρω έρευνα  με συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού ασθενών είναι αναγκαία για 

τον προσδιορισμό του επιπολασμού του ιού HPV στην ανάπτυξη διηθητικού 

καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. 
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Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ NS3/4A Q80K 

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ HCV ΛΟΙΜΩΞΗ ΓΟΝΟΤΥΠΟΥ 1α 

ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ REAL TIME PCR ΜΕΘΟΔΟΥ 
 

Dario Russo2, Antonella Marzorati2, Alessio Colombo1, Δήμητρα Μούγιου3, Ελένη 
Ορφανού3, Γεωργία Γκιούλα3 

 

1Fleming Research Service Lab , Via Bernardo Quaranta 57, 20139 Milano (MI) 
2Clonit srl, Via Bernardo Quaranta 57, 20139 Milano (MI) 
3Ηπατολογικό Εργαστήριο, Β’ Παν. Παθολογική Κλινική Νοσοκομείου ‘Ιπποκρατείου», ΑΠΘ 
 
Σκοπός: Η χρόνια λοίμωξη με τον ιό της ηπατίτιδας C, που είναι ένα από τα κύρια 
αίτια χρόνιας ηπατικής νόσου, κίρρωσης και ηπατοκυτταρικού καρκίνου αποτελεί ένα 
παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας. Τα τελευταία 10 χρόνια η θεραπεία της 
χρόνιας ηπατίτιδας C έχει βασισθεί στο συνδυασμό πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης-
άλφα και ριμπαβιρίνης. Ο συνδυασμός αυτός επιτυγχάνει μακροχρόνια ιολογική 
ανταπόκριση (SVR) που ισοδυναμεί με κάθαρση του ιού σε περίπου 50-60% των 
ασθενών ανάλογα με την αναλογία των γονοτύπων του HCV στο θεραπευόμενο 
πληθυσμό. Εντούτοις σημαντικό ποσοστό (40-50%) των ασθενών τελικά δεν 
ανταποκρίνονται. Τα τελευταία χρόνια, αναστολείς της NS3/A4 πρωτεάσης έχουν 
πάρει έγκριση σε ασθενείς με γονότυπο 1. Το Simeprevir (TCM435, OlysioTM; 
Janssen Therapeutics) είναι ένας αναστολέας πρωτεάσης δεύτερης γενεάς, ο οποίος 
οδηγεί σε υψηλά ποσοστά SVR όταν χορηγηθεί σε ασθενείς με γονότυπο 1. Ο 
πολυμορφισμός όμως Q80K στο NS3 γονιδίωμα του ιού με γονότυπο 1a, το οποίο 
κωδικοποιεί την ιική πρωτεάση, έχει συσχετιστεί με χαμηλά ποσοστά ευαισθησίας 
στο παραπάνω αναστολέα. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανίχνευση του 
Q80K πολυμορφισμού σε δείγματα ασθενών με HCV λοίμωξη γονοτύπου 1a, με τη 
χρήση μίας νέας real time PCR μεθόδου. 
Υλικό και μέθοδοι: Το υλικό μας αποτέλεσε ορός αίματος 52 ασθενών, θετικών για 
HCV λοίμωξη γονοτύπου 1α, τα οποία συλλέχθηκαν από το Ηπατολογικό εργαστήριο 
της Β’ Πανεπιστημιακής Κλινικής του ΑΠΘ, στο ‘Ιπποκράτειο’ Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης. Η εκχύλιση του ιικού RNA έγινε χρησιμοποιώντας το  QIAamp Viral 
RNA Mini kit (QIAGEN) και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, ενώ η 
γονοτύπιση πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το VERSANT HCV Genotype 2.0 
Assay (LiPA) (Siemens Healthcare Diagnostics) και σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή. Η ανίχνευση του Q80K πολυμορφισμού πραγματοποιήθηκε 
χρησιμοποιώντας το νέο Q80K polymorphism kit (Clonit srl), στο VERSANT kPCR 
AD, Life Technologies 7500 Fast, and Rotor-Gene Q κυκλοποιητή. Όλα τα 
παραπάνω δείγματα αναλύθηκαν με αλληλούχιση του γονιδιώματος της NS3/4A 
πρωτεάσης με τη χρήση του Life Technologies 3500 συστήματος γενετικής ανάλυσης 
στο Fleming Research laboratory 
Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, σε 7 από τα 52 κλινικά δείγματα που 
εξετάσθηκαν (14%), ανιχνεύθηκε ο Q80K πολυμορφισμός με την νέα μέθοδο Real 
time PCR. Η παραπάνω ανίχνευση επιβεβαιώθηκε σε όλες τις περιπτώσεις και με 
την αλληλούχιση του αντίστοιχου τμήματος του γονιδιώματος.  
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα αυτής της νέας real time PCR μεθόδου 
επιβεβαιώθηκαν πλήρως από την αλληλούχιση του αντίστοιχου γονιδιώματος. 
Επιπλέον τα ποσοστά εμφάνισης του πολυμορφισμού στα δείγματα της μελέτης 
συμφωνούν με αυτά αντίστοιχων μελετών στον ευρωπαϊκό κυρίως χώρο. Καθώς τα 
δεδομένα από κλινικές μελέτες έχουν δείξει χαμηλά ποσοστά SVR σε ασθενείς με 
HCV λοίμωξη γονοτύπου 1α, που φέρουν τον παραπάνω πολυμορφισμό, κατόπιν 
θεραπείας με το Simeprevir, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η ανίχνευσή του στους εν 
λόγω ασθενείς.  
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ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ECHO 3 

ΟΡΟΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΕΝΤΕΡΟΪΩΝ 

 

Μ. Μπλέτσα, Ζ. Κυριακοπούλου, Δ. Τσακογιάννης, Τ. Δημητρίου, Γ. 
Αμούτζιας, Π. Μαρκουλάτος  

Εργαστήριο Μικροβιολογίας-Ιολογίας, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, 
Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 

Ο ορότυπος Ε3 των εντεροϊών, αν και αποτελεί έναν από τους πιο σπάνια 
απομονωμένους οροτύπους, έχει συσχετιστεί με νευρολογικές διαταραχές όπως η 
παράλυση, η άσηπτη μηνιγγίτιδα και η μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, καθώς και με οξεία 
νεογνική ηπατίτιδα. Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη ολόκληρου του 
γονιδιώματος ενός Ε3 στελέχους που απομονώθηκε από το βιολογικό καθαρισμό της 
Λάρισας τέσσερα χρόνια μετά από την πρώτη απομόνωση στελέχους του ίδιου 
οροτύπου στην Ελλάδα και στη συγκεκριμένη περιοχή.  Επίσης μελετήθηκε η 
μοριακή επιδημιολογία και εξέλιξη του Ε3 οροτύπου.  

