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Μεταδοτικές σπογγώδεις 

εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ ή ΤSEs)  

 

• Ομάδα σπάνιων εκφυλιστικών αθεράπευτων νόσων που προσβάλλουν 

   τα θηλαστικά. 

 

• Ζώα: α) τρομώδης νόσος των προβάτων (scrapie- 18ος αιώνας Αγγλία), 

•          β) chronic wasting disease (ελάφια),  

•          γ) σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών. 

 

• Άνθρωποι: α) η νόσος kuru (φυλή Fore της Νέας Γουινέας)  

•                   β) το σύνδρομο Gerstmann-Straussler (παρεγκεφαλίδα) 

                    γ) θανατηφόρος οικογενής αϋπνία (Fatal Familiar Insomnia)   

                    δ) η Creutzfeldt-Jakob disease. 

 



Μεταδοτικές σπογγώδεις 

εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ ή ΤSEs)  

• Προκαλούνται από τη 

συσσώρευση μιας μη 

φυσιολογικής ισομορφής 

κανονικής 

  πρωτεΐνης στο Κεντρικό Νευρικό 

Σύστημα που ονομάζεται prion. 

 

•  Prions: Αφορούν κυρίως σε 

συναθροίσεις των 

τροποποιημένων πρωτεϊνών 

PrPSc  

  αλλά ο ορισμός μπορεί να 

επεκταθεί και σε άλλης 

προέλευσης πρωτεϊνικά 

    μόρια.   



Prions ( protein infection) 
•Μη συμβατικοί λοιμώδεις παράγοντες (πρωτεϊνικά μολυσματικά σωματίδια)  

(protein infection) που αναπαράγονται χωρίς τη μεσολάβηση νουκλεϊκής 

πληροφορίας ( DNA,RNA). Αναλυτικότερα: 

 

• 1960: Alper και Griffith:  αιρετική υπόθεση ότι ορισμένες μεταδοτικές 

σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες προκαλούνται αποκλειστικά από μολυσματικές 

πρωτεΐνες. 

 

• 1970: Francis Crick αναγνώρισε τη δυνητική σημασία της υπόθεσης του Griffith 

(γνωστή ως ΄΄πρωτεϊνική μονο-υπόθεση΄΄), Περιορισμένου εύρους αντίθεση προς 

το Κεντρικό δόγμα της Βιολογίας. 

 

• 1982: Stanley Prusiner ανακοίνωσε την απομόνωση του υποθετικού 

μολυσματικού παράγοντα. Το πρωτεϊνικό αυτό συσσωμάτωμα γνωστό ως prion 

μπορεί να είναι ή να μην είναι λοιμογόνο. ( Βραβείο Nobel φυσιολογίας 1997). 

 

 

 

Where’s the 

DNA? 



Prions 

•Φυσιολογική πρωτεΐνη  PrPC : 

Αποτελείται από αλυσίδα 253 

αμινοξέων . Ανιχνεύεται στην 

κυτταρική μεμβράνη νευρικών, 

μυϊκών κυττάρων αλλά και 

λευκών αιμοσφαιρίων. 

Κωδικοποιείται από το γονίδιο 

PRNP που βρίσκεται στο 

χρωμόσωμα 20. Παίζουν ρόλο 

στο σχηματισμό της μνήμης και 

ίσως στη δέσμευση Cu++.  

 

•Ασθένειες prion: εναπόθεση 

PrPsc (ανώμαλου ελικοειδούς 

ισομερούς υπεύθυνου για τον 

σχηματισμό πλακών 

αμυλοειδούς.). Διατηρούν τη 

μοριακή τους δομή και δεν 

διασπώνται από πρωτεάσες.  



   Prions 

 

 

 

Η κατηγορία prion αναφέρεται σε μολυσματικούς παράγοντες που προκαλούν 

 

μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες. Αρχικά ο ορισμός δεν περιελάμβανε 

 

τίποτα παραπάνω από το ότι από το ότι οι παράγοντες ήταν πρωτεϊνικής φύσης. 

