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E d i t o r i a l

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Ογδόντα πέντε χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από την ίδρυση του Εργαστηρίου Μικροβιο-
λογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήταν 19

Σεπτεμβρίου 1933 όταν, με το Διάταγμα «Περί καταργήσεως και ιδρύσεως εργαστηρίων εν τω
Πανεπιστημίω Αθηνών», το έως τότε ενιαίο Εργαστήριο Υγιεινής και Μικροβιολογίας, του πρω-
τοπόρου της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα Καθηγητή Κωνσταντίνου Σάββα (1861-1929), δια-
χωρίστηκε σε δύο εργαστήρια, πάνω στα οποία αναπτύχθηκαν οι Έδρες και τα γνωστικά αντι-
κείμενα της Μικροβιολογίας και της Επιδημιολογίας. 

Ήταν ένα σημαντικό momentum στην ιστορία της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ: το Εργαστήριο
Μικροβιολογίας, στις δεκαετίες που ακολούθησαν, έμελλε να γίνει πυλώνας της εκπαίδευσης χι-
λιάδων φοιτητών της Ιατρικής και να συνδεθεί με τις μεγάλες υγειονομικές εκστρατείες στην Ελ-
λάδα, πρεσβεύοντας και υπηρετώντας πάντα με συνέπεια και αφοσίωση όχι μόνο την
επιστημονική γνώση, αλλά και την ανθρωπιά, την κοινωνική ευθύνη, την προσφορά.

Από τα δύσκολα χρόνια του Μεσοπολέμου έως τις πρώτες μεταπολεμικές προσπάθειες υγει-
ονομικής ανασυγκρότησης της χώρας και της περιστολής σοβαρών λοιμωδών νοσημάτων κaι
από την μακρινή εποχή του ελέγχου της ποιότητας του ύδατος στους καταυλισμούς των προ-
σφύγων της Μικράς Ασίας ή τις πρώιμες μελέτες για την μάστιγα της πολιομυελίτιδας έως τις σύγ-
χρονες έρευνες για την ευαισθησία των αντιβιοτικών και τη μοριακή διάγνωση, το Εργαστήριο
Μικροβιολογίας πάντα πρόσφερε –και εξακολουθεί να προσφέρει– την τεχνογνωσία του σε δια-
γνωστικό και ερευνητικό επίπεδο, ως ένας πολύτιμος, αταλάντευτος αρωγός της ελληνικής κοι-
νωνίας σε κάθε κρίσιμη στιγμή.

Αντιλαμβανόμενο το ρόλο του στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιστημονικό περιβάλλον, ανέ-
καθεν παρακολουθούσε όλες τις διεθνείς εξελίξεις και την πρόοδο της διαγνωστικής τεχνολογικής
επανάστασης, με στόχο την ανανέωση και επικαιροποίηση του γνωστικού εξοπλισμού του. Οι
άρρηκτοι δεσμοί των ιθυνόντων του Εργαστηρίου με τις διεθνείς Μικροβιολογικές Εταιρείες και
η συμμετοχή τους στα Διεθνή Συνέδρια, προσέφεραν τη δυνατότητα άμεσης διασποράς της
νέας γνώσης στην ελληνική ιατρική κοινότητα. Η διαχρονική και ουσιαστική σχέση του με την
Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία –και την επίσημη έκδοσή της, «Δελτίον Ελληνικής Μικροβιο-
λογικής Εταιρείας»– αποτελούν ένα επιπλέον μέσο διάχυσης των εξελίξεων της Μικροβιολογίας
στο εξειδικευμένο αλλά και ευρύτερο ιατρικό κοινό. 
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Επιπλέον, μαζί με τα υπόλοιπα Εργαστήρια Μικροβιολογίας των Ιατρικών Σχολών και των νο-
σοκομείων της χώρας μας, αναδεικνύει σταθερά τη σημασία της κλινικής διάστασης που έχει
αποκτήσει η Μικροβιολογία διεθνώς. Το Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του
ΕΚΠΑ, επί 85 χρόνια ανταποκρίνεται στις επιστημονικές απαιτήσεις και προκλήσεις κάθε εποχής,
σε διαγνωστικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο. Και στις νέες προκλήσεις του 21ου αιώνα
συνεχίζει με την ίδια αφοσίωση και αίσθημα ευθύνης, με την ίδια διάθεση και τα γρήγορα αντα-
νακλαστικά που διαχρονικά το χαρακτηρίζουν. Εξάλλου, για το Εργαστήριο Μικροβιολογίας, το
χώρο δηλαδή όπου αποκαλύπτονται και διδάσκονται οι ιδιότητες του μικρόκοσμου, η έννοια της
εξέλιξης δεν είναι απλώς οικεία αλλά εντυπωμένη στο DNA του. Δεν είναι θεωρία αλλά καθημε-
ρινή πρακτική, με στόχο να υπηρετηθεί το αγαθό της Δημόσιας Υγείας.

Ο Διευθυντής της Σύνταξης
Καθηγητής Αθανάσιος Τσακρής

88

Το φύλλο 271 της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως
(19 Σεπτεμβρίου 1933) με το διάταγμα «Περί καταργήσεως
και ιδρύσεως εργαστηρίων εν τω Πανεπιστημίω Αθηνών».
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Α ν α σ κ ό π η σ η

Περίληψη

Το ανθρώπινο σώμα αποικίζεται από μικρόβια τουλάχιστον 10 φορές περισσότερα από τον
αριθμό των κυττάρων του, η πλειοψηφία των οποίων ανευρίσκεται στο γαστρεντερικό σωλήνα
και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε συνθήκες υγείας και ασθένειας. Η μικροβιακή χλωρίδα
του γαστρεντερικού σωλήνα εμπλέκεται σε πολλές λειτουργίες του ξενιστή και κυρίως στην αν-
τίσταση αποικισμού του εντέρου σε ευκαιριακά παθογόνα όπως το Clostridium difficile προλαμ-
βάνοντας τη λοίμωξη. 
Τα αντιβιοτικά προκαλούν σημαντικές και μακροχρόνιες επιδράσεις στη χλωρίδα του εντέρου,
μεταβάλλοντας την σύνθεση της, διαταράσσονται οι ωφέλιμες λειτουργίες που επιτελεί, με συ-
νέπεια την μείωση της αντίστασης αποικισμού σε παθογόνους μικροοργανισμούς συμπεριλαμ-
βανομένου και του C. difficile. Η λοίμωξη από C. difficile (CDI) αποτελεί μια ιδιαίτερη στην
αντιμετώπιση λοίμωξη διότι ο μικροοργανισμός σχηματίζει σπόρους που είναι δύσκολο να εξα-
λειφθούν και ευθύνονται για υποτροπιάζουσες λοιμώξεις. Η CDI σχετίζεται με την απομάκρυνση

Ελευθέριος Τσινταράκης, Μελανία Καχριμανίδου
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Σχολής Επιστημών Υγείας Τμήματος Ιατρικής 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο ρόλος του ανθρώπινου μικροβιώματος του γαστρεντερικού
συστήματος σε ασθενείς με λοίμωξη από Clostridium difficile



1. Εισαγωγή

Η μελέτη της ανθρώπινης μικροχλωρίδας έχει κερδί-
σει το ερευνητικό ενδιαφέρον την τελευταία δεκαετία
με την ανάπτυξη νέων τεχνικών μοριακής βιολογίας
και βιοπληροφορικής.

Το σύνολο των μικροοργανισμών σε συγκεκριμένο
φυσικό περιβάλλον αποτελεί την μικροχλωρίδα (mi-
crobiota ή microflora). Ένας τεράστιος αριθμός μικρο-
οργανισμών, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι
βακτηριακά είδη, αποικίζουν και σχηματίζουν πολύ-
πλοκες κοινότητες στο δέρμα, στις βλεννογόνιες επι-
φάνειες και στο γαστρεντερικό σύστημα του ανθρώ-
που, όπου και ανευρίσκεται η πλειοψηφία αυτών.1

Εκτιμάται ότι η μικροβιακή χλωρίδα του γαστρεντε-
ρικού σωλήνα αποτελείται από 100 τρισεκατομμύρια
μικροοργανισμούς (1014 μικρόβια), η μεγάλη πλειοψη-
φία των οποίων βρίσκεται στο παχύ έντερο, όπου ο
πληθυσμός τους προσεγγίζει τα 1011-1012 κύτταρα/ml,
ο μεγαλύτερος που καταγράφηκε για οποιοδήποτε
μικροβιακό οικοσύστημα.2 Η ανθρώπινη εντερική μι-
κροχλωρίδα εμπλέκεται σε πολλές λειτουργίες του ξε-
νιστή, όπως η επεξεργασία τροφίμων, η ρύθμιση της
ανάπτυξης του εντερικού επιθηλίου, η ανάπτυξη του
ανοσοποιητικού συστήματος, η σύνθεση βασικών βι-

ταμινών και η προστασία από παθογόνους παράγον-
τες.3-6 Η χορήγηση αντιβιοτικών έχει καθοριστική ση-
μασία για τη θεραπεία βακτηριακών λοιμώξεων, αλλά
ταυτόχρονα διαταράσσει την ισορροπία των βακτη-
ρίων του εντέρου και συνεπώς τις ωφέλιμες λειτουρ-
γίες που επιτελούν.7-9 Στην πραγματικότητα η χρήση
αντιβιοτικών έχει συσχετιστεί με βραχυπρόθεσμες και
μακροπρόθεσμες μεταβολές στην εντερική μικροχλω-
ρίδα, μειώνοντας την αντίσταση αποικισμού σε ευ-
καιριακά παθογόνα όπως το C. difficile.7,10-13

Η παρούσα ανασκόπηση θα επιχειρήσει να παρου-
σιάσει τις νεότερες εξελίξεις στη μελέτη της μικροβια-
κής χλωρίδας του γαστρεντερικού σωλήνα του
ανθρώπου, να καταδείξει τις συσχετίσεις της  με τη
φυσιολογική λειτουργία αλλά και με παθολογικές κα-
ταστάσεις, όπως είναι η λοίμωξη από C. difficile.

2. Μικροχλωρίδα του εντέρου

Ως μικροχλωρίδα (gut microbiota) του εντέρου ορίζε-
ται το σύνολο των μικροοργανισμών που διαβιούν
στο έντερο και αποτελείται από μέλη βακτηρίων,
φάγων, μυκήτων και ευκαρυωτικών μικροοργανι-
σμών. Ενώ το μικροβίωμα (gut microbiome) του εντέ-
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Λέξεις κλειδιά
Μικροβίωμα, λοίμωξη, Clostridium difficile,
έντερο

Υπεύθυνος αλληλογραφίας
Ελευθέριος Τσινταράκης,

Κομνηνών 60,
ΤΚ 68 100,

Τηλ.: 6977191563 
E-mail: ltsintarakis@windowslive.com

μικροβιακών πληθυσμών του εντέρου που είτε δρουν προστατευτικά έναντι του αποικισμού
από το παθογόνο, είτε αυξάνουν την ευαισθησία στη λοίμωξη. Η αποκατάσταση της εντερικής
μικροχλωρίδας με μεταμόσχευση εντερικού περιεχομένου από υγιή δότη αποτελεί αποτελε-
σματική και ασφαλή θεραπεία για τη λοίμωξη από C. difficile. Η ταυτοποίηση των συμβιωτικών
βακτηρίων της γαστρεντερικής οδού που είναι ικανά να παρέχουν προστασία έναντι του C. dif-
ficile, θα μπορούσε στο μέλλον να οδηγήσει στη χρήση αυτών για την καταπολέμηση και την
πρόληψη της λοίμωξης. Η παρούσα ανασκόπηση στοχεύει να εστιάσει στα νεότερα δεδομένα
στη μελέτη των μικροχλωρίδων του γαστρεντερικού σωλήνα του ανθρώπου, να καταδείξει τις
συσχετίσεις της εντερικής μικροχλωρίδας με τη φυσιολογική λειτουργία αλλά και με παθολογικές
καταστάσεις όπως η λοίμωξη από C. difficile.
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ρου συνίσταται στο σύνολο των γονιδίων των μικρο-
βίων της εντερικής μικροχλωρίδας ενός ατόμου και το
περιβάλλον στο οποίο αλληλεπιδρούν.14-15 Οι διατα-
ραχές στο μικροβίωμα του εντέρου έχουν συσχετιστεί
με παθολογικές καταστάσεις όπως η φλεγμονώδης
νόσος του εντέρου, ο διαβήτης, η παχυσαρκία και η
νόσος του Crohn.16-19 Η ποικιλομορφία και η αφθονία
της ανθρώπινης μικροβιακής χλωρίδας και ειδικότερα
αυτής του εντέρου, αποτελεί πρόκληση για τους ερευ-
νητές που διερευνούν τις αλλαγές στην σύνθεση της
με την πάροδο του χρόνου. Oι κλασικές μικροβιολο-
γικές τεχνικές οι οποίες βασίζονται στην καλλιέργεια
των μικροβίων σε θρεπτικά υποστρώματα και αποτε-
λούσαν τον κύριο πυρήνα της μικροβιολογίας για
έναν αιώνα, έχουν αποκαλύψει μόνο μια μειοψηφία
των ειδών που βρίσκονται στο έντερο.20-21 Ωστόσο,
προκύπτει η ανάγκη ανάπτυξης συγχρόνων  ποιοτι-
κών και ποσοτικών τεχνικών στις οποίες δεν απαιτεί-
ται καλλιέργεια και απομόνωση των μικροβίων. Οι
τεχνικές αυτές αρχικά βασίζονταν σε μεθόδους DNA
υβριδισμού και  PCR. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η χρη-
σιμοποίηση της μεθόδου ταξινόμησης των μικροβίων
βάσει της αλληλουχίας του 16SrRNA. Ο προσδιορι-
σμός της αλληλουχίας του 16SrRNA γονιδίου επέ-
τρεψε λεπτομερή περιγραφή της σύνθεσης των
μικροχλωρίδων και ιδιαίτερα εκείνης του εντέρου.14,22

Το γονίδιο αυτό είναι παρόν σε όλα τα βακτήρια και
διαθέτει τόσο σταθερές, όσο και μεταβλητές περιοχές
(V1-V9). Οι σταθερές περιοχές χρησιμοποιούνται για
την κατάταξη των βακτηρίων σε επίπεδο γένους, ενώ
οι μεταβλητές περιοχές για την κατάταξη σε επίπεδο
είδους. Η συγκεκριμένη μοριακή τυτοποίηση είναι ιδι-
αίτερα πολύτιμη για βακτήρια που αναπτύσσονται
αργά,  είναι βιοχημικά αδρανή ή απαιτούν λεπτούς και
ειδικούς χειρισμούς για την ταυτοποίηση τους. Πιο
πρόσφατα, η ανάπτυξη ταχύτερων και πιο εξελιγμέ-
νων μεθόδων προσδιορισμού της αλληλουχίας του
DNA, όπως είναι η αλληλούχηση νέας γενεάς (Next
Generation Sequencing) και η επεξεργασία του πλή-
θους των δεδομένων με προγράμματα βιοπληροφο-
ρικής επιτυγχάνει τη μελέτη των μικροβιακών
πληθυσμών κατευθείαν από το περιβάλλον τους
χωρίς την ανάγκη καλλιέργειας και απομόνωσης. Η
μεταγονιδιωματική αυτή ανάλυση είναι σημαντική για
την ανάλυση των μικροβίων απευθείας από το περι-
βάλλον τους, παρέχοντας πληροφορίες για την νου-
κλεοτιδική αλληλουχία των γονιδίων από το σύνολο
του γονιδιώματος της μικροχλωρίδας και την αναγνώ-
ριση του βιολογικού ρόλου των μικροχλωρίδων τόσο
στη φυσιολογική όσο και στη νοσηρή κατάσταση
στον άνθρωπο.14 Το πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής
είναι ότι δίνει πληροφορίες για τη σύνθεση της μικρο-
χλωρίδας και συγχρόνως για το σύνολο των γονιδίων
των μικροβίων που υπάρχουν σε αυτή. Στα μειονεκτή-

ματα αυτής της τεχνικής περιλαμβάνονται το κόστος,
η ανάγκη εξελιγμένων υπολογιστικών συστημάτων
και λογισμικού και ειδικευμένο προσωπικό στη βιο-
πληροφορική ανάλυση. Η έρευνα για το ανθρώπινο
μικροβίωμα συμπληρώνεται και από μεθόδους για το
χαρακτηρισμό των πρωτεϊνών (πρωτεωμική ανάλυση)
και των μεταβολικών διαδικασιών (μεταβολωμική
ανάλυση) επιτυγχάνοντας όχι μόνο τη μελέτη της σύν-
θεσης των μικροχλωρίδων, αλλά και τη μελέτη μετα-
βολικών  λειτουργιών, την αλληλεπίδραση μικροβίων
μεταξύ τους και με τον ξενιστή, καθώς και των παρα-
γόντων που επιδρούν στη διατήρηση των μικροχλω-
ρίδων.20,21 Οι μέχρι τώρα μελέτες που έχουν γίνει, ή
βρίσκονται σε εξέλιξη, αφορούν κυρίως στη μελέτη
του μικροβιώματος του εντέρου. Όσον αφορά την κα-
τάταξή τους με βάση το φύλο, την πλειοψηφία αποτε-
λούν τα φύλα Firmicutes και Bacteroides, όπου πάνω
από το 80% των αναγνωρισμένων φυλότυπων ανή-
κουν σε αυτά τα δύο φύλα. Την μειοψηφία αποτελούν
τα φύλα Proteobacteria, Actinobacteria, Verrucomi-
crobiota και Fusobacteria.14 Στο ανθρώπινο παχύ έν-
τερο είναι άφθονα τα Bacteroides και ιδιαίτερα
άφθονες είναι οι οικογένειες των Lachnospiraceae και
Ruminococcaceae  που ανήκουν στο φύλο Firmicutes,
που τυπικά αντιπροσωπεύουν το 50-70% των βακτη-
ρίων, βάσει αναλύσεων του 16SrRNA.23 Στο λεπτό έν-
τερο επικρατέστερα είναι τα φύλα των Firmicutes και
Actinobacteria.24 Η σύνθεση της μικροχλωρίδας του
εντέρου χαρακτηρίζεται από έντονη διαφοροποίηση
από άτομο σε άτομο. Μελέτη έδειξε ότι μπορεί να κα-
τηγοριοποιηθεί σε τρεις εντερότυπους ανάλογα με
την επικράτηση των γενών: Bacteriodes (εντερότυπος
1), Prevotella (εντερότυπος 2) ή Ruminococcus (εντε-
ρότυπος 3).19 Κάθε άτομο διαθέτει σταθερά στελέχη
βακτηρίων, αν και η σύνθεση μπορεί να μεταβληθεί.
Σε μελέτη διαδοχικών δειγμάτων κοπράνων από 207
άτομα διαπιστώθηκε ότι παρά τις αλλαγές στη συνο-
λική σύνθεση των κοπράνων σε διάφορες χρονικές
στιγμές, τα άτομα διατηρούσαν συγκεκριμένα στε-
λέχη όπως φάνηκε από την ανίχνευση ταυτόσημων
μεταλλάξεων (SNP) στα μικρόβια αυτά στις διάφορες
χρονικές στιγμές.14,25 Συνεπώς στην εντερική χλωρίδα
κάθε ατόμου υπάρχουν βακτηριακά στελέχη που χα-
ρακτηρίζουν το μικροβίωμα του, και τα οποία δεν αν-
τικαθίστανται εύκολα.

3. Clostridium difficile infection (CDI).
Επιδημιολογία - Παθογένεια

Το C. difficile είναι ένα Gram θετικό, υποχρεωτικά ανα-
ερόβιο, σπορογόνο βακτήριο. Ο μικροοργανισμός
υφίσταται είτε με την βλαστική μορφή του, η οποία
είναι εξαιρετικά ευαίσθητη στο οξυγόνο είτε με την



92

Ε. ΤΣΙΝΤΑΡΑΚΗΣ, Μ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΟΥ

VOL. 63 • ISSUES 2-3, April-September 2018

σπορογόνο μορφή που επιβιώνει σε δύσκολες συνθή-
κες. Το C. difficile απομονώθηκε για πρώτη φορά το
1935, αλλά μόλις το 1975 ταυτοποιήθηκε ως παθο-
γόνο αίτιο διάρροιας, που σχετίζεται με λήψη αντιβιο-
τικών και κολίτιδα.26,27 Το φάσμα της CDI κυμαίνεται
από ήπια αυτοπεριοριζόμενη λοίμωξη έως απειλητική
για τη ζωή κολίτιδα.28,29 Το C. difficile μεταδίδεται με
την κοπρανοστοματική οδό. Οι σπόροι του μικροορ-
γανισμού μπορούν να επιβιώσουν για μακρές χρονι-
κές περιόδους στο περιβάλλον και μπορεί να
διεισδύσουν μέσα από το όξινο φραγμό του στομά-
χου.30-32 Στο λεπτό έντερο οι σπόροι βλαστάνουν και
μετατρέπονται σε βλαστική μορφή. Οι μικροοργανι-
σμοί της εντερικής χλωρίδας λειτουργούν ως προστα-
τευτικός φραγμός απέναντι στον αποικισμό του
εντέρου με C. difficile. Ο φραγμός αυτός διαταράσσε-
ται όταν η χλωρίδα αλλοιωθεί από παρατεταμένη
λήψη αντιμικροβιακών.33 Μετά τον αποικισμό του εν-
τέρου από το C. difficile, ο μικροοργανισμός πολλα-
πλασιάζεται, παράγει και απελευθερώνει δύο
εξωτοξίνες την εντεροτοξίνη A (TcdA) και την κυττα-
ροτοξίνη B (TcdB), οι οποίες αποτελούν τους κύριους
λοιμογόνους παράγοντες του μικροοργανισμού. Οι
τοξίνες αυτές συνδέονται με τα ανθρώπινα επιθηλιακά
κύτταρα του εντέρου και ευθύνονται για την πρό-
κληση φλεγμονής, την έκκριση υγρού, βλέννης καθώς
και την βλάβη του εντερικού βλεννογόνου. Η TcdA
είναι υπεύθυνη για την ενεργοποίηση φλεγμονωδών
μεσολαβητών όπως η IL-6 και η IL-8 από τα ανθρώπινα
εντερικά επιθηλιακά κύτταρα και IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α
από τα μονοκύτταρα. Ωστόσο η TcdB φαίνεται να είναι
απαραίτητη για την παθογόνο δράση του μικροοργα-
νισμού.34 Ορισμένα στελέχη C. difficile παράγουν μια
επιπλέον τοξίνη, την δυαδική τοξίνη (ADP-ριβοσυλο-
τρανσφεράση, CDT) η οποία αποτελείται από δύο πε-
πτιδικές αλύσους, την cdtA που έχει δεσμευτική
δράση και καταλύει την ADP-ριβοσυλίωση της ακτί-
νης, αποδιοργανώνοντας τον κυτταρικό σκελετό και
την cdtB, που έχει δεσμευτική δράση και συνδέεται με
υποδοχείς της επιφάνειας των κυττάρων και βοηθά
την ενδοκύττωση της cdtA.34 Βασικοί προδιαθεσικοί
παράγοντες της λοίμωξης από το C. difficile είναι η
λήψη αντιβιοτικών που διαταράσσουν τη χλωρίδα του
εντέρου, η παρατεταμένη νοσοκομειακή περίθαλψη
και η προχωρημένη ηλικία. Ωστόσο, ένα ποσοστό του
πληθυσμού είναι ασυμπτωματικοί φορείς του μικρο-
οργανισμού. Ανευρίσκεται στα κόπρανα στο 5% των
υγιών ενηλίκων και σε περίπου 30-70% των βρε-
φών.35,36 Η πλειονότητα των νοσηλευόμενων ασθενών,
που έχουν μολυνθεί είναι ασυμπτωματικοί φορείς και
αποτελούν πηγή εξάπλωσης του παθογόνου στο νο-
σοκομειακό περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια, ιδιαιτέ-
ρως παθογόνα στελέχη του C. difficile ανθεκτικά στις
συμβατικές θεραπείες έχουν προκύψει οδηγώντας σε

σοβαρές λοιμώξεις από το βακτήριο αυξάνοντας τη
νοσηρότητα, και τη θνητότητα από τη λοίμωξη.37,38

4. Διαταραχή του μικροβιώματος
του εντέρου και παράγοντες κινδύνου CDI

Η αλλαγή στη σύνθεση της φυσιολογικής μικροβιακής
εντερικής χλωρίδας, επηρεάζεται τόσο από φυσικούς
παράγοντες (ηλικία, περιβάλλον) όσο και από εξωτε-
ρικούς παράγοντες (διατροφή, χρήση αντιβιοτικών,
χρήση αναστολέων αντλίας πρωτονίων-PPIs), που το
καθιστούν ευάλωτο στον αποικισμό του από παθο-
γόνα στελέχη όπως τοξινογόνα στελέχη C. difficile.