Η νουκλεοτιδική και φυλογενετική ανάλυση ολόκληρου του γονιδιώματος του 
απομονωθέντος Ε3 στελέχους, έδειξε ότι φέρει τον μοναδικό ανασυνδυασμό που έχει 
αναφερθεί για τον συγκεκριμένο ορότυπο, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι 
ανταλλαγές γενετικού υλικού πιθανόν να συνέβαλλαν σημαντικά στην εξελικτική του 
πορεία. Η φυλογενετική ανάλυση ολόκληρης της VP1 γενωμικής περιοχής όλων των 
διαθέσιμων αλληλουχιών του συγκεκριμένου οροτύπου,  έδειξε το διαχωρισμό των 
Ε3 στελεχών σε τρείς κύριες γενετικές ομάδες (οι οποίες διαχωρίζονται περαιτέρω σε 
7 υπο-ομάδες) με μερικές από αυτές να συσχετίζονται με συγκεκριμένες αμινοξικές 
υποκαταστάσεις. Περαιτέρω εξελικτική ανάλυση έδειξε ότι στη VP1 γενωμική περιοχή 
των Ε3 εντεροϊών ασκείται ουδέτερη εξελικτική πίεση, καθώς η συντριπτική 
πλειοψηφία της γενετικής ποικιλομορφίας φάνηκε ότι προέκυψε μέσω συνώνυμων 
νουκλεοτιδικών υποκαταστάσεων. Ο ρυθμός υποκατάστασης για ολόκληρη την VP1 
γενωμική περιοχή καθώς και για τμήμα της υπολογίστηκε ότι είναι 8,13 x 10-3 και 7,72 
x 10-3 υποκαταστάσεις/νουκλεοτιδική θέση/έτος, αντίστοιχα. Τέλος, η επιδημιολογία 
του Ε3 οροτύπου φαίνεται να είναι εξαιρετικά πολύπλοκη σε σχέση με άλλους 
εντεροϊούς, καθώς τα στελέχη των τριών φυλογενετικών ομάδων παρουσίασαν 
διαφορετικά επιδημιολογικά χαρακτηριστικά.  
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΛΑΒΙΪΩΝ ΣΕ 

ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

Ά. Παπά1, Ε. Παπαδοπούλου1, Σ. Καλαϊτζοπούλου2, Κ. Τσιόκα1, Σ. 

Μουρελάτος2 

 
1A' Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 
2Οικοανάπτυξη, Θεσσαλονίκη 

 

Εισαγωγή: Ο ιός του Δυτικού Νείλου (ΔΝ) εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην 

Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην Κεντρική Μακεδονία, το 2010. Κουνούπια του γένους 

Culex ελέχθηκαν για την πιθανή ανίχνευση του ιού του ΔΝ ή/και άλλων φλαβιϊών, με 

στόχο τη συσχέτιση της περιοχής και του χρόνου εμφάνισης των θετικών στον ιό του 

ΔΝ κουνουπιών και περιστατικών σε ανθρώπους. 

Υλικό και Μέθοδοι: Κατά τη διάρκεια του 2013, 25.780 κουνούπια του είδους Culex 

συλλέχθηκαν από τις 7 περιφερειακές ενότητες της Κ. Μακεδονίας και χωρίστηκαν 

σε 295 ομάδες, ανάλογα με την περιοχή και την ημερομηνία συλλογής. Εκχυλίστηκε 

το RNA και ακολούθησε nested RT-PCR με εκκινητές ειδικούς για φλαβιϊούς. 

Αποτελέσματα: Δεκατρείς (4,40%) ομάδες κουνουπιών βρέθηκαν θετικές για 

φλαβιϊούς. Ο ιός του ΔΝ,  lineage 2, ανιχνεύθηκε σε 9 (3,05%) ομάδες κουνουπιών, 

ενώ σε 4 (1,35%) ομάδες ανιχνεύθηκε φλαβιϊός σχετιζόμενος με έντομα: 3 ήταν κατά 

98% ταυτόσημες με τον Culex theileri flavivirus (έχει ανιχνευτεί στην Ιβηρική 

χερσόνησο), ενώ o τέταρτος διέφερε κατά >25% όλων των γνωστών φλαβιϊών. Στις 

περισσότερες περιφέρειες της Κ. Μακεδονίας, η ανίχνευση του ιού του ΔΝ σε 

κουνούπια προηγήθηκε περίπου ένα μήνα της εμφάνισης των περιστατικών σε 

ανθρώπους. 

Συμπεράσματα: 1) Η ανίχνευση του συγκεκριμένου στελέχους ιού του ΔΝ σε 

κουνούπια για τέταρτη συνεχή χρονιά δηλώνει ότι ο ιός ενδημεί πλέον στην Ελλάδα. 

2) Η εντομολογική επιτήρηση παρέχει ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την 

κυκλοφορία του ιού. 3) Η ανίχνευση του Culex theileri flavivirus επεκτείνει το 

γεωγραφικό εύρος αυτού του ιού. 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ 

ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΜΗ-ΠΟΛΙΟ ΕΝΤΕΡΟΪΩΝ 

 
Φίκατας Α.1, Δημητρίου Τ.1, Κυριακοπούλου Ζ.1, Ζήση Ζ.1, Φουντουκίδου Π.1, 
Γκαρτζονίκα Κ.2, Λεβειδιώτου-Στεφάνου Σ.2, Μαρκουλάτος Π.1 

 

1 Εργαστήριο Μικροβιολογίας-Ιολογίας, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, 
Σχολή   Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
2   Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
 

 

Τo γένωμα των εντεροιών, μονόκλωνο RNA θετικής πολικότητας, αποτελείται 
από μία συντηρημένη 5΄-αμετάφραστη περιοχή, ένα ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης, μία 
3΄-αμετάφραστη περιοχή και μία πολύ(Α)-ουρά. 

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε έλεγχος του επιπέδου ανοσίας  
τεσσάρων ηλικιακών ομάδων 1-10, 11-20, 21-30 και 31-40 ετών, έναντι  έξι 
ανασυνδυασμένων, και ενός μη ανασυνδυασμένου μη-πόλιο εντεροιών, ( τα στελέχη 
αυτά απομονώθηκαν κατά τα έτη 2001-2009) καθώς και έναντι των αντίστοιχων 
προτύπων στελεχών (Echo 3,6,7,13 και 30). Οι οροί προέρχονται  από τις περιοχές 
της Δυτικής (2008) και της Κεντρικής Ελλάδας (2014). Η πειραματική διαδικασία που 
ακολουθήθηκε ήταν: ο υπολογισμός του ιικού τίτλου ( TCID50)  για καθένα από τα 
ανασυνδυασμένα και πρότυπα στελέχη και η δοκιμή της οροεξουδετέρωσης, για να 
προσδιορισθεί το επίπεδο αντισωμάτων έναντι όλων αυτών των στελεχών καθώς και 
έναντι των  εμβολιακών στελεχών Sabin 1,2 και 3. 

Τα αποτελέσματα της οροεξουδετέρωσης κατέδειξαν ότι ενώ το επίπεδο 
αντισωμάτων έναντι και των τριών εμβολιακών στελεχών Sabin ήταν πάντοτε 
μεγαλύτερο ή ίσο με τίτλο αντισωμάτων 1/40 , ο τίτλος αντισωμάτων έναντι των 
προτύπων στελεχών Echo ήταν μεταξύ 1/10 και 1/40 ενώ για κάποιες ηλικιακές 
ομάδες δεν ανιχνεύθηκε τίτλος αντισωμάτων έναντι των Echo ιών 6,7 και 13. Για τα 4 
από τα 6 ανασυνδυασμένα στελέχη ο τίτλος αντισωμάτων ήταν  μεταξύ 1/20 και 1/40 
ενώ για τα υπόλοιπα ο τίτλος αντισωμάτων ήταν μη ανιχνεύσιμος. 

