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Αιτίες αναπνευστικών λοιμώξεων 

 

 

Οι λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος είναι εξαιρετικά διαδεδομένες, όντας μεταξύ των 
συνηθέστερα διαγνωσμένων ασθενειών στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και από τους γενικούς ιατρούς. Οι 
λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος προκαλούνται από μια ποικιλία βακτηρίων, ιών, λιγότερο 
συχνά από ζύμες και άλλους μύκητες. Τα πιο κοινά βακτηριακά παθογόνα που σχετίζονται με λοιμώξεις 
του αναπνευστικού συστήματος είναι: Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella 

catarrhalis, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Klebsiella pneumoniae. Αυτά τα βακτήρια 
είναι από τις πιο κοινές αιτίες της βακτηριακής πνευμονίας και της βρογχίτιδας. Τα S.pyogenes και 
S.aureus προκαλούν επίσης φαρυγγίτιδα και λαρυγγίτιδα. Τα M.catarrhalis, S.pneumoniae και 
H.influenzae μπορεί να εμπλέκονται στην παθογένεση της ωτίτιδας.1,2,3

 

Οι βακτηριακές λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος είναι μια συχνή επιπλοκή μετά από πρωτογενή 
λοίμωξη με αναπνευστικούς ιούς όπως ιούς της γρίπης, ρινοϊούς και κοροναϊούς. Συχνά οι σοβαρές 
ασθένειες και η υψηλή θνησιμότητα είναι χαρακτηριστικά βακτηριακών λοιμώξεων, ιδίως της πνευμονίας, 
που εκδηλώνονται δευτερογενώς.  Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια των πανδημιών της γρίπης του 1918, 
1957 και 2009, η πλειονότητα των σοβαρών ασθενειών και θανάτων οφειλόταν σε δευτερογενή 
βακτηριακή πνευμονία που προκλήθηκε από S.pneumoniae, S.aureus, S.pyogenes και H.influenzae. 

Υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί με τους οποίους οι ιοί συμβάλλουν στην ανάπτυξη βακτηριακών 
λοιμώξεων στους αεραγωγούς. Η ιογενής βλάβη στο επιθήλιο των αεραγωγών διευκολύνει τη βακτηριακή 
προσκόλληση και τον αποικισμό των ιστών. Ταυτόχρονα, οι αλλαγές στην ανοσοαπόκριση (όπως η  
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έκφραση κυτοκινών και άλλων σηματοδοτικών μορίων, η βιωσιμότητα και η λειτουργικότητα των 
κυψελιδικών μακροφάγων) που προκαλούνται από ιογενή λοίμωξη μειώνουν την ικανότητα του 
οργανισμού να καταπολεμά το παθογόνο. 4,5,6

 

 

 
Αντιβιοτικά και αναζήτηση νέων αντιμικροβιακών 

 

 

Εκτός από φάρμακα που ανακουφίζουν από τα συμπτώματα της νόσου (όπως βήχας, πυρετός), τα 
αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται ευρέως στη θεραπεία λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος. Τα 
αντιβιοτικά μεταξύ τους έχουν διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης. Η πενικιλλίνη, οι κεφαλοσπορίνες και 
η βανκομυκίνη εμποδίζουν τη σύνθεση των βακτηριακών κυτταρικών τοιχωμάτων. Οι αμινογλυκοσίδες, 
οι τετρακυκλίνες, οι μακρολίδες, η χλωραμφενικόλη και η κλινδαμυκίνη δρουν στα βακτηριακά 
ριβοσώματα και αναστέλλουν τη σύνθεση πρωτεϊνών. Οι κινολόνες και η ριφαμυκίνη παρεμβαίνουν στη 
σύνθεση νουκλεϊκών οξέων. Τα σουλφοναμίδια αναστέλλουν τη σύνθεση φολικού οξέος. Τα πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενα αντιβιοτικά για λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος είναι η αμοξυκιλλίνη, η 
αμοξυκιλλίνη + κλαβουλανικό οξύ, η αζιθρομυκίνη και η κλαριθρομυκίνη. Αν και διατίθενται 
διαφορετικές ομάδες αντιβιοτικών με διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης, η αύξηση των ποσοστών 
ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά περιορίζει τη χρήση και την αποτελεσματικότητα αυτών των 
φαρμάκων. Η αύξηση των ανθεκτικών στα φάρμακα βακτηριακών στελεχών είναι σε μεγάλο βαθμό το 
αποτέλεσμα της ακατάλληλης χρήσης αντιβιοτικών. Η ανάγκη καταπολέμησης  μολυσματικών 