– Εντερική χλωρίδα και αντιβιοτικά 
Ο κύριος παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη CDI
παραμένει η χρήση αντιβιοτικών, όπως αποδεικνύεται
από μελέτες σε πειραματόζωα καθώς και σε ανθρώ-
πους.39,40 Βραχυπρόθεσμες αλλά και μακροπρόθεσμες
αλλαγές παρατηρήθηκαν στο μικροβίωμα του εντέρου
μετά τη λήψη αντιβιοτικών. Οι μεταβολές στη σύσταση
του μικροβιώματος είναι ανιχνεύσιμες τόσο κατά τη
διάρκεια χορήγησης όσο και αρκετές μέρες μετά τη
διακοπή του αντιβιοτικού,40,41 εξαρτώνται από το χο-
ρηγούμενο αντιβιοτικό καθώς και από τη μικροχλω-
ρίδα του ατόμου.42 Η αποκατάσταση του μικροβιώ-
ματος του εντέρου εμφανίζεται μετά την παύση των
αντιβιοτικών, ενώ η ανάκτηση της αρχικής σύστασης
μπορεί να είναι ατελής. Οι Dethlefsen και συν. διαπί-
στωσαν ότι παρόλο που η ανάκτηση άρχισε μέσα σε
λίγες εβδομάδες από την παύση του χορηγούμενου
αντιβιοτικού, η νέα σύσταση δεν περιελάμβανε όλα
τα βακτηριακά στελέχη που παρατηρηθήκαν πριν την
έναρξη της αγωγής.42 Έχουν αναπτυχθεί διάφορα
ζωικά μοντέλα για να διευκολυνθεί η μελέτη της πα-
θογένειας του C. difficile. Το 2008, οι Chen και συν. ανέ-
πτυξαν ένα μοντέλο ποντικού που προσεγγίζει την αν-
θρώπινη λοίμωξη με C. difficile, χρησιμοποιώντας πέντε
αντιβιοτικά (gentamicin, kanamycin, colistin, metro-
nidazole, vancomycin). Οι Reeves και συν., χρησιμο-
ποίησαν το μοντέλο του Chen και παρατήρησαν μεί-
ωση των Firmicutes (Lachnospiraceae) και Bacteroides
και αύξηση των Proteobacteria και συγκεκριμένα των
μελών της οικογένειας Enterobacteriaceae12 σε σύγ-
κριση με τους υγιείς μάρτυρες. Η ίδια ομάδα διερεύ-
νησε επίσης σε ποντικούς, το ρόλο των στελεχών των
Enterobacteriaceae και Lachnospiraceae στην αντί-
σταση αποικισμού από C. difficile.43 Διαπίστωσαν ότι
μόνο το στέλεχος Lachnospiraceae ήταν σε θέση να
αποκαταστήσει μερικώς την αντίσταση αποικισμού,
καθώς τα εμβολιασμένα με Lachnospiraceae ποντίκια
παρουσίασαν μειωμένο αποικισμό από C. difficile, χα-
μηλότερα επίπεδα εντερικής κυτταροτοξίνης και λι-
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γότερο σοβαρά κλινικά ευρήματα. Ενώ ποντίκια που
έλαβαν θεραπεία με cefoperazone, παρουσίασαν αύ-
ξηση στη μικροχλωρίδα του εντέρου τους, των Firmi-
cutes και Proteobacteria και συγκεκριμένα των οικο-
γενειών Lactobacillaceae και Pseudomonadaceae
αντίστοιχα.12 Παρομοίως οι Buffie και συν. παρατήρη-
σαν ότι η θεραπεία μόνο με clidamycin κατέδειξε ως
επικρατέστερο φύλο το Proteobacteria (οικογένεια En-
terobacteriaceae) με ταυτόχρονη μείωση στα γένη Bi-
fidobacterium, Clostridium και Bacteroidetes.44,45 Οι
συγκεκριμένες αλλαγές στη μικροχλωρίδα του εντέρου
των ποντικιών έχουν συσχετιστεί με την απώλεια της
αντίστασης αποικισμού στο C. difficile. Συνοψίζοντας,
όλες οι κατηγορίες αντιβιοτικών έχουν συσχετιστεί με
CDI, αν και τα συνηθέστερα εμπλεκόμενα αντιβιοτικά
είναι οι φθοριοκινολόνες, οι κεφαλοσπορίνες, η κλιν-
δαμυκίνη και οι πενικιλλίνες.. Πρόσφατη μελέτη του
2013 των Antharam και συν. συνέκρινε την μικροχλω-
ρίδα του εντέρου 40 υγιών μάρτυρων, 36 ασθενών με
διάρροια σχετιζόμενη με αντιβιοτικά (antibiotic-asso-
ciated diarrhea AAD) και 39 ασθενών με CDI. Στις AAD
και CDI περιπτώσεις σε σύγκριση με τους υγιείς μάρ-
τυρες παρατηρήθηκε μείωση στα βακτήρια που πα-
ράγουν βουτυρικό οξύ, από την οικογένεια Rumino-
coccaceae και Lachnospiraceae και από τα Clostridie
clusters IV και XIVa. Επιπλέον σε περιστατικά λοίμωξης
CDI παρατήρηθηκε αύξηση σε στελέχη Enterococcus,
Veillonella και Lactobacillus, και σε μέλη από την κλάση

Gammaproteobacteria.46 Σε μελέτη των Manges και
συν., συλλέχθηκαν δείγματα κοπράνων 599 ασθενών.
Είκοσι πέντε ασθενείς εμφάνισαν διάρροια σχετιζό-
μενη με C. difficille (CDAD) των οποίων τα δείγματα
κοπράνων αναλύθηκαν βάσει της αλληλουχίας
16SrRNA. Οι ασθενείς με CDΙ παρουσίασαν αύξηση
στα φύλα Firmicutes, Proteobacteria και Actinobacteria
και μείωση στα Bacteroidetes. Επίσης και αύξηση στις
οικογένειες Lactobacillaceae και Enterococcaceae.47

Οι Rea και συν. το 2012 συνέκριναν το μικροβίωμα
του εντέρου ασθενών που ήταν θετικοί στην καλλιέρ-
γεια για C. difficile (φορείς) και ασθενών με αρνητική
καλλιέργεια για C. difficile. Οι θετικοί ασθενείς είχαν
μείωση στα Bacteroides, Prevotella και Bifobacteria
και αύξηση των μελών από τις οικογένειες Lactobacil-
laceae και Enterobacteriaceae.48 (Πίνακας 1)

– Εντερική χλωρίδα και Ηλικία
H προχωρημένη ηλικία (>65 ετών) αποτελεί ανεξάρ-
τητο παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη CDI. Οι
σχετιζόμενες με την ηλικία φυσιολογικές μεταβολές
στον γαστρεντερικό σωλήνα, καθώς και οι  αλλαγές
στον τρόπο ζωής, οι διατροφικές συνήθειες, οι συχνό-
τερες επισκέψεις στα νοσοκομεία και η λειτουργικό-
τητα του ανοσοποιητικού συστήματος του ξενιστή,
επηρεάζουν αναπόφευκτα τη μικροβιακή σύσταση
της χλωρίδας του εντέρου με αποτέλεσμα μεγαλύ-
τερη ευαισθησία στον αποικισμό του από ευκαιριακά

Παράγοντες Κινδύνου CDI       Μείωση βακτηριακού                  Αύξηση βακτηριακού

                                                              πληθυσμού                                    πληθυσμού

Προχωρημένη ηλικία                     Ruminococcaceae,                               Bacteroides,
                                                          Bifidobacterium,                              Proteobacteria
                                                            Lactobacillus,
                                                         Faecalibacterium

Έκθεση σε αντιβιοτικά                   Bacteroidiaceae,                          Enterobacteriaceae,
                                                             Clostridiales,                               Enterococcaceae,
                                                        Ruminococcaceae,                          Lactobaciliaceae,
                                                         Lachnospiraceae,                           Streptococcaceae
                                                            Bifidobacteria

IBD                                                        Firmicutes,                              Enterobacteriaceae,
                                                         Lachnospiraceae,                  συμπεριλαμβανομένου Ε. coli 
                                                         Rumonicoccaceae                            Fusobacterium,
                                                 Clostridiales Bifidobacteria                     Mycobacterium

PPI                                                    Ruminococcacee,            Lactobacillales, Enterobacteriaceae,
                                                             Clostridiales                 Streptococcaceae, Enterococcaceae

Οι ταξινομικές αλλοιώσεις που σχετίζονται με τους παράγοντες κινδύνου CDI σε σύγκριση με ένα
υγιές μικροβιακό πληθυσμό έντερου.61Πίνακας 1
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παθογόνους μικροοργανισμούς. Ενώ το μικροβίωμα
του εντέρου των υγιών ενηλίκων εμφανίζεται σχετικά
σταθερό, στα άτομα άνω των 65 ετών έχει παρατηρη-
θεί μείωση των προστατευτικών ειδών των Bifidobac-
teria και ορισμένων μελών των Firmicutes, καθώς και
αύξηση των Bacteroidetes και των πιο επιβλαβών
ειδών όπως τα Proteobacteria.49,50 (Πίνακας 1) 

– Αναστολείς αντλίας πρωτονίων (PPIs)
Η χρήση αναστολέων της αντλίας πρωτονίων (PPIs),
ιδιαίτερα σε συνδυασμό με αντιβιοτικά διαταράσσει
το μικροβίωμα του εντέρου και σχετίζεται με την ανά-
πτυξη CDI. Οι Dial και συν., αναφέρουν ότι την δεκαε-
τία 1994-2004 τα περιστατικά με CDI αυξήθηκαν κατά
2,9%  ενώ μειώθηκε το ποσοστό λήψης αντιβιοτικών
κατά την περίοδο αυτή και αυξήθηκε το ποσοστό
λήψης αναστολέων της αντλίας πρωτονίων.51 Μελέτες
in vitro έδειξαν ότι οι PPIs μπορούν να επηρεάσουν
την ανάπτυξη του Lactobacillus,52 και συγχρόνως να
προκαλέσουν μείωση των Bacteroides και αύξηση των
Firmicutes σε επίπεδο φύλων, σε επίπεδο ειδών αύ-
ξηση του Holdomania filiformis και μείωση του Pseu-
doflavonifractorcapilosus.53 (Πίνακας 1)

– Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου (IBD) και CDI
Οι ασθενείς που νοσούν από άλλες γαστρεντερικές
νόσους έχουν πιθανό αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης
λοίμωξης από C. difficile.54,55 Έχει μελετηθεί η φλεγμο-
νώδης νόσος του εντέρου (IBD) σε σχέση με τη λοί-
μωξη από C. difficile και παρατηρήθηκε μειωμένη
ποικιλομορφία των Firmicutes και των Bacteroidetes
στο μικροβίωμα του εντέρου αυτών των ασθενών.56

Επιπρόσθετα το μικροβίωμα των ασθενών με IBD έχει
συσχετιστεί με την παρουσία πολλών δυνητικά παθο-
γόνων βακτηριδίων, κυρίως Proteobacteria.57,58 Οι
Clayton και συν. αξιολόγησαν τους εξωτερικούς ασθε-
νείς με IBD οι οποίοι ήταν σε κλινική ύφεση και δεν
είχαν πρόσφατη έκθεση σε αντιμικροβιακά, κορτικο-
στεροειδή, ανοσορρυθμιστικά φάρμακα ή νοση-
λείες.59 Αυτοί οι ασθενείς ήταν φορείς του C. difficile
κατά 8,2%, σε σύγκριση με το 1% του υγιούς πληθυ-
σμού εξωτερικών ασθενών. Η ανοσολογική απόκριση
του ξενιστή έχει επίσης την ικανότητα να ρυθμίζει το
μικροβίωμα. Η παρατήρηση ότι η IBD μπορεί να επι-
δεινώσει την έκβαση της CDI, υποδηλώνει ότι η φλεγ-
μονή μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της CDI. Τα
φλεγμονώδη προϊόντα, όπως τα αντιμικροβιακά πε-
πτίδια lipocalin-2 και calprotectin περιορίζουν τη δια-
θεσιμότητα θρεπτικών ουσιών στο περιβάλλον του
εντέρου, επηρεάζοντας ενδεχομένως την ανάπτυξη
των μικροοργανισμών.60 Αυτές οι μεταβολές μπορεί
να παρέχουν ευνοϊκό περιβάλλον για τον αποικισμό
του εντέρου από C. difficile και την επακόλουθη CDI.(
Πίνακας 1)

5. Μεταβολές του μικροβιώματος του εντέ-
ρου στην CDI

Η φυσιολογική εντερική χλωρίδα παίζει ουσιαστικό
ρόλο στην πρόληψη της λοίμωξης αυξάνοντας την αν-
τίσταση αποικισμού του εντέρου στο C. difficile. 

H αντίσταση αποικισμού του εντέρου με παθογόνα
επιτυγχάνεται είτε με την άμεση αναστολή των παθο-
γόνων μικροοργανισμών από ουσίες που παράγονται
από την μικροχλωρίδα (βακτηριοσίνες, αναστολείς
παραγωγής συστατικών κυτταρικού τοιχώματος, λι-
παρά οξέα βραχείας αλυσίδας SCFA), είτε με ανταγω-
νισμό για την εξάντληση των διαθέσιμων θρεπτικών
συστατικών, ή έμμεσα μέσω της διέργεσης των ανο-
σοποιητικών αμυντικών μηχανισμών.62 Η μείωση της
αντίστασης αποικισμού οδηγεί στην εξάλειψη συγκε-
κριμένων ειδών ή γενών, μείωση στη ποικιλότητα του
μικροβιώματος, αλλαγές στη διαθεσιμότητα θρεπτι-
κών συστατικών και στη φυσιολογία των βλεννογό-
νων.63 Οι ακριβείς μηχανισμοί με τους οποίους η
εντερική χλωρίδα περιορίζει την ανάπτυξη του C. diffi-
cile, συνδέεται με την αλλοίωση του μεταβολισμού
των χολικών αλάτων, τον ανταγωνισμό για τα θρε-
πτικά συστατικά και με την μείωση των βακτηρίων
που παράγουν βουτυρικό οξύ. 

– Χολικά οξέα και C. difficile
Τα πρωτογενή χολικά οξέα που παράγονται από το
ανθρώπινο ήπαρ αποτελούνται κυρίως από χολικό και
χηνοδεοξυχολικό οξύ, τα οποία είναι συζευγμένα με
ταυρίνη ή γλυκίνη. Το κλάσμα των χολικών οξέων που
δεν επαναπορροφάται στον ειλεό (<5%) διέρχεται
από το κόλον, όπου υφίσταται βακτηριακό μεταβολι-
σμό,64 τα πρωτογενή χολικά οξέα μεταβολίζονται σε
δευτερογενή όπως το λιθοχολικό και το δεσοξυχολικό
αντίστοιχα.65,66 In vitro μελέτες έχουν δείξει ότι οι συ-
ζευγμένες και αποσυζευγμένες μορφές χολικού οξέoς
προκαλούν την βλάστηση των σπόρων του C. difficile,
ενώ το χηνοδεοξυχολικό οξύ την αναστέλει.67,68 Το λι-
θοχολικό οξύ αναστέλλει την βλάστηση των σπόρων
ενώ το δεοξυχολικό την ευνοεί αλλά είναι τοξικό για
την φυτική μορφή του C. difficile.67,69 Όταν η χλωρίδα
του εντέρου διαταραχθεί από την λήψη αντιβιοτικών,
τα πρωτογενή χολικά οξέα δεν μετατρέπονται σε δευ-
τερογενή, με αύξηση της αναλογίας χολικού προς τα
παράγωγα του χηνοδεοξυλικού  λόγω της ταχύτερης
απορρόφησης του τελευταίου από το επιθήλιο του
παχέως εντέρου, προκαλεί την βλάστηση των σπόρων
και την ανάπτυξη του C. difficile.69

– Θρεπτικά συστατικά και C. difficile
Τα αντιβιοτικά μπορούν να επηρεάσουν την διαθεσι-
μότητα των θρεπτικών συστατικών στο έντερο με διά-
φορους τρόπους. Μειώνοντας την ποικιλομορφία της



εντερικής χλωρίδας, μειώνουν τον ανταγωνισμό για
περιορισμένους πόρους ευνοώντας την ανάπτυξη πα-
θογόνων μικροοργανισμών. Παράλληλα η λύση των
ευαίσθητων στα αντιβιοτικά βακτηρίων απελευθερώ-
νει πηγές άνθρακα που καταναλώνονται από τα υπό-
λοιπα μέλη της μικροβιακής κοινότητας.70 Οι Wilson
και Perini διαπίστωσαν ότι τα συστατικά της βλεννίνης
(τα σιαλικά οξέα, Ν-ακετυλογλυκοζαμίνη και Ν-ακετυ-
λονευραμανικό οξύ) τα οποία είναι άφθονα στο έν-
τερο, επηρεάζουν θετικά την ανάπτυξη του C. difficile
in vitro.71 Υπό φυσιολογικές συνθήκες οι μικροοργα-
νισμοί της εντερικής χλωρίδας ανταγωνίζονται για την
κατανάλωση των σιαλικών οξέων που απελευθερώ-
νονται από τον βλεννογόνο του εντέρου. Όταν όμως
η χλωρίδα καταστέλλεται από αντιμικροβιακά, τα σια-
λικά οξέα παραμένουν άφθονα και αυτό παρέχει τη
δυνατότητα στο C. difficile να χρησιμοποιήσει αυτούς
τους μονοσακχαρίτες για τον πολλαπλασιασμό του.72

– Βουτυρικό οξύ και C. difficile
Το βουτυρικό οξύ είναι πηγή ενέργειας των κυττάρων
του εντέρου και παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση
του πολλαπλασιασμού και διαφοροποίησης των κυτ-
τάρων και στην διατήρηση της ακεραιότητας του εν-
τερικού επιθηλίου. Προστατεύει τον ξενιστή από την
λοίμωξη αυξάνοντας τους αμυντικούς φραγμούς
μέσω της διέργεσης παραγωγής βλεννίνης και αντιμι-
κροβιακού πεπτιδίου.73 Το λιπαρό οξύ SCFA αποδείχ-
θηκε ότι αναστέλλει την ανάπτυξη του C. difficile in
vitro, και έχει αντιφλεγμονώδη δράση.74 Η μείωση των
βακτηρίων που παράγουν βουτυρικό οξύ μπορεί να
μεταβάλει την άμυνα του ξενιστή έναντι του C. difficile
και να αυξήσει την ευαισθησία στη CDI. Τα γένη Rose-
buria και Coprococcus που ανήκουν στην οικογένεια
Lahnospiraceae είναι σημαντικά μέλη της χλωρίδας
του εντέρου και εμπλέκονται στην παραγωγή βουτυ-
ρικού οξέoς.75 Σε σχετική μελέτη των Antharam και
συνεργατών του, εμφανίστηκαν μειωμένα αρκετά
μέλη των οικογενειών Ruminicoccaceae και Lahnospi-
raceae σε λοίμωξη από C. difficile.46

6. Αποκατάσταση της εντερικής μικροχλω-
ρίδας ως θεραπευτική αντιμετώπιση της
CDI

Η χορήγηση αντιβιοτικών, όπως βανκομυκίνη και με-
τρονιδαζόλη, είναι συνήθως αποτελεσματική στη θε-
ραπεία της CDI, ωστόσο όμως η αντιμετώπιση των
υποτροπιάζουσων  λοιμώξεων από C. difficile αποτελεί
μεγάλη θεραπευτική πρόκληση, όπου η μεταμό-
σχευση εντερικής μικροχλωρίδας φαίνεται ιδιαίτερα
ελπιδοφόρα. 

Η ετερόλογη μεταμόσχευση κοπράνων (Fecal ma-

terial transplantation, FMT) χρησιμοποιήθηκε ως θε-
ραπευτική αντιμετώπιση με σκοπό την αποκατά-
σταση της φυσιολογικής χλωρίδας του παχέος
εντέρου. Στη τεχνική αυτή, κόπρανα από έναν υγιή
δότη τοποθετούνται στο παχύ έντερο ασθενούς με
υποτροπιάζουσα νόσο μετά από φιλτράρισμα μέσω
ρινογαστρικού καθετήρα, κλύσματος ή κολονοσκόπη-
σης.76,77 Οι ιδανικοί λήπτες του FMT είναι ασθενείς ηλι-
κίας άνω των 18 ετών με υποτροπιάζουσα CDI και
αποτυχία κατάλληλης αντιβιοτικής αγωγής. Ο αριθμός
των υποτροπιαζουσών λοιμώξεων που απαιτούνται
για τη διεξαγωγή μεταμοσχεύσεων κοπράνων δεν έχει
σαφώς προσδιοριστεί. Ωστόσο, πρόσφατες ενδείξεις
περιλαμβάνουν περιπτώσεις ασθενών με 3 ή περισ-
σότερα επεισόδια CDI παρά την κατάλληλη  θεραπεία,
ή 2 ή περισσότερα επεισόδια CDI με νοσηλεία και ση-
μαντική νοσηρότητα, ασθενείς με μέτρια CDI που δεν
ανταποκρίνονται στην αγωγή με από του στόματος
βανκομυκίνη για περισσότερο από μία εβδομάδα, ή
ασθενείς με σοβαρή CDI μη ανταποκρινόμενη στην
από του στόματος βανκομυκίνη για 48 ώρες.78 Σε μια
τυχαιοποιημένη μελέτη, το 93% των ασθενών που
έλαβαν βανκομυκίνη από το στόμα και έκπλυση του
εντέρου ακολουθούμενη από FMT έδειξαν σημαντική
μείωση των διαρροϊκών επεισοδίων, ενώ μόνο το 31%
των ασθενών που έλαβαν βανκομυκίνη μόνο και το
23% αυτών που έλαβαν βανκομυκίνη και πλύση είχαν
θετικά αποτελέσματα.79 Το FMT αντιπροσωπεύει μια
θεραπευτική επιλογή με προοπτική. Το κόστος του
FMT είναι πιθανό να είναι χαμηλότερο σε σχέση με το
κόστος επαναλαμβανόμενων κύκλων θεραπείας με
αντιβιοτικά και νοσηλεία.

H  ταυτοποίηση των συμβιωτικών βακτηρίων της
γαστρεντερικής οδού, που είναι ικανά να επάγουν
προστασία έναντι του C. difficile, θα μπορούσε στο
μέλλον να οδηγήσει στη χρήση ωφέλιμων βακτηρίων
είτε ενός μόνο γένους είτε ενός μείγματος συμβιωτι-
κών μικροβίων για την καταπολέμηση του εν λόγω
παθογόνου και την πρόληψη της λοίμωξης.

Επίσης η κατανόηση των μεταβολικών μονοπατιών
που χρησιμοποιούνται από συμβιωτικά μικρόβια προ-
κειμένου να ανταγωνιστούν τα παθογόνα μικρόβια
μπορεί να οδηγήσει σε γενετική τροποποίηση των
συμβιωτικών μικροβίων με αυξημένη ικανότητα να
περιορίζουν τον αποικισμό από παθογόνα. Μια τέτοια
εξέλιξη θα ενίσχυε τη θεραπευτική μας φαρέτρα για
την καταπολέμηση εντερικών λοιμώξεων, όπως αυτές
που προκαλούνται από το C. difficile. 

Επίσης έχει εκτιμηθεί πως η αλλαγή στον τρόπο
διατροφής και η χρήση πρεβιοτικών ή προβιοτικών
θα μπορούσε πιθανόν να αποκαταστήσει τη αντίσταση
αποικισμού έναντι του C. difficile. Τα πρεβιοτικά είναι
μη αφομοιώσιμα συστατικά τροφίμων (κυρίως ίνες)
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που προάγουν την ανάπτυξη ωφέλιμων βακτηρίων
στο έντερο. Τα προβιοτικά είναι ζωντανά μικροβιακά
παρασκευάσματα από ένα καθορισμένο βακτήριο ή
συνδυασμό βακτηρίων (Bifidobacterium, Lactobacillus
GG, L. rhamnosus, L. casei, L. plantarum 299ν, Enteroccus
faecium [SF68] ) και ζυμομυκήτων (Saccharomyces
boulardii, S. cerevisiae), τα οποία όταν χορηγούνται
σε επαρκείς ποσότητες, θεωρείται ότι αντισταθμίζουν
την διαταραχή της χλωρίδας του εντέρου αποκαθι-
στώντας έτσι την αντίσταση αποικισμού έναντι πα-
θογόνων μικροοργανισμών. 

7. Συμπέρασμα και προοπτικές

Γνωρίζοντας την παθογένεια της λοίμωξης από το C.
difficile, είναι σημαντική η κατανόηση του ρόλου του
μικροβιώματος του εντέρου στην πρόληψη αλλά και

την έκβαση της πορείας της νόσου. Ο ρόλος του μι-
κροβιώματος του εντέρου είναι κυρίαρχος καθ’ όλη τη
διάρκεια του κύκλου ζωής του C. difficile, από τη με-
τάδοση σπόρων, τη βλάστηση και την ανάπτυξη τους,
έως την εκδήλωση της λοίμωξης. Αρκετές μελέτες
έχουν περιγράψει τη σύνθεση της χλωρίδας του εντέ-
ρου σε άτομα που αναπτύσσουν αποικισμό ή λοίμωξη
από C. difficile, ωστόσο οι αλλοιώσεις που σχετίζονται
με την απώλεια της αντίστασης  αποικισμού και την
επακόλουθη ανάπτυξη της CDI παραμένουν ασαφείς.
Νέες τεχνικές όπως η μεταγονιδιωματική, η πρωτεω-
μική και η μεταβολωμική ανάλυση είναι δυνατόν να
καθορίσουν στο μέλλον τον τρόπο με τον οποίο το C.
difficile εξαλείφει την αντίσταση αποικισμού στο έν-
τερο, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάπτυξη νέων
θεραπειών για την πρόληψη και την ίαση της CDI.
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Summary

The role of human gut microbiota in Clostridium difficile infection

Eleftherios Tsintarakis, Melania Kachrimanidou
Microbiology Department, School of Medicine, Faculty of Health Sciences
Aristotle University of Thessaloniki

Clostridium difficile infection (CDI) has emerged as a major health problem. Data from human
studies have shown that the presence of C. difficile, either as a colonizer or as a pathogen, is as-
sociated with decreased level of gut microbiota diversity. The investigation of the gut’s microbial
communities, in both healthy subjects and patients with CDI, elucidate the role of the microbiota
and will improve the current biotherapeutics for patients with CDI.
Antibiotics cause important and long term alterations in gut microbiota, by altering its compo-
sition and the gut’s metabolic functions. This may result in the reduction of colonization resistance
in opportunistic pathogens, such as C. difficile. CDI represents a significant health problem,
since the bacteria has the capacity to form seeds, which are extremely difficult to be eradicated
and may cause recurrent infections. CDI is involved in the removal of specific microbial population
from the gut, which protects human body from harmful colonization. Faecal microbiota trans-
plantation is the administration of minimally manipulated microbial community from the stools
of a healthy donor, into the patients’ gut and acts as a safe and effective therapy in CDI. The
identification of symbiotic bacteria in the gastrointestinal tract offers protection against C.
difficile and probably is a solution in the prevention and therapy of CDI.
The aim of the present review is to focus on the recent data concerning the human gut microbiota
and also on the important role of it in health and disease.
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microbiota, Clostridium difficile infection, gut
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Summary

Consumers believe that bottled water is a safe, natural product. However, scientists have shown
that certain kinds of bottled water may cause infections especially in patients with compro-
mised immune system. Under normal circumstances, the microbial population of bottled water
is that which is indigenous to the source of the water (autochthonous flora). Such flora is con-
sidered to pose no risk to human health provided the European regulations governing the
packaging of bottled water are adhered to. On the contrary, allochthonous bacteria in bottled
water can cause water-born infections in humans. Therefore, scientists in recent years have fo-
cused on identifying and characterizing these emerging allochthonous bacteria in bottled
water. Using modern molecular techniques, scientists have identified a large number of emerg-
ing bacterial pathogens present in bottled water some of which exhibit resistance to many an-
tibiotics. Examples of such bacteria include:  The pathogenic Escherichia coli (E. coli);
Campylobacter jejuni (C. jejuni); Legionella pneumophilae (L. pneumophilae), the non-tuberculous
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Introduction

In recent years there has been an explosive increase
in consumption of bottled water worldwide.  Accor-
ding to the World Watch Institute, consumption of
bottled water during 1990-2005 quadrupled (50 bil-
lion liters per year).1 This was attributed to the consu-
mers’ belief that bottled water was a safe, healthy and
natural product. As a result of research outcomes in-
dicating that certain bottled waters caused intestinal
and gastrointestinal infections especially in immuno-
compromised patients, the industry of bottled water
was forced to introduce tighter controls in the collec-
tion, treatment and packaging of such water. 

At the international level there are three categories
of bottled water: Natural mineral water, spring water,
and table water from various sources.2 The source of
the natural mineral water is a protected underground
source, presumably free of pathogens and, thus, not
treated by either pasteurization, sterilization or other
means in order to eliminate or reduce the number of
microorganisms. On the contrary, spring water and
table water from various sources are treated by ozo-
nisation or UV light in order to comply with regulatory
requirements when these exist.3

Present research studies are primarily focused on
the identification of the presence of microorganisms
in natural non-carbonated mineral water for two rea-
sons: a) the low pH of carbonated water does not nor-
mally favour the growth of microorganisms and, b)
natural mineral water is not subject to any degree of
treatment prior to or during bottling as is the case
with the other two types of bottled water. On the con-

trary, natural mineral water contains the autochtho-
nous flora which for many years was considered to
pose no risk to human health.  

Emerging waterborne pathogens in bottled water
are mainly of two types: The previously known bacte-
ria which only recently were recognized as water-
borne pathogens such as members of the Legionella
spp., Aeromonas spp., Mycobacteria spp., and certain
other bacteria that are enteric in origin;4 and the re-
cently identified waterborne microorganisms such as
the Escerichia coli O157:H7.

A number of factors contribute to the recovery of
waterborne pathogens from bottled water samples.
These include, the development of new specific and
more sensitive molecular, immunological, and immu-
nomagnetic methods which allow for the correct
identification of waterborne pathogens; the increa-
singly wide variety of identified microorganisms both
autochthonous and allochthonous  present in bottled
water; the appearance of a wide variety of genes with
different pathogenic activities and which are under
the influence of environmental factors; the indiscrimi-
nate use of antibiotics leading to waterborne patho-
gens with increased resistance to antibiotics; changes
in the immune system of humans as a result of expo-
sure to pathogens in bottled water; and lastly, the low
infectious dose of certain waterborne pathogens.5

Emerging Bacterial Pathogens of Concern

A. Infectious E. coli
E. coli is a gram-negative, facultative, anaerobic, rod-

Key words
Emerging bacteria, waterborne pathogens,
bottled water safety
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or Environmental Mycobacteria (NTM), Aeromonas hydrophila and Helicobacter pylori. Guidelines
governing the testing of bottled water for the presence of emerging bacterial pathogens do
not exist.  This, coupled with the absence as yet of specific surrogate indicators for these bac-
teria, makes the regular testing of bottled water practically non-existent.  Therefore, the use of
adequately sterilized water is strongly recommended for patients with extreme health issues
leading to immune-compromised systems. 
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shaped bacterium. Most strains of E. coli colonize the
digestive tract of warm-blooded animals including hu-
mans. Usually are non pathogenic but certain strains
possess virulence factors that are the cause of infec-
tions leading to diarrhea in humans.

Pathogenic E. coli are divided into six groups: ente-
rohaemorrhagic (EHEC), enteroaggregative (EAEC), en-
terotoxinogenic (ETEC), enteroinvasive (EIEC), entero-
pathogenic (EPEC), and diffuse adherent (DAEC).6

Among the pathogenic E. coli, the presence of E. coli
O157:H7 is of particular significance in bottled water
since it has been implicated in outbreaks of gastroen-
teritis following the consumption of municipal water,7
and often causing symptoms of bloody diarrhea and
hemolytic syndrome.8 The severity of symptoms de-
pends on the number of microorganisms ingested,
the individual’s health status and resistance to the
toxins produced by the microorganisms.9 The infectious
dose of EHEC strains is very low (<100 cells). E. coli
O157:H7 is known to survive in water at 15-18º C for
4-12 weeks.10,11

Known sources of water contamination with E. coli
O15:7H7 are primarily cattle and human excreta.
Human excreta are also the source of other pathoge-
nic E. coli strains.12

The majority of coliform bacteria isolated from
bottled water, colonize the gastrointestinal tract wi-
thout causing disease in healthy consumers. E. coli
strains isolated from either tap or bottled water are
not easily differentiated between pathogenic and
non-pathogenic species. However, because of the se-
verity of infections following the consumption of
bottled drinking water containing pathogenic E. coli,
various methods are proposed for the detection and
characterization of E. coli O157:H7. Methods proposed
by De Boer and Heuvelink13 including the enzyme-lin-
ked immunosorbent assay (ELISA), colony immuno-
blot assays, the direct immunofluorescent filter
technique and several immunocapture techniques for
the detection of Shiga toxin of E. coli O157:H7 are
most promising. The colorimetric method described
by Su, Zhao, Qiao, Chen, Duan, Ai14 in which functional
Au@Pt immunoparticles as peroxidase mimetics are
used, has also proven to be reliable. A study by Vasu-
denaven,15 observed that EAEC in bottled mineral
water survive for quite a long time. 