Συμπεραίνεται ότι για τα ανασυνδυασμένα  στελέχη, όπου το επίπεδο των 
αντισωμάτων κρίνεται ικανοποιητικό, ο πληθυσμός της Κεντρικής και Δυτικής 
Ελλάδας  προστατεύεται  από  ενδεχόμενη επανακυκλοφορία παρόμοιων 
ανασυνδυασμένων στελεχών. Αντίθετα για τα στελέχη, όπου ο τίτλος αντισωμάτων 
ήταν μη ανιχνεύσιμος παραμένει άγνωστο τι θα συμβεί σε ενδεχόμενη κυκλοφορία 
αυτών των στελεχών στον πληθυσμό της Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                           10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΟΛΟΓΙΑΣ 
                                                                                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

35 
 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ DNA ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΩΝ ΤΩΝ ΙΩΝ BK (BKV), 

EPSTEIN-BARR (EBV) ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΘΗΛΩΜΑΤΟΣ 

(HPV) ΣΕ ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ 

 

Δημήτριος Σταματίου1,3, Σταύρος Π. Δέρδας1, Γεώργιος Σουρβίνος1, 

Εμμανουήλ Κ. Συμβουλάκης1, Γεώργιος Η. Σακοράφας2, Οδυσσέας Ζώρας3 

και Δημήτριος Α. Σπαντίδος1 

 

1 Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 

Ηράκλειο, Ελλάδα 
2 4η Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα 
3 Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, 

Κρήτη, Ελλάδα 

 

Παρά το γεγονός ότι οι ιοί έχουν πρόσφατα εμπλακεί στη ρύθμιση της επιθηλιο-

μεσεγχυματικής μετάβασης και στην πρόοδο της καρκινογένεσης, πολύ λίγα είναι 

γνωστά σχετικά με τη συμμετοχή των ιογενών λοιμώξεων στις κακοήθειες του 

θυρεοειδούς αδένα. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η ανίχνευση αλληλουχιών 

τριών δυνητικά καρκινογόνων ιών, του BKV, του EBV και του HPV σε μια σειρά 

δειγμάτων θυρεοειδεκτομής. Η μελέτη περιελάμβανε παρασκευάσματα 

θυρεοειδεκτομής από τριάντα ασθενείς με οζίδια θυρεοειδούς αδένα μέσα σε μια 

περίοδο 3 ετών. Η δειγματοληψία περιελάμβανε τόσο οζιδιδιακό, όσο και 

παρακείμενο φυσιολογικό ιστό από το παρασκεύασμα κάθε ασθενούς. Αλληλουχίες 

των ιϊκών γονιδίων του BKV (γονίδιο VP1), του EBV (γονίδια LMP1, EBNA2 και 

EBER1) και του HPV, ενισχύθηκαν με PCR. Τα αποτελέσματα της PCR 

επιβεβαιώθηκαν με ανάλυση DNA αλληλούχισης. Αλληλουχίες του γονιδίου VP1 

ανιχνεύθηκαν στο 60% (18/30) των δειγμάτων θυρεοειδικού καρκίνου/πολυοζώδους 

υπερπλασίας, σε σύγκριση με 43.3% (13/30)  σε αντίστοιχο παρακείμενο 

φυσιολογικό ιστό. Σε δεκαπέντε από τα τριάντα (50%) δείγματα θυρεοειδικού 

καρκίνου/πολυοζώδους υπερπλασίας, ανεδείχθησαν αλληλουχίες του γονιδίου LMP1 

σε σύγκριση με 46.7% (14/30) σε παρακείμενο φυσιολογικό ιστό. Αλληλουχίες του 

γονιδίου EBNA2 ανιχνεύθηκαν στο 90% (27/30) των δειγμάτων θυρεοειδικού 

καρκίνου/πολυοζώδους υπερπλασίας, ενώ στο ίδιο ακριβώς ποσοστό (90%, 27/30), 

ανιχνεύθηκαν στους αντίστοιχους παρακείμενους φυσιολογικούς ιστούς. Όλα τα 

δείγματα ήταν αρνητικά για αλληλουχίες του EBER1, καθώς και για DNA του ιού 

HPV. Η παρούσα μελέτη συνιστά τη “λοίμωξη” από BKV και EBV σαν ένα πρώιμο 

γεγονός, που προφανώς συμβαίνει σε φυσιολογικό ιστό. Παρά το γεγονός ότι τα 

αποτελέσματά μας δεν αναδεικνύουν ξεκάθαρο ρόλο των προαναφερθέντων ιών 

στην καρκινογένεση του θυρεοειδούς αδένα, φανερώνουν την συνύπαρξη των ιών 

αυτών στα εξετασθέντα δείγματα.  
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ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ CORE+1/ARF ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ 

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΟΥ  

 

Ιωάννης Καρακασιλιώτης1, Ιόλη Κόττα-Λοΐζου1, Νίκη Βασιλάκη1, Παναγιώτης 

Σακελλαρίου1, Σαββίνα Μουσταφά1, Ευσεβία Φρακολάκη1, Κατερίνα 

Κασσελά1, Ralf Bartenschlager2, Πηνελόπη Μαυρομαρά1 

1 Εργαστήριο Μοριακής Ιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ 

2 Department of Molecular Virology, University Hospital, Heidelberg 

 

Η έκφραση της πολύπρωτεΐνης του ιού της Ηπατίτιδας C (HCV) οδηγείται από ένα 

στοιχείο εσωτερικής πρόσδεσης του ριβοσώματος (IRES) που εντοπίζεται στην 5’ 

αμετάφραστη περιοχή του γονιδιώματος του HCV. Ωστόσο ο HCV έχει ένα δεύτερο 

ανοιχτό πλαίσιο ανάγνωσης μέσα στην περιοχή της core πρωτεΐνης που φαίνεται να  

κωδικοποιεί για μια πρόσθετη πρωτεΐνη που έχει ονομαστεί core+1/ARFP 

(alternative reading frame protein). Σε αυτή τη μελέτη αναφέρουμε για πρώτη φορά 

την έκφραση της core+1 στα πλαίσια ενός αυτοαντιγραφόμενου RNA που 

προσομοιάζει το γονιδίωμα του HCV (replicon). Το γονίδιο της λουσιφεράσης 

συζεύχθηκε με το πλαίσιο ανάγνωσης της core, core+1 και core-1 στο δισιστρονικό 

replicon του JFH1 στελέχους του HCV. Λουσιφεράση ανιχνεύθηκε στα πλαίσια 

ανάγνωσης core και core+1 ενώ στο core-1 τα επίπεδα ήταν ιδιαίτερα χαμηλά. 

Εκτεταμένη μεταλλαξογένεση επιβεβαίωσε την ανεξάρτητη από το IRES έκφραση της 

μικρής μορφής της core+1/ARFP (core+1/S) από τα κωδικόνια 85/87 κατά κύριο 

λόγο νωρίς κατά τη διάρκεια της αντιγραφής. Η παραγωγή μιας μεγαλύτερης 

ισομορφής της core+1/ARFP (core+1/L) ανιχνεύτηκε με έναρξη στα κωδικόνια 25/26. 

Η σχετική έκφραση της core+1/L βρέθηκε να αυξάνεται κατά την αντιγραφή ενώ ήταν 

άμεσα εξαρτώμενη από τη λειτουργία του IRES και την έκφραση της πολυπρωτεΐνης 

του ιού. Τα πειράματα μεταλλαξογένεσης δεν επιβεβαίωσαν την παλαιότερη 

υπόθεση για μεταβολή του πλαισίου (frameshift) στα κωδικόνια 8-11. Συνολικά τα 

παραπάνω αποτελέσματα έδειξαν για πρώτη φορά την έκφραση του εναλλακτικού 

πλαισίου ανάγνωσης core+1 σε συνθήκες αντιγραφής του ιού ενώ υπάρχουν ισχυρές 

ενδείξεις για την παραγωγή δύο ισομορφών με διαφορετικές κινητικές έκφρασης. 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ CORE+1 ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ 
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Θράκης 
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Johann-Wolfgang-Goethe-Universität 

 

Ο ιός της ηπατίτιδας C (HCV) αποτελεί το κύριο αίτιο εμφάνισης χρόνιας ηπατίτιδας 

C και αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη 

κίρρωσης του ήπατος και ηπατοκυτταρικού καρκινώματος (ΗΚΚ). Ο ιός ανήκει στην 

οικογένεια Flaviviridae και συνίσταται από ένα μονόκλωνο RNA θετικής πολικότητας. 