παραγόντων, οι οποίοι είναι ανθεκτικοί σε πολλά φάρμακα, καθώς και η εμφάνιση νέων παθογόνων 
στελεχών, ωθεί στην επανεκτίμηση της επιλογής και της ανάγκης για αντιβιοτικά, καθώς και στην 

αναζήτηση νέων αντιμικροβιακών ενώσεων.7 

Μια πολλά υποσχόμενη πηγή νέων αντιμικροβιακών παραγόντων είναι τα φυτά. Οι δευτερογενείς 
μεταβολίτες των φυτών, ενώσεις με συγκεκριμένες βιολογικές δραστηριότητες, είναι ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσες. Τέτοιες ενώσεις περιλαμβάνουν κυρίως φλαβονοειδή, τανίνες, αλκαλοειδή, 
τερπενοειδή, κινόνες. Αυτές οι ενώσεις, είτε σε καθαρή μορφή είτε με τη μορφή ακατέργαστων 
εκχυλισμάτων, είναι άμεσα διαθέσιμες από φαρμακευτικά και βρώσιμα φυτά. Κάθε μία από αυτές τις 
ενώσεις περιλαμβάνει ήδη αρκετές χιλιάδες φυτικούς μεταβολίτες, ενώ έχουν καταβληθεί σημαντικές 
προσπάθειες τις τελευταίες δεκαετίες για την αποκρυπτογράφηση της βιολογικής τους δραστηριότητας.  

Πολλές από τις ενώσεις ή τα μείγματα τους έχει αποδειχθεί ότι έχουν αντιμικροβιακή δράση, και συχνά 
τέτοια εκχυλίσματα έχουν επίσης ισχυρές αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.  
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Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο της αντιμικροβιακής δράσης των φυτικών ενώσεων είναι ότι, σε 
αντίθεση με τα αντιβιοτικά, σπάνια παρατηρείται ανθεκτικότητα στους δευτερογενείς μεταβολίτες των 
φυτών. Οι μηχανισμοί δράσης των διαφόρων μικροβιακών ενώσεων που προέρχονται από φυτά 
μελετώνται ακόμη. Οι δευτερογενείς μεταβολίτες των φυτών είναι γνωστό ότι δρουν κυρίως στη 
βακτηριακή κυτταρική μεμβράνη προκαλώντας της βλάβη. Αρκετές μελέτες δείχνουν επίσης την 
ικανότητα τους να παρεμβαίνουν στη σύνθεση νουκλεϊκών οξέων, να αναστέλλουν τον βακτηριακό 
μεταβολισμό, να στερεοποιούν τα κυτταροπλασματικά συστατικά και να παρεμβαίνουν στην 
ενδοκυτταρική επικοινωνία που σχετίζεται με το σχηματισμό βιοϋμενίου.  

Τα φυτικά εκχυλίσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνα τους για την πρόληψη ή τη θεραπεία 
λοιμώξεων ή σε ενώσεις φυτικών συστατικών για την επίτευξη υψηλότερης αποτελεσματικότητας. 