B. Campylobacter jejuni
Campylobacter species are generally recognized as
the most common cause of bacterial gastroenteritis
worldwide.16 Campylobacter is a waterborne patho-
gen that can survive for extended periods in water in
a viable but non-culturable (VBNC) stage.17 Campylo-
bacter, under the influence of environmental factors

shifts rapidly to VBNC forms and lose their ability to
be cultivated. These tend to recover within 7 days fol-
lowing inoculation into embryonated eggs.

The survival of C. jejuni strains in bottled water was
studied by Guillow et al.18 after inoculation of this
strain in bottled water with different mineral content
and maintained at 4º C in the dark. It was shown that
bacteria survived for 28-48 days and that their survival
time increased with increasing levels of mineral in
water and depended on the type of water, the strain
studied and culture conditions.

Bottled water has been considered as a possible
risk factor due to Campylobacter infection.18 Based on
the epidemiological observations reported by Evans
et al.,20 bottled drinking water is one of the five lea-
ding risk factors for sporadic Campylobacter infections
along with the consumption of cooked chicken, a cer-
tain tomato-cucumber sauce and following contact
with animals. The only case of documented outbreak
due to C. jejuni has been reported by the Center of Di-
sease Control (CDC) in United States of America
(U.S.A) and involved 106 guardsmen of the Minesota
Army National Guard during a session of training exer-
cises in Greece. The source of the outbreak was bott-
led water produced in Greece.21

C. Legionella pneumophila 
Legionella species survive in the aquatic environment
under various conditions of pH (0.5-8.5) and tempe-
rature range (0-63º C) with optimum growth at 20-50
C.22 Legionella species develop symbiotic relationships
with other bacteria such as Flavobacteria, Acinetobac-
ter and Alcaligens.23 Protozoa such as Hartamella, Aca-
thamoeba etc., naturally found in the water, harbor
Legionella spp. and thus creating for them suitable
conditions for their propagation while protecting
them from detrimental environmental conditions. A
similar situation exists with their existence in biofilms. 

The most frequently isolated Legionella species is
L. pneumophila,  the causative agent of pneumonia
with high mortality rates especially in immuno-com-
promised patients. As a respiratory pathogen it is tran-
smitted mainly by inhalation. It can also be transmitted
by micro aspiration of the stomach contents following
the ingestion of contaminated water.24

This is especially true for transplanted patients who
are particularly sensitive to Legionella infections.25 In
these patients 23% of pneumonia cases are due to
these waterborne pathogens. The infectious dose
among immuno-compromised hosts is low. It has
been reported that even a dose as low as one colony
forming unit (cfu)/L is sufficient to cause infection in
immuno-compromised patients.26 On the contrary, in
healthy individuals only a large dose of these bacteria



present in certain water systems such as showers, co-
oling towers or whirlpool baths all of which generate
aerosols can become infective.

Guidelines for Legionella have been developed in a
few countries. Such guidelines are related to the con-
trol of Legionella in cooling towers and piped water
systems established outside municipal water distribu-
tion networks.27 In addition guidelines exist for the
heating, ventilation, and air conditioning industry.
These aim at reducing the Legionella growth in such
systems.28 Guidelines for microbiological testing of
bottled water issued by CDC, World Health Organiza-
tion (WHO) and the Food and Drug Administration
(FDA) of U.S.A. do not include testing for Legionella
growth presumably because no cases of infection are
linked to these bacteria although their presence has
been reported lately by Klont, et al.29 These investiga-
tors examined bottled mineral water originating from
different countries by various techniques including
PCR, ELISA and cultures. Of the 68 samples of bottled
mineral water tested, six were positive for Legionella
antigens and 6 of L. pneumophila in PCR. Two of these
samples were positive for Legionella antigen and L.
pneumophila PCR. The remaining four positive PCR
have been reported to detect VBNC L. pneumophila or
possibly dead Legionella cells. The presence of VBNC
bacteria in bottled mineral water poses a risk for in-
fection in immuno-compromised patients since reac-
tivated VBNC of Legionella cells retain their virulence
in human monocytes.30 Miller, et al 31 reported that an
outbreak of Pontiac fever was due to a non-culturable
L. pneumophila strain that was detected only by PCR
and a direct fluorescent antibody test. Totaro et al 32

also underlined the importance of using molecular
methods instead of routine microbiological indicators.
qPCR showed the presence of Legionella qPCR units
in 24% of samples (from 1.1 x 102 to 5.8 x 102 qPCR
units/L). 

D. Non-tuberculous or Environmental Mycobacteria
Mycobacteria belong to the family Mycobacteriaceae
and the genus Mycobacterium. Mycobacteria are
gram-negative, non-sporogenous obligatory aerobic,
intracellular microorganisms, resistant to environmen-
tal conditions. Mycobacteria (other than those causing
tuberculosis and leprosy) are divided into four groups
based on growth rate and pigmentation properties.32

They are further categorized into rapidly and slowly
growing (> or <7 days) species. The majority of the
mycobacteria are Non-Tuberculous – Mycobacteria
(NTM) called also Environmental Mycobacteria and
they are ubiquitous in the environment. Environmen-
tal mycobacteria are opportunistic pathogens with
varying pathogenic effects.34

It has been shown that various types of environ-
mental mycobacteria are present in drinking water
particularly in municipal water supply networks and
in bottled water.32 These microorganisms colonize the
surfaces of the tubes creating biofilms, both in the di-
stribution system of municipal water supplies, and on
the inner surfaces of PET bottles used in bottling
water.35 The production of the biofilm seems to de-
pend on the mycobacterium strain, the existence of
divalent ions such as Ca++, Mg++ , and Zn++ as well as
the presence of trophic factors in the aquatic environ-
ment.36 In addition, the existence of glucopeptidoli-
pids located on the exterior of the cell envelope of
mycobacteria helps their adhesion on abiotic surfaces
creating biofilms, and thus increasing their survival
time.

Opportunistic pathogenic environmental myco-
bacteria adapt to the oligotrophic water conditions
and remain there for a long time because of their high
resistance to the disinfectants used. Most environ-
mental species including M. gordonae, M. avium, M.
flavescense, M. kansasii and others isolated from drin-
king water are slow growing while M. smegmatis, M.
chelonae and M. phlei are rapidly glowing.37 The infec-
tious dose depends on the mycobacteria species,
their concentration in the water the human body is
exposed to, and to the condition of the human im-
mune system. Normally, the concentration of these
bacteria in mineral water is low, and non-infectious in
healthy people. However, people with a weak im-
mune system and particularly individuals with low
CD4 cells should be offered bottled water with cau-
tion.38 It has been estimated that in the U.S.A. 25-50%
of individuals with human immunodeficiency virus
(HIV) infections will develop environmental mycobac-
terial infections that affect the lungs, lymph nodes,
skin and soft tissue.40

One of the most important opportunistic patho-
gens causing waterborne infections is M. avium. This
conclusion was based on the observations that the
DNA fingerprints of M. avium isolated from municipal
drinking water in which patients with AIDS were ex-
posed to, were the same as those isolated from clinical
samples of these patients.37 On the contrary, no such
observations were reported in AIDS patients who con-
sumed bottled water. Studies where the presence of
environmental mycobacteria was controlled resulted
in varying conclusions. Holtzan41 reported negative
results for mycobacteria when testing bottled water
samples. Caroli et al.42 screened 84 samples of bottled
mineral water and found 7 positive samples (10.7%)
for mycobacteria including 4 with M. gordonae, 1 with
M. phlei, 1 with M. sphagni, and 1 with M. flavescons.
The concentration of mycobacteria was low except for
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M. sphagni for which the prevalence was much higher.
Papapetropoulou et al.43 reported the isolation of en-
vironmental mycobacteria in 23 of 150 bottled table
water samples tested - a proportion of 15.6 % at a con-
centration of 1-103 //L. Species detected in culture and
identified by molecular methods such as PCR and REA
included 14 samples with M. chelonae, three with M.
phei, four with M. gordonae and two with M. flaven-
cens. Of the 150 bottled table water samples tested,
16 or 10.6% were not suitable for consumption accor-
ding to Greek guidelines. The corresponding number
found by Venieri et al.44 was 13.95%. This proportion
was even greater (21.2%) reported by Mavridou et al.45

Donato et al.46 isolated five species of environmental
mycobacteria three of which were M. chelonae, one
was M. gordonae and one belonging to Ryan group II
from a total of 53 bottled mineral water samples an
incidence of 10.6%. Data regarding the infectious
dose of these bacteria in immuno-suppressed indivi-
duals consuming bottled drinking water is desirable.

E. Aeromonas species
The potential environmental source for Aeromonas
spp implicated as the causative agents in gastrointe-
stinal disorders was first published by Holmerg et al.47

Various species of the genus Aeromonas are ubiqui-
tous in the aquatic environment and are a significant
part of the autochthonous flora of the water. Aeromo-
nas are mesophilic motile or psychrophilic non-motile
Gram-negative bacteria. Many species of the genus
Aeromonas are not pathogenic to humans. Reported
pathogens for humans are A. hydrophila, A. caviae and
A. veronii representing almost 85% of the bacteria that
are isolated clinically. These bacteria produce severe
infections mainly in immuno-compromised hosts, suf-
fering from septicemia, peritonitis, wound infections,
myonecrosis and hepatic cirrhosis.48,49 In humans with
a healthy immune system certain Aeromonas species
may be responsible for traveler’s diarrhea.50 The Aero-
monas species produce a wide range of extracellular
enzymes including enterotoxins, proteases, phosph-
olipases, haemolysins, and adhesions that may cause
damage in the cells of the host.51 A. hydrophila is con-
sidered the most dangerous pathogen of the Aero-
monas species as it produces a large number of
different enterotoxins52 and it survives for a long time
in bottled mineral water.53 The infectious dose of A.
hydrophila has not been established conclusively as
yet. Certain studies reported this dose to be high with
only a small number of the study participants suffe-
ring infection.54

Croci et al.55 study the survival and growth of A. hy-
drophila isolates added to bottled mineral water with
low, medium and high mineral content and maintai-

ned in temperatures at 10ºC and 20ºC. Analysis of
samples was performed at several time intervals up
to 60 days. The results of such experiments indicated
that the growth of A. hydrophila depended on the mi-
neral content of the water, the temperature, the
length of storage and the type of container used. The
growth of A. hydrophila was optimum at low mineral
content of the water, and at a temperature of 10ºC.
The most robust proliferation was observed at 28
days. These findings are in agreement with the fin-
dings of Warburton et al.56

A few countries including those of the Netherlands,
Canada and Italy suggested the introduction of gui-
delines pertaining to the detection of Aeromonas spe-
cies in drinking water. As a result, in 1997 Italy
established the maximum permissible levels for Aero-
monas species in natural mineral waters. These were
10 cfu/100 ml of water at source and 100 cfu/100 ml
after bottling.57 However, at the end of 1998 these va-
lues were withdrawn and new guidelines were publi-
shed. In Canada the Food and Drugs Act included
criteria for Aeromonas hydrophila and standards were
set for bottled water at 0 cfu/100 ml.56 For Netherlands
the corresponding levels were set at 200 cfu/100 ml
of water.

In 1998 an assessment for the presence of Aeromo-
nas species in a certain mineral water brand of bottled
water in Italy was performed and all samples tested
were found to be negative. However, a small number
of A. caviae was constantly present without causing
gastrointestinal disturbances in consumers.58

The routine identification of a virulent strain of Ae-
romonas species detected in water is often difficult as
it requires the use of modern molecular techniques.
The  Biscardi et al.59 results of a survey showed that six
strains of A. hydrophila isolated from 61 samples of
bottled mineral water were found to be cytotoxic. Mo-
lecular investigation revealed that these strains pos-
sessed an aerolysin gene. 

The presence of Aeromonas species in bottled wa-
ter has been documented by scientists who utilized
various techniques including sequencing, 16SrDNA,60

q PCR,61 and macrorestriction analysis of genomic
DNAs with x bal and PFGE.58

De Oliverra Scoaris et al.,62 recovered six Aeromonas
in samples from 47 bottles of mineral water.  Two of
the six were A. hydrophila); one was A. jandaei while
in three samples Aeromonas were not identifiable.
Ahmed et al.61 tested 16 brands of bottled water for
microbiological content in Bangladesh using qPCR te-
chnology. Nine (56%) of these brands contained A.
hydrophila lip.gene srains, responsible for causing se-
pticemia and gastrointestinal disorders in children, el-
derly and immuno-compromised hosts. Hareesh et



al 63 using PCR assay, detected Aeromonas spp in 16%
of the 25 samples of bottled water tested. While these
results indicate that there is a need for constant iden-
tification and characterization of pathogens in water,
the scientific community suggests that any controls
for Aeromonas in water should be used as sanitary
quality indicators only.

Todate, the link of Aeromonas species in bottled
water with outbreaks of disease has not been establi-
shed conclusively.58 This is due partly to lack of guide-
lines in the various countries and the fact that most
species of Aeromonas isolated from bottled water are
avirulent.  Furthermore, the routine identification and
characterization of toxic agents of the various Aero-
monas that may express pathogenic activity is a diffi-
cult task.

F. Helicobacter pylori 
Infections with Helicobacter pylori (H. Pylori) are very
common worldwide. It is estimated that 50% of the
population in developed countries is infected with
this pathogen. An incidence of 90% is reported for de-
veloping countries and this incidence involves mainly
children.64,65

H. pylori is a Gram-negative spiral bacterium, motile,
that colonizes the gastric mucosa and causes severe
stomach gastritis which may develop into a gastric
cancer. Morphologically it occurs in two forms:  the
spiral and the coccoid. The spiral forms can be cultured
and isolated with culture methods from clinical
samples, while its coccoid form are recovered from
the aquatic environment where H. pylori is subject to
various environmental conditions.66 These are not cul-
tivable and their presence is confirmed only by mole-
cular techniques such as PCR and fluorescent in situ
DNA hybridization.67

H. pylori has been shown to survive for periods ran-
ging from days up to weeks in water at temperatures
of 4-25ºC.68

The mode of transmission of H. pylori remains un-
clear. Different routes have been proposed including
the oral-oral, gastric-oral and faecal-oral routes.69

Presently, existing controls for H. pylori in bottled
water are inadequate and very limited. Bahrami et al.70

was unable to detect H. pylori in bottled water when
up-to-date molecular techniques were applied. Banj-
bar et al 71 using molecular techniques documented
the presence of H. pylori in 8 of the 450 samples stu-
died (1.77%). The level of H. pylori in the samples tested
was higher in the month of July. The U.S. EPA lists H.
pylori as an emerging waterborne pathogen but ranks
it second for risk to humans. Therefore, it is not known
whether H. pylori can be transmitted to humans via
drinking of bottled water. Gesumaria72 identified a

large number of microbial loads in water bottled water
when cloning and sequencing of the 16SrRNA gene
were used. Some of them including Stenotrophomonas
maltophilia were thought to be dangerous opportu-
nistic pathogens especially in patients with cystic fi-
brosis.73 Also Brevundomonas vesicularis has been sh-
own to cause pneumonia, meningitis, peritonitis and
bacteraemia in immuno-compromised patients.74 Fur-
thermore, the bacteria Bulkholderia cepacia, Sphigo-
monas paucimobilis, Raoultella terrigena, Ralstonia pic-
ketti, and Delfia acidovorans are some of the bacteria
that have been isolated from natural mineral waters.75

Such bacteria, although not very common in bottled
water, they are, nevertheless, infectious. Leclerc and
da Costa.76 Venieri et al.77 isolated Aeromonas species,
Pasteurella, Citrobacter, Flavobacterium and Providencia
present in bottled non-carbonated water samples
from various local brands in Greece.

Resistance to antibiotics in emerging bacterial pa-
thogens present in bottled water is a major concern
to health officials and to the public at large. Messi et
al.78 studied the antibiotic resistance of Pseudomonas
spp, Burkholderia spp, Agrobacterium/radiobacter iso-
lated from mineral waters. Strains with multi-antibio-
tic resistance represent 55% of the isolates and the
most resistant organisms belonged to the genus Pse-
udomonas. 

Conclusions

To-date, the various types of bottled water available
for human consumption in many countries are not re-
gularly tested for the presence of emerging bacterial
pathogens. There are several reasons for this and in-
clude a) the lack of guidelines imposing regular mo-
nitoring of bottled water, b) the absence of adequate
surrogate indicators for the bacteria in question and,
c) with the exemption of E.coli and C. jejuni, there are
no reports for any serious outbreaks that can be con-
clusively attributed to the consumption of bottled
water containing the emerging waterborne microor-
ganism discussed above.21 Nevertheless, the limited
data available indicate that bottled water contamina-
ted with emerging pathogens is a risk especially to
humans who are immune-compromised. The inci-
dence of people with weak immune systems is on the
rise mainly due to increased lifespan, climate changes
and unhealthy eating habits. These factors along with
the exponential increase of bottled water manufactu-
rers and its ever increasing consumption by the
human population necessitate the formulation of
strict guidelines across the countries. Such guidelines
should include the use of surrogate indicators detec-
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ted by molecular techniques and surrogate markers
appropriate for detecting the presence of these emer-
ging pathogens in bottled water.  Furthermore, health
care givers should be aware of the potentially harmful
health effects bottled drinking water may have in pa-
tients with serious illness and whose immune system
may be compromised and should suggest that sterile

water be consumed rather than bottled water. Resi-
stance of emerging waterborne pathogens to antibio-
tics is of concern. In conclusion, the use of appropriate
methodology is warranted for the identification and
characterization of newly emerging waterborne bac-
teria especially the pathogenic E. coli in bottled water.
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Περίληψη

Αναδυόμενα παθογόνα βακτήρια στο εμφιαλωμένο νερό

Μαρία Παπαπετροπούλου1, Αθηνά Μαυρίδου2

1Πανεπιστήμιο Πάτρας, Πάτρα
2Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΑΤΕΙ, Αθήνα

Γενικά στους καταναλωτές υπάρχει η αντίληψη ότι τα εμφιαλωμένα νερά είναι ασφαλή, φυσικά
προϊόντα. Εντούτοις μελέτες έχουν δείξει ότι μερικά από τα εμφιαλωμένα νερά μπορούν να
προκαλέσουν λοιμώξεις, ιδίως σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Σε κανονικές συνθήκες ο
μικροβιακός πληθυσμός του εμφιαλωμένου νερού είναι αυτός της πηγής προέλευσής του (αυ-
τόχθονος χλωρίδα). Ένας τέτοιος πληθυσμός δε θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, με την
προϋπόθεση βέβαια ότι ακολουθούνται όλοι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί σχετικά με την εμφιά-
λωση του νερού. Αντίθετα, βακτήρια που δεν ανήκουν στην αυτόχθονη χλωρίδα του εμφιαλω-
μένου νερού ή αλλιώς «αλλόχθονα», μπορεί να προκαλέσουν υδατογενείς λοιμώξεις στους κα-
ταναλωτές. Για το λόγο αυτό τα τελευταία χρόνια μελετητές έχουν εστιάσει στην ανίχνευση και
ταυτοποίηση τέτοιων παθογόνων στα εμφιαλωμένα νερά. Με τη βοήθεια των μοριακών τεχνι-
κών έχει ανιχνευθεί ποικιλία βακτηρίων, πολλά από τα οποία μάλιστα παρουσιάζουν αντοχές
στα αντιβιοτικά. Παραδείγματα αποτελούν: παθογόνα είδη Escherichia coli, Campylobacter
jejuni, Legionella pneumophila, μη φυματιώδη ή περιβαλλοντικά μυκοβακτηρίδια (non-tuber-
culous Mycobacteria, NTM), Aeromonas hydrophila και Helicobacter pylori. Οδηγίες σχετικές με
τον έλεγχο των εμφιαλωμένων νερών για την ύπαρξη των παραπάνω, αλλά και άλλων αναδυό-
μενων βακτηρίων, ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Αυτό σε συνδυασμό με την απουσία ειδικών δει-
κτών ανίχνευσής τους έχει σαν αποτέλεσμα την απουσία ουσιαστικού ελέγχου ρουτίνας ύπαρξής
τους εντός των εμφιαλωμένων νερών. Επομένως, η εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων
αποστείρωσης του εμφιαλωμένου νερού είναι επιβεβλημένη ειδικά στα άτομα με διαταραχή
του ανοσοποιητικού τους συστήματος.

Λέξεις κλειδιά
αναδυόμενα βακτήρια, υδατογενή παθογόνα,
ασφάλεια εμφιαλωμένου νερού



108

M. PAPAPETROPOULOU, A. MAVRIDOU

VOL. 63 • ISSUES 2-3, April-September 2018

1. Li Ling. Bottled Water Consumptions Jumps. World
Watch Institute. November 8, 2007.

2. Dege N. Categories of bottled water. in Technology of
bottled Water (3rd Edition). Wiley-Blackwell Publish-
ing Ltd ., 2011. 

3. Leclerc H , Moreau A. Microbiological safety of natural
mineral water. FEMS Microbiology Reviews 2002;
(26) 207-222. 

4. WHO (World Health Organization) (2003). Emerging
issues in water and infectious disease. ISSN 1728-
2160, ISBN 9241590.

5. Szewzyk U, Szewzyk R, Manz W, Schleifer KH. Mi-
crobiological safety of drinking water. An Rev Micro-
biol 2000; 54:81-127.

6. Percival SL, Chalmers RL, Embrey M, Hunter PR, Sell-
wood J, Wyn-Jones P.(eds). Microbiology of Water-
borne Diseases, First Edition. Elsevier Academic
Press, San Diego, California, 2004 pages 480.

7. Clark WF, Sontrop JM, Macnab JJ, Salvadori M, Moist
L, Suri R, et al. Long term risk for hypertension, renal
impairment, and cardiovascular disease after gastroen-
teritis from drinking water contaminated with Es-
cherichia coli O157:H7: a prospective cohort study.
BMJ 2010; 341:c6020. 

8. Riley LW. Hemorrhagic colitis associated with a rare
Escherichia coli serotype. N Engl J Med 1983;
308(12):681-685.

9. Le Chevallier, MW. Committee report: Emerging
pathogens - bacteria. J Am Water 1999; 91(9), 101-
109. 

10. Edberg SC, Rice EW, Karlin RJ, Allen MJ. Es-
cherichia coli: the best biological drinking water in-
dicator for public health protection. Symp Ser Soc
Appl Microbiol 2000; 29:106S-116S.

11. Kerr M, Fitzgerald M, Sheridan JJ, McDowell DA,
Blair IS. Survival of Escherichia coli O157:H7 in bot-
tled natural mineral water. J Appl Microbiol 1999;
87(6):833-841.

12. AWWA (American Water Works Association). AWWA
manual of water supply practices- M48 : Waterborne
pathogens 2nd edition. American Water Works Asso-
ciation, Denver, Colorado, 2006.

13. De Boer E, Heuvelink AE. Methods for the detection
and isolation of Shiga toxin-producing Escherichia
coli. Symp Ser Soc Appl Microbiol 2000; (29):133S-
143S.

14. Su H, Zhao H, Qiao F, Chen L, Duan R, Ai S. Colori-
metric detection of Escherichia coli O157:H7 using
functionalized Au@Pt nanoparticles as peroxidase
mimetics. Analyst 2013; 138(10):3026-3033.

15. Vasudevan P, Annamalai T, Sartori L, Hoagland T,
Venkitanarayanan K. Behavior of enteroaggregative

Escherichia coli in bottled spring and mineral water.
J Food Prot 2003; 66(3):497-500.

16. Allos BM. Campylobacter jejuni Infections: update on
emerging issues and trends. Clin Infect Dis 2001;
32(8):1201-1206.

17. Rollins DM, and Colwell RR. Viable but nonculturable
stage of Campylobacter jejuni and its role in survival
in the natural aquatic environment. Appl Environ Mi-
crobiol 1986; 52(3):531-538.

18. Guillou S, Leguerinel I, Garrec N, Renard MA, Cap-
pelier JM, Federighi M. Survival of Campylobacter
Jejuni mineral bottled water according to difference
in mineral content: application of the Weibull model.
Water Res 2008; 42(8-9):2213-2219.

19. Gillespie IA, O’Brien SJ, Frost JA, Adak GK Horby
P, Swan AV, et al. A Case-Case Comparison of
Campylobacter coli and Campylobacter jejuni Infec-
tion: A Tool for Generating Hypotheses. Emerg Infect
Dis 2002; 8(9):937-942.

20. Evans MR, Ribeiro CD, Salmon RL. Hazards of
healthy living: bottled water and salad vegetables as
risk factors for Campylobacter infection. Emerg Infect
Dis 2003; 9(10):1219-122

21. Osterholm M. Outbreak of campylobacter jejuni in-
fection among Minnesota Army National Guard per-
sonnel returning from Greece 1997. Minnesota
Department of Health Minneapolis, Minn., 1998.

2. Nguyen MH, Stout JE, Yu VL. Legionellosis. Infect Dis
Clin North Am. 1991; 5(3):561-584.

23. Lin YS, Stout JE, Yu VL, Vidic RD. Disinfection of
water distribution systems for Legionella. Semin
Respir Infect 1998; 13(2):147-159.

24. Stout JE, Yu VL. Legionellosis. N Engl J Med 1997;
337(10):682-687.

25. Kool JL, Fiore AE, Kioski CM, Brown EW, Benson
RF, Pruckler JM, et al. More than 10 years of unrec-
ognized nosocomial transmission of legionnaires' dis-
ease among transplant patients. Infect Control Hosp
Epidemiol 1998; 19(12):898-904.

26. Mathys W, Deng MC, Meyer J, Junge-Mathys E. Fatal
nosocomial Legionnaires' disease after heart trans-
plantation: clinical course, epidemiology and preven-
tion strategies for the highly immuno-compromized
host. J Hosp Infect 1997; 43(3):242-246.

27. Cunliffe D. Regulatory aspects in Legionella and the
prevention of legionellosis. In Legionella and the pre-
vention of legionellosis, Bartram J, Chartier Y, Lee JV,
Pond K, Surman-Lee S (eds). World Health Organi-
zation, Geneva Switzerland 2007; Chapter 10:161-
174.

28. ASHRAE Guideline 12 (2000). Minimizing the Risk
of Legionellosis Associated with Building Water Sys-

References



109

BACTERIAL CONTAMINATION OF BOTTLED WATER

ΤΟΜΟΣ 63 • ΤΕΥΧΗ 2-3, Απρίλιος-Σεπτέμβριος 2018

tems American Society of Heating, Refrigerating and
Air-Conditioning Engineers, Inc.

29. Klont RR, Rijs AJ, Warris A, Sturm PD, Melchers WJ,
Verweij PE. Legionella pneumophila in commercial
bottled mineral water. FEMS Immunol Med Microbiol
2006; 47(1):42-4.

30. Steinert M, Emody L, Amann R, Hacker J. Resuscita-
tion of viable but non culturable Legionella philadel-
phia JR32 by Acanthomoeba castellanii. Appl Environ
Microbiol 1997; 63(5) 2047-2053.

31. Miller LA, Beebe JL, Butler JC, Martin W, Benson R,
Hoffman RE, et al. Use of polymerase chain reaction
in an epidemiologic investigation of Pontiac fever. J
Infect Dis 1993; 168(3):769-72.

32. Totaro M., Casini B., Valentini P., Miccoli M., Lopalco
PL., Baggiani A. Assessing natural mineral water mi-
crobiology quality in the absence of cultivable
pathogen bacteria. J Water Health 2018; 16(3):425-
434. 

33. Runyon EH. Anonymous mycobacteria in pulmonary
disease. Med Clin North Am 1959; 43(1):273-290.

34. Falkinham JO. Surrounded by mycobacteria: nontu-
berculous mycobacteria in the human environment. J
Appl Microbiol 2009; 107(2):35-367.

35. Tatchou-Nyamsi-König JA, Dailloux M, Block JC.
Survival of Mycobacterium avium attached to poly-
ethylene terephtalate (PET) water bottles. J Appl Mi-
crobiol 2009; 106(3):825-832. 

36. Carter G, Wu M, Drummond DC, Bermudez LE. Char-
acterization of biofilm by clinical isolats of Mycobac-
terium avium. 2003;52:747-752.

37. Won Reyn CF, Maslow JN, Barber TW, Falkinham JO,
Arbeit RD. Persistent colonisation of potable water as
a source of Mycobacterium avium infection in AIDS.
Lancet 1994; 343:1137-1141. 