Το γονιδίωμα του ιού κωδικοποιεί μια πολυπρωτεΐνη 3000 περίπου αμινοξέων, η 

οποία διασπάται με τη βοήθεια κυτταρικών και ιικών πρωτεασών στις επιμέρους 

πρωτεΐνες του ιού. Πρόσφατες δημοσιεύσεις έχουν αποδείξει ότι εντός του γονιδίου 

της καψιδιακής πρωτεΐνης core, στο +1 πλαίσιο ανάγνωσης, υπάρχει ένα δεύτερο 

λειτουργικό εναλλακτικό πλαίσιο ανάγνωσης, το οποίο κωδικοποιεί την πρωτεΐνη 

εναλλακτικού πλαισίου ανάγνωσης (ARFP) ή core+1. Σε προηγούμενες μελέτες 

έχουν ανιχνευθεί ειδικές αντιδράσεις Τ λεμφοκυττάρων έναντι της πρωτεΐνης σε 

ασθενείς με HCV ενώ ασθενείς με ΗΚΚ παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα αντισωμάτων 

έναντι της πρωτεΐνης. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του 

βιολογικού ρόλου και των λειτουργικών ιδιοτήτων της πρωτεΐνης core+1. Με τη 

χρήση της ανοσοενζυμικής μεθόδου ELISA έγινε διερεύνηση της συσχέτισης των 

αντισωμάτων έναντι της  core+1 με την εξέλιξη της νόσου από το στάδιο της χρόνιας 

λοίμωξης μέχρι το στάδιο της κίρρωσης. Το επίπεδο των αντισωμάτων έναντι της 

core+1 φαίνεται να βαίνει αυξανόμενο σε αντιστοιχία με τη βαρύτητα της κίρρωσης, 

γεγονός που υποδηλώνει ένα πιθανό ρόλο της πρωτεΐνης στην εξέλιξη της νόσου. 

Παράλληλα, δημιουργήθηκαν κυτταρικές σειρές που εκφράζουν την πρωτεΐνη core+1 

των υποτύπων HCV-1a και HCV-2a, με σκοπό την διερεύνηση πιθανών κυτταρικών  

στόχων της πρωτεΐνης. Μελέτες κυτταρομετρίας ροής βασιζόμενες στη χρήση των 

ανωτέρω κυτταρικών σειρών υποστηρίζουν  την ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου των 

ηπατοκυττάρων  από την  core+1 πρωτεΐνη  υποδηλώνοντας την  εμπλοκή της 

core+1 στην παθογένεια της λοίμωξης από τον HCV. 
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C 
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Π.Μαυρομαρά1,2 

1Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμ. Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, 
Αλεξανδρούπολη 
2Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Αθήνα  

 

Οι πυρηνικοί πόροι αποτελούν πολυπρωτεϊνικά κανάλια τα οποία διακόπτουν 

την πυρηνική μεμβράνη κατά μήκος της. Μέσω των πόρων αυτών πραγματοποιείται 

η πυρηνοκυτταροπλασματική μεταφορά βιομορίων και ελέγχεται η γονιδιακή 

έκφραση mRNA σημαντικών για την επιβίωση των κυττάρων. 

 Σύμφωνα με πρόσφατη βιβλιογραφία, RNA ιοί θετικής πολικότητας όπως ο 

Poliovirus και ο Rhinovirus, επηρεάζουν την δομή των πυρηνικών πόρων και 

επεμβαίνουν στην επικοινωνία μεταξύ πυρήνα-κυτταροπλάσματος συμβάλλοντας 

στην εκμηδένιση της άμυνας του κυττάρου και τελικά την επικράτησή τους σε αυτό. 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί εάν ο ιός της Ηπατίτιδας C 

(HCV), RNA ιός που ανήκει στην οικογένεια των Φλαβιβιών, επηρεάζει την 

λειτουργία των πυρηνικών πόρων και να μελετηθεί ο μηχανισμός. 

Η αρχική μας μελέτη πραγματοποιήθηκε μετά από εξόρυξη δεδομένων 

μικροσυ-στοιχειών DNA από δημόσια καταθετήρια. Επικεντρωθήκαμε σε πειράματα 

μόλυνσης ηπατοκυτταρικών σειρών με HCV, στέλεχος JFH1 ή διαμόλυνσης με την 

καψιδιακή πρωτεΐνη (core) του ιού. Η ανάλυση των πειραματικών δεδομένων 

υπέδειξε οτι ο HCV είναι πιθανόν να επηρεάζει την έκφραση oρισμένων 

νουκλεοπορινών. 

Στην συνέχεια, πραγματοποιήσαμε πειράματα real-time PCR σε Huh7.5 

κυτταροσειρές που εκφράζουν την core ή κατόπιν ιϊκής μόλυνσης με το στέλεχος 

HCV/JFH1 και ελέγξαμε τα επίπεδα έκφρασης συγκεκριμένων νουκλεοπορινών σε 

διαφορετικές χρονικές στιγμές κατά την διάρκεια της μόλυνσης. Τα μέχρι στιγμής 

αποτελέσματα  υποστηρίζουν ότι τα επίπεδα έκφρασης των νουκλεοπορινών 

ALADIN και NUP43  φαίνεται να μειώνονται σημαντικά κατά την διάρκεια της 

μόλυνσης. Περαιτέρω μελέτες που αφορούν στην ταυτοποίηση νουκλεοπορινών-

στόχων του HCV και βιολογική σημασία της αλληλεπίδρασης του HCV με τον 

πυρηνικό πόρο είναι σε εξέλιξη.  
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Οι νοροϊοί είναι μέλη της οικογένειας Caliciviridae και αποτελούν πολύ συχνή αιτία 

έντονων μη-βακτηριακών γαντρεντερίτιδων, παγκοσμίως. Οι ανθρώπινοι νοροϊοί 

χωρίζονται σε 3 γενετικά ξεχωριστές ομάδες (genogroups) τις GI, GII, & GIV, οι 

οποίες με τη σειρά τους χωρίζονται σε γενότυπους (genogroups). Με βάση 

σποραδικές αναφορές στη βιβλιογραφία, που βασίζονται κυρίως σε αλληλούχιση 

γονιδιακών περιοχών, αυτή η ομάδα ιών  ανασυνδυάζεται πολύ συχνά, με 

σημαντικές επιπτώσεις στην εξέλιξη και την παθογένειά τους. Ωστόσο, απαιτείται μια 

πλήρης εικόνα που να βασίζεται σε ανάλυση ολόκληρων γονιδιωμάτων και όχι μόνο 

σε περιορισμένες γονιδιακές περιοχές. Προς αυτό τον σκοπό αναλύσαμε με 

μεθόδους βιοπληροφορικής 573 πλήρη γονιδιώματα καθώς επίσης και 3391 

ακολουθίες από γονιδιακές περιοχές – θραύσματα που είναι κατατεθιμένα στην 

GenBank. Αρχικά πραγματοποιήθηκαν φυλογενετικές αναλύσεις για καθένα από τα 3 

ORFs των γονιδιωμάτων και στη συνέχεια έγινε σάρρωση όλων των ακολουθιών με 

ένα υπολογιστικό εργαλείο που αναπτύχθηκε στο εργαστήριό μας, το T-RECS 

(Tsimpidis et al., in preparation).  Οι εντοπιζόμενοι πιθανοί ανασυνδυασμοί στη 

συνέχεια επαληθεύθηκαν με αναλύσεις Simplot. 
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Η κάθαρση του HBsAg συμβαίνει είτε αυτόματα είτε μετά από αντιική αγωγή κι 

