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Μοριακή χαρτογράφηση μεταλλάξεων στο στέλεχος CVB5 
που προκάλεσε επιδημία μηνιγγίτιδας το 1996 

Οι εντεροϊοί ανήκουν στην οικογένεια 
Picοrnaviridae, που περιλαμβάνει 
παθογόνους ιούς για τον άνθρωπο 

και τα ζώα. Το γονιδίωμα τους είναι μια μονή 
αλυσίδα θετικής πολικότητας RΝΑ.  Σήμερα, 
έχουν ταυτοποιηθεί περισσότεροι από εκατό 
διαφορετικοί ορότυποι εντεροϊών παθογόνοι 
για τον άνθρωπο που προκαλούν ένα ευρύ 
φάσμα κλινικών ασθενειών προσβάλλοντας 
διάφορα συστήματα του ανθρώπινου ορ-
γανισμού. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
πρόκειται για λοιμώξεις με ήπια συμπτώμα-
τα. Εντούτοις η προσβολή του Κεντρικού 
Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ), ιδιαίτερα σε 
βρέφη και μικρά παιδιά υπό τη μορφή της 
μηνιγγίτιδας αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλη-
μα δημόσιας υγείας, ιδιαίτερα όταν παρου-
σιάζεται με τη μορφή επιδημιών. Οι εντεροϊοί 
μεταδίδονται κυρίως δια της κοπρανοστο-
ματικής οδού και δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
φάρμακα για την αντιμετώπισή τους.
Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, που 
εκπονήθηκε στο Τμήμα Μοριακής Ιολογίας, 
ήταν η μοριακή μελέτη του εντεροϊού CVB5, 
που προκάλεσε την πρώτη καταγεγραμμένη 
επιδημία μηνιγγίτιδας στην Κύπρο το καλο-
καίρι του 1996. Ο CVB5 ταυτοποιήθηκε ως ο 
αιτιολογικός παράγοντας της επιδημίας από 
το Τμήμα Μοριακής Ιολογίας του ΙΝΓΚ που 
έκτοτε ορίστηκε ως κέντρο αναφοράς των 
εντεροϊών στην Κύπρο. Τα δείγματα εγκε-
φαλονωτιαίου υγρού, που αναλύθηκαν, χω-
ρίστηκαν σε δύο ομάδες. Στην πρώτη περι-
λαμβάνονταν δείγματα από παιδιά με έντονα 
νευρολογικά συμπτώματα ενώ στην δεύτερη 
δείγματα από παιδιά χωρίς ιδιαίτερα νευρο-
λογικά συμπτώματα. Βρέθηκε η νουκλεοτι-
δική αλληλουχία ολόκληρου του γονιδιώμα-
τος και χαρτογραφήθηκαν μεταλλάξεις τόσο 
στις μη κωδικοποιούσες (NC) όσο και στις 
κωδικοποιούσες για πρωτεΐνες περιοχές του 
γονιδιώματος. Η παρουσία μιας μετάλλαξης, 
στην περιοχή δέσμευσης του ριβοσώμα-
τος, (θέση 476, φουρκέτα V του IRES στη 
5’-NC περιοχή) μόνο σε δείγματα από τη 

δεύτερη ομάδα ασθενών παρουσίασε ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον. Είναι πιθανό να οδηγεί 
σε μειωμένη νευροτοξικότητα στα συγκε-

κριμένα στελέχη καθώς λόγω της θέσης της 
μπορεί να επηρεάζει την ταχύτητα και την 
αποτελεσματικότητα της μετάφρασης και 
του πολλαπλασιασμού, επιδρώντας άμεσα 
στην νευροτοξικότητα του ιού. Παράλληλα 
τυποποιήθηκαν μοριακά οι ορότυποι που 
προκάλεσαν μηνιγγίτιδα και άλλες εντερο-
ϊογενείς λοιμώξεις στον κυπριακό πληθυ-
σμό από το 2003 μέχρι και το καλοκαίρι του 
2011. Σε δείγματα εγκεφαλονωτιαίου υγρού, 
κοπράνων ή/και φαρυγγικού επιχρίσματος 
από 275 ασθενείς που νοσηλεύθηκαν με 
κλινική διάγνωση πιθανής ιογενούς μηνιγ-
γίτιδας ή άλλης εντεροϊογενούς λοίμωξης 
ταυτοποιήθηκαν συνολικά 23 διαφορετικοί 
ορότυποι. Σημαντική επίπτωση είχε ο Ε30, 
που κατέγραψε τις περισσότερες τυποποι-
ήσεις τόσο στο σύνολο όσο και σε κάθε 
έτος που ανιχνεύτηκε (2007, 2008, 2010). 
Παρά το γεγονός ότι είναι νησί, η Κύπρος, 
φαίνεται να ακολουθεί το πρότυπο κυκλο-
φορίας των Ευρωπαϊκών χωρών λόγω του 
μεγάλου αριθμού επισκεπτών που δέχεται 
από αυτές τις χώρες. Τέτοιες επιδημιολο-
γικές μελέτες είναι χρήσιμες για πρόληψη 
επιδημιών στο μέλλον, όπως επίσης και για 
την αξιολόγηση της κλινικής σοβαρότητας 
των μικροοργανισμών.
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ΑΡΘΡΟ

Οργάνωση του γονιδιώµατος των εντεροϊών. Διακρίνονται οι τρεις περιοχές του γονιδιώµατος. Στα δύο 
άκρα οι µη κωδικοποιούσες περιοχές (5’- και 3’-NC) που πλαισιώνουν το ανοικτό αναγνωστικό πλαίσιο 
που µεταφράζεται στις δοµικές και µη δοµικές ιικές πρωτεΐνες (PV1 Mahoney, Μueller et al. 2005).

Αντιπροσωπευτική δοµή του καψιδίου των 
εντεροϊών. Διακρίνονται οι τέσσερις δοµικές 
πρωτεΐνες: µε µπλε η VP1, µε πράσινο ανοικτό 
η VP2 και µε πράσινο σκούρο η VP3. Η VP4 
βρίσκεται στο εσωτερικό του καψιδίου και δι-
ακρίνεται µε γαλάζιο. 

Kαι επιδημιολογία των εντεροϊών στην Κύπρο την περίοδο 2003-2011 
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