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Μοριακός Έλεγχος (Nucleic Acid Testing = NAT) 

 Μοριακός Έλεγχος είναι η μέθοδος που ακολουθείται στα 
Κέντρα Αίματος για τον έλεγχο του αίματος, με στόχο την 
ανίχνευση των νουκλεϊνικών οξέων DNA & RNA δηλαδή το 
γενετικό υλικό των λοιμογόνων ιών.  

 Οι ιοί της Ηπατίτιδας C (HCV) και του AIDS (HIV-1 & HIV-
2) έχουν σαν γενετικό υλικό RNA, ενώ ο ιός της Ηπατίτιδας 
B (HBV) έχει γενετικό υλικό DNA.  

 Με την μεθοδολογία ανίχνευσης νουκλεϊνικών οξέων (NAT) 
ή πιο απλά με τον μοριακό έλεγχο στο αίμα, επιτυγχάνουμε 
την ανίχνευση του ίδιου του αιτιολογικού παράγοντα της 
λοίμωξης, δηλαδή του γενετικού υλικού του ιού και όχι των 
αντισωμάτων που ο ιός αυτός θα προκαλέσει μετά την 
είσοδο του στον οργανισμό του ανθρώπου. 



Περιορισμοί της ορολογικής διάγνωσης 

►Απουσία αντισωμάτων στην αρχική φάση της νόσου 

 

►Απαραίτητη η λήψη δύο δειγμάτων με διαφορά (ημερών ή και 
μηνών) το ένα από το άλλο 

 

►Αδυναμία παραγωγής αντισωμάτων σε άτομα με 
ανοσοανεπάρκεια 

 

►Εμφάνιση διασταυρούμενων αντιδράσεων 

 

 



 Η αντίδραση του οργανισμού που μολύνεται από έναν ιό, 
δηλαδή η ανοσολογική απάντηση στην λοίμωξη και η 
παραγωγή αντισωμάτων είναι μια διαδικασία του 
οργανισμού που απαιτεί κάποιο συγκεκριμένο χρόνο. Αυτός 
έχει υπολογιστεί ότι είναι περίπου 20 ημέρες για τον ιό του 
AIDS (HIV-1 & -2), περίπου 80 ημέρες για τον ιό της 
Ηπατίτιδας C και περίπου 60 ημέρες για τον ιό της 
Ηπατίτιδας Β. 
Συνεπώς τα αντισώματα μπορεί να είναι ανιχνεύσιμα μόνο 
μετά την πάροδο αυτών των χρονικών διαστημάτων, τα 
οποία διαφέρουν όπως βλέπουμε από ιό σε ιό, αλλά και 
ανάλογα την ευαισθησία της ανοσολογικής μεθόδου 
ανίχνευσης που θα χρησιμοποιηθεί (1ης , 2ης , 3ης , 4ης  γενιάς 
ανοσολογικά τεστ). 

Περιορισμοί της ορολογικής διάγνωσης 



 Όλο αυτό το χρονικό διάστημα που υπάρχει λοίμωξη 
και τα αντισώματα δεν είναι ανιχνεύσιμα, είτε γιατί δεν 
έχουν ακόμα παραχθεί από τον οργανισμό, είτε γιατί η 
μέθοδος ανίχνευσης δεν είναι ευαίσθητη αρκετά για να 
τα εντοπίσει 

 Ο όρος αυτός ακριβώς σημαίνει ότι, σε αυτό το 
διάστημα το αίμα ενός μολυσμένου δότη μπορεί να 
«ξεφύγει» (παράθυρο = διαφυγή) του ελέγχου και να 
ελευθερωθεί προς μετάγγιση ως μη αντιδρών δηλαδή 
χωρίς να γίνει «αντιληπτό» (= σιωπηλό) από τον έλεγχο 
και κατά συνέπεια να μολύνει τον λήπτη. 

Το «σιωπηλό παράθυρο» 



 Ο μοριακός έλεγχος «μειώνει το παράθυρο» αυτό, ακριβώς 
γιατί είναι ικανός να ανιχνεύει απευθείας το γενετικό υλικό 
του ιού.  