εφόσον δεν υπάρχει ιογενής επιλοίμωξη ή προυπάρχουσα κίρρωση έχει πολύ καλή 

πρόγνωση. Η καταγραφή της ετήσιας επίπτωσης της κάθαρσης του HBsAg, που 

συμβαίνει είτε αυτόματα είτε υπό αντιτιική αγωγή, και η συσχέτιση της κάθαρσης 

HBsAg  με το είδος και τη διάρκεια της αγωγής, την ηλικία, το φύλο, την συνύπαρξη 

HCV & HDV λοίμωξης, την παρουσία κίρρωσης και την ανάπτυξη anti-HBs. Στο 

διάστημα 11/2012- 11/2013, 465 φορείς ηπατίτιδας Β ελέγχθηκαν ορολογικά, για 

δείκτες ηπατίτιδας Β, με χημειοφωταύγεια στον αναλυτή ARCHITECT ABBOTT. Για 

ιικό φορτίο HBV DNA,  με  real time PCR στον αναλυτή COBAS Taqman της 

ROCHE. Στους ασθενείς με γνωστή κάθαρση HBsAg μελετήθηκαν τα 

προαναφερθέντα κλινικά και εργαστηριακά στοιχεία. Η επίπτωση της κάθαρσης 

HBsAg στο διάστημα αυτό ήταν 6 στους 465, δηλαδή 1,29% (0,27%-2,31%).  Από 

τους 8 ασθενείς της μελέτης, 6 ήταν άνδρες και 2 γυναίκες, με μέση τιμή ηλικίας τα 48 

έτη. Τρείς ασθενείς εμφάνισαν αυτόματη κάθαρση, 4 ασθενείς, μετά από αγωγή με 

εντεκαβίρη διάρκειας 2,4-3,6 ετών, ενώ μία γυναίκα εμφάνισε κάθαρση , στη 2η 

κύησή της, 1 έτος μετά από τη διακοπή της τρίμηνης αγωγής με λαμιβουδίνη, που 

είχε λάβει για προφύλαξη στην 1η κύηση. Η έγκυος ήταν η μόνη ασθενής που είχε 

υπάρξει φορέας HCV, αλλά ήταν HCV-RNA αρνητική. Ένας ασθενής υπό αγωγή με 

εντεκαβίρη, είχε παροδική HDV λοίμωξη. Οι δύο αυτοί ασθενείς που είχαν  επαφή με 

άλλους ιούς ήταν και εκείνοι που ανέπτυξαν anti-HBs. Όλοι οι ασθενείς πριν την 

κάθαρση του HBsAg είχαν anti-HBe και ιικό φορτίο μη ανιχνεύσιμο ή μικρότερο των 

100 IU/ml. Μετά την κάθαρση, το HBV DNA ήταν μη ανιχνεύσιμο. Κίρρωση είχαν 2 

ασθενείς υπό εντεκαβίρη. Περαιτέρω έρευνες είναι απαραίτητες για την εξαγωγή 

ασφαλών συμπερασμάτων. 
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Ν. Γουλιδάκη, Δ.Α. Σπαντίδος, Γ. Σουρβίνος 

Εργαστήριο Ιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη, 

Ελλάδα 

Ο ανθρώπινος κυτταρομεγαλοϊός (HCMV) είναι ένας ευρέως διαδεδομένος β-

ερπητοϊός και αποτελεί ένα σημαντικό παθογόνο που εμπλέκεται τόσο σε συγγενείς 

λοιμώξεις όσο και στη νοσηρότητα των ανοσοκατασταλμένων ασθενών. Η αρχική 

λυτική λοίμωξη του ιού ακολουθείται από μια μακροχρόνια λανθάνουσα φάση. Κατά 

την παραγωγική λοίμωξη ο ιός αναπτύσσει αλληλεπιδράσεις με κυτταρικές πρωτεΐνες 

προκειμένου να επιτύχει την αντιγραφή και τη διασπορά του. Η κυτταρική πρωτεΐνη 

RhoB ανήκει στην οικογένεια των Rho GTPases, η οποία ρυθμίζει πληθώρα 

κυτταρικών διεργασιών. Οι Rho πρωτεΐνες  εμπλέκονται στα στάδια της εισόδου και 

της εξόδου από το κύτταρο ξενιστή κυρίως των α- και γ-ερπητοϊών. Οι β-ερπητοϊοί 

έχουν μελετηθεί ελάχιστα σε σχέση με τις Rho πρωτεΐνες, ενώ δεν έχουν μελετηθεί 

ποτέ σε σχέση με την πρωτεΐνη RhoB. Μελετήσαμε, λοιπόν, το ρόλο της πρωτεΐνης 

RhoB κατά τη διάρκεια του λυτικού κύκλου του HCMV. Προκαλώντας σίγαση του 

γονιδίου της RhoB μέσω της τεχνολογίας shRNA σε ανθρώπινους ινοβλάστες, 

συμπεράναμε ότι η έκφρασή της δεν είναι απαραίτητη για την είσοδο του HCMV στο 

κύτταρο, διαδραματίζει όμως πολύ ενδιαφέροντα ρόλο στα στάδια της 

συναρμολόγησης του ιού και ενδεχομένως και στην έξοδο του ιού από το κύτταρο. 

Χρησιμοποιώντας τόσο το αγρίου τύπου εργαστηριακό στέλεχος HCMV AD169 όσο 

και τον ανασυνδυασμένο φθορίζοντα ιό UL32-EGFP-HCMV-ΤΒ40 παρατηρήσαμε 

τόσο σε μονιμοποιημένα όσο και σε ζωντανά κύτταρα τη σταδιακή μετακίνηση και 

συσσώρευση της RhoB στο κυτταροπλασματικό διαμέρισμα συναρμολόγησης (ΚΔΣ) 

του ιού, ακόμη και απουσία των δομικών ιικών πρωτεϊνών του διαμερίσματος αυτού. 

Επίσης, η μείωση των επιπέδων της πρωτεΐνης RhoB είχε σημαντική αρνητική 

επίδραση στον παραγόμενο ιικό τίτλο και επηρέασε αρνητικά την μετακίνηση πολλών 

ιικών πρωτεΐνών στο ΚΔΣ.  
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ΤΟ ΑΡΤΕΣΟΥΝΙΚΟ ΟΞΥ ΑΣΚΕΙ ΑΝΤΙΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ 
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Ν. Γουλιδάκη1, Χ. Πολυτάρχου2,3,4, Δ.A. Σπαντίδος1, Δ. Ηλιόπουλος2,3,4, Γ. 