Αρκετά φυτικά αντιμικροβιακά είναι συνεργιστικά με αντιβιοτικά, οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
σε συνδυασμό με τυπική αντιβιοτική θεραπεία για υψηλότερη αποτελεσματικότητα.8,9,10

 

 

 
Τι είναι το GoImmune STRONG και πώς δρα 

 

 

Το GoImmune STRONG έχει αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας τόσο τις υπάρχουσες γνώσεις των φυτικών 
αντιμικροβιακών και αντιφλεγμονωδών ενώσεων όσο και εκτεταμένες δοκιμές για να βρεθεί ο πιο 
αποτελεσματικός συνδυασμός συστατικών. Το GoImmune STRONG προορίζεται για την προστασία από 
τις πιο διαδεδομένες λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος. Για το λόγο αυτό, στην ανάπτυξη του 
προϊόντος επιλέχθηκαν για δοκιμή οι μικροοργανισμοί που προκαλούν συχνότερα αυτές τις λοιμώξεις: 

S.pneumoniae, S.aureus, M.catarrhalis, K.pneumoniae, H.influenzae. Κατά την ανάπτυξη του 
προϊόντος επιλέχθηκαν και συνδυάστηκαν τα πιο αποτελεσματικά συστατικά. Τα επιλεγμένα συστατικά 
είναι εκχύλισμα φύλλων ελιάς, εκχύλισμα φλοιού Pau D' Arco, πράσινη πρόπολη Βραζιλίας, καθώς και 
διγλυκινικός ψευδάργυρος και οργανικό σελήνιο. 
 

Τα φύλλα ελιάς (Olea europaea) είναι πλούσια σε βιολογικά δραστικές ενώσεις, ιδιαίτερα φλαβονοειδή 
και τανίνες. Το εκχύλισμα φύλλων ελιάς είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό, με αντιφλεγμονώδη και 
υπογλυκαιμική δράση. Οι κυρίαρχες ενώσεις στα φύλλα ελιάς είναι η κουερσετίνη, η ελαιοευρωπαΐνη, 

η ρουτίνη, η λουτεολίνη και τα παράγωγά τους.11,12,13 
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Η αντιμικροβιακή δράση του εκχυλίσματος φύλλων ελιάς έναντι παθογόνων, συμπεριλαμβανομένων 

των S. aureus και του ανθεκτικού στη μεθικιλλίνη S. aureus, έχει περιγραφεί σε μελέτες.14,15,16 Η 
ελαιοευρωπαΐνη που περιέχεται στο εκχύλισμα φύλλων ελιάς έχει επίσης αντιική δράση, 
συμπεριλαμβανομένης της δράσης κατά ιών που προκαλούν λοιμώξεις του αναπνευστικού.17,18 Το 
ελενολικό οξύ στο εκχύλισμα ελιάς έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικό κατά των ρινοϊών, των ιών 
του έρπητα, των διαφόρων τύπων ιών της γρίπης και της παραϊνφλουέντζας. Η αντιική δραστηριότητα 
μεσολαβείται μέσω μιας ποικιλίας μηχανισμών δράσης: οι βιολογικά δραστικές ουσίες στο εκχύλισμα 

ελιάς είναι σε θέση να αναστέλλουν την αναπαραγωγή του ιού, να παρεμποδίζουν το σχηματισμό και την 
απελευθέρωση ιικών σωματιδίων από μολυσμένα κύτταρα και να εξουδετερώνουν τις ιογενείς 
μεταγραφάσες και πρωτεάσες.19

 

 

Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι ο φλοιός του Tabebuia avellanedae, δέντρου της Νότιας Αμερικής, 

έχει αντιμυκητιασική, αντιβακτηριακή, αντιική και αντιφλεγμονώδη δράση. Η βιολογική δραστικότητα 
βασίζεται στις υψηλές συγκεντρώσεις σαπωνινών, φλαβονοειδών, κουμαρινών και κινονών. Η παρουσία 
συγκεκριμένων ενώσεων, της λαπαχόλης και της β-λαπαχόνης, συνδέεται άμεσα με υψηλή 
αντιμικροβιακή δράση, συμπεριλαμβανομένης της δραστικότητας κατά των στελεχών S. aureus 