 Αυτό το γενετικό υλικό του ιού είναι μεν υπαρκτό στο αίμα 
από την πρώτη κιόλας στιγμή της λοίμωξης ενός ατόμου, 
είναι δε ανιχνεύσιμο λίγες μέρες αργότερα, όταν μετά από 
συνεχείς πολλαπλασιασμούς του ιού μέσα στον οργανισμό 
του ατόμου που έχει μολυνθεί, φτάσει τα επίπεδα εκείνα που 
είναι ανιχνεύσιμα από την μοριακή μεθοδολογία.  

 Για αυτό το λόγο, ο μοριακός έλεγχος σαφώς μειώνει το 
σιωπηλό παράθυρο σε σύγκρισή με τον έλεγχο των 
αντισωμάτων, δεν το κλείνει όμως εντελώς. 

Η μείωση του «σιωπηλού παραθύρου» 



Βασικά Πλεονεκτήματα μοριακών τεχνικών  

►Μεγάλη ειδικότητα  

 

►Έγκαιρη διάγνωση λοιμώξεων πριν από την έναρξη των 
συμπτωμάτων (παρακάμπτουν τα ανοσολογικά «παράθυρα» 
λοιμώξεων), σημαντική συμβολή στη θεραπεία  

 

►Παρακολούθηση της πορείας της νόσου (ποσοτική PCR) 

 



Μειονεκτήματα των μοριακών τεχνικών  
έναντι των κλασσικών τεχνικών 

►Επιμολύνσεις  
 

►Υψηλό κόστος   
 
►Εξειδικευμένο προσωπικό  
 
►Κατάλληλος  εξοπλισμός 

 



Μοριακή διάγνωση– Πως λειτουργεί? 

►Κάθε ιός περιέχει ορισμένο ΜΟΝΑΔΙΚΟ και 
ειδικό του είδους του γενετικό υλικό (DNA ή 
RNA) 

 
►Οι μοριακές τεχνικές καθιστούν το ειδικό 

αυτό γενετικό υλικό ΟΡΑΤΟ 
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 Η PCR (Polymerase Chain Reaction) και στα ελληνικά 
«Αλυσιδωτή Αντίδραση της Πολυμεράσης»  

 

 Η ΤΜΑ (Transcription Mediated Amplification) και 
στα ελληνικά «Ενίσχυση Μέσω Μεταγραφής»  

Οι δύο Μέθοδοι Μοριακού Ελέγχου 



PCR 

 Η μέθοδος που εφαρμόζει η Roche Diagnostics για τον 
Μοριακό Έλεγχο του Αίματος είναι η PCR.  Η PCR από 
τότε που εφευρέθηκε το 1983 θεωρήθηκε επανάσταση 
στην μοριακή βιολογία και στην έρευνα. Ο επιστήμονας 
που την εφηύρε ο Karry B. Mullis, τιμήθηκε με το 
βραβείο Νόμπελ για αυτή του την επιτυχία. Το 1991 η 
Roche αποκτά τα δικαιώματα χρήσης αυτής της 
μεθόδου. 



 Αρχή της PCR 

 Σε κάθε κλινικό δείγμα που υπάρχει μικροοργανισμός 
υπάρχουν κομμάτια από το DNA του σε μικρή ποσότητα. Αν 
προκαλέσουμε τεχνητά τον πολλαπλασιασμό του, μπορούμε 
να το ανιχνεύσουμε.  

 

 Τα τρία στάδια της PCR 

 Ο κάθε κύκλος της PCR περιλαμβάνει  τα παρακάτω 
στάδια:  

 Την Αποδιάταξη (Denaturation), την Επανασύνδεση-
Υβριδισμό (Annealing) και την Επιμήκυνση (Elongation). 

 



Εκτέλεση μεθόδου 

1η φάση  

►Διάσπαση της διπλής έλικας του DNA του μικροβίου ή ιού 
σε δύο αλυσίδες (θερμοκρασία 95οC)  

 



Εκτέλεση μεθόδου 

2η φάση  

►Αγκίστρωση ζεύγους εκκινητών (Primers) σε ένα σημείο της 
κάθε μιας από τις μονές αλυσίδες (θερμοκρασία 20οC-50οC) 

 



Εκτέλεση μεθόδου 

3η φάση  
 Επιμήκυνση DNA (72οC).  
 Η δράση της Taq DNA πολυμεράσης έχει σαν 

αποτέλεσμα την επιμήκυνση των εκκινητών με 
κατεύθυνση 5’ -> 3’ και σύνθεση συμπληρωματικής 
ως προς τη μητρική, νέας αλυσίδας DNA με ταχύτητα 
αύξησης αλυσίδας 500–1000 ζεύγη βάσεων ανά λεπτό. 