38. Karakousis PC, Moore RD, Chorisson RE. Mycobac-
terium avium complex in patients with HIV infection
in the era of active antiretroviral therapy. Lancet Infect
Dis 2004; 4:557-565.

39. Takahashi M, Tsukamoto H, Kawamura T, Mochizuki
Y, Ouchi M, Inoue S, et al. Mycobacterium kansasii
pulmonary infection: CT findings in 29 cases. Jpn J
Radiol 2012; 30(5):398-406.

40. Talanow R, Vieweg H, Andersen R. Atypical Os-
teomyelitis Caused by Mycobacterium chelonaie – A
Multimodal Imaging Approach. Case Rep Infect Dis.
2013; 528-595.

41. Holtzan AE. Examination of Bottled water for Nontu-
berculous Micobacteria. 1997; 60(2), 185-187. 

42. Caroli G, Levre E, Armani G, Biffi-Gentili S, Molinari
G. Search for acid-fast bacilli in bottled mineral wa-
ters. J Appl Bacteriol 1985; 58(5):461-463.

43. Papapetropoulou M, Tsintzou A, Vantarakis A. Envi-
ronmental mycobacteria in bottled table waters in
Greece. Can J Microbiol 1997; 43(5):499-502.

44. Venieri D, Vantarakis A, Komninou G, Papa-

petropoulou M. Microbiological evaluation of bottled
non-carbonated (still) water from domestic brands in
Greece. Int J Food Microbiology 2006; 107 (1) 68-72.

45. Mavridou A., Papapetropoulou M., Boufa P., Lambiri
M. and Papadakis J.A. Microbiological quality of bot-
tled water in Greece. Letters in Applied Microbiology
1994; 19 (4) 213–216.

46. Donato R, Tortoli E, Simonetti MT, Ademollo B, Sig-
norini LF. The search for nontuberculous mycobacte-
ria in bottled mineral waters found in commerce. Ann
Ig. 1994; 6(4-6):895-899.

47. Holmberg SD, et al. Aeromonas intestinal infections
in the United States. Ann Intern Med 1986;
105(5):683-689.

48. Ko WC and Chuang YC. Aeromonas bacteremia: re-
view of 59 episodes. Clin Infect Dis. 1995;
20(5):1298-1304.

49. Martino R, Santamaría A, Pericas R, Sureda A, Brunet
S. Acute rhabdomyolysis and myonecrosis complicat-
ing aeromonas bacteremia in neutropenic patients with
hematologic malignancies: report of two cases.
Haematologica 1997; 82(6):692-694.

50. Vila J, Ruiz J, Gallardo F, Vargas M, Soler L, Figueras
MJ, et al. Aeromonas spp. and traveler's diarrhea: clin-
ical features and antimicrobial resistance. Emerg In-
fect Dis 2003; 9(5):552-555.

51. Gavin R, Merino S, Tomas JM. Molecular Mecha-
nisms of Bacterial Pathogenesis from an Emerging
Pathogen: Aeromonas species. Rec Res Dev Infec Im-
munol 2003; 1(1):337-354.

52. Schubert RH. Aeromonads and their significance as
potential pathogens in water. Soc Appl Bacteriol Symp
Ser 1991; 20:131S-135S.

53. Messi P, Guerrieri E, Bondi M. Survival of an
Aeromonas hydrophila in an artificial mineral water
microcosm. Water Res 2002; 36(13):3410-5.

54. Janda JM, Abbott SL. The genus Aeromonas: taxon-
omy, pathogenicity, and infection. Clin Microbiol Rev
2010; 23(1):35-73.

55. Croci L, Di Pasquale S, Cozzi L, Toti L. Behavior of
Aeromonas hydrophila in bottled mineral waters. J
Food Prot 2001; 64(11):1836-1840.

56. Warburton DW, McCormick JK, Bowen B. Survival
and recovery of Aeromonas hydrophila in water: de-
velopment of methodology for testing bottled water
in Canada. Can J Microbiol 1994; 40(2):145-148.

57. Italian Ministry of Health. Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana, Serie generale, no. 170, 23 July
1997. Italian Ministry of Health, Rome, Italy.

58. Villari P, Crispino M, Montuori P, Boccia S. Molecular
typing of Aeromonas isolates in natural mineral wa-
ters. Appl Environ Microbiol 2003; 69(1):697-701.

59. Biscardi D, Castaldo A, Gualillo O, de Fusco R. The
occurrence of cytotoxic Aeromonas hydrophila strains
in Italian mineral and thermal waters. Sci Total Envi-
ron 2002; 292(3):255-263.



110

M. PAPAPETROPOULOU, A. MAVRIDOU

VOL. 63 • ISSUES 2-3, April-September 2018

60. Martinez-Murcia AJ, Benlloch S, Collins MD. Phylo-
genetic interrelationships of members of the genera
Aeromonas and Plesiomonas as determined by 16S ri-
bosomal DNA sequencing: lack of congruence with
results of DNA-DNA hybridizations. Int J Syst Bac-
teriol 1992; 42(3):412-421.

61. Ahmed W, Yusuf R, Hasan I, Ashraf W, Goonetilleke
A, Toze S, et al. Fecal indicators and bacterial
pathogens in bottled water from Dhaka, Bangladesh.
Braz J Microbiol 2013; 44(1):97-103.

62. De Oliveira Scoaris D , Bizerra FC, Yamada-Ogatta
SF , Abreu Filho BA , Ueda-Nakamura T , Nakamura
CV, et al. The Occurrence of Aeromonas spp. in the
bottled mineral water, well water and tap water from
the municipal supplies. Braz Arch Biol Technol 2008;
51: 1049-1055.

63. Didugu H., Thirtham M., Nelapati K., Reddy KK.,
Kumbhar BS., Poluru A., et al. Vet World 2015; 8(10):
1237-1242. 

64. Bardhan PK . Epidemiological features of Helicobacter
pylori infection in developing countries. Clin Infect
Dis 1997; 25(5):973-978.

65. Farthing MJ. Helicobacter pylori infection: an
overview. Br Med Bull 1998; 54(1):1-6.

66. Bode G, Mauch F, Malfertheiner P. The coccoid forms
of Helicobacter pylori. Criteria for their viability. Epi-
demiol Infect 1993; 111(3):483-490.

67. Benson JA, Fode-Vaughan KA, Collins ML. Detection
of Helicobacter pylori in water by direct PCR. Lett
Appl Microbiol 2004; 39(3):221-225.

68. Azevedo NF, Almeida C, Fernandes I, Cerqueira L,
Dias S, Keevil CW, et al. Survival of gastric and en-
terohepatic Helicobacter spp. in water: implications
for transmission. Appl Environ Microbiol 2008;
74(6):1805-1811.

69. Percival SL and Thomas JG. Transmission of Heli-
cobacter pylori and the role of water and biofilms.
2009; 7(3):469-477.

70. Bahrami AR, Rahimi E, Ghasemian Safaei H. Detec-
tion of Helicobacter pylori in city water, dental units'
water, and bottled mineral water in Isfahan, Iran. Sci-
entificWorldJournal 2013; ID:280510.

71. Ranjbar R.,Khamesipour F., Jonaidi-Jafari N., Rahimi
E. Helicobacter pylori in bottled mineral water: geno-
typing and antimicrobial resistance properties. BMC
Microbiol. 2016; Mar 12;16:40. Doi: 10.1186/s12866-
016-0647-1. 

72. Gesumaria R. Microbiology of Bottled Water: A Mo-
lecular View. Thesis, University of Colorado at Boul-
der, 2011.

73. Brooke J.S. Stenotrophomonas maltophilia: an emerg-
ing global opportunistic pathogen. Clin Microbiol Rev
2012; 25(1):2-41.

74. Shih-Ta Shang, Sheng-Kang Chinb, Ming-ching chan,
Ning-chi wang, Ya-Sung Yanbg, Jung-Chung Li et al.
Invasive Brevundomonas vesicularis bacteremia: Two
case reports and review of the literature. J Micr Im-
munol Inf. 2012; 45(6), 468-472. 

75. Ryan MP., and Pembroke JT. Brevundimonas spp:
Emergin global opportunistic pathogens. Virulence,
2018; 9(1): 480-493.

76. Leclerc H and da Costa MS. Microbiology of Natural
Mineral Waters Technology of bottled water Third edi-
tion. Chapter 12. Nicolas Dege (ed). Blackwell Pub-
lishing Ltd. 2011.

77. Venieri D, Vantarakis A, Komninou G, Papa-
petropoulou M. Microbiological evaluation of bottled
non-carbonated (still) water from domestic brands in
Greece. Int J Food Microbiology 2006: 107 (1) 68-72.

78. Messi P, Guerrieri E, Bondi M. Antibiotic resistance
and antibacterial activity in heterotrophic bacteria of
mineral water origin. Sci Total Environ 2005; 346(1-
3): 213-219.



111

ΤΟΜΟΣ 63 • ΤΕΥΧΗ 2-3, Απρίλιος-Σεπτέμβριος 2018

O r i g i n a l  a r t i c l e

Summary

Objectives: Public places including public means of transport are biologically characterized by
a variety of microorganisms with great diversity. The aim of this research is to investigate the
bacteria which exist in the city buses of a million habitants city, Thessaloniki.
Materials - Methods: The samples came from the area of the stop buttons located on the bus
handles of selected buses. The sampled buses were from lines Νo 2 and 3, which cross the
entire city, from east to west. The samples were collected at the end of each route at peak hours
(10 am to 2 pm) and cultured on McConkey and blood agar. The isolates were identified and
typed.
Results: In 18/39 (46.2%) of the cultures, Staphylococcus strains were found, 50% of them being
Staphylococcus aureus. Other isolates were: diphtheroids 5/39 (12.82%), Moraxella 3/39 (7.7%),
Gram (-) rods 2/39 (5.1%), Streptococcus spp. 1/39 (2.6%), saprophytic bacilli 1/39 (2.6%), Kleb-
siella pneumoniae 1/39 (2.6%) and fungi 1/39 (2.6%). Overall, 19 cultures (48.7%) developed
one species, 6 (15.4%) more than one, while in 14 (35.9%) no bacteria were isolated.

Antonios Morsi Yeroyannis, Anastasia Stoimeni, Konstantinos Tsaknakis, Maria Exindari
Laboratory of Microbiology, Faculty of Health Sciences, School of Medicine, Aristotle University of Thessaloniki

Microbial populations in the city buses of Thessaloniki, Greece



Introduction

The presence of pathogenic microbes in public places
is a major risk to the health of the community, beca-
use their transmission from ill to healthy people is ex-
tremely easy and usual. Public places such as
restaurants, public means of transport, schools or ho-
spitals, play a major role in the spread of pathogenic
microbes, as other researchers point out too.1–3 This is
eminently worrying, especially when it comes to
multi-drug resistant microbes such as Pseudomonas
spp., Acinetobacter spp., Escherichia coli, Klebsiella pne-
umoniae, and Staphylococcus aureus, which according
to Patil et al. were common causative agents  (43.7%)
of ventilator-associated pneumonia (VAP), over a pe-
riod of 1 year.4 This leads to the question, whether
such microbes could infect public transport, and in
our case bus lines Νo 2 and 3, which run in close pro-
ximity to more than one central hospitals in the city
of Thessaloniki, Greece. 

The majority of residents of an urban area use pu-
blic means of transport, so it is necessary to ensure its
hygiene and hence its harmlessness for people. In
order to achieve this goal, it is important to study the
number and type of microbes occurring in public
means of transport and then take measures to limit
them if necessary.

In that respect, our research focuses on the type of
microbes found in the city buses of Thessaloniki, the
only means of public transport that is available in a
city of a million inhabitants. These buses carry 167 mil-
lion passengers per year.5 Similar research in public

means of transport has been conducted in other cities
in the USA,3,6,7 Europe,8–13 Japan14 and Africa,15 sugge-
sting a fairly wide variety of microbes, with a signifi-
cant presence of Staphylococcus spp., and most
commonly multi-drug resistant microorganisms. Ho-
wever, no similar research has ever been conducted
in Thessaloniki.

Materials and methods

Two representative bus lines were selected because
of their long routes, which traverse a very large part
of the city, from east to west. These two bus lines tra-
verse areas inhabited by people of various professions
and socio-economical levels. Furthermore, both lines
pass by and stop at three of the largest general hospi-
tals of the city (AHEPA University General Hospital,
Hippokration General Hospital and Agios Pavlos Ge-
neral Hospital).

The sampling took place during December 2016
and the study was conducted in the beginning of
2017. During winter periods the prevalence of respi-
ratory infections is increased. Owing to this fact, their
transmission among bus users is more possible and a
potential infectious threat through public means of
transport should be concerned. 

The microbiological study of each selected bus was
focused on the stop button located on the central ver-
tical-pole handle. Before the beginning of each bus
route, the area of the stop button was cleaned by the
use of antibacterial wipes. Thus, the material taken at
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the end of the route would contain predominantly mi-
crobes left by the passengers of that route.

At the bus terminal, a cotton swab dipped in nu-
trient broth was gently rubbed on the stop button
area and then maintained in nutrient broth in sterile
conditions until incubation. At most 30 minutes later,
swab and broth were incubated at 37ºC for 24h. After
this first incubation samples were inoculated on Mac-
Conkey and blood agar and re-incubated for 24-48h
under the same conditions.

Isolates’ identification started by microscopy after
Gram-staining and their morphology was studied.
Gram-positive isolates were further processed through
catalase and coagulase tests while Gram-negative
ones were tested upon their biochemical properties
using API identification systems (bioMerieux).

Results

In total, 39 samples collected from equal number of
buses were cultured; 28 (72%) of the samples came
from line 2 and 11 (28%) from line 3. Nineteen of the 28
samples (67.9%) of line 2 proved positive and 9 (32.2%)
negative, while the 11 line-3 samples resulted to 6
(54.5%) positive cultures and 5 (45.5%) to negative.

Eighteen of 39 samples (46.2%) developed Gram(+)
cocci; all of them proved to be Staphylococcus spp.
Half of them, (9 out of 18, 50%), had positive coagu-
lase tests, and were thus characterized as Staphylococ-
cus aureus. Five of the cultures contained not only
staphylococci but other microbes as well, such as Mo-
raxella spp. (2), saprophytic bacillus (1), Gram (-) rod
(1), fungus (1).

Diphtheroids were isolated in five cultures, Gram (-)

rods in one, Klebsiella spp. in one, while one culture
resulted to the simultaneous growth of moraxella, di-
phtheroid and streptococcus species. The microorga-
nisms isolated and their frequencies are presented on
Table 1.

Thus, in total, a single species of microorganism
grew in 19 (48.7%) cultures, in 6 (15.4%) more than
one, and 14 (35.9%) cultures proved to be negative,
as presented in Figure 1. The combinations of bacteria
found in some cultures, as well as their frequencies,
are shown in Table 2.

Discussion

Microorganisms are an integral part of the environ-
ment and, therefore, also colonize the means of tran-
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Microbes                                            Isolates

S. aureus                                                    9

S. non-aureus                                             9

Diphtheroids                                              5

Moraxella                                                  3

Gram (-) rods                                             2

Streptococcus spp                                      1

Klebsiella spp                                            1

Saprophytic bacilli                                    1

Fungi                                                         1

Microbes isolated from surfaces of public busesTable 1

Figure 1

Isolates in bus samples.

negative cultures
35,9%

>1 microorganisms
15,4%

1 microorganism
48,7%



sport in a city. The detection of microbes in the city
buses of Thessaloniki, is not surprising; other studies,
such as the recent work of Hsu et al. conducted in the
subway system of Boston, Massachusetts,6 have
shown the presence of microbes in the means of pu-
blic transport of many cities worldwide.1,3,7-16

The isolated microbes, were those anticipated , be-
cause they mostly belong to the main natural human
flora.17–19

Hsu et al., as mentioned above, carried out a similar
research concerning public transport in 2016, which
revealed that Propionobacterium, Corynebacterium,
Staphylococcus and Streptococcus predominated on
the Boston subway surfaces.6 Other microbes, which
were isolated from vertical poles, were: Pseudomonas,
Micrococci, Moraxellae, Tissierelae, Actinomycetes, En-
terobacteria, Lactobacilli, Neisseria etc.6 In accordance
with the results of this study, Hsu et al. detected mi-
crobes that are human skin and oral commensals.6

Moreover, since some of the isolated microbes in
both studies belong to the human upper respiratory
flora, the only ways of depositing the above mentio-
ned microbes on the vertical poles were either air-
borne (e.g. sneeze) or via infected hands. Considering
the season of the samples’ collection (winter), this sug-
gestion largely justifies the transmission and spread
of respiratory infections. Therefore, the responsibility
for the microbial spreading is attributed to the users
of public devices and means, in this case the bus
handles, as it is clearly stated by Dixon B. and Yeh et
al. too.3,16 Consequently, basic standards of prevention
and hygiene should be respected, as indicated by
health organisms.20,21

Regarding the selection of the bus routes, it has
been mentioned that lines 3 and 2 travel in close pro-
ximity to two and three large hospitals of the city, re-
spectively.22,23 It was noticed that, though without any
statistical significance (p=0.4355), more of the line’s 2
samples (67.9%) gave positive cultures, compared

with the positivity for line 3  (54.5%). Apparently, there
is a possibility for hospital-originated microbes to con-
taminate bus surfaces, posing thus a potential risk to
the health of the community.

An extensive study comparing the levels of bacte-
rial contamination of public places and facilities aro-
und a hospital (automatic teller machines, public
toilets and public transport commercial motorcycle
crash helmets) with the ones inside it, was carried out
in 2014 in Kigali city, Rwanda, by Nigatu et al.15 Staph-
ylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Strepto-
coccus spp., Escherichia coli, Salmonella spp., Klebsiella
spp., Enterobacter aerogenes and Pseudomonas spp.,
were found on out-of-hospital surfaces, while some
of these bacteria were also previously detected inside
the local hospital.15 The conclusion was that improve-
ment and compliance with hygiene rules in hospitals,
as well as in the population, is equally important to
improve and ensure the safety of commonly appro-
ached surfaces.15 Similar bacteria were isolated from
the samples of this study, belonging to human natural
flora.

Interestingly, according to Stepanovic et al., who
investigated the presence of MRSA in the public tran-
sport system of Serbia, public transport can serve as
reservoir of drug-resistant staphylococci for human
infection.12 In addition, Mendes et al., in their research
concluded that the spread of EMRSA-15, a common
hospital-associated lineage, among different public
transports and due to that it is a common nasal colo-
nizer, is of concern and warrants adequate public
health control measures.13 That being said, public
transports might serve as a reservoir for other micro-
organisms including possibly multi-drug resistant
bacteria of nosocomial origin.

Disagreements among various researchers can be
attributed to the fact that the bacterial populations
found depend on many factors. They are related to the
materials that the surfaces are made of, like porous or
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Microbial combinations                                     No of Samples

S. aureus + Moraxella                                                     1

S. non-aureus + Moraxella                                               1

S. aureus + Saprophytic bacilli                                        1

S. non-aureus + Gram (-) rods                                         1

S. non-aureus + Fungus                                                   1

Streptococcus + Moraxella + Diphtheroids                     1

Samples where co-existence of microbes was noticedTable 2
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Περίληψη

Μικροβιακοί πληθυσμοί στα αστικά λεωφορεία της Θεσσαλονίκης,
Ελλάδα

Αντώνιος Μόρσι Γερογιάννης, Αναστασία Στοϊμένη, Κωνσταντίνος Τσακνάκης, Μαρία Εξηντάρη
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ιατρικό Τμήμα,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σκοπός: Οι δημόσιοι χώροι, συμπεριλαμβανομένων και των δημοσίων λεωφορείων, από βιολο-
γική άποψη χαρακτηρίζονται από πολλούς και ποικίλους μικροοργανισμούς. Σκοπός της παρού-
σας έρευνας είναι η μελέτη των μικροβίων που υπάρχουν μέσα στα αστικά λεωφορεία μιας πόλης
ενός εκατομμυρίου κατοίκων, όπως η Θεσσαλονίκη.
Υλικό - Μέθοδοι: Τα δείγματα προήλθαν από την περιοχή του κομβίου στάσης που βρίσκεται
πάνω σε ορθοστάτες-χειρολαβές των λεωφορείων. Τα λεωφορεία που διερευνήθηκαν ήταν των
διαδρομών 2 και 3, που διασχίζουν ολόκληρη την πόλη από ανατολικά προς δυτικά. Τα δείγματα
ελήφθησαν στο τέλος κάθε διαδρομής σε ώρες αιχμής (10 π.μ. έως 2 μ.μ.) και καλλιεργήθηκαν
σε άγαρ McConkey και αιματούχο. Την απομόνωση των μικροβίων ακολούθησε ταυτοποίηση και
τυποποίηση βάσει της μορφολογίας και των βιολογικών και βιοχημικών ιδιοτήτων τους.
Αποτελέσματα: Σε 18 από τις 39 καλλιέργειες (46,15%) βρέθηκαν στελέχη σταφυλοκόκκου, με
το 50% από αυτά να είναι χρυσίζοντες. Επίσης απομονώθηκαν 5/39 (12,82%) διφθεροειδή, 3/39
(7,69%) μοραξέλλα, 2/39 (5,12%) Gram(-) βακτηρίδια, 1/39 (2,56%) στρεπτόκοκκος, 1/39 (2,56%)
σαπροφυτικός βάκιλλος, 1/39 (2,56%) κλεμπσιέλλα πνευμονίας και 1/39 (2,56%) μύκητας. Συνο-
λικά 19 καλλιέργειες (48,71%) ανέπτυξαν ένα μικροβιακό είδος, 6 (15,38%) πάνω από ένα, ενώ
σε 14 δεν αναπτύχθηκε κανένα μικρόβιο.

non-porous, and where were these situated, thus al-
lowing some researchers to find anaerobic microor-
ganisms,3,6 while the current climatic conditions and
the location where each study is conducted, is of high
importance too. This can be explained by the fact that
the temperatures prevailing during the sampling pe-
riod might not have favored the proliferation of all
bacteria, while passengers’ gloves might have mech-
anically removed microorganisms, resulting to false
negative or low diversity cultures.

It is assumed that urban means of transport in Thes -
saloniki do not pose significant microbial risks to citi-
zens, as most microbes seem to be part of the normal
human flora. However, on line 2, 80% of the total
number of the bacteria identified, were S. aureus and
Klebsiella, hence potentially pathogenic. Furthermore,

the presence of respiratory tract bacteria on bus
handles possibly indicates inadequate hygiene prac-
tices among citizens and therefore suggests that ini-
tiatives should be undertaken in order to inform
population about infection-protecting behaviors.

In conclusion, buses traveling through an entire
city can disseminate any kind of microbes, while the
transport of passengers to and from hospitals creates
a potential risk of transmitting pathogenic, drug-resi-
stant, nosocomial strains to the community. To assess
and prevent this risk, a more detailed and focused fu-
ture research would be very important.
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Συζήτηση: Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, αυτή είναι η πρώτη μικροβιολογική
έρευνα σχετική με τη δημόσια υγεία, που έλαβε χώρα στις δημόσιες συγκοινωνίες της Θεσσαλο-
νίκης. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το κοινό προφανώς δεν ακολουθεί βασικούς κανόνες
υγιεινής καθώς στις χειρολαβές βρέθηκε ποικιλία μικροβίων, ιδίως της αναπνευστικής χλωρίδας,
προφανώς λόγω επαφής μολυσμένων χειρών. Παρόμοιες μελέτες θα πρέπει να υποστηρίζουν
την επιδημιολογική επιτήρηση δημοσίων χώρων, προστατεύοντας έτσι τη δημόσια υγεία.
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O r i g i n a l  a r t i c l e

Summary

Yeasts in the genus Malassezia are a member of the normal skin flora and also cause various
skin diseases in both human and animals. Except M. pachydermatis, all of the other Malassezia
species are known to be lipid-dependent fungi which require external lipid sources for growth.
Fatty acid-derived Tweens are widely used in various products such as foods, medicines, cos-
metics, and also laboratory culture purpose. Therefore, it is necessary to evaluate the effect of
Tweens on fungal growth. Three Malassezia species; M. furfur CBS 1878T, M. pachydermatis CBS
1879NT and M. slooffiae CBS 7956NT appeared to have different preference for Tween in that they
showed optimal growth at 1% Tween 80, 2% Tween 60, and 2% Tween 80, respectively. Tween
with concentration more than 0.5% showed significant growth of Malassezia. In addition, under
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Effect of Tween 60 and Tween 80 on the growth of Malassezia species
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Introduction

The yeasts in the genus Malassezia are a part of cuta-
neous normal flora in humans and warm blood mam-
mals.1 Based on molecular analysis, seventeen species
are recognized to date.2-4 Except M. pachydermatis, all
Malassezia species are lipid-dependent and they re-
quire external lipid sources for growth. Therefore, they
commonly colonize the seborrheic part of host skin
and also are associated with various skin disorders
such as pityriasis versicolor, seborrheic dermatitis,
Malassezia folliculitis, and atopic dermatitis in both
normal individuals and immunocompromised pa-
tients.5-7 Despite the fact that most of the superficial
infections caused by Malassezia are mild cases and can
be treated with typical antifungal agents, complete re-
covery is difficult because recurrences have also been
observed within years after healing.8 Moreover, der-
matological conditions caused by the yeast such as
hypopigmentation and hyperpigmentation can make
patient lose self-confidence. Though the pathogenic
mechanism of Malassezia remains unclear, an etiolog-
ical model of Malassezia infection was recently pro-
posed, that the yeasts may play an important role in
skin disorders via their extracellular lipase activity
where the enzyme produced by Malassezia hydrolyzes
sebum triglycerides and increases the level of free
fatty acids (FFAs).9-10 Based on the evidence support-
ing the etiological model of dandruff and seborrheic
dermatitis, some FFAs are consumed by Malassezia
and stimulate fungal proliferation growth concur-
rently with the excess portion of FFAs penetrating into

stratum corneum, leading to skin irritation.11 There-
fore, lipid environment and growth of the yeast are
supposed to be closely related to pathogenicity.

Tweens or polysorbates are a class of nonionic
emulsifiers derived from polyethoxylated sorbitan es-
terified with fatty acids and classified by the type of
the esterified fatty acids designated as a number fol-
lowing polysorbate or Tween (e.g. Tween 20 refers to
polyoxyethylene (20) sorbitan monolaurate). Tweens,
especially those containing long chain fatty acids such
as Tween 80, are widely used for solubilizing or stabi-
lizing oil in aqueous products of foods, pharmaceuti-
cals and cosmetics.12-13 Due to lipid-dependency, the
ability of utilizing lipids and esterified fatty acids from
the environment of Malassezia species has been stud-
ied and the assimilation pattern of Tweens of each
species has been previously described by many
groups suggesting key characteristics of the yeasts for
routine clinical identification.14-16 According to the
growth pattern of Malassezia species on media, most
of Malassezia species have shown preference to
Tweens esterified with long chain fatty acids, e.g.
Tween 60 and Tween 80.17-19 These Tweens are also
contained in various products associated with skin
such as cosmetics and therefore they may positively
affect the growth of Malassezia. Recently, the effect of
Tween 80 on bacterial biofilm formation was investi-
gated and the results were different by types of bac-
teria.20 Nevertheless, except of qualitative data on
culture-based identification, the quantitative evalua-
tion of the effect of Tweens on Malassezia growth in
vitro or in vivo has not been reported thus far.
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co-culture conditions, the population ratio of each Malassezia species maintained equilibrium
regardless of initial cell ratio, implying an interspecies interaction of Malassezia. The results sug-
gest a need to re-evaluate the use of Tweens in products associated with the skin.



Concerning the correlation between the sub-
stances and cutaneous microflora therefore, the pur-
pose of this study was to evaluate the effect of the
concentration of polysorbates esterified with long
chain fatty acids of stearic acid (Tween 60) and oleic
acid (Tween 80) on the in vitro growth of three
Malassezia species namely M. furfur, M. pachydermatis,
and M. slooffiae. In addition, a trial experiment of co-
culture of different Malassezia species was conducted
to investigate growth and population changes among
species in the presence of Tween, which could help
obtaining a better understanding of the impact of
Tweens to Malassezia.

Materials and methods

Strains and medium
The yeast strains used in this study were M. furfur CBS
1878T, M. pachydermatis CBS 1879NT and M. slooffiae
CBS 7956NT (Centraalbureau voor Schimmelcultures,
since 2017 renamed as Westerdijk Fungal Biodiversity
Institute, Utrecht, The Netherlands). The strains were
routinely maintained by subculture on YPD-Tween
agar [1% yeast extract, 2% bacto peptone, 2% glu-
cose, 2% agar, 0.5% Tween 80 (Sigma, USA)] at 30ºC.