Σουρβίνος1 

 

1Εργαστήριο Ιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, 
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Ο ανθρώπινος κυτταρομεγαλοϊός (HCMV) είναι ένας ευρέως διαδεδομένος 

ερπητοϊός, ο οποίος αν και μολύνει την πλειοψηφία του πληθυσμού, συνήθως 

προκαλεί ασυμπτωματική λοίμωξη στους ανοσοεπαρκείς. Μπορεί όμως να 

προκαλέσει σοβαρή ακόμη και θανατηφόρο νόσο σε άτομα με οποιασδήποτε μορφής 

ανοσοκαταστολή, καθώς επίσης και σοβαρή συγγενή λοίμωξη. Το αρτεσουνικό οξύ 

είναι ένα γνωστό και ευρείας χρήσης ανθελονοσιακό φάρμακο, που συγχρόνως 

παρουσιάζει και αντιική δράση έναντι του ιού HCMV. Τα microRNAs  

κωδικοποιούνται από γονίδια τόσο κυτταρικά όσο και ιικά και ρυθμίζουν συνήθως 

κατασταλτικά την έκφραση των mRNAs είτε του ξενιστή είτε του ιού.  Τόσο η λυτική 

όσο και η λανθάνουσα μόλυνση του ιού HCMV προκαλούν τη μεταβολή του 

πρότυπου έκφρασης των κυτταρικών microRNAs. Μελετήσαμε το φαινόμενο αυτό σε 

λυτικά μολυσμένους με τον ιό HCMV ανθρώπινους ινοβλάστες και αναλύσαμε όλα τα 

στάδια της μόλυνσης, από τα πρώτα λεπτά μέχρι και το στάδιο της απελευθέρωσης 

των νέων ιικών σωματιδίων. Εντοπίσαμε microRNAs τα οποία μεταβάλλονται ακόμη 

και από τα πολύ πρώιμα στάδια της μόλυνσης. Η μεταβολή στην έκφραση 

ορισμένων από αυτά τα microRNAs στα μολυσμένα κύτταρα ήταν δυνατόν να 

ανασταλεί με τη χρήση χημικών αναστολέων που στοχεύουν τα μόρια NF-κΒ και 

PI3K, καθώς επίσης και με το ανθελονοσιακό-αντιικό φάρμακο αρτεσουνικό οξύ. 

Συνεπώς, ένας μηχανισμός μέσω του οποίου το αρτεσουνικό οξύ ασκεί αντιική 

δράση έναντι του ιού HCMV είναι και η τροποποίηση της έκφρασης κυτταρικών 

microRNAs τα οποία εμπλέκονται στην ομαλή εξέλιξη του λυτικού κύκλου του ιού. 
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Ο ανθρώπινος κυτταρομεγαλοϊός (HCMV) είναι ένας ερπητοϊός με αυξημένο 

ποσοστό ασυμπτωματικών φορέων. Σε αυτούς, παραμένει μακροχρόνια σε 

λανθάνουσα μορφή, αλλά είναι πολύ πιθανό να αναζωπυρωθεί σε συνθήκες 

ανοσοκαταστολής και να περάσει σε λυτική φάση, προκαλώντας σοβαρή νόσο. Ο 

κυτταροσκελετός του κυττάρου ξενιστή διαδραματίζει ενδιαφέροντα ρόλο κατά την 

είσοδο του ιού στο κύτταρο και μεταβάλλεται δυναμικά. Στο στάδιο αυτό, είναι 

γνωστό ότι ο ιός HCMV προκαλεί τον αποπολυμερισμό του δικτύου της ακτίνης του 

κυττάρου και αυτό ευνοεί ιδιαίτερα την είσοδο του ιού. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να 

ενισχυθεί με τη χρήση κυτοχαλασίνης. Από τη βιβλιογραφία, δεν έχει αποσαφηνιστεί 

ο ρόλος του δικτύου της ακτίνης στα τελικά στάδια του λυτικού κύκλου του ιού. Στα 

στάδια αυτά, μολύνοντας ανθρώπινους ινοβλάστες με τον ιο HCMV, παρατηρήσαμε 

επαναπολυμερισμό του δικτύου ακτίνης σε συγκεκριμένες περιοχές στο 

κυτταρόπλασμα του κυττάρου ξενιστή που ενδεχομένως να αντιστοιχούν στην 

περιοχή συναρμολόγησης του ιού. Επίσης, φαίνεται να υπάρχει σχέση του 

νεοσχηματιζόμενου δικτύου ακτίνης και ινιδίων stress με κυτταρικές προσεκβολές τις 

οποίες ο ιός ενδεχομένως χρησιμοποιεί ως οδούς εξόδου από το μολυσμένο κύτταρο 

και πιθανόν να διαδραματίζουν ρόλο στη διακυτταρική διασπορά του ιού. Τέλος, σε 

αυτό το στάδιο, η χρήση της κυτοχαλασίνης μειώνει σημαντικά τον τίτλο του 

παραγώμενου ιού. Συνεπώς, η ακτίνη στα τελικά στάδια του λυτικού κύκλου του ιού, 

σε αντίθεση με την είσοδο του ιου, είναι αναγκαίο να διατηρεί κάποιου βαθμού 

πολυμερισμό και μάλλον εμπλέκεται πιο ενεργά στην εξέλιξη της μόλυνσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΟΛΟΓΙΑΣ 
                                                                                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

44 
 

 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ RHO GTPΑΣΩΝ 
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Ο ανθρώπινος κυτταρομεγαλοϊός (HCMV) είναι ένα ευρέως γνωστό παθογόνο 
μεγάλης κλινικής σημασίας, που προκαλεί σοβαρές επιπλοκές στη διάρκεια της 
κύησης καθώς επίσης και σε κλινικές περιπτώσεις ανοσοανεπάρκειας. Ο ιός HCMV 
ανιχνεύεται σε σημαντικό ποσοστό ανθρώπινων κυττάρων γλοιώματος in vivo, ενώ η 
άμεσα-πρώιμη πρωτεΐνη (Immediate-Early protein, ΙΕ1) του HCMV εκφράζεται σε 
ποσοστό >90% των όγκων. Οι Rho GTPάσες είναι σημαντικοί ρυθμιστές των ινιδίων 
ακτίνης του κυτταροσκελετού και παίζουν σημαντικό ρόλο στον έλεγχο της 
μεμβρανικής κυκλοφορίας και της κυτταρικής σηματοδότησης. Σκοπός της 
συγκεκριμένης μελέτης είναι η διερεύνηση του ρόλου των Rho GTPασών κατά τη 
διάρκεια λυτικής μόλυνσης από τον ιό HCMV. Tο μονοπάτι σηματοδότησης FAK-
RhoA-ROCK1-cofilin ρυθμίζεται αρνητικά, πολύ σύντομα, σε μολυσμένα από HCMV 
κύτταρα. Παρόμοια αποτελέσματα αρνητικής ρύθμισης του παραπάνω 
σηματοδοτικού μονοπατιού, παρατηρήθηκαν και σε πειράματα μόλυνσης με UV-
απενεργοποιημένο HCMV. Παρόμοια, μείωση της ενεργότητας της RhoA 
παρατηρήθηκε τόσο μετά από μόλυνση με ενεργό ή UV-απενεργοποιημένο HCMV. 
Η αρνητική ρύθμιση της RhoA συνοδεύεται από τη γρήγορη διάσπαση των ινιδίων 
στρες και από την αυξημένη μετακίνηση των ιικών σωματιδίων στον πυρήνα. Δοκιμές 
επούλωσης σε ανθρώπινα κύτταρα γλοιοβλαστώματος U373MG, αποκάλυψαν ότι η 
υπερέκφραση της RhoA ή της RhoC σε κύτταρα μολυσμένα από HCMV, προκαλεί 
αυξημένη κυτταρική κινητικότητα σε σύγκριση με μη μολυσμένα κύτταρα. Σταθερή 
έκφραση της πρωτεΐνης ΙΕ1 στα ίδια κύτταρα (U373MG-IE1), επηρεάζει με παρόμοιο 
τρόπο την κινητικότητα των μολυσμένων από κυτταρομεγαλοϊό κυττάρων, 
ενισχύοντας περαιτέρω τις ογκορυθμιστικές δράσεις της συγκεκριμένης πρωτεΐνης. 
Αντιθέτως, η υπερέκφραση της RhoB σε κύτταρα της ίδιας καρκινικής σειράς, μειώνει 
σημαντικά την κινητικότητα των HCMV-μολυσμένων κυττάρων. Τα αποτελέσματα 
αυτά προτείνουν την ενεργή συμμετοχή των Rho GTPασών κατά τη μόλυνση από 
τον ιό HCΜV και αποκαλύπτουν το διαφορικό ρόλο αυτών των πρωτεϊνών σε 
ανθρώπινα κύτταρα γλοιοβλαστώματος. 
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9Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας 
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13Animal Health and Veterinary Laboratories Agency - Weybridge, United Kingdom 
 