Αποτέλεσμα 1ου Κύκλου 

2 Δίκλωνα μόρια DNA 



Ενίσχυση Αλληλουχίας - Στόχου 



Real-Time PCR 
    

Πρόκειται για μέθοδο PCR, όπου εκτός από τους εκκινητές 
(primers) διατίθενται και ειδικοί φθοριωμένοι ιχνηθέτες (probes) 
μέσω των οποίων ανιχνεύεται, επιβεβαιώνεται και ποσοτικοποιείται 
το PCR-προϊόν σε πραγματικό χρόνο.  

Έτσι, μπορούμε να μετράμε ταυτόχρονα στο ίδιο σωληνάριο 
αντίδρασης διαφορετικές παραμέτρους (Multiplexing PCR). 

Επίσης, μπορούμε να διακρίνουμε την αλληλουχία-στόχο από την 
αλληλουχία του εσωτερικό μάρτυρα (Internal Control), 
εκτιμώντας έτσι την απόδοση της ανάλυσης (διάκριση ψευδώς 
θετικών). 

Καθώς δεν χρειάζονται επιπλέον διαδικασίες για την ανίχνευση 
του προϊόντος της αντίδρασης (gel, ηλεκτροφορήσεις κλ.) ο 
συνολικός χρόνος της διαδικασίας μειώνεται σημαντικά. 

 



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  

 Ταυτόχρονη ανίχνευση 3 ιών σε ένα δείγμα 

 Ταχεία και πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία 

 Μειωμένος κίνδυνος επιμολύνσεων  

 Υψηλή ευαισθησία  

 Υψηλή επαναληψιμότητα  

 Χαμηλό ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων 

 



Τεχνικές ισοθερμικών αντιδράσεων 

 Η κατοχύρωση της PCR με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας οδήγησε 
στην ανάπτυξη μιας σειράς εναλλακτικών τεχνικών που 
επιτρέπουν επίσης την ειδική ενίσχυση των νουκλεϊκών 
οξέων, όπως η Ενίσχυση μέσω μεταγραφής - ΤΜΑ 
(Transcription-Mediated Amplification).  

 Σε αντίθεση με την PCR, οι ισοθερμικές τεχνικές ενίσχυσης 
βασίζονται στη χρήση διακριτών ενζύμων που δεν απαιτούν 
θερμικό κυκλοποιητή (δηλαδή κύκλους θέρμανσης και 
ψύξης). 

 



TMA (Chiron) - Περιγραφή 

 Προσθήκη απορρυπαντικού, επώαση στους 60οC 
(απελευθέρωση του γενετικού υλικού των ιών που υπάρχουν 
στο δείγμα) 

 Προσθήκη ολιγονουκλεοτιδίων επαγκίστρωσης – 
επαγκίστρωση στόχου (δέσμευση του γενετικού υλικού τους 
πάνω σε μαγνητικά μικροσφαιρίδια) 

 Προσθήκη RNA πολυμεράσης και ενζύμου (41.5οC). 
(Ισοθερμική Ενίσχυση του απομονωμένου γενετικού υλικού, 
έτσι ώστε να παραχθούν έως και δισεκατομμύρια αντίγραφα) 



TMA (Chiron) – Ισοθερμική ενίσχυση 



TMA (Chiron) – Εντοπισμός, Ανίχνευση 

 Προσθήκη ανιχνευτών των ιών (HIV-1, HCV, HBV) – Probes 

 Εντοπισμός (Διπλή κινητική δοκιμασία) 



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 Ταυτόχρονη ανίχνευση 3 ιών σε ένα δείγμα 

 Η δοκιμασία γίνεται σε ένα σωλήνα (ελαχιστοποίηση 
πιθανότητας επιμόλυνσης) 

 Πολύ ισχυρή, ισοθερμική μέθοδος ενίσχυσης (ΤΜΑ) 

 Η μέθοδος ενίσχυσης (ΤΜΑ) παράγει προϊόντα RNA (μικρή 
πιθανότητα επιμόλυνσης) 

 Ευαίσθητη και ταχύτατη ποιοτική διαδικασία ανίχνευσης 
των προϊόντων 

 Χαμηλό ποσοστό ψευδώς αρνητικών – θετικών 
αποτελέσματα 

 