 

Τώρα, είναι αποδεκτό ότι τα prions αφορούν κυρίως σε συναθροίσεις των τροπο- 

 

ποιημένων πρωτεϊνών, αλλά ο ορισμός μπορεί να επεκταθεί και σε άλλης  

 

προέλευσης πρωτεϊνικά μόρια, αρκεί να επιβεβαιώνεται η μολυσματικότητα των 

 

συσσωματωμάτων.   



Prions Φαινόμενο ¨Ντόμινο¨  Αλυσιδωτή αντίδραση 



Prions: οι ¨κακές¨ πρωτεΐνες δείχνουν την   

καλή τους πλευρά 

Ζυμομύκητας ( S. Cerevisiae): όταν οι συνθήκες γίνονται επικίνδυνες για 

αυτόν παράγει άμεσα εκατοντάδες ολοκαίνουριες και πιθανώς σωτήριες 

πρωτεΐνες αλλάζοντας τον τρόπο << ανάγνωσης>> του DNA του (χωρίς 

καμία αλλαγή στις βάσεις του) μετατρέποντας μια πρωτεΐνη (Sup 35) σε 

πρωτεΐνη prion (στρατηγική προσαρμογής). Τα prion περνούν στην επόμενη 

γενιά μέσω αναπαραγωγής και έτσι και τα θυγατρικά κύτταρα παράγουν 

αυτές τις πρωτεΐνες που προσφέρουν επιβίωση. 

 

Αποτέλεσμα: 

Οι πρωτεΐνες  prion έχουν ισχυρή επίδραση στην εξέλιξη ενός οργανισμού 

Η εξέλιξη δεν αφορά μόνο αλλαγές στο DNA ( Τρίτος δρόμος της εξέλιξης; ) 

 

 

¨Στιγμιαία ή συνδυαστική εξέλιξη¨ 

                                                                   

 

                                                    



Creutzfeldt Jakob 

1920: Hans Gerhard Creutzfeldt και Alfons Jacob περιέγραψαν για πρώτη 

 

φορά σε ασθενείς άνω των 50 ετών μία ταχέως εξελισσόμενη εκφυλιστική 

 

νόσο του ΚΝΣ, που χαρακτηρίζονταν κυρίως από άνοια και από σπογγώδη 

 

εκφύλιση του εγκεφαλικού ιστού.  



Creutzfeldt Jakob disease 

(Classic) 
•Ομάδα σπάνιων αθεράπευτων εκφυλιστικών νόσων που προσβάλλουν τα 

θηλαστικά 

 

•Ανθρώπινες μορφές της νόσου περιλαμβάνουν: α) σποραδική β) οικογενής   γ) 

ιατρογενής (επίκτητη) CJD  

 

•Πιο πρόσφατα ανακαλύφθηκε η παραλλαγή ( vCJD) που σχετίζεται με την 

κατανάλωση προϊόντων βοδινού κρέατος μολυσμένου με τον παράγοντα της 

αρρώστιας των βοοειδών, της Bovine Spongiform Encephalopathy και αποτελεί 

την ανθρώπινη έκφραση της νόσου των τρελών αγελάδων. 

 

 

 

 

 

                                        CJD 

Η καμπύλη κατανομής των περιστατικών vCJD στον  

άνθρωπο ακολουθεί παράλληλη, μετατοπισμένη κατά 

5 χρόνια, πορεία με αυτή της BSE.  

    



CLASSIC CJD 
• Έχει αναγνωριστεί εδώ και 

100 χρόνια περίπου. 

 

• Συχνότητα: 1-1,5 ανά 

εκατομμύριο πληθυσμού 

κάθε χρόνο (εξαρτάται  

όμως από την ηλικία). 

 

• Ταχεία εξέλιξη με μέση 

διάρκεια 4-5 μήνες.  

 

•Χαρακτηρίζεται από 

εγκεφαλική δυσλειτουργία , 

αποπροσανατολισμό, 

ψυχικές διαταραχές και 

ακούσιες σπαστικές 

κινήσεις με τελική κατάληξη 

τον θάνατο. 