ανθεκτικών σε πολλά φάρμακα.20,21 Τα εκχυλίσματα φλοιού του Tabebuia avellanedae είναι ικανά να 
απενεργοποιούν αναστέλλοντας ένζυμα που εμπλέκονται στην αντιγραφή του νουκλεϊκού οξέος του 
ιού.22,23
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Η πράσινη πρόπολη της Βραζιλίας λαμβάνεται από φυτικές ρητίνες από μέλισσες. Συλλέγεται σε μία 
μόνο περιοχή της Βραζιλίας κατά τη διάρκεια της περιόδου βροχών. Η πηγή προέλευσης της πράσινης 
πρόπολης είναι ειδικά το δεντρολίβανο. Οι ρητίνες, η χλωροφύλλη των νεαρών βλαστών και τα κλειστά 

μικρά φύλλα του δεντρολίβανου δίνουν το ιδιαίτερο χρώμα και τη μυρωδιά της πράσινης πρόπολης, και 
καθορίζουν τη χημική της σύνθεση και τις ιδιότητές της. Η πράσινη πρόπολη είναι πλούσια σε 
φλαβονοειδή, φαινυλοπροπανοειδή, παράγωγα φαινολικών οξέων, τερπένια, βιταμίνες και αμινοξέα, ενώ 
η κυρίαρχη ένωση είναι το φαινολικό οξύ artepillin C. Το artepillin C έχει αποδειχθεί ότι έχει ισχυρή 
αντιβακτηριακή και αντιφλεγμονώδη δράση σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Η πρόπολη είναι 
αποτελεσματική έναντι πολλών βακτηριακών και μυκητιασικών λοιμώξεων. Υπεύθυνα για την υψηλή 
αντιοξειδωτική δράση είναι τα παράγωγα καφεϊκού οξέος και τα φαινυλοπροπανοειδή που βρίσκονται σε 
υψηλές συγκεντρώσεις στην πράσινη πρόπολη. Η αντιμικροβιακή δράση της πράσινης πρόπολης 
σχετίζεται με την ικανότητα παρέμβασης στη σύνθεση νουκλεϊκών οξέων των μικροοργανισμών. Η 
πρόπολη ενισχύει τη δράση των αντιβιοτικών. Έχουν παρατηρηθεί συνέργειες με πολλά αντιβιοτικά 
όπως η χλωραμφενικόλη, η τετρακυκλίνη, η νεομυκίνη.24 Η αντιική δράση της πρόπολης και των 

εκχυλισμάτων της έχει επίσης περιγραφεί. Τα εκχυλίσματα και οι καθαρές ουσίες της πρόπολης είναι 
δραστικά έναντι του ιού του έρπητα τύπου 1, καθώς και διάφορων ρινοϊών, αδενοϊών, κοροναϊών.25,26,27 

Οι κύριες ενώσεις υπεύθυνες για την αντιική δράση είναι τα φλαβονοειδή. Αποτρέπουν την είσοδο ιών στο 
κύτταρο και αναστέλλουν την αναπαραγωγή.28

 

Ο ψευδάργυρος και το οργανικό σελήνιο παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των φυσιολογικών 
λειτουργιών του ανοσοποιητικού συστήματος που βοηθούν στην προστασία του σώματος από παθογόνα. 
Εκτός από το ότι έχει θετική επίδραση στο ανοσοποιητικό σύστημα, ο ψευδάργυρος έχει επίσης έντονες 