Σύγκριση RT-PCR, TMA 

PCR (Roche) MPX 2 TMA (Chiron) Procleix 

Κλείσιμο σιωπηλού 
παραθύρου 

10 ημέρες για HIV-1, HIV-2, 
23 ημέρες για HCV, 
34 ημέρες για HBV 

10 ημέρες για HIV-1, 
23 ημέρες για HCV, 
34 ημέρες για HBV 
 

Δοκιμασία Διαχωρισμού 
 

Ανάλυση 5 ιϊκών στόχων: 
HIV-1 (ομάδα Μ, και O), HIV-
2, HBV και HCV ταυτόχρονα 
στο ίδιο δείγμα 
 

Ξεχωριστά τεστ διάκρισης 
για τους ιούς HIV-1, HBV 
και HCV 

Έλεγχος δείγματος Μονήρες δείγμα ή 
μικροδεξαμενή 6 δειγμάτων 

Μονήρες δείγμα 
 

Αναλυτική Ευαισθησία HIV-1:  43 – 60 IU/ml  
HCV:       6 – 8 IU/ml  
HBV:      2 – 2,8 IU/ml  

HIV-1:  13 – 24 IU/ml  
HCV:      2 – 4 IU/ml  
HBV:     6 – 10 IU/ml  



Δείκτες HIV 



Δείκτες HCV 

Μόλυνση  Ημέρα 0 

HCV RNA  Ημέρα 12 

HCV Ab  Ημέρα 70 



Δείκτες HBV 

Μόλυνση  Ημέρα  0 

HBV DNA  Ποικίλλει, μέχρι 31 ημέρες πριν τo HBsAg με   

  NAT σε διάταξη μοναδιαίου δότη  

HBsAg  Ημέρες   59 – 120 

HBV DNA 

Anti-HBc 

Μόλυνση 

120 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

HBsAg 
ALT 

59 



Διαχρονική δυνατότητα ελέγχου 



Ο μοριακός Έλεγχος του Αίματος στην Ελλάδα 

Πανελλαδικά Αιμοδοσία Γ. Ν. Πατρών «Ο ‘Άγιος  
Ανδρέας» 

2006: Αρχίζει ο μοριακός έλεγχος 
2007: Μοίρασμα μεταξύ Roche/Chiron 
του μοριακού ελέγχου για τους τρεις ιούς 
σε μονήρη δείγματα 
2010: Έναρξη ελέγχου για WNV 

1995:  Εφαρμογή τεχνικών υβριδισμού 
για ανίχνευση του ιικού DNA της HBV για 
διερεύνηση κρυπτικής λοίμωξης (ΟΒΙ) 
HBV σε αιμοδότες με anti-Hbc θετικό και 
HbsAg αρνητικό  
1997:  PCR HBV και PCR HCV 
2004-2006: Εφαρμογή μεθόδου TMA 
Procleix Ultrio (HIV-1, HCV, HBV) σε μη 
εθελοντές αιμοδότες 
2006-2008: Καθολική εφαρμογή της 
μοριακής τεχνικής ΤΜΑ (όπως και για τα 
αίματα των Αιμοδοσιών των 
Νοσοκομείων Καλαμάτας, Πύργου, 
Σπάρτης, Κυπαρισσίας, Αμαλιάδας και 
Κεφαλλήνιας) 



Συμπερασματικά, Ο Μοριακός Έλεγχος: 

 Συμβάλει ουσιαστικά στη διασφάλιση της ποιότητας της 
μετάγγισης 

  Αποτελεί επιπρόσθετο βήμα του ιολογικού εργαστηριακού ελέγχου 
του αίματος  

 Δεν αντικαθιστά τον καθιερωμένο ιολογικό εργαστηριακό έλεγχο 
του αίματος  

 Ενδυναμώνει την ασφάλεια του αίματος μειώνοντας τη φάση 
παραθύρου των λοιμώξεων HIV ( 10 ), HBV ( 34 ), HCV ( 23 ) 

 Αλλάζει την αντίληψη και γνώση της διαχρονικής εξέλιξης της HBV 
λοίμωξης.  Ανιχνεύει και ταυτοποιεί περιπτώσεις λανθάνουσας 
/occult  HBV ή περιπτώσεις HBV σε περίοδο παραθύρου  



Σας ευχαριστώ πολύ 