 

• Μέση ηλικία θανάτου: 68 

έτη. 



CLASSIC CJD 
.         Περίπτωση 1                                            Περίπτωση 2               .             

 

Νόσος Von Willebrand                                   Haemophilia B    

Rx:  Από την ηλικία των 9                         Από την ηλικία των 40 

       Μεταγγίσεις αίματος                          Μετάγγιση 6 μονάδων FFP 

       Μεταγγίσεις αιμοπεταλίων                Λήψη παράγοντα IX 

       Λήψη παράγοντα VIII 

Μη οικογενειακό ιστορικό CJD                Αγγειακή άνοια 



Variant Creutzfeldt Jakob disease 

(vCJD) 
•Ανθρώπινη έκφραση της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών 

 

•Προκαλείται από το ισομερές prion PrPsc  

 

•Μέση λανθάνουσα περίοδος: άγνωστη 

 

•Πρώτα συμπτώματα: κατά μέσο όρο σε ηλικία 29 ετών  

  ( sCJD: 60 ετών) 

 

•Μέση διάρκεια ασθένειας: 14 μήνες. (sCJD: 5 μήνες) 

 

•Μοναδική ως προς την αιτιολογία διότι έχει περάσει τον φραγμό μεταξύ 

των ειδών διαμέσου της τροφικής αλυσίδας και μπορεί να μεταδοθεί 

ΚΑΙ με την μετάγγιση αίματος 

 

•Πρώτο περιστατικό: στο Ηνωμένο Βασίλειο 1996 (TMER), από τότε 

168 θάνατοι, με κορύφωση το 2000 (28 θάνατοι). Μικρός αριθμός  

περιστατικών σε Γαλλία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ηνωμ.Πολιτείες και Καναδά. 

Η τελευταία περίπτωση vCJD διαγνώστηκε το 2016 (129MV!) 

 



Variant Creutzfeldt Jakob disease 

(vCJD) 

•Αρχική ονομασία ‘‘nvCJD’’               ‘’vCJD’’ 

 

•Διαφέρει από την κλασσική CJD: α) Προσβάλλει άτομα νεαρής ηλικίας, 

β)τα prions  βρίσκονται όχι μόνο στον εγκέφαλο αλλά και σε άλλους ιστούς 

όπως είναι το αίμα. Αυτό το γεγονός υποδηλώνει νέους τρόπους μετάδοσης 

στο σύνολο του πληθυσμού. 

 

•Υποψία για μετάδοση μέσω μετάγγισης αίματος προϋπήρχε της εμφάνισης 

της vCJD (μετάδοση CJD με αυξητική ορμόνη,  γοναδοτροπίνη, και 

μοσχευμάτων σκληράς μήνιγγας) . 

 



Variant Creutzfeldt Jakob disease 

 (vCJD) και μετάγγιση αίματος 
• 1978: πειραματικά μολυσμένο με CJD παράγοντα αίμα από Ινδικό χοιρίδιο μετέφερε 

τη μόλυνση σε φυσιολογικό 

 

• 1999: Πρώτες υποψίες για δυνητική μετάδοση μέσω της μετάγγισης αίματος 

 

•Δεκέμβριος 2003: Πρώτη σύνδεση μεταξύ vCJD και μετάδοσης μέσω μετάγγισης 

αίματος.                                                                                                                                                

 

Φεβρουάριος 2006          Δύο επιπλέον περιπτώσεις μετάγγισης μη    Αναγνωρίστηκε                         

Ιανουάριος 2007               λευκαφαιρεμένων ερυθροκυττάρων. 

 

 

• Φεβρουάριος 2009: πρώτη αναφορά ότι vCJD  βρέθηκε σε λήπτη προϊόντων 

πλάσματος (human plasma-derived Factor VIII) 

 

• 67 δότες εμφάνισαν vCJD μετά την αιμοδοσία και αναγνωρίστηκαν 68 λήπτες. 

 

• 3 από τους 68 ανέπτυξαν vCJD και πέθαναν μερικά χρόνια μετά. 