Effect of Tweens on growth of Malassezia
To study the effect of Tweens on the growth of
Malassezia, the yeasts were pre-cultured in YPD-
Tween broth (1% yeast extract, 2% bacto peptone, 2%
glucose, 0.5% Tween 80, pH 6.4) at 30ºC, 150 rpm for
2 days in a shaking incubator. Then the cells were
washed twice with distilled water and collected by
centrifugation at 2000g, 4ºC for 5 min. The cell sus-
pension with optical density (OD) 0.01 (approximately
2.5x105 cells/mL) measured at 600 nm were further in-
oculated in 50 mL of YPD broth supplemented with
Tween 60 or Tween 80 (Sigma, USA) at a concentration
between 0–2% (v/v) and incubated in a shaking incu-
bator at 30ºC, 150 rpm for 11 days. The growth of
Malassezia was measured by spectrophotometer at
600 nm every 24 h.

Co-culture assay
According to the results described above, the treat-
ment that the lipid-dependent species showed a suffi-
cient growth and represented a similar growth
pattern, was 0.5% Tween 80. Therefore, this condition
was selected for cultivation with M. pachydermatis in
the co-culture assay. The cells of each Malassezia
species were pre-cultured and prepared as described
above. The cell suspensions were adjusted to OD 10
(approximately 2.5 x 108 cells/mL) measured at 600

nm and the mixtures of cell suspensions of M. pachy-
dermatis:M. furfur (Mp:Mf ) and M. pachydermatis:M.
slooffiae (Mp:Ms) were prepared at the ratio of 1:9, 5:5,
and 9:1. The main cultures were inoculated by adding
0.5 mL of the mixed Malassezia suspension into 49.5
mL of YPD-Tween broth (1% yeast extract, 2% bacto
peptone, 2% glucose, 0.5% Tween 80, pH 6.4) (final OD
= 0.1) and incubated at 30ºC, 150 rpm for 10 days. The
OD values of each culture were measured spec-
trophotometrically every 24 h.

Viable cell count of the lipid-dependent and non-
lipid-dependent Malassezia species in co-culture
Since M. pachydermatis is the only lipid-independent
species, viable cells in co-culture mixture are distin-
guishable from those of lipid-dependent species
based on the ability to grow on a medium without a
lipid source. The cultures from the co-culture assay
were collected daily and diluted 104- to 106 -fold with
distilled water by using a ten-fold serial dilution
method. Then 100 µL of diluted samples were spread
on YPD agar and YPD-Tween agar, respectively, and
incubated at 30ºC for 3 days. The yeast colonies that
appeared on YPD-Tween agar and YPD agar were con-
sidered as total viable yeast cells (lipid-independent
and lipid-dependent species) and only viable lipid-in-
dependent M. pachydermatis cells, respectively..

Statistical Analysis
The results were analyzed by one-way ANOVA follo-
wed by Duncan’s multiple range test. Differences were
considered as statistical significance at p < 0.05.

Results

Effect of Tweens on the growth of Malassezia
species
The growth curve of all Malassezia strains cultured in
YPD-Tween broth corresponded to a typical growth of
microorganisms consisting of lag phase, log phase, and
stationary phase. As expected, no growth was ob-
served in non-Tween treatment of the lipid-dependent
species of M. furfur and M. slooffiae. During day 0 to day
1, all treatment exhibited a lag phase where the growth
rate was not active. The following period of log phase
varied in accordance with species and Tween concen-
tration, occurring from day 1 until day 4 to 7. During
the log phase, each Malassezia species showed differ-
ent preference for type and concentration of Tween in
that the treatment of 1% Tween 80 indicated statisti-
cally dominant growth for M. furfur, in the same man-
ner, 2% Tween 60 and 2% Tween 80 for M.
pachydermatis and M. slooffiae, respectively (Fig. 1 A-C).  
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The stationary phase in which the reproduction rate
and cell death of the yeast are equal, indicated different
trend of OD values in each treatment and species. In
case of lipid- dependent species, interestingly, the OD
values increased in treatment with higher Tween con-
centration; the growth was significant when the Tween

concentration was over 0.2% (Fig. 1 A, B). For M. furfur,
1% Tween 80 showed the highest OD values in all treat-
ments followed by 2% Tween 80, 0.5% Tween 80, 1%
Tween 60, and 2% Tween 80, respectively, since day 3
of cultivation. The maximum OD was 53.89 ± 7.80 on
day 9 in 1% Tween 80. However, no statistically differ-
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Figure 1

The growth curve of Malassezia
species cultured in YPD broth un-
der the presence of Tween 60 and
Tween 80 at 120 rpm, 30ºC for 11
days; (A) M. furfur CBS 1878T, (B)
M. slooffiae CBS 7956NT, and (C)
M. pachydermatis CBS 1879NT. All
experiments were performed in
triplicate. The red lines indicate
non-Tween (NT) treatment. The
values represent the mean ± SD of
OD at 600 nm. The asterisks show
statistical significance (p < 0.05).



ence was found between 1% and 2% Tween 80 during
the stationary phase of M. furfur (Fig. 1A). For M. sloof-
fiae, since day 3 of cultivation, the ODs of 0.5%, 1%, and
2% Tween 80 were significantly higher than other treat-
ments in the middle of the log phase. The treatment of
2% Tween 80 reached the highest OD of 58.55 ± 2.44
on day 10. During the stationary phase, the ODs of 0.5%
to 2% of both Tween 60 and Tween 80 showed statisti-
cal differences from Tweens with a concentration
below 0.2% (Fig. 1B).

On the other hand, Tween type and concentration
seemed to be unrelated to the growth of lipid-inde-
pendent M. pachydermatis since all treatments
showed similar growth patterns. However, since day
7, the 2% Tween 60 treatment showed remarkable OD
values compared to other treatments followed by
those of 1% Tween 80, and 0.5% Tween 60, respec-
tively. The maximum OD was 40.16 ±2.36 on day 11 in
2% Tween 60 while that of the control was 18.65 ±
1.33 on day 6 (Fig. 1C).

The growth of co-culture of Malassezia species
The growth curves of co-culture Mp:Mf and Mp:Ms
also indicated a pattern of normal growth curve of the
microorganism. Initially, the lag phase could be seen
from day 0 to day 1. The continued log phase of Mp:Mf

and Mp:Ms occurred from day 1 to day 5. However,
there was a variation of OD values during the station-
ary phase in which the maximum OD values showed
a range from 30 to 50 (Fig. 2A). Intriguingly, the sta-
tionary phase was not observed and the OD values of
all ratios of Mp:Ms decreased instantly after they
reached a maximum OD on day 6 or 7 (Fig. 2B).

Changes in population of Malassezia species
under co-culture
The proportion of viable M. pachydermatis in the treat-
ment Mp:Mf (1:9) increased rapidly from 10% to 41.16
± 7.28% on day 1 and then reached the maximum of
58.64 ± 11.25% on day 5. Afterwards, the M. pachyder-
matis population fluctuated in a range of 45–60%.
Conversely, the population of M. pachydermatis in the
treatment Mp:Mf = 9:1 decreased significantly to 57.81
± 6.37% on day 1 and showed a continued decrease
until day 4. Thereafter, the population of M. pachyder-
matis almost stayed unchanged at approximately 30%
until the end of the culture. However, the population
of M. pachydermatis in the treatment of Mp:Mf (5:5)
showed a proportion between 40–60% with a minor
fluctuation (Fig. 3A).

Interestingly, co-cultures of Mp:Ms showed similar
results as those of Mp:Mf. The population of M. pachy-
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Figure 2 The growth curves of Malassezia species in co-culture. The yeasts were co-cultured in YPD-Tween broth at 30ºC for
10 days. (A) Co-culture of M. pachydermatis CBS 1879NT and M. furfur CBS 1878T, (B) co-culture of M. pachydermatis
CBS 1879NT and M. slooffiae CBS 7956NT. All experiments were performed in triplicate. The values represent the
mean ± SD of the OD at 600 nm from three independent experiments. Asterisks represent statistical significance
between groups (p < 0.05).



dermatis to M. slooffiae in the treatment Mp:Ms (1:9)
increased rapidly on day 1 and reached the maximum
value of 61.66 ± 8.15% on day 4. During the stationary
phase, the population of M. pachydermatis fluctuated
between 44–56% and decreased to 40.40 ± 4.23% on
day 10. In contrast, the population of M. pachyderma-
tis in the treatment Mp:Ms = 9:1 decreased rapidly
from 90% on day 0 and reached the minimum of
28.09 ± 4.57% on day 3 and thereafter showed an up-
ward tendency to approximately 45%. The population
ratio of M. pachydermatis in the treatment of Mp:Ms =
5:5 slightly increased to the maximum value of 59.77
± 3.64% on day 3 and was followed by a decreasing
trend (Fig. 3B).

Discussion

Recently, some groups reported that M. globosa
and M. restricta are found in high frequency on human
skin.21-22 However, these species are very fastidious in
laboratory culture making them difficult to be used as
a model microorganism in laboratory research. There-
fore, M. furfur, M. slooffiae, and M. pachydermatis which
are relatively easy to culture and also found on both

healthy skin and affected sites of human and animals
were selected to be a subject for the experiments.
These species easily grew in YPD-Tween broth and
showed the growth curves of a typical microorganism
suggesting that the assay was quantitatively evalu-
able. According to typical biochemical characteristics
of these species in the aspect of routine identification,
M. furfur, and M. pachydermatis are able to grow on
modified Dixon agar supplemented with either 0.5%
Tween 60 or 0.1% Tween 80 whereas the growth of M.
slooffiae is positive on the medium with Tween 60 but
negative on Tween 80.18 Interestingly, the present
study showed that the three Malassezia species were
all able to grow in YPD-Tween broth regardless of
Tween 60 or Tween 80. Moreover, M. furfur and M.
slooffiae seemed to have a preference for Tween 80
more than Tween 60 for their growth while M. pachy-
dermatis preferred Tween 60, suggesting that the abil-
ity of utilizing Tween by the yeast can be readily
adapted to the environment such as types of culture
medium. M. slooffiae has hypothetically more demand
for Tween 80 to proliferate, thereby it could grow in a
more enriched nutritional environment in this study
but could not grow on the test agar with 0.1% Tween
80 as described previously.15,17 This hypothesis was
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Figure 3 Population of M. pachydermatis CBS 1879NT in co-cultures. The yeasts were co-cultured in YPD-Tween broth at
30ºC for 10 days. Total Malassezia yeast cells and M. pachydermatis cells were counted by colonies grown on
YPD-tween agar and YPD agar, respectively. (A) Co-culture of M. pachydermatis CBS 1879NT and M. furfur CBS
1878T, (B) co-culture of M. pachydermatis CBS 1879NT and M. slooffiae CBS 7956NT. The values of each ratio
represent the mean ± SD from three independent experiments. Asterisks represent statistical significance between
groups (p < 0.05).
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supported by the results, that both M. furfur and M.
slooffiae showed a significant growth when the Tween
concentration was over 0.5% (higher than the concen-
tration used in common phenotypic feature testing).
M. pachydermatis and M. slooffiae appeared to have a
favorable growth under high Tween concentration. In
contrast, the growth of M. furfur was statistically opti-
mal at 1% Tween 80 and slightly decreased with the
increase of Tween concentration to 2%, indicating a
limitation effect on growth under high Tween concen-
tration. Previously, a morphological alteration of the
outer lipid layer has been reported in M. furfur cells
treated with detergent mixture of Tween 80, sodium
lauryl sulfate (SLS), and ammonium lauryl sulfate
(ALS).23 Presumably, the surfactant effect of Tween
and its degraded products such as fatty acids may dis-
turb the cell membrane of M. furfur, resulting in lower
fungal growth at high concentrations. Moreover, the
Tween concentration which optimally enhanced the
growth of Malassezia in this study is similar to those
used in most skin-related product formulations (e.g.
moisturizing skin care, lotion, eye shadow, makeup
bases, skin fresheners, and hair conditioners) which
are within the range of 1-5%,24 underlining the impact
of Tween on members of cutaneous microorganisms.

As Malassezia species belong to the skin normal
flora of both humans and animals, are acknowledged
as both commensal microorganisms and opportunis-
tic pathogens.4,16 Some groups mention the relation-
ship between fungal load and severity of dandruff.25-26

Actually, commensal Malassezia comprises multiple
species in the same site though the distribution of
each species is variable among individuals.27 It be-
comes questionable whether the population of each
Malassezia species is constant or changes temporarily.
As it is difficult to study straightforwardly in vivo and
the results from both culture-based identification and
molecular studies indicated only a transitory event oc-
curring at the time of sampling, herein, a subsequent
attempt to evaluate the growth and population ratio
of different Malassezia species was conducted in vitro
under different co-culture conditions. Interestingly,
despite a trial experiment, the results from this study
suggest that Malassezia yeasts possess the ability to

maintain a certain population balance between
species.

Although the pair of Malassezia species co-cultured
in this study are generally specialized to colonize dif-
ferent hosts’ skin,2 the growth curves of the Mp:Mf and
Mp:Ms under in vitro co-culture conditions were sim-
ilar to those in the previous single-culture. When the
yeast population in each experimental set was exam-
ined more closely, the massive change in the popula-
tion of each species was observed in co-culture at a
very early stage of the growth and the population was
almost constant through the culture, regardless of the
initial population ratio. Interestingly, though an inter-
genus interaction, a similar observation was made in
an in vitro co-culture model of Pseudomonas aerugi-
nosa and Staphylococcus aureus, that the population
of both bacteria was kept in equilibrium which was
independent from the initial ratio or whether the
starting inoculum was high or low.28 These findings
support the concept of homeostatic balance main-
tained by the host cutaneous microbiota including
Malassezia yeasts, that the disruption of this home-
ostasis may progress into skin disorders.8-9 Therefore,
the conclusive evidence to explain mechanisms of
population restoration of Malassezia remains an open
question for further investigation.

In summary, this study revealed that not only the
type but also the concentration of Tween affected the
growth of Malassezia species. Changes in population
ratios of Malassezia under co-culture conditions were
also observed. Since Tween 80 is widely used in mul-
tiple purposes, addition of excess Tween in cosmetics
could affect the cutaneous microbiota. The data ob-
tained in the present study emphasize a necessity to
reevaluate the use of Tween in products associated
with skin from a microbiological aspect.
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Οι ζυμομύκητες του γένους Malassezia είναι μέλη της φυσιολογικής χλωρίδας ανθρώπων και
θερμόαιμων ζώων. Εκτός από την M. pachydermatis, όλα τα είδη του γένους Malassezia spp.
είναι γνωστά ως λιπόφιλα, γιατί έχουν ανάγκη από εξωτερικές πηγές λιπιδίων για την ανάπτυξή
τους. Λιπαρά οξέα προερχόμενα από τα Tweens είναι ευρέως χρησιμοποιούμενα σε διάφορα
προϊόντα, όπως τρόφιμα, ιατρικά, είδη κοσμετολογίας, καθώς και σε μικροβιολογικές καλλιέρ-
γειες. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η επίδραση των Tween 60 (περιέχει στεαρικά λιπαρά
οξέα) και Tween 80 (περιέχει ολεϊκά λιπαρά οξέα) σε συγκεντρώσεις 0-2% (v/v) για την ανάπτυξη
τριών ειδών Malassezia spp.: M. furfur CBS 1878T, M. pachydermatis CBS 1879NT και M. slooffiae
CBS 7956NT. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, όλα τα είδη είχαν καλή ανάπτυξη σε
συγκεντρώσεις Tween > 0.5% και τη βέλτιστη σε 1% Tween 80 η M. furfur, σε 2% Tween 60 η
M. pachydermatis και 2% Tween 80 η M. slooffiae. Επιπρόσθετα μελετήθηκε η επίδραση των ει-
δών μεταξύ τους σε συνθήκες συν-καλλιέργειας, και συγκεκριμένα M. pachydermatis:M. furfur
και M. pachydermatis:M. slooffiae σε αναλογία 1:9, 5:5 και 9:1, όπου διαπιστώθηκε ότι ο πληθυ-
σμός του κάθε είδους Malassezia ήρθε σε τελική ισορροπία, ανεξάρτητα της αρχικής του συγ-
κέντρωσης, αποτέλεσμα της επίδραση του ενός είδους στο άλλο. Όλα τα παραπάνω δείχνουν
την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της χρήσης των Tweens αναφορικά τόσο με το είδος, όσο
και με τις συγκεντρώσεις τους, στα διάφορα προϊόντα εξωτερικής χρήσης για το δέρμα.
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Tween,  Malassezia, καλλιέργεια, ανάπτυξη



127

EFFECT OF TWEEN 60 AND TWEEN 80 ON THE GROWTH OF Malassezia SPECIES

ΤΟΜΟΣ 63 • ΤΕΥΧΗ 2-3, Απρίλιος-Σεπτέμβριος 2018

1. Ashbee HR, Evans EG. Immunology of diseases as-
sociated with Malassezia species. Clin Microbiol Rev
2002;15(1):21–57.

2. Castellá G, Coutinho S, Cabañes FJ. Phylogenetic re-
lationships of Malassezia species based on multilocus
sequence analysis. Med Mycol 2014;52(1):99–105.

3. Cabañes FJ, Coutinho SD, Puig L, Bragulat MR,
Castellá G. New lipid-dependent Malassezia species
from parrots. Rev Iberoam Micol 2016;33(2):92–9.

4. Grice EA, Dawson TL Jr. Host-microbe interactions:
Malassezia and human skin. Curr Opin Microbiol
2017; 40: 81–7.

5. Faergemann J. Atopic dermatitis and fungi. Clin Mi-
crobiol Rev 2002;15(4):545–63.

6. Cafarchia C, Otranto D. The pathogenesis of
Malassezia yeasts. Parassitologia 2008;50:65–7.

7. Guillot J, Hadina S, Gueho E. The genus Malassezia:
old facts and new concepts. Parassitologia 2008;50(1-
2):77–9.

8. Gaitanis G, Velegraki A, Mayser P, Bassukas ID. Skin
diseases associated with Malassezia yeasts: facts and
controversies. Clin Dermatol 2013;31(4):455–63.

9. Ro BI, Dawson TL. The role of sebaceous gland ac-
tivity and scalp microfloral metabolism in the etiology
of seborrheic dermatitis and dandruff. J Investig Der-
matol Symp Proc 2005;10(3):194–7.

10. Dawson TL Jr. Malassezia globosa and restricta:
breakthrough understanding of the etiology and treat-
ment of dandruff and seborrheic dermatitis through
whole-genome analysis. J Investig Dermatol Symp
Proc 2007;12(2):15–9.

11. DeAngelis YM, Gemmer CM, Kaczvinsky JR, Ken-
neally DC, Schwartz JR, Dawson TL Jr. Three etio-
logic facets of dandruff and seborrheic dermatitis:
Malassezia fungi, sebaceous lipids, and individual
sensitivity. J Investig Dermatol Symp Proc
2005;10(3):295–7.

12. Goff HD. Partial coalescence and structure formation in
dairy emulsions. Adv Exp Med Biol 1997;415:137–48.

13. Lanigan RS, Yamarik TA. Final report on the safety
assessment of sorbitan caprylate, sorbitan cocoate,
sorbitan diisostearate, sorbitan dioleate, sorbitan dis-
tearate, sorbitan isostearate, sorbitan olivate, sorbitan
sesquiisostearate, sorbitan sesquistearate, and sorbitan
triisostearate. Int J Toxicol 2002;21:93–112.

14. Sugita T, Takashima M, Kodama M, Tsuboi R,
Nishikawa A. Description of a new yeast species,
Malassezia japonica, and its detection in patients with
atopic dermatitis and healthy subjects. J Clin Micro-
biol 2003;41(10):4695–9.

15. Kaneko T, Makimura K, Onozaki M, Ueda K, Yamada
Y, Nishiyama Y, et al. Vital growth factors of

Malassezia species on modified CHROMagar Can-
dida. Med Mycol 2005;43(8):699–704.

16. Ashbee HR. Update on the genus Malassezia. Med
Mycol 2007;45(4):287–303.

17. Guého E, Midgley G, Guillot J. The genus Malassezia
with description of four new species. Antonie Van
Leeuwenhoek 1996;69(4):337–55.

18. Kaneko T, Makimura K, Abe M, Shiota R, Nakamura
Y, Kano R, et al. Revised culture-based system for
identification of Malassezia species. J Clin Microbiol
2007;45(11):3737–42.

19. Cafarchia C, Gasser RB, Figueredo LA, Latrofa MS,
Otranto D. Advances in the identification of
Malassezia. Mol Cell Probes 2011;25(1):1–7.

20. Nielsen CK, Kjems J, Mygind T, Snabe T, Meyer RL.
Effects of Tween 80 on Growth and Biofilm Forma-
tion in Laboratory Media. Front Microbiol
2016;22:1878.

21. Sugita T, Suzuki M, Goto S, Nishikawa A, Hiruma M,
Yamazaki T, et al. Quantitative analysis of the cuta-
neous Malassezia microbiota in 770 healthy Japanese
by age and gender using a real-time PCR assay. Med
Mycol 2010;48(2):229–33.

22. Kaga M, Sugita T, Nishikawa A, Wada Y, Hiruma M,
Ikeda S. Molecular analysis of the cutaneous
Malassezia microbiota from the skin of patients with
atopic dermatitis of different severities. Mycoses
2011;54(4):24–8.

23. Kim SH, Ko HC, Kim MB, Kwon KS, Oh CK. The
Effect of Detergents on the Morphology and Im-
munomodulatory Activity of Malassezia furfur. Ann
Dermatol 2009;21(2):130–5. 

24. Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association (CIFA).
Final report on the safety assessment of Polysorbates
20, 21, 40, 60, 61, 65, 80, 81, and 85. J Am Coll Tox-
icol 1984;3:1–82.

25. Pierard GE, Arrese JE, Pierard-Franchimont C, De
Doncker P. Prolonged effects of antidandruff sham-
poos - time to recurrence of Malassezia ovalis colo-
nization of skin. Int J Cosmet Sci 1997;19(3):111–7.

26. Pierard Franchimont C, Arrese JE, Durupt G, Ries G,
Cauwenbergh G, Pierard GE. Correlation between
Malassezia spp. load and dandruff severity. J Mycol
Med 1998;8(2):83–6.

27. Gupta AK, Kohli Y. Prevalence of Malassezia species
on various body sites in clinically healthy subjects rep-
resenting different age groups. Med Mycol
2004;42(1):35–42.

28. DeLeon S, Clinton A, Fowler H, Everett J, Horswill AR,
Rumbaugh KP. Synergistic interactions of Pseudomonas
aeruginosa and Staphylococcus aureus in an in vitro
wound model. Infect Immun 2014;82(11):4718–4728.

References



Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ - Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α :  h t t p : / / s c h o o l . m e d . u o a . g r /  • Τ η λ .  2 1 0  7 4 6  2 1 3 2

Α΄ Εξάµηνο: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
Α΄ Γενικές αρχές µοριακών τεχνικών. Προϋποθέσεις εφαρµογής, βιοασφάλεια,

αρχιτεκτονική του εργαστηρίου, επιλογή οργάνων, ροή εργασίας.

Β΄ Γενικά στοιχεία Αιµατολογίας. Μοριακές τεχνικές στην Αιµατολογία.

Γ΄ Γενικά στοιχεία Ανοσολογίας. Μοριακές τεχνικές στην Ανοσολογία.

∆΄ Γενικά στοιχεία Βιοχηµείας. Μοριακές τεχνικές στη Βιοχηµεία.

Ε΄ Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος ποιότητας, διαπίστευση.

Β΄ Εξάµηνο: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
Α΄ Γενικές αρχές Μικροβιολογίας και Λοιµώξεων.

Β΄ Γενικά στοιχεία Βακτηριολογίας. Μοριακές τεχνικές στη Βακτηριολογία.

Γ΄ Γενικά στοιχεία Μυκητολογίας. Μοριακές τεχνικές στη Μυκητολογία.

∆΄ Γενικά στοιχεία Ιολογίας. Μοριακές τεχνικές στην Ιολογία.

Ε΄ Γενικά στοιχεία Παρασιτολογίας. Μοριακές τεχνικές στην Παρασιτολογία.

Στ΄ Συµβολή στη θεραπεία των λοιµώξεων. Φαρµακογενωµική - φαρµακογενετική.

Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η  Σ Χ Ο Λ Η  Ε Θ Ν Ι ΚΟ Υ  &  Κ Α Π Ο Δ Ι Σ Τ Ρ Ι Α ΚΟ Υ  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ  Α Θ Η Ν Ω Ν

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία

Κ ύ κ λ ο ς Σ π ο υ δ ώ ν 2 0 1 8 - 2 0 2 0



129

ΤΟΜΟΣ 63 • ΤΕΥΧΗ 2-3, Απρίλιος-Σεπτέμβριος 2018

Περίληψη

Η μελέτη παρουσιάζει το Σανατόριο «Ζωοδόχος Πηγή» (Νταού Πεντέλης) την περίοδο 1938-
1956. Κατά τη διάρκεια αυτών των δεκαοκτώ ετών, η Ελλάδα βιώνει μια από τις πλέον αστα-
θείς περιόδους της ιστορίας της, αντιμετωπίζει τα οικονομικά, πολιτειακά και κοινωνικά
προβλήματα του Μεσοπολέμου, το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Ελληνικό Εμφύλιο. Κατά τη
διάρκεια αυτής της ιστορικής περιόδου, κυρίαρχη θέση στις αιτίες θανάτου του ελληνικού
πληθυσμού από τα λοιμώδη νοσήματα κατέχει η φυματίωση. Η αντιμετώπιση της νόσου, σε
συνδυασμό με την ιστορική συγκυρία, αποτελούν τον κεντρικό άξονα της συγκεκριμένης ερ-
γασίας, η οποία εξελίσσεται σύμφωνα με τις ιστορικές υποπεριόδους, φωτίζοντας τον τρόπο
που διαπλέκονται η πολιτική βούληση, η οικονομική δυνατότητα και επιστημονική πρόοδος.
Μέσα από τη στατιστική ανάλυση των πληροφοριών των Μητρώων Ασθενών σκιαγραφείται

Σοφία Χουλαδάκη1, Κωνσταντίνος Τσιάμης2, Δημήτριος Ανωγιάτης-Pelé1, Γεωργία Βρυώνη2

1Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστορικής Δημογραφίας, Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Κέρκυρας
2Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Από την ιστορία της φυματίωσης στην Ελλάδα:
το Σανατόριο «Ζωοδόχος Πηγή» (Νταού Πεντέλης), 1938-1956

Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή  Ε ρ γ α σ ί α
( Ι σ τ ο ρ ί α  τ η ς  Μ ι κ ρ ο β ι ο λ ο γ ί α ς )
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Αρχειακές πηγές της μελέτης 

Η μελέτη βασίστηκε στο Μητρώο Ασθενών του Σα-
νατορίου Νταού Πεντέλης, το οποίο φυλάσσεται στα
Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ-Αθήνας). Από τα δε-
δομένα του Μητρώου δίνεται η δυνατότητα να μελε-
τηθεί η νοσηλευτική κίνηση των ασθενών, καθώς και
διάφορα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους. Επίσης,
μέσα από το Μητρώο παρέχονται πληροφορίες για
τα διαγνωστικά και θεραπευτικά μέσα που χρησιμο-
ποιούνταν την περίοδο εκείνη για την αντιμετώπιση
της νόσου, τις εκβάσεις των νοσηλευομένων, καθώς
και τον αριθμό των ημερών νοσηλείας. Επιπλέον, χρη-
σιμοποιήθηκαν ιατρικά πονήματα και δημοσιεύσεις
της εποχής αναφορικά με τη φυματίωση.

Εισαγωγή

Η φυματίωση αποτέλεσε ένα από τα σοβαρότερα νο-
σήματα που απασχόλησαν παγκοσμίως τις υγειονομι-
κές αρχές. Η διαχείριση της νόσου, σε όλες τις χώρες,
γινόταν σχεδόν με όμοιες πρακτικές, όπως ο θεσμός
των σανατορίων. Επιπλέον, πολλές χώρες συνέλλεγαν
επιδημιολογικά δεδομένα για τον επιπολασμό της φυ-
ματίωσης. Δυστυχώς, λόγω έλλειψης κατάλληλης θε-
ραπείας, η υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα ήταν
από τα πλέον συνήθη ευρήματα των επιδημιολογικών
μελετών, ενώ η νόσος χαρακτηρίστηκε ως «ταξική»
λόγω του υψηλού αριθμού ασθενών στις τάξεις των

εργατών. Βέβαια, η προσέγγιση αυτή αποδείχθηκε λα-
θεμένη αφού σταδιακά έγινε αντιληπτό ότι κάθε κοι-
νωνική τάξη μπορούσε να πληγεί. Παρόλα αυτά,
αναδεικνυόταν πραγματικά ως παράγοντας κινδύνου
οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης των βιομηχανικών ερ-
γατών που συντελούσαν στην ευκολότερη εξάπλωση
της νόσου. (Εικόνα 1)

Η παγκόσμια οικονομική κατάρρευση του Μεσοπο-
λέμου είχε επιπτώσεις και στην υγεία, πυροδοτώντας
παράγοντες που συνετέλεσαν στην αύξηση των λοι-
μωδών νοσημάτων, ενώ οι εθνικές υγειονομικές εκ-
στρατείες ενάντια σε νοσήματα, όπως η ελονοσία, η
φυματίωση και η σύφιλη, άρχισαν να κάμπτονται υπό
το οικονομικό βάρος. Επιπλέον, η πρόσβαση των πο-
λιτών στις δομές υγείας ήταν δυσχερής, σε μια εποχή
όπου σε πολλά κράτη η έννοια του κράτους πρόνοιας
δεν είχε ακόμα ωριμάσει. Όπως γίνεται αντιληπτό, οι
κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της εποχής επη-
ρέαζαν το μοναδικό θεραπευτικό μέσο κατά της φυ-
ματίωσης που διέθεταν οι χώρες, τα σανατόρια.