αντιικές ιδιότητες.29 Ο ρόλος του σεληνίου τονίζεται ολοένα και περισσότερο στην ενίσχυση της άμυνας 
του οργανισμού έναντι των αναπνευστικών ιών.30,31
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Κατά την ανάπτυξη του προϊόντος πραγματοποιήθηκαν αντιμικροβιακές μελέτες στο Επιστημονικό 
Ινστιτούτο για την Ασφάλεια των Τροφίμων, την Υγεία των Ζώων και το Περιβάλλον "BIOR"32 και στο 
Τμήμα Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Λετονίας33. Οι μελέτες 
αυτές έδειξαν ότι ο συνδυασμός εκχυλισμάτων, ιχνοστοιχείων και πρόπολης,  όχι οι μεμονωμένες 
ενώσεις, παρουσιάζουν την υψηλότερη αντιμικροβιακή δράση. Αποδείχθηκε ότι ο συνδυασμός 
αναστέλλει τα S.aureus, K.pneumoniae, S.pneumoniae και H.influenzae - το in vitro βακτηριοκτόνο 
αποτέλεσμα παρατηρείται σε αρκετά χαμηλότερες συγκεντρώσεις από τη δόση που περιέχεται σε μία 
κάψουλα (Τα δεδομένα αντιμικροβιακής δραστηριότητας συνοψίζονται στον Πίνακα 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

32 Study “Evaluation of antimicrobial activity of plant extracts”, executed by: D.Kuļikovska, Institute of Food Safety, Animal 

Health and the Environment “BIOR” Laboratory of Microbiology and Pathology” 09.12.2019. 

33 Study “Evaluation of the synergistic activity of plant extracts with antibiotics”, executed by: V.Nikolajeva, Z.Petriņa, 
University of Latvia, Faculty of Biology, Department of Microbiology and Biotechnology, 18.09.2020. 



 

 

Πίνακας 1. Αντιμικροβιακή δράση του συνδυασμού που περιλαμβάνεται στη σύνθεση του 
GoImmune STRONG. 

MIC - ελάχιστη ανασταλτική συγκέντρωση, MBC - ελάχιστη συγκέντρωση βακτηριοκτόνων. 
 

Test microorganisms 

Staphylococcus 

aureus 

Klebsiella 

pneumoniae 

Moraxella 

catarrhalis 

Haemophilus 

influenzae 

Streptococcus 

pneumoniae 

MIC MBC MIC MBC MIC MBC MIC MBC MIC MBC 

0,78 

mg/ml 

1,56 

mg/ml 

12,5 

mg/ml 

12,5 

mg/ml 

>50 

mg/ml 

>50 

mg/ml 

3,13 

mg/ml 

12,5 

mg/ml 

1,56 

mg/ml 

1,56 

mg/ml 

 

Η υψηλότερη δραστικότητα του συνδυασμού παρατηρήθηκε έναντι των S.aureus και S.pneumoniae. 

Αυτό αποδεικνύει τη συνεργιστική και ενισχυτική δράση του συνδυασμού. Είναι σημαντικό, ότι η 
σύνθεση του προϊόντος αξιολογήθηκε επίσης ως προς τη συνέργεια με αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται 
ευρέως σε λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος - κλαριθρομυκίνη, αμοξυκιλλίνη + κλαβουλανικό 

οξύ και αζιθρομυκίνη. Παρατηρήθηκε συνεργική δράση κατά του H. influenzae και με τα τρία 
αντιβιοτικά. Επίσης, παρατηρήθηκε συνέργεια κατά του S. aureus με την κλαριθρομυκίνη και την 
αζιθρομυκίνη. Ο δείκτης της κλασματικής ανασταλτικής συγκέντρωσης (FICI) που χαρακτηρίζει τη 
συνέργεια και η ερμηνεία των τιμών του δίνεται στον Πίνακα 2. 

Πίνακας 2. Συνεργιστική αξιολόγηση του συνδυασμού που περιλαμβάνεται στη σύνθεση του 
GoImmune STRONG. FICI – δείκτης κλασματικής ανασταλτικής συγκέντρωσης. Τα 

αποτελέσματα ερμηνεύθηκαν χρησιμοποιώντας τρεις διαφορετικές μεθόδους. 
 