Το σύνδρομο του καφέ Ευρωπαϊκού λαγού (European brown hare syndrome-EBHS) 

παρουσιάζεται σε άγριους και εκτρεφόμενους λαγούς των ειδών Lepus europaeus 

και Lepus timidus. Η νόσος αναφέρθηκε πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 

του 1980 [1] και εμφανίστηκε ταυτόχρονα σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες [2]. Σε αυτή 

τη μελέτη γίνεται αναφορά  στη μοριακή επιδημιολογία και τη γενετική ποικιλομορφία 

του ιού του EBHS (EBHSV) σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μεταξύ 1982-2012 

προσκομίστηκαν στο εργαστήριο μας 1127 δείγματα ήπατος λαγών που βρέθηκαν 

νεκροί ή θηρεύτηκαν από κυνηγούς σε 17 χώρες (Ελλάδα, Δανία, Ελβετία, Αυστρία, 

Βουλγαρία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σερβία, Κροατία, Πολωνία, Γαλλία, 

Ολλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία, Σουηδία και Ισραήλ) και εξετάστηκαν με την 

τεχνική της RT-PCR για την παρουσία του EBHSV. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε 

φυλογενετική ανάλυση προκειμένου να μελετηθεί η μοριακή επιδημιολογία του 

συνδρόμου στην Ευρώπη τα τελευταία 31 χρόνια. Η ανάλυση της γενετικής 

ακολουθίας πραγματοποιήθηκε σε 212 νουκλεοτίδια από την περιοχή του γονιδίου 

VP60 μεγέθους 265 ζευγών βάσεων, που ενισχύθηκε με την RT-PCR. Ειδικότερα, 

πραγματοποιήθηκε σύγκριση των αλληλουχιών σε 190 απομονώσεις του EBHSV 

συμπεριλαμβανομένων 169 απομονώσεων που περιγράφονται σε αυτή τη μελέτη. 

Ο EBHSV ανιχνεύθηκε σε 281 δείγματα από το σύνολο των δειγμάτων λαγών που 

εξετάστηκαν. Η φυλογενετική ανάλυση έδειξε τη γενετική ομοιότητα των στελεχών 

που απομονώθηκαν σε σχέση με το χρόνο  και το χώρο. Παράλληλα, αναδείχθηκε 

ένα πιθανό μοτίβο νότιας διασποράς του ιού στην Ευρώπη καθώς και οι τοπικές 

εξελικτικές διαδικασίες διαφόρων στελεχών από διαφορετικές περιοχές.  
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Η λύσσα, μια σημαντική ζωοανθρωπονόσος, είναι παρούσα σχεδόν σε όλες τις 
ηπείρους ενώ πάνω από το 95% των θανάτων ανθρώπων που σχετίζονται με τη 
λύσσα συμβαίνουν στην Ασία και την Αφρική [1]. Η λύσσα δεν είχε ανιχνευθεί στην 
Ελλάδα από το 1987 έως το 2012. Παρ΄όλα αυτά, από το 2012 μέχρι σήμερα έχουν 
ανιχνευθεί 48 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα λύσσας σε ζώα στη 
Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Ειδικότερα, τα κρούσματα λύσσας αφορούν σε 41 
αλεπούδες, τέσσερις σκύλους, μια κατοικίδια γάτα και δυο βοοειδή. Στην παρούσα 
μελέτη χαρακτηρίζουμε την πρόσφατη έξαρση κρουσμάτων σε ζώα στην Ελλάδα, 
συνδυάζοντας όλες τις καταγεγραμμένες περιπτώσεις ανθρώπων που τους 
χορηγήθηκε αντιλυσσική αγωγή με τα κρούσματα λύσσας σε άγρια και κατοικίδια 
ζώα. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, οχτώ από τις 74 Περιφερειακές Ενότητες 
(ΠΕ) της Ελλάδας θεωρούνται επηρεαζόμενες από λύσσα καθώς έχει εντοπιστεί 
τουλάχιστον ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα λύσσας και μαζί με τις ΠΕ που βρίσκονται 
σε ακτίνα 50 χλμ από το σημείο εντοπισμού του κρούσματος, αποτελούν τις περιοχές 
υψηλής επικινδυνότητας για την κυκλοφορία του ιού. Στις περιοχές αυτές 
εφαρμόζονται προληπτικά μέτρα όπως ο έλεγχος της μετακίνησης των κατοικίδιων 
και ο  εμβολιασμός των άγριων ζώων. Το μεγαλύτερο ποσοστό των κρουσμάτων 
εντοπίστηκαν σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο (75%) και σε αγροτικά 
οικοσυστήματα (52,1%). Συνδυάζοντας τα κρούσματα λύσσας με περιβαλλοντικές 
παραμέτρους αλλά και με  κριτήρια που σχετίζονται με τη μέθοδο του εμβολιασμού, 
αναγνωρίστηκαν οι περιοχές εφαρμογής του εναέριου  εμβολιασμού σε κάθε ΠΕ. 
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Ο per os εμβολιασμός με εμβόλια σε μορφή δολώματος αποτελεί τη μέθοδο εκλογής 
για τον έλεγχο της Λύσσας στην άγρια πανίδα. Κύριο είδος-στόχος του εμβολιασμού 
στην Ευρώπη είναι η κόκκινη αλεπού. Η οργάνωση της διαδικασίας εμβολιασμού 
είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τη διαμόρφωση 
χαρτών με τις περιοχές όπου θα διενεργηθεί ο εμβολιασμός και την κατανομή των 
δολωμάτων-εμβολίων. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών 
βασίζεται στην εργαστηριακή εξέταση ενός ικανού αριθμού αλεπούδων, ένα μήνα 
μετά το πέρας του εμβολιασμού.  Τα ανωτέρω έχουν ως στόχο αφενός να εκτιμηθεί η 
κατανάλωση των δολωμάτων μέσω της εναπόθεσης ενός βιοδείκτη (τετρακυκλίνης) 
που περιέχεται στο περίβλημα του εμβολίου με τη βοήθεια μικροσκόπησης με UV 
φωτισμό στον κυνόδοντα και στη γνάθο των αλεπούδων και από την άλλη, η 
ανοσολογική απάντησή τους, κατόπιν ορολογικής εξέτασης. Μέσω της εξέτασης του 
κυνόδοντα σε απλό φωτισμό προσδιορίζεται η ηλικία των αλεπούδων. Οι 
εργαστηριακές εξετάσεις διενεργούνται από το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη 
Λύσσα στα ζώα. 
  
Η πρώτη εμβολιακή εκστρατεία των αλεπούδων πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα τον 
Οκτώβριο-Δεκέμβριο 2013. Η έκταση της χώρας που καλύφθηκε εμβολιακά από 
αέρος ήταν 54584,29 km2, ενώ διανεμήθηκαν 1.504.822 εμβόλια-δολώματα. Από τα 
123 ζώα που συλλέχθησαν,  το 77% ήταν ενήλικα, στο 70% των δειγμάτων που 
εξετάστηκαν ανιχνεύτηκε τετρακυκλίνη, ενώ οροθετικότητα στο 60%. Η εργαστηριακή 
εξέταση δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού για τον ιό της λύσσας, έδωσε αρνητικά 
αποτελέσματα. 
 