Κοινωνική ασφάλιση, σανατόρια και φυματίωση
στην Ελλάδα 
Ο τομέας της κοινωνικής ασφάλισης και της ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης, κατά τη Μεταπολεμική
περίοδο, άφηνε τους περισσότερους φυματικούς
ασθενείς χωρίς κάλυψη. Καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώ-
του μισού του 20ού αιώνα, δημιουργήθηκαν αρκετά
ασφαλιστικά επαγγελματικά ταμεία, τα οποία προστέ-
θηκαν σε όσα ήδη υπήρχαν, αλλά δεν κατάφεραν να
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ο αγώνας της επιστημονικής κοινότητας εναντίον της νόσου, το κοινωνικό και οικονομικό
προφίλ των νοσηλευθέντων, αλλά και η θέση των συγκεκριμένων ιδρυμάτων στον υγειονο-
μικό χάρτη της χώρας. 



δημιουργήσουν ένα ενιαίο σύστημα ασφάλισης για
όλους. Κομβικό σημείο για την εξέλιξη της Κοινωνικής
Ασφάλισης αποτέλεσε η ίδρυση του ΙΚΑ (Ίδρυμα Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων) τον Οκτώβρη του 1932 με το
Νόμο 5733. Ο νόμος προέβλεπε την ίδρυση ενός
ασφαλιστικού ταμείου υποχρεωτικής ασφάλισης για
όλους τους μισθωτούς και τους εργαζόμενους στον
ιδιωτικό τομέα, τους οποίους θα κάλυπτε από τους
κινδύνους της ασθένειας, του εργατικού ατυχήματος,
του γήρατος και του θανάτου, ενώ θα παρείχε και επι-
δόματα μητρότητας.1 Ήδη από συστάσεώς του, το ΙΚΑ
είχε δημιουργήσει την Οργάνωση Αντιφυματικής
Ασφάλισης, η οποία το 1951 προτάθηκε να επιβαρύνει
εργοδότες και εργαζόμενους με ποσοστό 1% επί των
εισφορών τους για να χρηματοδοτηθεί η συνολική
αντιφυματική κάλυψη των ασφαλισμένων του.2-3

Κατά τη διάρκεια της κατοχικής περιόδου, τα περισ-
σότερα σανατόρια είτε ανέστειλαν τη λειτουργία τους,
είτε υπολειτούργησαν. Οι οδυνηρές συνθήκες που
επικράτησαν, εκτός των σανατορίων, ίσχυσαν και
εντός στερώντας από τους πάσχοντες σημαντικές πα-
ροχές υγείας, λόγω στέρησης πόρων. Ωστόσο, τα

ιδρύματα που κατάφεραν να διατηρηθούν ανοιχτά
ήταν η Σωτηρία, το Σανατόριο Ασβεστοχωρίου Θεσ-
σαλονίκης, το Ασκληπιείο Βούλας και το Σανατόριο
της Πάρνηθας, χωρίς όμως την κάλυψη των τραπεζι-
κών τους καταθέσεων. Το 1946, οι διαθέσιμες κρατικές
σανατοριακές κλίνες ήταν μόλις 3.300 και οι ιδιωτικές
περίπου 600. Στα μέσα του 1950, ο εθνικός χάρτης σα-
νατοριακής περίθαλψης απαριθμούσε 5.120 κλίνες
δημοσίου δικαίου, 1.214 ιδιωτικού δικαίου και 650 για
τους ένστολους, συνολικά 6.984 κλίνες.2,4

Το ιστορικό κατασκευής του Σανατορίου
Νταού Πεντέλης

Το Σανατόριο της Νταού Πεντέλης «Ζωοδόχος Πηγή»
ιδρύθηκε το 1932 από τον Σύλλογο Προστασίας Από-
ρων Φυματιώντων Αθηνών. Η επιλογή της συγκεκρι-
μένης τοποθεσίας δεν ξαφνιάζει καθώς κατά τη
διάρκεια της δεκαετίας του 1930 η ευρύτερη περιοχή
της Πεντέλης είναι κατάσπαρτη από μικρότερα ή με-
γαλύτερα αντιφυματικά ιδρύματα.5 (Εικόνες 2 και 3)
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Εικόνα 1 Γερμανικός επιδημιολογικός χάρτης της βιομηχανικής πόλης του Posen στην Ανατολική Πρωσία (σημ. Poznan,
Πολωνία). Οι μαύρες κουκίδες αποτυπώνουν τα κρούσματα φυματίωσης στις εργατικές κατοικίες κατά τη δε-
καετία 1890-1900. (Από το Ιστορικό Αρχείο του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ).



Τόσο έντονη είναι η παρουσία των φυματιώντων
στη δασώδη αυτή περιοχή, που το 1930 καθορίστηκε
ως τόπος συγκέντρωσής τους το Θάλοσι, μεταξύ Με-
λισσίων και Πεντέλης. Έως το 1937 το Σανατόριο
Νταού λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δι-
καίου, διαθέτοντας 75 κλίνες χωρισμένες σε τρείς κα-
τηγορίες. Σύμφωνα με διαφήμιση του 1933, τα δωμά-
τια είναι Α΄ διακεκριμένης θέσεως, Α΄ και Β΄ θέσεως.
Προσφέρει δε «...ακτινοθεραπεία, κεντρική θέρμανση,
ρέον ψυχρό και θερμό ύδωρ, ηλεκτροφωτισμό». Στην
ίδια διαφήμιση διευκρινίζεται ότι όλα τα δωμάτια, ανε-
ξαρτήτα θέσης, είναι μονόκλινα, με μεσημβρινό προ-
σανατολισμό και το κόστος νοσηλείας ανέρχεται στις
250 δραχμές.2 (Εικόνα 4)

Μέχρι το 1937, το Σανατόριο συνεχίζει να είναι
ιδιωτικό. Με τον νόμο Ν.211/1943, μετατρέπεται σε
«Κρατικό Σανατόριο Περιθάλψεως Δημοσίων Υπαλ-
λήλων». Σύμφωνα με αυτόν, το Σανατόριο θα υπάγον-
ταν πλέον στο Υπουργείο Εθνικής Προνοίας και θα
εξυπηρετούσε Δημόσιους και Δημοτικούς Υπαλλή-
λους, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους. Όσο
για τους ήδη εργαζόμενους του ιδρύματος, αυτοί θα
συνέχιζαν την εργασία τους, αλλά θα προσλαμβάνον-

ταν πλέον από το Κράτος ως δημόσιοι υπάλληλοι. Οι
δαπάνες για τη λειτουργία του θεραπευτηρίου θα βά-
ρυναν πλέον τις Κοινωνικές Υπηρεσίες. Το Μητρώο
Ασθενών αρχίζει από τον Ιούνιο του 1939 και λήγει το
Σεπτέμβριο του 1956, όταν πλέον το Σανατόριο μετα-
τρέπεται σε «Δημόσιο Παιδιατρικό Νευροψυχιατρικό
Νοσοκομείο».

Το Σανατόριο Νταού Πεντέλης μέσα από
τους αριθμούς

Κίνηση ασθενών
Ο συνολικός αριθμός των εισαγωγών του Σανατορίου
Νταού Πεντέλης, για την περίοδο μελέτης (1938-
1956), αφορά 1.214 ασθενείς. (Πίνακας 1) 
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Εικόνα 2 Διαφήμιση του Σανατορίου Μελισσίων στον ια-
τρικό τύπο του Μεσοπολέμου.

Εικόνα 3 Διαφήμιση του Σανατορίου Διονύσου.

Εικόνα 4 Διαφήμιση του Σανατορίου Πεντέλης
κατά το Μεσοπόλεμο.



Χαρακτηριστικό της κίνησης των εισαγωγών είναι
η αλματώδης άνοδός τους το 1943, η οποία ακολου-
θείται από κατακόρυφη πτώση τον επόμενο χρόνο,
για να καταγραφούν μόλις 5 νέοι ασθενείς το 1945. Η
τεράστιες αυτές αποκλείσεις ερμηνεύονται μέσα από
το ίδιο το Μητρώο Ασθενών, καθώς αποκαλύπτεται
ότι το Σανατόριο τυπικά έπαψε τη λειτουργία του στις
20 Ιουλίου 1944. Αναλυτικότερα, η τελευταία εισα-
γωγή καταγράφεται στις 18 Ιουλίου 1944. Στις στήλες
των παρατηρήσεων υπάρχει η φράση «Την 20/7/1944
ανεστάλη η λειτουργία του ιδρύματος λόγω επιδρομής
Γερμανών και των εκ τούτης γεγονότων», ενέργεια που

προφανώς σχετίζεται με τις εκκαθαριστικές επιχειρή-
σεις των κατακτητών κατά των αντιστασιακών ομά-
δων στα βουνά της Αττικής. (Εικόνα 5)

Εν τούτοις, το Μητρώο δεν κλείνει με τη συγκεκρι-
μένη φράση. Εμφανίζονται άλλες τέσσερεις εισαγωγές
σε μεταγενέστερες ημερομηνίες. Οι δύο από αυτές
έγιναν στις 8 Ιανουαρίου 1945, όμως οι παρατηρήσεις
που τις συνοδεύουν καταδεικνύουν ότι και οι τέσσε-
ρεις εισαχθέντες μπήκαν μαζί στο ίδρυμα. Ειδικότερα,
οι τρεις διευκρινίζεται ότι κατέφυγαν εκεί αφού διέ-
φυγαν από το Σανατόριο Σωτηρία «...λόγω των επανα-
στατικών γεγονότων...». Ο τέταρτος αναφέρεται ότι
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Πίνακας 1 Οι νοσηλευθέντες ανά έτος στο Σανατόριο Νταού Πεντέλης (1938-1956).

Εικόνα 5 Η καταγραφή της Γερμανικής εισβολής στο Σανατόριο στο Μητρώο Ασθενών (20/7/1944).



νοσηλεύτηκε ως τραυματίας από έκρηξη νάρκης κατά
τη διάρκεια των γεγονότων του Δεκέμβρη του 1944. 

Η περίοδος από τις 4 Δεκεμβρίου 1944 έως τις 12
Φεβρουαρίου 1945, γνωστή ως τα Δεκεμβριανά, δεν
άφησε ανεπηρέαστους τους φυματιώντες ασθενείς.
Πολλοί ήταν αυτοί που υποχρεώθηκαν να διακόψουν
τη νοσηλεία τους, αφού πολλά σανατόρια και νοσο-
κομεία είτε άρχισαν να υπολειτουργούν, είτε ανέστει-
λαν τη λειτουργία τους. 

Κατά τη διάρκεια του 1947, ενώ είχε ξεσπάσει ο Εμ-
φύλιος, το Σανατόριο αρχίζει και πάλι να καταγράφει
αύξηση των εισαγωγών. Επισήμως επαναλειτουργεί
την 1η Οκτωβρίου 1948, αλλά όπως αναφέρεται στην
πρώτη σελίδα του Μητρώου οι αναγραφόμενοι ασθε-
νείς, εκτός από τους νεοεισερχόμενους, είναι και όσοι
προϋπάρχουν στο ίδρυμα. Οι εγγραφές κορυφώνον-
ται το 1949, έτος λήξης του Εμφυλίου. Από εκεί και για
τα επόμενα έτη, έως το 1956,παρουσιάζουν αυξομει-
ώσεις με σχετικά μικρές διαφορές και με κυρίαρχη
πτωτική τάση.

Ηλικιακές ομάδες και φύλο των νοσηλευθέντων
Κατά τη μελέτη του αρχείου του Σανατορίου Νταού
Πεντέλης προέκυψαν στοιχεία για τις ηλικίες των
ασθενών για 932 περιπτώσεις από το σύνολο των ει-
σαγωγών. Πρώτη σε ποσοστό συμμετοχής, με ποσο-
στό 17,17%, ήταν η ηλικιακή ομάδα 21 έως 25 ετών
και δεύτερη, με ποσοστό 13,3%, η ομάδα 31 έως 35
ετών. Πολύ κοντά, μεταξύ 10,5% και 12% κατεγράφη-
σαν οι ηλικίες 26 έως 30, 36 έως 40 και 46 έως 50 ετών.
Αναφορικά με το φύλο, υπάρχει επικράτηση του αν-
δρικού φύλου, σε ποσοστό 79% των νοσηλευομένων.

Η αυξημένη συμμετοχή των ανδρών στα σανατό-
ρια είναι σταθερή σε αρκετές μελέτες σχετικές με τη
φυματίωση, με μια αναλογία σε σχέση με αυτήν των
γυναικών που συνήθως αγγίζει το διπλάσιο. Ωστόσο
είναι δεδομένο ότι αυτά τα ευρήματα πήγαζαν από
την επαγγελματική δραστηριότητα των ανδρών εκτός
σπιτιού που τους εξανάγκαζε σε εντονότερο κοινω-
νικό συγχρωτισμό. Αντιθέτως, από τις 261 γυναίκες
που νοσηλεύτηκαν στο Σανατόριο, το 43,3% δήλωσε
ως επάγγελμα τα οικιακά ή την ιδιότητά του μέλους
οικογένειας δημόσιου υπάλληλου. Στα Μητρώα Ασθε-
νών υπάρχει ιδιαίτερη στήλη για την καταγραφή της
οικογενειακής κατάστασης. Ωστόσο σε πλήθος 1.214
ασθενών, καταγράφεται η οικογενειακή κατάσταση
μόνο για τους 347. Με αναφορά στο 1/3 του συνόλου,
προέκυψε ότι το 55% ήταν άγαμοι, το 43% έγγαμοι και
από 1% ήταν οι διαζευγμένοι και εν χηρεία.

Οι νοσηλευθέντες ανά επάγγελμα
Από την καταγραφή των επαγγελμάτων προκύπτει η
συνολική εικόνα της κοινωνικής και οικονομικής ομά-
δας στην οποία απευθύνονταν το Σανατόριο Νταού

Πεντέλης: δημόσιοι υπάλληλοι, σώματα σσφαλείας
και εκπαιδευτικοί. Μέσα από την επεξεργασία και
απεικόνιση των στοιχείων αναδεικνύεται ο αστικός χα-
ρακτήρας του Σανατορίου. Ήδη από τη βιβλιογραφία
είναι γνωστό ότι λειτούργησε ως ιδιωτικό ίδρυμα έως
το 1937, με κόστος νοσηλείας 250 δρχ, ενώ από το
1938 μετατράπηκε σε Σανατόριο των δημοσίων υπαλ-
λήλων και των οικογενειών τους. Μέσα από τη μελέτη
του αρχείου του διαφαίνεται και η υψηλή μεταδοτικό-
τητα της νόσου στις τάξεις του ιατρικού και νοσηλευ-
τικού προσωπικού. Στο μητρώο καταγράφηκαν 30
περιπτώσεις ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού
του Σανατορίου, που νόσησαν από φυματίωση.

Τόποι διαμονής ή καταγωγής των νοσηλευθέντων
Κατά τη διαδικασία μελέτης των τόπων διαμονής και
προέλευσης των νοσηλευθέντων θεωρήθηκε σημαν-
τικό να διευκρινιστούν και να επαληθευτούν όλα τα
τοπωνύμια που αναφέρονται στα αρχεία. Αφού εντο-
πίστηκαν όλα τα χωριά και οι συνοικισμοί, αντιστοι-
χήθηκαν με τις σύγχρονες ονομασίες τους και ομαδο-
ποιήθηκαν σε επίπεδο Περιφερειών, όπως αυτές
διαμορφώθηκαν το 2011 με το πρόγραμμα διοικητι-
κής μεταρρύθμισης Καλλικράτης. (Πίνακας 2)

Διαγνωστικές μέθοδοι
Όπως αποτυπώνεται από την ανάγνωση του Μη-
τρώου Ασθενών, κυριαρχούν οι εργαστηριακές εξετά-
σεις. Ο γενικός τίτλος «εργαστηριακός έλεγχος» δεν
κατέστη δυνατό να διευκρινισθεί, ενώ ακολουθούν οι
εξετάσεις πτυέλων. Το ιδιαίτερο στοιχείο που καταγρά-
φουν οι γιατροί στο Σανατόριο είναι η διακύμανση του
σωματικού βάρους κάθε ασθενή. Παρατηρούμε ότι σε
πλήθος 1.214 νοσηλευθέντων, υπάρχει αναφορά για
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Τόπος Διαμονής                                      Ποσοστό συμμετοχής
                                                                      νοσηλευθέντων
Δυτικής Μακεδονίας                                            0,45%
Νοτίου Αιγαίου                                                     0,68%
Θεσσαλίας                                                            0,79%
Κρήτης                                                                  0,79%
Ηπείρου                                                                0,91%
Βορείου Αιγαίου                                                   1,14%
Ιονίων Νήσων                                                       1,25%
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης                   1,82%
Κεντρικής Μακεδονίας                                         1,82%
Δυτικής Ελλάδας                                                  2,84%
Πελοποννήσου                                                      4,31%
Αττικής                                                                83,09%

Πίνακας 2
Ποσοστό συμμετοχής νοσηλευθέντων
ανά τόπο διαμονής



το βάρος κατά την είσοδο και κατά την έξοδο από το
ίδρυμα για τους 622. Είναι σαφές ότι στη μάχη των για-
τρών ενάντια στη φυματίωση, η γενική κλινική εικόνα
του ασθενούς, με κυρίαρχο στοιχείο το βάρος του,
αξιολογείται ιδιαίτερα. Το ζήτημα της πλούσιας δια-
τροφής, στο πλαίσιο της Υγιεινοδιαιτητικής μεθόδου
θεραπείας, αναδεικνύεται πρωτεύον και η αύξηση του
βάρους κάθε νοσηλευόμενου ερμηνεύεται ως ένδειξη
βελτίωσης της υγείας του.6-7 (Πίνακας 3)

Διενεργηθείσες Θεραπείες
Στο Σανατόριο Νταού Πεντέλης εφαρμόζονταν όλες
οι σύγχρονες θεραπείες της εποχής, όπως ήταν η συμ-
φυσιολυσία, η παρακέντηση των πνευμόνων για την
αφαίρεση υγρού και οι φαρμακευτικές πλύσεις.6-7

Ωστόσο, αρκετοί  διακομίστηκαν σε άλλα νοσοκομεία,
κυρίως στη Σωτηρία και στο Σισμανόγλειο, για τη διε-

νέργεια χειρουργικών πράξεων. Συγκεκριμένα χει-
ρουργεία, όπως η θωρακοπλαστική, φαίνεται ότι δε
διενεργούνταν στο Νταού Πεντέλης. Στις 64 περιπτώ-
σεις που αναφέρεται η συγκεκριμένη εγχείρηση φαί-
νεται ότι οι νοσηλευθέντες είτε είχαν ήδη υποβληθεί
σε αυτήν πριν εισέλθουν στο Σανατόριο, είτε έφυγαν
από αυτό με σύσταση των γιατρών να απευθυνθούν
στη Σωτηρία ή διακομίστηκαν απ’ ευθείας εκεί. Για άλ-
λες χειρουργικές μεθόδους, όπως ο τεχνητός πνευμο-
θώρακας και η φρενικοεξαίρεση, αναφέρονται πολλές
περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι υποβλήθηκαν στο
Νταού Πεντέλης. Ειδικότερα, στο συγκεκριμένο σανα-
τόριο κυριαρχεί η υγεινοδιαιτητική μέθοδος σε ποσο-
στό 65% των ασθενών. Οι αμέσως επόμενες θεραπείες,
οι οποίες εφαρμόζονταν κατά κανόνα σε συνδυασμό
με την υγεινοδιαιτητική, αφορούν τη φαρμακευτική
αγωγή και τον τεχνητό πνευμοθώρακα. (Πίνακας 4)
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Πίνακας 3

Διαγνωστικές Εξετάσεις Σανατορίου
Νταού Πεντέλης (1938-1956).

Πίνακας 4

Θεραπείες που εφαρμόζονταν
στο Σανατόριο Νταού Πεντέλης
(1938-1956).



Όσον αφορά στις φαρμακευτικές αγωγές, οι οποίες
εφαρμόστηκαν σε 699 νοσηλευθέντες, αυτές ήταν ως
επί το πλείστον συνδυασμοί διαφορετικών φαρμάκων,
που υπαγορεύονταν, τόσο από την ανάγκη αντιμετώ-
πισης της φυματίωσης, όσο και από την ανάγκη αντι-
μετώπισης άλλων νοσημάτων από τα οποία έπασχαν
αρκετοί νοσηλευθέντες. Μεταπολεμικά, οι φαρμακευ-
τικές αγωγές που χορηγούνταν στους νοσηλευθέντες
αφορούν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων χορήγηση
στρεπτομυκίνης και Ρ.Α.S, και λιγότερο ισονιαζίδης. 

Ημέρες Νοσηλείας
Όπως φαίνεται από τις εφαρμοζόμενες θεραπευτικές
μεθόδους, η πάροδος του χρόνου και η συνακόλουθη
πρόοδος της ιατρικής επιστήμης και της φαρμακολο-
γίας, οδήγησαν σε συνδυαστικά θεραπευτικά σχή-
ματα, τόσο ως προς τις φαρμακευτικές ουσίες, όσο και
ως προς τις χειρουργικές μεθόδους. Στο Σανατόριο
του Νταού Πεντέλης λόγω του πλήθους των συνδυα-
σμών των θεραπευτικών σχημάτων κρίθηκε απαραί-
τητη η ομαδοποίηση σε ευρύτερες κατηγορίες, ώστε
να καταστεί πιο κατανοητή η παρουσίασή τους. Μετά
από επεξεργασία προέκυψαν δέκα μεγάλα θεραπευ-
τικά σχήματα. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι τον
υψηλότερο μέσο όρο παραμονής στο Σανατόριο κα-
τέγραψαν όσοι υποβλήθηκαν σε χειρουργείο πνευμο-
θώρακα σε συνδυασμό είτε με φρενικοεξαίρεση, είτε
με εξαγωγή υγρού από τους πνεύμονες, διάστημα που
αντιστοιχεί σε 679 και 676 ημέρες αντιστοίχως. Στον
αντίποδα αυτής της τιμής κινείται ο μέσος όρος των
ημερών νοσηλείας όσων ακολούθησαν αποκλειστικά

τους όρους της Υγιεινοδιαιτητικής Αγωγής, χωρίς
καμία άλλη θεραπεία, τιμή που ορίζεται στις 167 ημέ-
ρες. (Πίνακες 5 και 6)

Εκβάσεις ασθενών
Μελετώντας τις εκβάσεις των νοσηλευθέντων του Σα-
νατορίου Νταού Πεντέλης διαπιστώθηκε ότι σε πλή-
θος 1.214 νοσηλευθέντων κατεγράφησαν οι εκβάσεις
των 1.134. Οι υπόλοιπες 80 περιπτώσεις δεν καταγρά-
φηκαν με πληρότητα, στις περισσότερες η έκβαση
απουσιάζει ή είναι δυσανάγνωστη η στήλη με τίτλο
«κατάσταση ασθενούς κατά την έξοδό του». Η κατηγο-
ρία υπό τον τίτλο «άγνωστη εξέλιξη» αφορά ημιτελείς
καταγραφές από τις οποίες δεν μπορεί να εξαχθεί
συμπέρασμα για την κατάσταση του ασθενούς. Επί
της βάσεως των 1.134 νοσηλευθέντων και κάνοντας
αρχικά μια πρωτογενή κατηγοριοποίηση μεταξύ εξερ-
χομένων, αποβιωσάντων και αγνώστων εξελίξεων ή
κενών, διαπιστώνεται ότι το 77% τελικά εξέρχεται, ενώ
το 12% καταλήγει εντός του Σανατορίου. Προχωρών-
τας σε ένα δεύτερο επίπεδο ανάλυσης των δεδομέ-
νων, με σκοπό να διευκρινιστούν οι υποπεριπτώσεις
των εξερχομένων ασθενών, αποκαλύπτεται ότι από
τους 941 που συνολικά εξήλθαν, το 33% χαρακτηρί-
σθηκαν ως ιαθέντες, ενώ το 10% διακομίστηκε σε
άλλα ιδρύματα, κυρίως προκειμένου να υποβληθούν
σε χειρουργείο θωρακοπλαστικής. Ένα σοβαρό ποσο-
στό, της τάξεως του 30%, αποχώρησε οικιοθελώς από
το Σανατόριο, δηλαδή χωρίς ιατρική έγκριση, ενώ το
5% διεγράφη, συνήθως με αφορμή ζητήματα ανάρ-
μοστης συμπεριφοράς. (Πίνακας 7)
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• Υγιεινοδιαιτητική αγωγή

• Υγιεινοδιαιτητική αγωγή σε συνδυασμό με φαρμακευτική αγωγή

• Θωρακοπλαστική ως μοναδική χειρουργική παρέμβαση

• Θωρακοπλαστική σε συνδυασμό με πνευμοθώρακα

• Θωρακοπλαστική σε συνδυασμό με πνευμοθώρακα
ή συμφυσιολυσία

• Πνευμοθώρακας ως μοναδική χειρουργική μέθοδος

• Πνευμοθώρακας σε συνδυασμό με πνευμοπεριτόναιο ή πλαστική
περιτονίτιδα ή παρακέντηση υγρού από τον πνεύμονα και πλύσεις

• Πνευμοθώρακας σε συνδυασμό με φρενικοεξαίρεση ή φρενικο-
σύνθλιψη

• Πνευμοθώρακας σε συνδυασμό με συμφυσιολυσία

• Πνευμοπεριτόναιο ή πλαστική περιτονίτιδα ή παρακέντηση

Θεραπευτικά σχήματα που εφαρμόσθηκαν στο Σανατόριο
Νταού Πεντέλης (1938-1956)Πίνακας 5



Συμπεράσματα

Στο διάστημα που καλύπτει το Μητρώο Ασθενών του
Σανατορίου Νταού Πεντέλης, αποκαλύπτεται η εξέ-
λιξη της επιστημονικής γνώσης και οι ιατρικές κατα-
κτήσεις, τόσο στον τομέα της διάγνωσης, όσο και στον
τομέα της θεραπείας της φυματίωσης. (Εικόνα 6) Οι
νέες θεραπείες στο Σανατόριο, μετά την επαναλει-

τουργία του το 1948, είναι εμφανείς, αφού σταδιακά
εγκαταλείπονται παλαιότερες μέθοδοι που μεσουρα-
νούσαν στο Μεσοπόλεμο. Η προσέγγιση του θέματος
υπήρξε αρχείο-κεντρική και τα κοινωνιολογικά συμ-
περάσματα μπορούν να χαρακτηριστούν ασφαλή,
αλλά όχι αδιάσειστα τεκμηριωμένα. Το γεγονός ότι οι
νοσηλευθέντες καλούνται να καταβάλλουν νοσήλια,
συμβάλλει στη διάκριση αυτών των ιδρυμάτων σε
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Πίνακας 6 Ο μέσος όρος ημερών νοσηλείας ανά θεραπευτική αγωγή.

Πίνακας 7

Ποσοστιαία απεικόνιση «Εξερ-
χομένων» Σανατορίου Νταού
Πεντέλης (1938-1956).



σχέση με τα μεγάλα λαϊκά νοσοκομεία, όπως ήταν η
Σωτηρία. Αυτός ο διαχωρισμός δεν αναιρείται από το
γεγονός ότι το Σανατόριο Νταού Πεντέλης, μετά το
1938, μετατρέπεται από ιδιωτικό σε Σανατόριο των
δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων, καθώς το δι-
καίωμα πρόσβασης σε αυτό κρίνεται πλέον, όχι μόνο
από την οικονομική δυνατότητα, αλλά και από την
επαγγελματική θέση των ασθενών.  