 

 Test microorganisms 

 Αντιβιοτικό 
Staphylococcus aureus Klebsiella pneumoniae Haemophilus influenzae 

FICI Ερμηνεία FICI Ερμηνεία FICI   Ερμηνεία 

Azithromycin 0,28   Συνέργειαa,b,c
 1,50  Χωρίς αλληλεπίδρασηa,b,c

 0,37   Συνέργειαa,b,c
 

Clarithromycin 0,09   Συνέργειαa,b,c
 0,53 

Αθροιστική δράσηa, 

Χωρίς αλληλεπίδρασηb      

Συνέργειαc
 

0,38   Συνέργειαa,b,c
 

Amoxyclav 1,00 

Αθροιστική δράσηa 

Αντιμεταθετική δράσηc  

Χωρίς αλληλεπίδραση b
 

1,00 

Αθροιστική δράσηa 

Αντιμεταθετική δράσηc 

Χωρίς αλληλεπίδραση b
 

0,38   Συνέργειαa,b,c
 

a EUCAST, 200034; b Odds FC, 200335; c Fratini F. et al. 201736. 
 
 

 

34 EUCAST. Terminology relating to methods for the determination of susceptibility of bacteria to antimicrobial agents. Clin 

Microbiol Infect 2000; 6, 503-508. 
35 Odds FC. Synergy, antagonism and what the chequerboard puts between them. J Antimicrob Chemother 2003; 52, 1. 
36 Fratini F, Mancini S, Turchi B, Friscia E, Pistelli L, Giusti G, Cerri D. A novel interpretation of the Fractional Inhibitory 

Concentration Index: The case Origanum vulgare L. and Leptospermum scoparium J. R. et G. Forst essential oils against 

Staphylococcus aureus strains. Microbiol Res. 2017; 195, 11-17. 



 

 

Τα αποτελέσματα της μελέτης επιβεβαιώνουν την υψηλή αντιμικροβιακή δράση του GoImmune 

STRONG έναντι των βακτηρίων που προκαλούν αναπνευστικές λοιμώξεις. Ιδιαίτερα, παρατηρήθηκε 
υψηλή δραστικότητα έναντι δύο εκ των πιο κοινών βακτηρίων (S.aureus και S.pneumoniae), και έντονη 
συνέργεια με τα αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία των λοιμώξεων που προκαλούν αυτά. 

Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι διάφορες επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει επίσης τις ισχυρές 

αντιοξειδωτικές, αντιικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες των συστατικών που περιλαμβάνονται στο 

GoImmune STRONG. 

Συνολικά, η σύνθεση του GoImmune STRONG έχει τέσσερις σημαντικές βιολογικές δράσεις στην 
πρόληψη των ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος, στις βακτηριακές επιπλοκές τους και 
στη μείωση των συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια της λοίμωξης: ανοσοδιεγερτική, αντιική, 
αντιβακτηριακή δράση και συνέργεια με αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία βακτηριακών 
αναπνευστικών λοιμώξεων.   

Εφαρμογή ερευνητικών αποτελεσμάτων στην πράξη:  

1. Το GoImmune STRONG μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη των ιογενών λοιμώξεων του 
αναπνευστικού και την ταχύτερη ανάρρωση σε περίπτωση ασθένειας.  

2. Σε περίπτωση βακτηριακών επιπλοκών, η συνδυασμένη χρήση αντιβιοτικών και του GoImmune 

STRONG μπορεί να επιφέρει πρόσθετα οφέλη λόγω της συνεργιστικής του δράσης. Αυτή είναι η 
προστιθέμενη αξία του GoImmune STRONG στην ταχύτερη ανάρρωση. 

Η χρήση φυσικών αντιβακτηριακών παραγόντων είναι μία από τις πιθανές στρατηγικές για τη μείωση 
της υπερβολικής χρήσης αντιβιοτικών και της ανάπτυξης αντιμικροβιακής αντοχής. 
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