Αξιολογώντας τα παραπάνω, η πρώτη εμβολιακή εκστρατεία στη χώρα μας 
θεωρείται επιτυχημένη. Αναμφίβολα, η συνέχιση διαδοχικών εξαμηνιαίων 
εμβολιασμών αποτελεί το βασικότερο εργαλείο για την καταπολέμηση της Λύσσας 
στην Ελλάδα. 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ -  

ΙΣΟΘΕΡΜΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΘΗΛΙΑΣ (REVERSE 

TRANSCRIPTION LOOP-MEDIATED ISOTHERMAL AMPLIFICATION, RT-

LAMP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝIΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΙΣΤΕΤΣΑΣ ΤΩΝ 

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (CITRUS TRISTEZA VIRUS, CTV) 

 

Η.Ν. Μπουμπουράκας1,4, E. Μαρούλη2, Δ. Δήμου3, Κ. Σπανού3, M. 
Hosokawa4 
 
1 Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πειραιά1,4 

2 Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Νήσων 
3 Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Αργολίδας 
4 Laboratory of Vegetable and Ornamental Horticulture, Department of 
Agronomy and Horticultural Sciences, Graduate School of Agriculture, Kyoto 
University 

 

Ο ιός της τριστέτσας των εσπεριδοειδών (Citrus tristeza virus, CTV, γένος 
Closterovirus),  συνιστά την σημαντικότερη απειλή για τα εσπεριδοειδή παγκοσμίως. 
Το  2000 εντοπίστηκε για πρώτη φορά και στην Ελλάδα, σε μη-πιστοποιημένο υλικό 
Ισπανικής προέλευσης (Dimou et al., 2002) και από τότε πραγματοποιούνται 
εντατικοί έλεγχοι για την εξάλειψη του. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται οι 
τεχνικές DAS-ELISA, Tissue-print ELISA όσο και η RT-PCR. Oι δυο πρώτες πρώτη 
χρησιμοποιούνται για τον μαζικό έλεγχο δειγμάτων αγρού, ενώ η RT-PCR λόγω του 
μεγαλύτερου κόστους της, μόνο για την επιβεβαίωση και την περαιτέρω μελέτη των 
θετικών δειγμάτων, παρ’ όλη τη μεγαλύτερη εξειδίκευση και την ευαισθησία που 
παρέχει. Η Αντίστροφη Μεταγραφή Ισόθερμη Ενίσχυση με τη μεσολάβηση Θηλιάς 
(Reverse Transcription Loop-mediated isothermal AMPlification, RT-LAMP) (Mori et 
al., 2001) είναι μη νέα τεχνική η οποία συνδυάζει ευαισθησία και εξειδίκευση, είναι 
απλή, γρήγορη, χαμηλού κόστους και δεν απαιτεί την χρήση εξειδικευμένου 
εξοπλισμού. Η τεχνική αυτή αναπτύχθηκε στην παρούσα εργασία για την ανίχνευση 
του ιού CTV. Χρησιμοποιώντας τέσσερις εκκινητές εδικά σχεδιασμένους ώστε να 
αναγνωρίζουν έξι περιοχές στο γονίδιο της καψιδιακής πρωτεΐνης (coat protein, CP) 

του CTV και σε ισόθερμες συνθήκες (65C) ο ιός ανιχνεύθηκε εντός μόλις 35 λεπτών. 
Ο μεταλλικός δείκτης ασβεστίου hydroxy naphthol blue (HNB), χρησιμοποιήθηκε σε 
συγκέντρωση 0,125mM στο μείγμα της αντίδρασης για την χρωματομετρική 
ανίχνευση των προϊόντων καθιστώντας μη αναγκαία την ανάλυσή τους σε πήγμα 
αγαρόζης. Η εξειδίκευση των προϊόντων της αντίδρασης επιβεβαιώθηκε μέσω της 
ανάλυσης με την χρήση του περιοριστικού ενζύμου Hyp188I το οποίο αναγνωρίζει τη 
θέση TCNGA εντός του εκκινητή F2. Η RT-LAMP αποδείχθηκε, πέρα από ιδιαίτερα 
γρήγορη, 10 φορές πιο ευαίσθητη από την RT-PCR, γεγονός που συνέβαλε στην  
ανίχνευση νέων θετικών δειγμάτων (λεμονιές, κλημεντίνες και πορτοκαλιές W. Navel) 
στο λεμονοδάσος του Πόρου και σε οπωρώνες της Αργολίδας.  
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ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΗΛΟΕΙΔΩΝ ΜΕ ΤΗ 

ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ - ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ 

ΑΛΥΣΙΔΩΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ (RT-qPCR) 
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Τα σημαντικότερα ιοειδή και φυτοπλάσματα που προκαλούν ασθένειες στα μηλοειδή 

είναι τα ιοειδή του εξανθηματικού έλκους της απιδιάς (Pear blister canker viroid, 

PBCVd) και της εσχαρώσεως του φλοιού του μήλου (Apple scar skin viroid, ASSVd) 

και τα φυτοπλάσματα σκούπα της μάγισσας της μηλιάς (‘Candidatus Phytoplasma 

mali’) και παρακμή της απιδιάς (‘Ca. P. pyri’). Για την ταυτόχρονη ανίχνευση των 

παραπάνω παθογόνων αναπτύχθηκε μια μέθοδος αντίστροφης μεταγραφής - 

ποσοτικής αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (RT-qPCR), η οποία 

πραγματοποιείται σε ένα μικροσωλήνα με χρήση χημείας TaqMan MGB. Για την 

εξαγωγή ολικών νουκλεϊκών οξέων από τους φυτικούς ιστούς επιλέχθηκε ένα 

τροποποιημένο πρωτόκολλο βασισμένο στη χημική ουσία CTAB και σχεδιάστηκαν 

εξειδικευμένοι εκκινητές και ιχνηλάτες για το κάθε ιοειδές. Για τα φυτοπλάσματα 

χρησιμοποιήθηκαν ήδη δημοσιευμένοι καθολικοί εκκινητές και ο ιχνηλάτης 

τροποποιήθηκε ώστε να εμπεριέχει το μόριο MGB. Και οι τέσσερις μικροοργανισμοί 

ανιχνεύθηκαν ταυτόχρονα σε δεκαδικές αραιώσεις των ολικών νουκλεϊκών οξέων 

από μολυσμένο φυτικό υλικό σε νουκλεϊκά οξέα από υγιή φυτά, μέχρι την 10-5 

αραίωση για τα ιοειδή και την 10-4 για τα φυτοπλάσματα. Η ευαισθησία της μεθόδου 

ήταν τουλάχιστον 10 φορές μεγαλύτερη εκείνης που προέκυψε από την εφαρμογή 

συμβατικών πρωτοκόλλων RT-PCR και PCR. Τέλος, ταυτόχρονη ανίχνευση και των 

τριών παθογόνων επιτεύχθηκε σε σύνθετα δείγματα τουλάχιστον μέχρι την αναλογία 

1:100 μολυσμένου προς υγιή ιστό. Η μέθοδος που αναπτύχθηκε μπορεί να βρει 

εφαρμογή στο γρήγορο και μαζικό έλεγχο των μηλοειδών στα πλαίσια επισκοπήσεων 

και συστημάτων πιστοποίησης της φυτοϋγείας πολλαπλασιαστικού υλικού 

μηλοειδών. 

 

 

 

 

 

 