Η φυματίωση αποτέλεσε κομμάτι της παγκόσμιας

ιστορίας σε κοινωνικό και υγειονομικό επίπεδο. Στην
εποχή του παγκοσμιοποιημένου λοιμώδους φάσματος
και της ανάδυσης ξεχασμένων νοσημάτων, κρίνεται
αναγκαία η μελέτη του παρελθόντος τέτοιων ασθε-
νειών. Η λογική πίσω από τη λήψη πετυχημένων ή απο-
τυχημένων πολιτικών υγείας, οι κοινωνικές αντιδρά-
σεις, οι κοινωνικοί στιγματισμοί αλλά και άλλες πτυχές
τέτοιων νοσημάτων, μπορούν να ανακαλυφθούν μόνο
μέσα από τη μελέτη της πορείας τους στο χρόνο.
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Εικόνα 6 Δείγμα καταγραφών από το Μητρώο Ασθενών του Σανατορίου Νταού Πεντέλης (1950). Διακρίνονται οι σφραγίδες σε
σχήμα πνευμόνων και οι αυτοσχέδιες αποτυπώσεις των ακτινοσκοπικών ευρημάτων. Στη στήλη «Πορεία Νόσου και Θε-
ραπεία» οι γιατροί θα γράφουν πλέον μια μαγική λέξη συνώνυμη της ίασης: στρεπτομυκίνη.
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Summary

From the history of tuberculosis in Greece: The Sanatorium “Zoodohos
Pigi” (Daou Pentelis), 1938-1956 

Sofia Houladaki1, Constantinos Tsiamis2, Dimitrios Anoyatis-Pelé1, Georgia Vrioni2

1Historical Demography, Faculty of History, Ionian University of Corfu, Greece
2Department of Microbiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Greece

The study presents the Sanatorium “Zoodohos Pigi” (Daou Pentelis) during the period 1938-
1956. During these eighteen years, Greece is experiencing one of the most volatile periods of
its history, facing the economic, political and social problems of the interwar period, the
Second World War and the Greek Civil War. During this historical period, the dominant cause
of the death from infectious diseases among Greek population was tuberculosis. The countering
of this disease in combination to the historical events comprise the main axis of the following
study, which unfolds in accordance to the historical sub periods lighting the way in which po-
litical will, financial capability and scientific progress interact. The data provided by the patients’
records was processed by methods of statistical analysis. The results depict the struggle of
the scientific community against the disease, the social and financial profile of the patients
and the position of sanatoriums in the health care structure of their time.

Key words
Greece, History of Microbiology, Historical Demography,
Public Health, Sanatorium Zoodohos Pigi, Tuberculosis
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Εξέλιξη χειρουργικών επεμβάσεων μετά την εισαγωγή
της στρεπτομυκίνης και του PAS
(Οι ενδείξεις που συνήθως οδηγούσαν σε αυτές τις επεμ-
βάσεις ήταν η ύπαρξη μεγάλων σπηλαίων στους πνεύμονες,
τα υπολειμματικά σπήλαια που προέκυπταν μετά από
θωρακοπλαστική, οι στενώσεις βρόγχων, οι βρογχεκτασίες
και τα φυματιώδη εμπυήματα με βρογχικό συρίγγιο).8

Ενδοσκοπική συμφυσιολυσία: παραλλαγή του πνευ-
μοθώρακα σε περιπτώσεις ύπαρξης συμφύσεων στην
υπεζωκοτική κοιλότητα

Τεχνητό πνευμοπεριτόναιο: μέθοδος εμφύσησης
αέρα στην περιτοναϊκή κοιλότητα με σκοπό την ανύ-
ψωση των ημιδιαφραγμάτων και τη μηχανική πίεση των
πνευμόνων (εφαρμόζονταν υποβοηθητικά στον τεχνητό
πνευμοθώρακα ή ως αυτοτελής μέθοδος ή συνδυαζό-
μενη με φρενικοσύνθλιψη)

Συμπτυξιοθεραπεία: ομάδα χειρουργικών επεμβά-

σεων που αποσκοπούσε στη σύμπτυξη του πάσχοντα
πνεύμονα, η κυριότερη των οποίων ήταν η χονδροτομία
που με την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκε στη θωρακο-
πλαστική

Θωρακοπλαστική: χειρουργική αφαίρεση πλευρών
που σκόπευε στη σύμπτυξη των πασχόντων πνευμονικών
περιοχών στις οποίες δεν μπορούσε να εφαρμοσθεί τε-
χνητός πνευμοθώρακας ή η μέθοδος της φρενικοεξαίρεσης

Τεχνητός πνευμοθώρακας: εισαγωγή αζώτου, οξυγό-
νου ή ατμοσφαιρικού αέρα στην υπεζωκοτική κοιλότητα

Φρενικοεξαίρεση/Φρενικοτομή/φρενικοσύνθλιψη:
μέθοδοι παράλυσης του ημιδιαφράγματος. Η φρενικοε-
ξαίρεση αφορούσε την παράλυση του ημιδιαφράγματος
και την συνεπακόλουθη σύμπτυξη του νοσούντος πνευ-
μονικού παρεγχύματος. Η μέθοδος προκαλούσε συχνά
σοβαρές γαστρεντερικές διαταραχές. Η φρενικοτομή και
η φρενικοσύνθλιψη αφορούσαν εκτομή ή σύνθλιψη του
φρενικού νεύρου, αντίστοιχα. Οι μέθοδοι χρησιμοποιούνταν
επικουρικά σε χειρουργεία τεχνητού πνευμοθώρακα.

Χειρουργικές επεμβάσεις

Συμπτυξιοθεραπείες

Πνευμονικές εκτομές

Τεχνητός πνευμοθώρακας

Συμφυσιόλυση

Πνευμοπεριτόναιο

Φρενικοτομή
Φρενικοσύνθλιψη
Φρενικοεξαίρεση

Θωρακοπλαστική

1. Γιγαντιαία σπήλαια

2. Υπολειμματικά μετά θεωρακο-
πλαστική σπήλαια

3. «Κατεστραμμένος» πνεύμονας

4. Βρογχεκτασίες

5. Φυματιώδη εμπυήματα με
βρογχικό συρίγγιο



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Μέσος όρος ημερών νοσηλείας ανά θεραπευτικό σχήμα στο Σανατόριο Νταού Πεντέλης

141

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ «ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ» (ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ), 1938-1956

ΤΟΜΟΣ 63 • ΤΕΥΧΗ 2-3, Απρίλιος-Σεπτέμβριος 2018

Συνδυαστικά θεραπευτικά σχήματα                                                                                                                 Μέσος όρος ημερών νοσηλείας

Θωρακοπλαστική
Θωρακοπλαστική / Φαρμακευτική                                                                                                                      

355,2Υγιεινοδιαιτητική / Θωρακοπλαστική                                                                                                                      
Υγιεινοδιαιτητική / Φαρμακευτική / Θωρακοπλαστική                                                                                           

Πνευμοθώρακας / Θωρακοπλαστική
Πνευμοθώρακας / Θωρακοπλαστική / Φαρμακευτική                                                                                          

369Υγιεινοδιαιτητική / Πνευμοθώρακας / Θωρακοπλαστική                                                                                        
Υγιεινοδιαιτητική / Πνευμοθώρακας / Φαρμακευτική / Θωρακοπλαστική                                                             

Πνευμοθώρακας / Συμφυσιολυσία / Θωρακοπλαστική
Υγιεινοδιαιτητική / Φαρμακευτική / Πνευμοθώρακας / Συμφυσιολυσία / Θωρακοπλαστική                            

395,3

Πνευμοθώρακας                                                                                                                                                       
Πνευμοθώρακας / Φαρμακευτική αγωγή                                                                                                                 
Υγιεινοδιαιτητική αγωγή / Πνευμοθώρακας                                                                                                        

292,8Υγιεινοδιαιτητική αγωγή / Πνευμοθώρακας / Φαρμακευτική αγωγή                                                                      
Πνευμοθώρακας / Υγιεινοδιαιτητική αγωγή / Φαρμακευτική αγωγή /
Ακτινοθεραπεία (εφαρμόστηκε για παράλληλο νόσημα)                                                                                        

Πνευμοθώρακας / Παρακέντηση υγρού από πνεύμονες και πλύσεις                                                                      
Υγιεινοδιαιτητική αγωγή / Πνευμοθώρακας / Φαρμακευτική αγωγή /
Εξαγωγές υγρού και πλύσεις πνεύμονα                                                                                                                

676

Υγιεινοδιαιτητική αγωγή / Φαρμακευτική αγωγή / Πνευμοθώρακας /Πνευμοπεριτόναιο                                      

Εξαγωγή οροπυώδους υγρού / Πνευμοθώρακας / Φρενικοεξαίρεση                                                                       
Πνευμοθώρακας / Φρενικοεξαίρεση / Φαρμακευτική αγωγή                                                                                  
Υγιεινοδιαιτητική αγωγή / Πνευμοθώρακας / Φρενικοεξαίρεση                                                                             
Υγιεινοδιαιτητική αγωγή / Φαρμακευτική αγωγή / Φρενικοσύνθλιψη / Πνευμοθώρακας                                      
Υγιεινοδιαιτητική αγωγή / Φρενικοεξαίρεση / Πνευμοθώρακας /Πνευμοπεριτόναιο                                          679
Υγιεινοδιαιτητική αγωγή / Φαρμακευτική αγωγή / Πνευμοθώρακας /
Συμφυσιολυσία / Φρενικοεξαίρεση                                                                                                                          
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Περίληψη

Το βακτήριο Pasteurella multocida αποτελεί μια σπάνια αιτία βακτηριακής μηνιγγίτιδας. Μια
γυναίκα 54 ετών με κατοικίδιο σκύλο, προσήλθε στο Γ.Ν. Νίκαιας λόγω κεφαλαλγίας και επει-
σοδίων εμέτου. Υπεβλήθη σε οσφυονωτιαία παρακέντηση με ανάδειξη ΕΝΥ 14000 κυττάρων
με πολυμορφοπυρηνικό τύπο, σάκχαρο 14mg/dl και λεύκωμα 163,3 mg/dl. Στην καλλιέργεια
του ΕΝΥ απομονώθηκε Pasteurella spp. Στην ασθενή χορηγήθηκε συνδυασμένη αντιμικροβιακή
αγωγή με κεφτριαξόνη και αμπικιλλίνη με ταχεία βελτίωση της κλινικής εικόνας. Αν και σπάνια,
η P. multocida πρέπει να συνυπολογίζεται στους υπεύθυνους για μηνιγγίτιδα μικροοργανισμούς,
ιδίως σε ασθενείς με αναφερόμενη έκθεση σε ζώα.

Αλεξάνδρα Μπάκωση1, Μαρία Δημητρίου3, Στέλλα Αγγέλογλου2,  Μαρία Κιμούλη1, Μαρία Κουτράκη1,
Ιωάννης Μαρκάκης2, Ιωσήφ Παπαπαρασκευάς4, Παρασκευή Κάρλε1

1Μικροβιολογικό εργαστήριο ΓΝ Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων», 2Νευρολογική κλινική ΓΝ Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων»
3Μικροβιολογικό εργαστήριο ΕΑΝΠ «Μεταξά», 4Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μηνιγγίτιδα από Pasteurella multocida

Λέξεις κλειδιά
Pasteurella multocida, μηνιγγίτιδα, ζωονόσος

Υπεύθυνος αλληλογραφίας
Αλεξάνδρα Μπάκωση

Μικροβιολογικό Εργαστ., ΓΝ Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων»
Προποντίδος 16, Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς

Τηλ: 6948746641
e-mail: Alexiabakossi@yahoo.gr



144

Α. ΜΠΑΚΩΣΗ, Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Σ. ΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ, Μ. ΚΙΜΟΥΛΗ, Μ. ΚΟΥΤΡΑΚΗ, Ι. ΜΑΡΚΑΚΗΣ, Ι. ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, Π. ΚΑΡΛΕ

VOL. 63 • ISSUES 2-3, April-September 2018

Εισαγωγή

Η Pasteurella multocida μπορεί να καλλιεργηθεί από
τη στοματική κοιλότητα υγιών γατών και σκύλων ενώ
βρίσκεται και σε πολλά άλλα κατοικίδια, όπως βοοειδή,
ίππους, χοίρους, πρόβατα αλλά και σε άγρια ζώα όπως
λιοντάρια, πάνθηρες τάρανδους κτλ.1-3 Σε μερικά από
αυτά προκαλεί σοβαρές λοιμώξεις, όπως παστερέλλωση
και αιμορραγική σηψαιμία στα βοοειδή, χολέρα στα
πουλερικά, ατροφική ρινίτιδα στους χοίρους και πλευ-
ρίτιδα, πνευμονία, αποστήματα, χρόνια ρινίτιδα, μέση
ωτίτιδα και σηψαιμία στα κουνέλια του εργαστηρίου.
Από τις λοιμώξεις του ανθρώπου, οι περισσότερες
είναι τραυματικές και κυτταρίτιδα από δήγμα ή εκδορές
από ζώο.3,4 Οι τοπικές αυτές λοιμώξεις χαρακτηρίζονται
από γρήγορη εμφάνιση πόνου, ερυθήματος, εξοίδησης,
κυτταρίτιδας με ή χωρίς σχηματισμό αποστημάτων
και πυώδη ή οροαιματηρή έκκριση στη θέση του
τραύματος. Στο 30-40% των περιπτώσεων παρατηρείται
επιχώρια λεμφαδενίτιδα και είναι δυνατό να υπάρχουν
ή όχι συστηματικά σημεία λοίμωξης. Οι σοβαρές τοπικές
επιπλοκές (σηπτική αρθρίτιδα, οστεομυελίτιδα) τις πε-
ρισσότερες φορές ακολουθούν μετά από δήξεις από
γάτες, στις οποίες το τραύμα μπορεί να είναι βαθύ και
η δήξη ισχυρή ώστε να τραυματίσει τους υποκείμενους
ιστούς. Σε άτομα με υποκείμενες παθήσεις είναι δυνατό
να αναπτυχθούν σοβαρές τραυματικές λοιμώξεις που
απαιτούν εκτεταμένο χειρουργικό καθαρισμό. Ενίοτε
ο μικροοργανισμός αυτός μπορεί να βρεθεί σε τραύματα
που δεν σχετίζονται με δήξη από ζώα ή με εμφανή
επαφή με ζώα. Τραυματικές λοιμώξεις έχουν επίσης
συμβεί ως αποτέλεσμα λείξης από σκύλο ή γάτα ενός
ανοικτού ή μερικώς επουλωμένου τραύματος. Το βα-
κτήριο έχει απομονωθεί από έλκη κατάκλισης, περιο-
φθαλμικά αποστήματα και μετεγχειρητικές λοιμώξεις
κοιλιακών ή ορθοπεδικών χειρουργικών τραυμάτων.
Μερικές φορές η P. multocida είναι δυνατό να βρεθεί
στο ρινοφάρυγγα υγιών ατόμων που έρχονται σε
συχνή επαφή με ζώα. Οι ασθενείς με ανεπαρκή ανοσία,
ιδιαίτερα με νοσήματα του ήπατος (π.χ. κίρρωση),
συμπαγή νεοπλάσματα ή κακοήθεις νεοπλασίες του
αίματος είναι δυνατό να υποστούν μικροβιαιμία μετά
από τοπικές λοιμώξεις με το βακτήριο η οποία μπορεί
να οδηγήσει σε διασπορά της παστερέλλας και πρόκληση
πνευμονίας, μηνιγγίτιδας ή άλλων επιπλοκών. Η κλινική
εικόνα της μηνιγγίτιδας από P. multocida είναι όμοια
με της προκαλούμενης από άλλα βακτήρια με το ΕΝΥ
να είναι συνήθως πυώδες και να περιέχει Gram – αρ-
νητικά κοκκοβακτηρίδια. Λοιμώξεις του ΚΝΣ αναφέ-
ρονται (εκτός από ηλικιωμένα άτομα με υποκείμενες
παθήσεις) και σε βρέφη. Παρουσιάζεται κλινική περί-
πτωση βακτηριακής μηνιγγίτιδας από P. multocida
(χωρίς να έχει προκληθεί μικροβιαιμία) σε ασθενή με
κατοικίδιο σκύλο δίχως αναφερόμενο δήγμα από αυτό.

Περιγραφή περίπτωσης

Πρόκειται για γυναίκα ηλικίας 54 ετών που προσήλθε
στο ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας λόγω κε-
φαλαλγίας και επεισοδίων εμέτου, μετά από παρα-
πομπή ιδιώτη παθολόγου. Πιο συγκεκριμένα η
ασθενής ανέφερε από 4ημέρου κακουχία, έντονη
υπνηλία, δεκατική πυρετική κίνηση (έως 38°C), κεφα-
λαλγία συσφικτικού τύπου ινιακής χώρας και αμφι-
κροταφικά. Η κεφαλαλγία παρουσίασε ύφεση για μια
ημέρα με αιφνίδια επανεμφάνιση κατά την αφύπνιση
την προηγούμενη της εισαγωγής στην Νευρολογική
κλινική του νοσοκομείου μας, μεγάλης έντασης, συνε-
χούς διάρκειας, με συνοδά επεισόδια εμέτου. 

Λόγω της συνεχούς επιδείνωσης της κεφαλαλγίας
εξετάστηκε αρχικά από ιδιώτη παθολόγο ο οποίος
διαπίστωσε υπερτασική αιχμή (ΑΠ 220/120 mmHg)
την οποία αντιμετώπισε με χορήγηση φουροσεμίδης
και αυχενική δυσκαμψία, οπότε της συνέστησε να με-
ταβεί σε εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω αν-
τιμετώπιση και κλινικοεργαστηριακό έλεγχο τα οποία
πραγματοποίησε στο ΤΕΠ του νοσοκομείου μας. 

Κατά την αντικειμενική νευρολογική εξέταση δια-
πιστώθηκε αυχενική δυσκαμψία, χωρίς άλλο εστιακό
έλλειμμα και χωρίς διαταραχή του επιπέδου συνείδη-
σης. Διενεργήθηκε επείγουσα αξονική τομογραφία εγ-
κεφάλου με ανάδειξη ιγμορίτιδας και σφηνοειδίτιδας.
Υπεβλήθη σε οσφυονωτιαία παρακέντηση με ανά-
δειξη ΕΝΥ 14.000 κυττάρων με πολυμορφοπυρηνικό
τύπο, σάκχαρο 140 mg/dl και λεύκωμα 163,3 mg/dl.
Επιπλέον έγινε ΩΡΛ εκτίμηση χωρίς οξέα ευρήματα
μέσης ωτίτιδας και σύσταση για λήψη αντιβιοτικής
αγωγής και ρινικού εκνεφώματος. Εισήχθη στην κλι-
νική για περαιτέρω έλεγχο και αντιμετώπιση.

Η ασθενής αναφέρει από 10ημέρου ρινική συμφό-
ρηση, γενικευμένη αδυναμία και δεκατική πυρετική
κίνηση. Από το στενό οικογενειακό περιβάλλον ανα-
φέρεται ιογενής λοίμωξη του συζύγου χωρίς εμπύ-
ρετο και λοίμωξη ανώτερου αναπνευστικού
(αμυγδαλίτις) της εγγονής της με την οποία ήρθε σε
επαφή προ 15ημέρου. Από το λοιπό αναμνηστικό της,
η ασθενής έχει οιδήματα των κάτω άκρων, ιδίως στο
αριστερό. Αναφέρει ότι αυτό προϋπήρχε τα τελευταία
δύο χρόνια με επίταση των οιδημάτων κατά καιρούς.
Έχει διερευνήσει το γεγονός με καρδιολόγο και της
προτάθηκε να απευθυνθεί και σε αγγειολόγο χωρίς η
ίδια να έχει μέχρι τώρα εξεταστεί.

Από το ατομικό αναμνηστικό αναφέρεται ερυθη-
ματώδης λύκος και δερματομυοσίτιδα σε ηλικία 20
ετών την περίοδο μετά την πρώτη εγκυμοσύνη. Για τα
επόμενα 4 χρόνια έλαβε θεραπεία με κορτιζόνη και
τακτική παρακολούθηση ενώ στη συνέχεια διέκοψε
την αγωγή μετά από ιατρική σύσταση και επί απου-
σίας συμπτωματολογίας.



Αναφέρονται επίσης αρτηριακή υπέρταση διαγνω-
σθείσα το 2008 με λήψη φαρμακευτικής αγωγής,
έκτακτες συστολές και αρρυθμία, απόξεση πολύποδα
τραχήλου μήτρας το 2010 με αναφερόμενη βιοψία
αρνητική για κακοήθεια και ψηλαφητό ήπαρ κατά την
τακτική παρακολούθηση από ρευματολόγο. Από το
οικογενειακό ιστορικό αναφέρεται μητέρα με καρκίνο
μήτρας.

Η αντικειμενική νευρολογική εξέταση κατά την εί-
σοδο έδειξε τα εξής: Επαφή και επικοινωνία καλή, εγ-
κεφαλικές συζυγίες κ.φ., τενόντιες αντανακλάσεις:
εκλύονται ομότιμα σε άνω και κάτω άκρα, μυϊκή ισχύς
κ.φ., πελματιαία σε κάμψη άμφω, επιπολής - εν τω
βάθει αισθητικότητα κ.φ., παρεγκεφαλιδικές δοκιμα-
σίες κ.φ., στάση και βάδιση κ.φ., αυχενική δυσκαμψία.

Η ασθενής ετέθη άμεσα σε αντιμικροβιακή αγωγή
με κεφτριαξόνη 2gr x2, βανκομυκίνη 500mg x4 και
αμπικιλλίνη 3 gr x3. Χορηγήθηκε επίσης ενδοφλέβια
δεξαμεθαζόνη με αρχική δόση 4mg x3 επί τριήμερο
που ακολούθως διεκόπη σταδιακά. Από την ημέρα
της εισαγωγής παρέμεινε ουσιαστικά απύρετη ενώ η
κεφαλαλγία υφέθηκε ταχέως. Από τον εργαστηριακό
έλεγχο εισόδου εκτός από τους υψηλούς δείκτες
φλεγμονής, διεπιστώθησαν υψηλές τιμές γGT και για
το λόγο αυτό εστάλη υπερηχογράφημα άνω κοιλίας
που ανέδειξε ήπαρ 15 εκ. με λιπώδη διήθηση. Στη συ-
νέχεια η κλινική ενημερώθηκε από το μικροβιολογικό
εργαστήριο για ανεύρεση Gram αρνητικού κοκκοβα-
κτηριδίου στην καλλιέργεια του ΕΝΥ, το οποίο ταυτο-
ποιήθηκε με το αυτοματοποιημένο σύστημα Vitek 2
ως Pasteurella spp. Η τελική ταυτοποίηση πραγματο-
ποιήθηκε με την χρήση της τεχνικής 16S rRNA PCR
and Sequencing. Κατέστη δυνατός ο πολλαπλασια-
σμός και αλληλούχιση τμήματος 1.356 ζευγών βά-
σεων του γονίδιου του 16S rRNA. Η σύγκριση του
προϊόντος της αλληλούχισης στις βάσεις δεδομένων
GeneBank και EMBL απέδωσε 100% ομοιότητα με τις
κατατεθειμένες αλληλουχίες του είδους P. multocida.

Ελήφθησαν κ/ες αίματος και ούρων οι οποίες ήταν
αρνητικές. Η ασθενής παρέμεινε σε τριπλή αντιμικρο-
βιακή αγωγή για 10 ημέρες, απύρετη και σε καλή γε-
νική κατάσταση, οπότε και υπεβλήθη σε νέα
οσφυονωταία παρακέντηση από την οποία ανεδείχθη
σημαντική βελτίωση των παραμέτρων του ΕΝΥ με 135
κ.κ.χ. (λεμφοκύτταρα 85%), γλυκόζη 59mg/dl και λεύ-
κωμα 129,6mg/dl. Χρώση Gram: αρνητική για μικρο-
οργανισμούς. Καλλιέργεια ΕΝΥ: καμία ανάπτυξη.
Κυτταρολογική εκτίμηση ΕΝΥ: Στοιχεία φλεγμονής και
αρνητικό για κακοήθεια. Ανοσολογικός έλεγχος ΕΝΥ:
χωρίς παθολογικά ευρήματα. Από τον υπόλοιπο έλεγχο
σημειώνεται πως η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου
ανέδειξε παχυβλεννογονικές αλλοιώσεις ιγμορίων
άμφω και στον σφηνοειδή κόλπο καθώς και μεγάλες
υγρικές διηθήσεις αριστερών μαστοειδών κυψελών και

αριστερής τυμπανικής κοιλότητας. Ανευρέθησαν επί-
σης εστίες μικροαγγειοπάθειας στους μετωπιαίους λο-
βούς, την υποφλοιώδη λευκή ουσία και λιγότερο την
κεντρική λευκή ουσία άμφω ιδία αριστερά.

Τη 11η ημέρα από την είσοδο διεκόπη η λαμβανό-
μενη βανκομυκίνη ενώ η κεφτριαξόνη διεκόπη τελικά
μετά από 17 ημέρες από την εισαγωγή. Λόγω των συλ-
λογών στα ιγμόρεια άμφω πραγματοποιήθηκε παρα-
κέντηση. Τα δείγματα εστάλησαν για καλλιέργεια στην
οποία απομονώθηκαν Acinetobacte lwofii Citrobacter
freundii, Streptococcus mitis/oralis, Coagulase Negative
Staplylococcus. Συνεστήθη αγωγή με αμοξυκιλλίνη-
κλαβουλανικό επί 15ήμερο. Η ασθενής εξήλθε σε αρί-
στη γενική κατάσταση τη 19η ημέρα από την εισαγωγή
της με οδηγίες για εργαστηριακό επανέλεγχο και επα-
νεκτίμηση στην κλινική μετά από μια εβδομάδα.

Συζήτηση

Η Pasteurella απομονώθηκε αρχικά από τον Pasteur
σε αίμα πουλερικών με χολέρα το 1880.5 Πρόκειται για
Gram (-) αρνητικά, ακίνητα κοκκοβακτηρίδια. Μετά
από 24ωρη επώαση σε ατμόσφαιρα CO2, η P. multo-
cida αναπτύσσεται καλά στο σοκολατόχρωμο και το
SBA σχηματίζοντας λείες, διαμέτρου 0,5-2mm φαι-
όχρωμες, μη αιμολυτικές αποικίες ενώ δεν αναπτύσ-
σεται καθόλου στο MacConkey άγαρ. Δίνει θετικές τις
δοκιμασίες οξειδάσης, καταλάσης, ινδόλης και απο-
καρβοξυλίωση της ορνιθίνης ενώ είναι ουρεάση αρ-
νητική. Η P. multocida παράγει οξύ αλλά όχι αέριο, από
τη γλυκόζη, τη σουκρόζη και τη μαννιτόλη.6

Οι λοιμώξεις του ΚΝΣ από P. multocida είναι σπάνιες
και αναφέρονται κυρίως σε ηλικιωμένους με υποκεί-
μενες παθήσεις και σε βρέφη μετά από δήγματα και
αμυχές από ζώα ή απλή επαφή με αυτά όπως στην πα-
ραπάνω περίπτωση.7-9 Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις
μετάδοσης του βακτηρίου μέσω του σιέλου του ζώου
ενώ σε άλλες δεν αναφέρεται καν ύποπτη επαφή με
ζώα. Προϋπάρχουσες κρανιοεγκεφαλικές επεμβάσεις
συμβάλλουν στη μετάδοση του βακτηρίου από τα μο-
λυσμένα τραύματα και εκδήλωση μηνιγγίτιδας.5,10 Επί-
σης έχουν αναφερθεί περιστατικά μηνιγγίτιδας
νεογνών που είχαν μολυνθεί κατά τον τοκετό από το
γεννητικό σύστημα της μητέρας-φορέα.5

Η κλινική εικόνα της μηνιγγίτιδας που προκαλεί
είναι όμοια με της προκαλούμενης από άλλα βακτή-
ρια. Το κλινικό φάσμα των λοιμώξεων του ανθρώπου
από P. multocida είναι μεγάλο: τραυματικές λοιμώξεις
και κυτταρίτιδα (πιο συχνά), σηπτική αρθρίτιδα, οστε-
ομυελίτιδα, λοιμώξεις αναπνευστικού συστήματος,
σήψη και μικροβιαιμία, ενδοκαρδίτιδα, λοιμώξεις
ΚΝΣ, οφθαλμικές, ενδοκοιλιακές, γυναικολογικές λοι-
μώξεις και ουρολοιμώξεις.4,11,12,13
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Οι τοπικές τραυματικές λοιμώξεις του ανθρώπου
αφορούν δήξεις και εκδορές από γάτες ή δήξεις από
σκύλους. Τα συμπτώματά τους είναι πόνος, ερύθημα ,
εξοίδηση, κυτταρίτιδα με ή χωρίς σχηματισμό απο-
στημάτων και πυώδη ή οροαιματηρή έκκριση στη
θέση του τραύματος.

Οι λοιμώξεις οστών και αρθρώσεων οφείλονται σε
ενοφθαλμισμό του βακτηρίου στα οστά και τις αρθρι-
κές σχισμές κατά τον τραυματισμό με δήξη, σε αιμα-
τογενή διασπορά στις αρθρικές σχισμές ή σε κατά
συνέχεια ιστών εξάπλωσή του από γειτονική κυτταρί-
τιδα. Η σηπτική αρθρίτιδα πολλές φορές σχετίζεται με
προυπάρχουσα αρθροπάθεια, ρευματοειδή αρθρίτιδα
και χρήση κορτικοστεροειδών. Η οστεομυελίτιδα είναι
δυνατό να προκληθεί με άμεση επέκταση της λοίμω-
ξης των μαλακών μορίων ή με τραυματικό ενοφθαλ-
μισμό του βακτηρίου στο περιόστεο κατά τη δήξη.