 

 



Variant Creutzfeldt Jakob disease 

 (vCJD) και μετάγγιση αίματος 

• 2 από τις περιπτώσεις αναφέρονταν σε κοινό δότη 

 

• Η ασθένεια στους λήπτες εμφανίστηκε 6,5-8,3 χρόνια μετά τη μετάγγιση. 

 

• Οι δότες εμφάνισαν vCJD 18-40 μήνες μετά την αιμοδοσία 

 

• Όλες οι περιπτώσεις ήταν ομόζυγοι ως προς τη μεθειονίνη (129ΜΜ) 

 

• Μία περίπτωση παραλήπτη ετεροζυγώτη ως προς τη μεθειονίνη (129ΜV) πέθανε 

5 χρόνια μετά την λήψη αίματος χωρίς να εκδηλώσει κανένα κλινικό σύμπτωμα 

αλλά η ανώμαλη prion πρωτεΐνη βρέθηκε μετά θάνατον στο σπλήνα και σε 

λεμφαδένα. 

 

•14 από 68 λήπτες παραμένουν ζωντανοί και χωρίς συμπτώματα και έχουν ξεπε- 

ράσει τη δεκαετία μετά τη μετάγγιση αίματος.  



Variant Creutzfeldt Jakob disease 

 (vCJD) και μετάγγιση αίματος  
 



Variant Creutzfeldt Jakob disease 

                      (vCJD) 



Αβεβαιότητες (1) 

Η vCJD επιδημία έφτασε στο απόγειό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

ειδικότερα την Μεγάλη Βρετανία την περίοδο 1999-2004.Η επίπτωσή της 

μειώθηκε σταθερά μετά την εφαρμογή αυστηρών μέτρων πρόληψης. Ωστόσο 

παραμένουν αβεβαιότητες σχετικά με: 

 

•Γενετική ευαισθησία: Η εύρεση ενός υποψήφιου δότη αίματος ετερόζυγου ως 

 προς τη μεθειονίνη (MV) του κωδικόνιου 129 του  PrP γονιδίου που δεν είχε 

συνδεθεί με την ανάπτυξη της vCJD δημιουργεί ανησυχίες για την πιθανότητα 

μετάδοσης μέσω μετάγγισης από ένα μεγαλύτερο από το αναμενόμενο 

απόθεμα ασυμπτωματικών υποψήφιων δοτών ή από αντίστοιχο απόθεμα 

υποψήφιων δοτών στους οποίους η λοίμωξη είναι σε φάση επώασης.  

 

Άρα ερώτημα: ΄¨ Αν άλλοι γονότυποι δεν είναι απολύτως ανθεκτικοί στη 

μόλυνση, αλλά απλώς έχουν μεγαλύτερη διάρκεια επώασης, τότε 

μεταγενέστερες επιδημίες,  Δεύτερο κύμα (?),  μπορεί να εμφανιστούν. ΄¨ 

 



Αβεβαιότητες (2) 
• Συστήματα επιτήρησης: Η vCJD αναγνωρίστηκε γρήγορα λόγο της νεαρής ηλικίας 

των ασθενών και των νέων νευροπαθολογικών ευρημάτων. Ωστόσο, η απουσία 

στοιχείων δεν αποδεικνύει την απουσία μετάδοσης και άλλων μορφών CJD μέσω 

αίματος ( πχ. Η sCJD που προσβάλλει άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ). 

 

•Μέγεθος πληθυσμού: Υπάρχει αβεβαιότητα ως προς το μέγεθος του εκτεθειμένου 

 (μολυσμένου?) πληθυσμού και όσο αυτός βρίσκεται εν ζωή, θα υπάρχει η υποψία  

 κινδύνου (μολονότι μικρού) για τη μετάγγιση του μολυσματικού παράγοντα. 

 

•Η κύρια αδυναμία που διαπιστώθηκε σε μελέτες περιπτωσιολογικού ελέγχου ήταν         

η χρήση των κατηγοριών ¨έκθεση στο αίμα¨ ή ¨μετάγγιση αίματος¨. 

 

Αν ο παράγοντας vCJD είναι συχνά παρών στο αίμα προς μετάγγιση, ο σχεδιασμός 

μιας μελέτης περίπτωσης-ελέγχου είναι αρκετά ισχυρός για να ανιχνεύσει έναν 

κίνδυνο. Ωστόσο, η μετάδοση CJD με μετάγγιση αίματος φαίνεται να είναι σπάνια. 

Συνεπώς, ένα αρνητικό εύρημα κινδύνου μπορεί απλά να αντανακλά την απουσία 

έκθεσης στη νόσο.  

 

•Επιπλέον, κατά τη διάρκεια μακράς περιόδου επώασης, οι <<ασθενείς>> συχνά 

απομακρύνονται από τη θέση που έλαβαν τη μετάγγιση και ουσιαστικά χάνουν τη 

συμμετοχή τους σε μία αναγνωρίσιμη ομάδα. 

 



Αβεβαιότητες (2) 

• Τελικά: Ο σχεδιασμός της μελέτης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όχι 

μόνο μία σπάνια ασθένεια αλλά ενδεχομένως και μία σπάνια έκθεση σε 

αυτήν! 



Τρόποι αντιμετώπισης 

α) In vitro δοκιμασίες ( Low ppv) 

β) Καθολική λευκαφαίρεση 

γ) Συστήματα απομάκρυνσης μέσω διήθησης 

δ) φίλτρα προσρόφησης με χημική συγγένεια 

ε) Αποκλεισμός αιμοδοτών 
      



Τρόποι αντιμετώπισης (1) 
In vitro δοκιμασίες :Σημαντικές προσπάθειες βρίσκονται σε εξέλιξη για την 

ανάπτυξη in vitro δοκιμασιών και συστημάτων αφαίρεσης των μολυσματικών 

παραγόντων από το αίμα και τα παράγωγά του, για τη: α)μείωση του κινδύνου 

μετάγγισης αλλά και β) για τον περιορισμό της απώλειας αιμοδοτών. Η 

ανάπτυξη της κατάλληλης εργαστηριακής μεθόδου περιπλέκεται από πολλούς 

προβληματισμούς. 

 

 

 

 

 

 

 

Τα αποτελέσματα μιας δοκιμασίας ανίχνευσης prion θα εξαρτηθούν από τον 

επιπολασμό στον συγκεκριμένο πληθυσμό, καθώς και από τα χαρακτηριστικά 

απόδοσης της συγκεκριμένης μεθόδου, αφού είναι δεδομένο ότι στον έλεγχο 

λοιμώξεων που χαρακτηρίζονται από χαμηλό επιπολασμό σε υγιείς ομάδες 

αιμοδοτών, οποιαδήποτε δοκιμασία με κατά τι λιγότερο από 100% ευαισθησία 

κα ειδικότητα θα έχει χαμηλή θετική προγνωστική αξία (low ppv). Τα ψευδώς 

θετικά αποτελέσματα θα εμφανίζονται πιο συχνά από ότι τα αληθώς θετικά, ενώ 

η προγνωστική αξία ενός θετικού αποτελέσματος θα είναι  χαμηλή. 

 



Τρόποι αντιμετώπισης (1) 
Προβληματισμοί-Εμπόδια: Η ανάπτυξη της κατάλληλης εργαστηριακής 

μεθόδου περιπλέκεται από επιπλέον προβληματισμούς σχετικά με: 

  

 α) Τη συγγένεια που παρουσιάζουν τα ζωικά μοντέλα στα οποία στηρίχθηκε 

η ανάπτυξη της μεθόδου με τη μολυσματικότητα στον άνθρωπο. 

 

 β) Τη δυσκολία εξεύρεσης δειγμάτων ασθενών για ανάλυση 

  

 γ) Την έλλειψη γνώσης σχετικά με την απαιτούμενη ευαισθησία της μεθόδου 

 

 δ) Την έλλειψη πληροφοριών σχετικά με την ειδικότητα της υποψήφιας 

μεθόδου σε πληθυσμούς υποψήφιων δοτών. 



Τρόποι αντιμετώπισης (1)  

                             ΕΜΠΟΔΙΑ 

1) Δύσκολη η ανίχνευση της 

      

     PrPTSE με κλασσικές  

    

    ορολογικές μεθόδους, 

 

    αφού ΔΕΝ υπάρχει  

 

    ανοσολογική απόκριση 

 

    στο μολυσματικό παράγοντα.  

 

  

2) Τα επίπεδα της  PrPTSE  

 

     στο αίμα είναι πολύ χαμηλά 

 

     (της τάξης των fM!!) 

10-15 M 



Future activities 

Πριν την εφαρμογή οποιασδήποτε διαγνωστικής δοκιμασίας, θα πρέπει 

 

να υπάρξει μία ευρέως αποδεκτή προσέγγιση σχετικά με τη διαδικασία  

 

επιβεβαίωσης των αρχικά αντιδρώντων δειγμάτων, αφού ο αιμοδότης  

 

πρόκειται να ενημερωθεί ότι έχει προσβληθεί από ένα θανατηφόρο  

 

παθογόνο, για το οποίο δεν υπάρχει προφύλαξη ή θεραπεία και για το  

 

οποίο υπάρχει μία περίοδος επώασης που μπορεί να διαρκεί και  

 

δεκαετίες.     

Επιβεβαιωτικό test  Διαγνωστικό ή  

Screening test. 

Προαπαιτούμενο!! 

ΑΡΑ: 



Τρόποι αντιμετώπισης (1) 
  
 
 
  Προς το παρόν, 
αναπτύσσονται μερικά 
υποσχόμενα υποψήφια 
τεστ: 
 
 α) Direct Detection Assay 
(DDA) από την UK MRC 
Prion Unit   
 
 β) η protein misfolding 
cyclic amplification (PMCA), 
 
 γ)real time, quaking-
induced conversion (RT-
QuIC) για τη sCJD. 
 
Διαγνωστική χρήση παρά 
screening test.       
   
 

6 days (blood) 

7 days (plasma) 



Τρόποι αντιμετώπισης (2) 

Καθολική λευκαφαίρεση: Σε μερικές χώρες  έχει εφαρμοστεί ως μέσο για την 

απομάκρυνση των prions η καθολική λευκαφαίρεση, ωστόσο, ανεξαρτήτως των  

άλλων πλεονεκτημάτων παραμένει αναπόδεικτο το μέγεθος της συμβολής της 

στη μείωση του ρίσκου της TT-vCJD και ΔΕΝ θα πρέπει να αντικαταστήσει τις  

πολιτικές αποκλεισμού (αναβολής).   

 

 

 

 

Τα φίλτρα προσρόφησης με χημική συγγένεια για τα συμπυκνωμένα 

ερυθροκύτταρα καταδεικνύουν μείωση της μολυσματικότητας σε πειραματικά 

μοντέλα και βρίσκονται υπό κλινική εκτίμηση . Είναι άγνωστο αν θα 

αποδειχθούν και αποτελεσματικά. (Cost-effective: δεν ευνοεί την υιοθεσία των  

εν λόγω φίλτρων). 

 

 

              

                        

 

 



Τρόποι αντιμετώπισης (3) 
 

1. Αποκλεισμός αιμοδοτών: Οι μέχρι σήμερα προσπάθειες έχουν επικεντρωθεί 

στην απομάκρυνση των δυνητικά μολυσματικών δοτών, μέσω του 

ερωτηματολογίου κατά το αρχικό στάδιο της επιλογής του αιμοδότη. 

     Κριτήριο: χρόνος, τόπος διαμονής και λήψη αίματος σε συγκεκριμένες χώρες    

(ειδικότερα στη  Μ. Βρετανία) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

 

             US (FDA 2015) deferral policies: (travel/residence)  

 

Current:  α) UK ≥3 months from 1980-1996 

 

               β) All other EU countries ≥5 years from 1980-2001 

 

 

Proposed modifications: α) UK ≥ 3 months from 1980-1996 

 

                                        β) France and Ireland ≥ 5 years from 1980-2001 

 

                                        γ) No other geographic deferral recommended 

 

3.47% των δοτών 

πληρούσε τα 

κριτήρια 

αποκλεισμού!!!!! 

Major safeguard  



Τρόποι αντιμετώπισης (3) 

Αυτός ο αριθμός θεωρητικά θα αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου καθώς 

 

οι τωρινοί και οι μελλοντικοί υποψήφιοι αιμοδότες θα εκτίθενται σε περαιτέρω 

 

κίνδυνο (πχ μεγαλύτερη ευκολία ταξιδιών). Ωστόσο, οι πραγματικοί αποκλεισμοί 

 

αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο έως το ήμισυ των εκτιμώμενων θεωρητικών, 

 

 γεγονός που μπορεί εν μέρει να αποδοθεί στον αυτοαποκλεισμό των αιμοδοτών 

 

 που γνωρίζουν τα κριτήρια επιλογής. Μαθηματικά μοντέλα για τον υπολογισμό 

 

 του χρονικού διαστήματος αποκλεισμού με κριτήριο την Ισορροπία: 

Επιθυμητή μείωση 

       κινδύνου 

Επάρκεια  

προσφοράς 

αίματος.  



Τρόποι αντιμετώπισης (3) 

2. Όσοι έχουν 

γεννηθεί μετά 

το1996 και 

θεωρητικά ΔΕΝ 

έχουν εκτεθεί, 

αποτελούν                   

ομάδα χαμηλότερου 

ρίσκου και θα 

μπορούσαν οι 

αιμοδοσίες τους να 

χρησιμοποιηθούν για 

δότες γεννημένους 

την ίδια περίοδο. 



Τρόποι αντιμετώπισης 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως ισχύει και για άλλους παράγοντες, ικανούς να απειλήσουν την ασφάλεια 

 

του αίματος, έτσι και για τις μορφές της CJD και κυρίως της vCJD χρειάζεται: 

 

 

                            ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ  

Είναι πιθανό η παρούσα κατάσταση να οδηγήσει σε μείωση το δημόσιο, πολιτικό 

 

και οικονομικό ενδιαφέρον για τη CJD, κάτι που θα είναι ατυχές διότι μένουν πολλά 

 

να μάθουμε για τις TSE ασθένειες και τη διαχείρισή τους.  

ΕΠΟΜΕΝΩΣ: 



  Future activities 

1. Σύγκριση των πολιτικών αποκλεισμού των αιμοδοτών σε διαφορετικές χώρες 

 

2. Ποσοτικοποίηση της επίπτωσης του αποκλεισμού αιμοδοτών σε αριθμούς 

 

3. Πιθανή χαλάρωση των μέτρων αποκλεισμού σε μη ενδημικές χώρες 

 

 

 

 

Μπορούν οι αιμοδότες να επανέλθουν; 
 

4. Δυνητική επικράτηση της λοίμωξης στο γενικό πληθυσμό καθιστά τα  

      

     prions ως ένα τομέα ενεργής και συνεχιζόμενης έρευνας.  



            Συμπεράσματα (?) 

Η ανησυχία για τη σύνδεση μεταξύ της vCJD και της μετάδοσης μέσω της 

 

μετάγγισης, παρά το γεγονός ότι φαίνεται η επιδημία να έχει φτάσει στην  

 

κορύφωσή της, τουλάχιστον για τους ομοζυγώτες ως προς τη μεθειονίνη  

 

(129ΜΜ), παραμένει, όπως και τα μέτρα πρόληψης, αφού όπως αναφέρεται: 

 

 ¨η ιατρογενής  μετάδοσή της θα υπονόμευε τη σημασία  άλλων 

 

  TTI λόγω του πλήθους των ατόμων που θεωρητικά υπήρξαν ή 

              

  θα μπορούσαν να υπάρξουν φορείς του μολυσματικού παράγοντα¨. 

   

 

 