Η P. multocida μπορεί να υπάρχει ως συμβιωτικό
βακτήριο στο ανώτερο και το κατώτερο αναπνευστικό
σύστημα ή να βρεθεί ως αίτιο επιγλωττίτιδας, πνευ-
μονίας, εμ[υήματος, πνευμονικού αποστήματος, συν-
δρόμου αναπνευστικής δυσχέρειας των ενηλίκων,
βρογχίτιδας, παραρρινοκολπίτιδας, αμυγδαλίτιδας και
μέσης ωτίτιδας κυρίως σε όσους έχουν κάποιο προ-
υπάρχον πρόβλημα του ανώτερου ή κατώτερου ανα-
πνευστικού συστήματος. Η πνευμονία που προκαλεί-
ται είναι ύπουλη ή χαρακτηρίζεται από απότομη
εγκατάσταση πυρετού, κακουχίας, δύσπνοιας και
πλευριτικού πόνου.

Η ενδοκαρδίτιδα, αν και σπάνια, έχει υποξεία κλι-
νική εικόνα και αφορά συνήθως ασθενείς χωρίς υπο-
κείμενη ή προυπάρχουσα καρδιοπάθεια αλλά με ιστο-
ρικό επαφής με γάτα ή σκύλο και υποκείμενης
πάθησης όπως κίρρωση.

Οι οφθαλμικές λοιμώξεις περιλαμβάνουν επιπεφυ-
κίτιδα και περιοφθαλμικό απόστημα με κυτταρίτιδα,
κερατίτιδα και ενδοφθαλμίτιδα. Η κερατίτιδα και τα
έλκη του κερατοειδούς συνήθως δημιουργούνται από
λύσεις της συνέχειας του κερατοειδούς λόγω αμυχών
από γάτα ή σκύλο και μπορεί να καταλήξουν σε σο-
βαρή απώλεια της οπτικής οξύτητας και εξόρυξης του
οφθαλμού.

Σήψη και μικροβιαιμία είναι δυνατό να συμβούν με
διασπορά του βακτηρίου από τοπικό τραύμα (από
δήξη) ή να αρχίσουν από άλλη εντοπισμένη λοίμωξη
και παρατηρούνται κυρίως σε υποκείμενη ηπαττοπά-
θεια ή άλλη νόσο. Επίσης στη μικροβιαιμία η αιματο-
γενής διασπορά μπορεί να οδηγήσει σε μηνιγγίτιδα,
πνευμονία, σηπτική αρθρίτιδα και άλλες επιπλοκές.

Ενδοκοιλιακές λοιμώξεις συμβαίνουν σπάνια και
αφορούν κυρίως ασθενείς με υποκείμενες παθήσεις
όπως κίρρωση και νεοπλασίες.

Μερικές φορές η P. multocida είναι δυνατο να αποι-
κίσει το κατώτερο γυναικείο γεννητικο σύστημα και

να προκαλέσει, όταν υπάρχει υποκείμενη πάθηση, λοί-
μωξη των γεννητικών οργάνων, σαλπιγγωοθηκικό
απόστημα, ενδομητρίτιδα, σηπτική έκτρωση, χοριοα-
μνιονίτιδα με νεογνική σήψη, πνευμονία και μηνιγγί-
τιδα. Η παθογένεια του είδους δεν είναι απόλυτα
αποσαφηνισμένη. Μερικά στελέχη έχουν έλυτρο με
βάση το οποίο έχουν περιγραφεί πέντε ομάδες στελε-
χών , οι A,B,D,E, και F που μπορούν μα διαιρεθούν
στους σωματικούς ορότυπους 1-16. Τα περισσότερα
στελέχη που απομονώνονται από τον άνθρωπο ανή-
κουν στις ομάδες ελύτρου Α και σε μικρότερη αναλο-
γία D. Τα στελέχη που προκαλούν ατροφική ρινίτιδα
στους χοίρους, παράγουν μια δερματονεκρωτική το-
ξίνη που προκαλεί νέκρωση δέρματος και διαμορφώ-
νει την ανοσολογική απάντηση.13 Τοξίνη παράγουν
κυρίως οι ελυτρικοί τύποι A και D και το γονίδιό της
βρίσκεται σε σταθερή περιοχή του χρωμοσώματος
της P. multocida. Ο ρόλος της δερματονεκρωτικής το-
ξίνης στη νόσο του ανθρώπου δεν είναι γνωστός. Τα
στελέχη της P. multocida που απομονώνονται από κλι-
νικά δείγματα παράγουν λιπάσες που και αυτές ενδέ-
χεται να αποτελούν παράγοντες της λοιμογόνου
δύναμης του βακτηρίου. Άλλοι παράγοντες είναι οι
μηχανισμοί που εμπλέκονται στην πρόσληψη σιδή-
ρου και που επιτρέπουν την επιβίωσή της από την
άμυνα του ξενιστή, η λιποπολυσακχαριδική της μεμ-
βράνη που την κάνει ανθεκτική στο συμπλήρωμα του
ορού, ορισμένα συστατικά της επιφανείας της που επι-
τρέπουν την προσκόλληση και τέλος τα ένζυμα της
μεσοκυττάριας ουσίας της που διευκολύνουν τον
αποικισμό και την διασπορά.13

Τα στελέχη της παρουσιάζουν ευαισθησία σε διά-
φορα αντιβιοτικά: πενικιλλίνη, αμπικιλλίνη, αμπικιλ-
λινη/κλαβουλανικό οξύ, πενικιλλίνες και κεφαλοσπο-
ρίνες ευρέος φάσματος, τετρακυκλίνη και χλωραμ-
φαινικόλη.12-14 Αρκετά σπάνια παρατηρείται αντοχή
του βακτηρίου στην πενικιλλίνη η οποία οφείλεται σε
μεταβιβαζόμενη από πλασμίδιο παραγωγή β-λακτα-
μάσης.21,22

Στην περίπτωσή μας η ασθενής δεν έχει ιστορικό
δήξης από ζώο και άρα η εργασία αυτή συμφωνεί με
τη διεθνή βιβλιογραφία όπου αναφέρεται πως η απλή
επαφή με τα ζώα είναι ο βασικότερος παράγοντας κιν-
δύνου για ανάπτυξη μηνιγγίτιδας.23 Επιπλοκές μπορεί
να συμβούν σε 37,5% των περιπτώσεων με πιο συχνές
την απώλεια ακοής, τον υδροκέφαλο, το εγκεφαλικό
απόστημα την υπερτονία και ημιπάρεση. Η θνητότητα
της μηνιγγίτιδας από P. multocida είναι υψηλή (30%,
για τους ηλικιωμένους 63% και για τα παιδιά
8,3%)5,15,16,,17,18,19,20,21,22,23,24 και για αυτό πρέπει πάντα να
συνυπολογίζεται στους υπεύθυνους για μηνιγγίτιδα
μικροοργανισμούς, ιδίως σε ασθενείς με αναφερό-
μενη έκθεση σε ζώα.
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Summary

Meningitis caused by Pasteurella multocida

Alexandra Bakossi1, Maria Demetriou3, Stella Ageloglou2, Maria Kimouli1, Maria Koutraki1,
Ioannis Markakis2, Joseph Papaparaskevas4, Paraskevi Karle1

1Laboratory of Microbiology GN Nikaia “Agios Panteleimon”
2Neurological clinic Department GN Nikaia “Agios Panteleimon”
3Laboratory of Microbiology “Metaxa” Anticancer Hospital
4Department of Microbiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Greece

Pasteurella multocida is a rare cause of bacterial meningitis. A 54 year old woman with a domestic
dog, was admitted to the General Hospital of Nikea, with headache and vomiting. Lumbar punc-
ture revealed cloudy fluid, 14000 cells/mm3 (90% polymorphonuclear), glucose 14mg/dl and
protein 163,3mg/dl. In CSF culture, Pasteurella muldocida was identified. Treatment with ceftri-
axone and ampicillin was successful. Although being a rare pathogen, P. multocida should be
considered as a potential cause of meningitis particularly in patients with animal exposure.
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Pasteurella multocida, meningitis, zoonosis
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Γενικά στοιχεία - Σκοπός του περιοδικού
Το Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας είναι
η επίσημη τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Μικρο-
βιολογικής Εταιρείας, με σκοπό τη συνεχή εκπαί-
δευση των Βιοπαθολόγων, Κλινικών Μικροβιολό-
γων, αλλά και κάθε επιστήμονα που ασχολείται με
την εργαστηριακή και κλινική ιατρική.

Κύρια επιδίωξη είναι η δημοσίευση μελετών στην
Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα που αφορούν
όλους τους τομείς της Κλινικής Μικροβιολογίας (Βα-
κτηριολογία, Παρασιτολογία, Μυκητολογία, Ιολο-
γία), αλλά και τις λοιπές εξειδικεύσεις της Ιατρικής
Βιοπαθολογίας (Εργαστηριακή Αιματολογία-Αιμο-
δοσία, Ιατρική Βιοχημεία και Ανοσολογία).

Πρόσβαση στο περιοδικό
Η πρόσβαση στο περιοδικό γίνεται με ηλεκτρονικό
τρόπο, σε όλα τα μέλη της Ελληνικής Μικροβιολο-
γικής Εταιρίας, μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικής
Μικροβιολογικής Εταιρίας (www.hms.org.gr).

Διαδικασία υποβολής προς δημοσίευση
Τα άρθρα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο www.hms.org.gr
(Περιοδικό/Ηλεκτρονική Υποβολή Άρθρων). Χειρό-
γραφα που παραλαμβάνονται με το ταχυδρομείο,
ανεξάρτητα της ύπαρξης ή όχι ηλεκτρονικού αρχείου,
δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Το υποβαλλόμενο
άρθρο θα πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή-δή-
λωση του υπεύθυνου συγγραφέα που να βεβαιώνει
ότι όλοι οι συγγραφείς έχουν διαβάσει και συμφωνούν
με την υποβολή του χειρογράφου και ότι το άρθρο
ή ένα σημαντικό μέρος αυτού δεν έχει δημοσιευθεί
ή υποβληθεί για δημοσίευση κάπου αλλού. Επίσης
θα πρέπει να αναφέρεται κάθε σύγκρουση συμφε-
ρόντων όλων των συγγραφέων. Κατά την παραλαβή,
το άρθρο ελέγχεται για την πληρότητα και στη συ-
νέχεια αποστέλλεται απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα
στον υπεύθυνο για αλληλογραφία συγγραφέα.

Είδη άρθρων προς δημοσίευση
Στο περιοδικό δημοσιεύονται οι παρακάτω κατηγο-
ρίες άρθρων:

Ερευνητικές εργασίες: Περιέχουν αποτελέσματα
εργαστηριακών, επιδημιολογικών ή κλινικών μελε-
τών προοπτικού ή αναδρομικού χαρακτήρα που
δημοσιεύονται για πρώτη φορά. Η έκταση του κει-
μένου χωρίς τη βιβλιογραφία δεν πρέπει να υπερ-
βαίνει τις 5.000 λέξεις.

Βραχείες δημοσιεύσεις: Έχουν την γενική δομή
των ερευνητικών εργασιών, όμως έχουν μικρότερο
μέγεθος έως 1.800 λέξεις και έως 15 βιβλιογραφικές
αναφορές. Αφορούν μελέτες που δεν δικαιολογούν
την έκταση μιας πλήρους ερευνητικής εργασίας. Η
Συντακτική Επιτροπή, μετά από πρόταση των εκά-
στοτε κριτών, διατηρεί το δικαίωμα να συστήσει
στους συγγραφείς να μετατρέψουν μια πλήρη ερευ-
νητική εργασία σε βραχεία δημοσίευση, εφόσον,
κατά την κρίση τους, δεν δικαιολογείται η έκταση
που έχει δοθεί. Οι συγγραφείς μπορούν επίσης να
υποβάλλουν εργασίες που έχουν εξαρχής τη μορφή
βραχειών δημοσιεύσεων.

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Αποτελούν νέες ή
πολύ σπάνιες περιπτώσεις νοσημάτων, σπάνιες εκ-
δηλώσεις, εφαρμογή νέων διαγνωστικών κριτη-
ρίων ή νέων θεραπευτικών μεθόδων. Η έκταση του
κυρίως κειμένου να μην υπερβαίνει τις 1.500 λέξεις
και η βιβλιογραφία να μην υπερβαίνει τις 15 παρα-
πομπές.

Ανασκοπήσεις: Αναλύονται σύγχρονα ιατρικά
θέματα, στα οποία παρουσιάζονται οι πρόσφατες
εξελίξεις ή αναφέρονται τα συμπεράσματα σειράς
ερευνητικών μελετών των συγγραφέων. Οι ανασκο-
πήσεις γράφονται από έναν ή περισσότερους συγ-
γραφείς, ανάλογα με τη θεματολογία τους. Η έκταση
του κυρίως κειμένου να μην υπερβαίνει τις 10.000
λέξεις και η βιβλιογραφία τις 100 παραπομπές.

Επιστολές προς την Σύνταξη: Περιέχουν κρίσεις
ή παρατηρήσεις για δημοσιευμένες μελέτες κ.λπ. Η
έκτασή τους να μην υπερβαίνει τις 500 λέξεις και η
βιβλιογραφία τις 5 αναφορές.

Άρθρα της Σύνταξης: Σύντομα άρθρα σχολια-
σμού ή κρίσης επίκαιρων θεμάτων, τα οποία γρά-
φονται μετά από πρόσκληση της συντακτικής

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Οδηγίες προς τους συγγραφείς
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επιτροπής. Η έκτασή τους να μην υπερβαίνει τις
1.000 λέξεις και η βιβλιογραφία τις 10 αναφορές.

Ορισμός συγγραφέα άρθρου
Ως συγγραφέας ενός άρθρου ορίζεται ένα άτομο
που έχει συνεισφέρει στον σχεδιασμό ή στην εκτέ-
λεση της συγκεκριμένης έρευνας που παρουσιάζει
το άρθρο, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεθνούς
Επιτροπής Συντακτών Ιατρικών Περιοδικών (ICMJE):
[http://www.icmje.org/ethical_1author.html]. Το πε-
ριοδικό θεωρεί όλους τους συγγραφείς, ανεξάρτητα
της σειράς τους, ως φέροντες εξίσου την πλήρη ευ-
θύνη ενός άρθρου, συμπεριλαμβανομένου και του
ορισμού του τίτλου και της σειράς των υπολοίπων
συγγραφέων. Άτομα που παρεχώρησαν προς χρήση
εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό, κλινικά ή πρότυπα στε-
λέχη, αναλώσιμα ή αντιδραστήρια, έδωσαν οικο-
νομική βοήθεια μέσω δημόσιας ή ιδιωτικής χρημα-
τοδότησης, ή συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια, δεν
μπορούν να θεωρηθούν ότι πληρούν τα κριτήρια
του συγγραφέα. Επίσης τα κριτήρια αυτά δεν πλη-
ρούν άτομα που σχολίασαν, ή διόρθωσαν ή παρεί-
χαν συμβουλές κατά τη διαδικασία της συγγραφής
μέρους ή όλου του άρθρου. Αυτά τα άτομα μπο-
ρούν να αναφερθούν στο κεφάλαιο των ευχαρι-
στιών. Ομάδες εργασίας μπορεί να αναφερθούν ως
συγγραφείς, εφόσον όλα τα μέλη που αποτελούν
την ομάδα πληρούν τα κριτήρια που αναφέρθηκαν
πιο πάνω. Τέλος, αναφέρεται ρητά ότι ο τίτλος του
συγγραφέα δεν μπορεί να αποδοθεί «τιμής ένεκεν»
λόγω θέσης. Τυχόν διαφωνίες που ανακύψουν σχε-
τικά με την απονομή του τίτλου του συγγραφέα ή
την σειρά των συγγραφέων σε ένα άρθρο, θα ση-
μαίνουν αυτόματα την αναστολή της διαδικασίας
κρίσης, έως ότου αυτά λυθούν, είτε από το σύνολο
των συγγραφέων, ή από την αρμόδια επιτροπή βι-
οηθικής και δεοντολογίας του ιδρύματος προέλευ-
σης του άρθρου.

Ευχαριστίες
Τα άτομα στο κεφάλαιο των ευχαριστιών θα πρέπει
να έχουν εγκρίνει την συμμετοχή τους σε αυτό. Για
υλικό που έχει δημοσιευθεί με οποιοδήποτε άλλο
τρόπο και υπόκειται σε περιορισμό πνευματικής
ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων (copyright) θα πρέπει
να αναφερθεί αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο
αυτό αποκτήθηκε και πως δόθηκε η άδεια. Κάθε οι-
κονομική βοήθεια, είτε δημόσια είτε ιδιωτική θα
πρέπει να αναφέρεται ρητά.

Σύγκρουση συμφερόντων
Όλοι οι συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρουν στο
άρθρο κάθε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, σχε-
τικά με την υπό δημοσίευση μελέτη, σύμφωνα με
τις οδηγίες της Διεθνούς Επιτροπής Συντακτών Ια-
τρικών Περιοδικών (ICMJE):
[http://www.icmje.org/ethical_4conflicts.html]. Θα
πρέπει να αναφέρεται κάθε χρηματοδότηση που θα
μπορούσε να οδηγήσει ή να υπονοήσει κατευθυνό-
μενη εξαγωγή συμπερασμάτων, όπως επίσης κάθε
οικονομική δραστηριότητα που μπορεί να έχει
σχέση με την μελέτη (π.χ. και όχι περιοριστικά, προ-
ηγούμενη κατοχή μετοχών ή συμμετοχή σε Διοικη-
τικά Συμβούλια ή λήψη χρηματοδότησης για
ομιλίες από εταιρία της οποίας τα προϊόντα ελέγ-
χονται στην συγκεκριμένη μελέτη, κ.λπ.). Η μη
ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων θα πρέπει επί-
σης να αναφέρεται. Εδώ σημειώνεται ότι οι λεπτο-
μέρειες της σύγκρουσης συμφερόντων δεν
δημοσιεύονται μαζί με το άρθρο, αλλά παραμένουν
στην Συντακτική Επιτροπή υπό αυστηρή εχεμύθεια.
Στο άρθρο δημοσιεύεται μια γενικόλογη φράση,
π.χ. «Ο συγγραφέας Χ.Χ έλαβε ενίσχυση από την εται-
ρία Ψ.Ψ. για ερευνητικούς σκοπούς, ή για ομιλίες σε συ-
νέδρια κ.λπ.». Αποτυχία της συμμόρφωσης με αυτή
την οδηγία θα οδηγεί σε επιστροφή του άρθρου για
συμπλήρωση, πριν την επιστημονική κρίση. Σε πε-
ρίπτωση που εκ των υστέρων αποκαλυφθεί σύγ-
κρουση συμφερόντων που δεν δηλώθηκε, η
συντακτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να το
αναφέρει σε επόμενο τεύχος με την μορφή «Ο συγ-
γραφέας Χ.Χ. δεν δήλωσε πιθανή σύγκρουση συμφε-
ρόντων, σχετικά με το άρθρο Ζ.Ζ. και την εταιρία Ψ.Ψ.».

Οδηγίες σύνταξης άρθρων
Για τη σύνταξη των άρθρων το περιοδικό ακολου-
θεί τις υποδείξεις της Διεθνούς Επιτροπής Συντα-
κτών Ιατρικών Περιοδικών (ICMJE):
[http://www.icmje.org/urm_main.html]. Αποτυχία
των συγγραφέων να συμμορφωθούν με τις οδηγίες
μπορεί να σημαίνει επιστροφή του άρθρου, πριν
την κρίση, για διόρθωση και εκ νέου υποβολή. Το
χειρόγραφο, με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογι-
στή και λογισμικού επεξεργασίας κειμένου, δακτυ-
λογραφείται σε μορφοποίηση μεγέθους σελίδας Α4
(212 x 297 mm) με περιθώρια εκατέρωθεν τουλά-
χιστον 2,5 cm, σε διπλό διάστημα και με συνεχή
αρίθμηση σειρών στο αριστερό περιθώριο (Μενού:
Διάταξη σελίδας/Αρίθμηση γραμμών/Συνεχόμενη
αρίθμηση).



Οι ερευνητικές εργασίες, οι βραχείες δημοσιεύ-
σεις και οι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις θα πρέπει
να έχουν την ίδια κοινή δομή και να περιλαμβάνουν
τα εξής τμήματα, σε ένα ενιαίο αρχείο κειμένου
(word, text, ή άλλο): τη σελίδα τίτλου, την ελληνική
περίληψη με τις λέξεις κλειδιά, την αγγλική περί-
ληψη με τις λέξεις κλειδιά στα αγγλικά, το κυρίως
κείμενο, τις ευχαριστίες, τη δήλωση σύγκρουσης
συμφερόντων, τη δήλωση άδειας από την αρμόδια
Επιτροπή Βιοηθικής ή/και τον ΕΟΦ (εφόσον απαι-
τείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για
ερευνητικές εργασίες παρεμβατικού τύπου), τη βι-
βλιογραφία, τους πίνακες και τις λεζάντες των εικό-
νων. Οι εικόνες θα πρέπει να υποβάλλονται σε
ξεχωριστά αρχεία, σύμφωνα με τις οδηγίες που
ακολουθούν.

Η σελίδα τίτλου αποτελεί την πρώτη σελίδα του
άρθρου και περιλαμβάνει: (α) τον τίτλο του άρθρου,
στον οποίο δεν επιτρέπονται συντμήσεις λέξεων,
(β) τα ονόματα των συγγραφέων (πλήρες όνομα και
επώνυμο), (γ) το εργαστήριο ή την κλινική και το νο-
σοκομείο ή το ίδρυμα από το οποίο προέρχεται η
εργασία, (δ) την πλήρη διεύθυνση του υπεύθυνου
για την αλληλογραφία συγγραφέα, συμπεριλαμβα-
νομένου ενός αριθμού τηλεφώνου και μιας ενερ-
γούς διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
(e-mail) και (ε) βραχύ τίτλο όχι μεγαλύτερο από 40
γράμματα με τα διαστήματα. Όλες οι παραπάνω
πληροφορίες θα πρέπει να αναφέρονται στην Ελ-
ληνική γλώσσα και στη συνέχεια και στην Αγγλική
γλώσσα.

Η περίληψη θα πρέπει να έχει έκταση 250–400
λέξεις (εκτός από τις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις
που θα έχει έκταση έως 250 λέξεις), στην Ελληνική
και την Αγγλική γλώσσα και θα πρέπει να χωρίζεται
σε 4 παραγράφους (Σκοπός, Υλικό-Μέθοδος, Απο-
τελέσματα, Συμπεράσματα). Κάτω από την περί-
ληψη θα πρέπει να αναφέρονται οι λέξεις κλειδιά
(3-6) στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα, που
πρέπει να αντιστοιχούν στους διεθνείς όρους του
Index Medicus και να αποδίδονται στα Ελληνικά
σύμφωνα με το ΙΑΤΡΟΤΕΚ (MeSH-Hellas-Βιοϊατρική
Ορολογία).

Το κυρίως κείμενο θα πρέπει να χωρίζεται στα
τμήματα: Εισαγωγή, Υλικό και μέθοδοι, Αποτελέ-
σματα, Συζήτηση, εκτός από τις ενδιαφέρουσες πε-
ριπτώσεις που θα πρέπει να αποτελούνται από τα

τμήματα: Εισαγωγή, Περιγραφή περίπτωσης, Σχό-
λιο ή Συζήτηση. Στο Υλικό και Μέθοδοι περιγρά-
φεται λεπτομερώς ο τρόπος επιλογής του υλικού ή
των ασθενών, καθώς και οι μέθοδοι που εφαρμό-
σθηκαν, ώστε η έρευνα να μπορεί να αναπαραχθεί
από ερευνητές που επιθυμούν την εφαρμογή της.
Σε περιπτώσεις ερευνών που αφορούν σε ανθρώ-
πους, πρέπει να διευκρινίζεται ότι τηρήθηκε η Δια-
κήρυξη του Ελσίνκι (1975) και θα πρέπει να αναφέ-
ρεται εάν η μελέτη έχει λάβει έγκριση από την
αντίστοιχη Επιτροπή Βιοηθικής και Δεοντολογίας.
Στα αποτελέσματα θα πρέπει να αναφέρονται ανα-
λυτικά τα αποτελέσματα με μορφή κειμένου ή πι-
νάκων (όσο πιο συνοπτικά γίνεται, χωρίς επαναλή-
ψεις). Στη συζήτηση μπορεί να γίνει σύγκριση με
τα αποτελέσματα άλλων εργασιών και να αναφέ-
ρονται τα συμπεράσματα, τα οποία προκύπτουν
από τα αποτελέσματα της μελέτης. Ανάλογα με το
μέγεθος του άρθρου μπορεί να γίνει σύντμηση των
κεφαλαίων των αποτελεσμάτων και της συζήτησης
σε ένα κεφάλαιο (Αποτελέσματα-Συζήτηση).

Οι ευχαριστίες θα πρέπει να απευθύνονται σε
άτομα με ουσιαστική συμβολή στην πραγματοποί-
ηση της έρευνας, όπως προαναφέρθηκε πιο πάνω.

Η δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων θα πρέ-
πει να είναι αναλυτική για όλους τους συγγραφείς.

Η δήλωση έγκρισης από την αρμόδια Επιτροπή
Βιοηθικής ή τον ΕΟΦ (για μελέτες που αυτό απαι-
τείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, π.χ. με-
λέτες παρεμβατικού τύπου, με ασθενείς, μελέτες
ασθενών-μαρτύρων, κ.λπ.) θα πρέπει να περιλαμ-
βάνει τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία
έγκρισης. Καθίσταται σαφές ότι δεν μπορεί να δη-
μοσιευθεί μελέτη για την οποία οι συγγραφείς ζή-
τησαν αναδρομικά έγκριση για εργασίες που ήδη
είχαν γίνει. Οι επιδημιολογικές μελέτες, οι εργασίες
ελέγχου της μικροβιακής αντοχής, οι συγκρίσεις ερ-
γαστηριακής μεθοδολογίας και οι παρουσιάσεις πε-
ριστατικών αποτελούν είδη ερευνητικών εργασιών
που δεν απαιτούν παρόμοια έγκριση.

Στη βιβλιογραφία ακολουθείται το διεθνές σύ-
στημα Vancouver. Επειδή η αναπαραγωγή των άρ-
θρων από τις ιστοσελίδες ανεύρεσης δεν μεταφέρει
απόλυτα όλα τα τυπογραφικά στοιχεία (π.χ. ειδικά
γράμματα) οι συγγραφείς για να εξασφαλίσουν την
ορθή απόδοση των αναφορών θα πρέπει να ανα-
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τρέχουν στο τυπωμένο κείμενο, είτε σε έντυπη, είτε
σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία .pdf). Όλοι οι συγ-
γραφείς ενός άρθρου θεωρούνται από κοινού υπεύ-
θυνοι για την σωστή αναπαραγωγή των βιβλιογρα-
φικών αναφορών του άρθρου και η συντακτική
ομάδα του περιοδικού δεν ελέγχει την τυπογραφική
ακρίβειά τους. Κόστος διόρθωσης λάθους αναφο-
ράς που τυχόν ζητηθεί από τρίτο άτομο μετά την
τελική εκτύπωση του τεύχους του περιοδικού, επι-
βαρύνει εξ ολοκλήρου τους συγγραφείς. Η αρίθ-
μηση των αναφορών στο κείμενο γίνεται με την
σειρά που αναφέρονται στο κείμενο, με αραβικούς
αριθμούς, ως εκθέτες, μετά τα σημεία στίξης (π.χ.:
η συγκεκριμένη παρατήρηση έχει αναφερθεί αρχικά
από τους Jones και συν.4 και έχει επιβεβαιωθεί και
από άλλες μελέτες.5,7,8-12).

Άρθρα περιοδικών δημοσιευμένα: Γράφονται τα
επώνυμα των συγγραφέων και τα αρχικά του ονό-
ματος χωρίς τελείες, στην συνέχεια το περιοδικό
στην συντετμημένη του μορφή με πλάγια γράμ-
ματα, στην συνέχεια το έτος, ο αριθμός τόμου
(χωρίς τον αριθμό τεύχους σε παρένθεση) και οι σε-
λίδες (π.χ. Klotz SA, Penn CC, Negvesky GJ, Butrus
SI. Fungal and parasitic infections of the eye. Clin
Microbiol Rev 2000; 13:662-685). Όταν οι συγγρα-
φείς είναι περισσότεροι από έξι, αναγράφονται τα
πρώτα έξι ονόματα και ακολουθεί η λέξη “et al.” με
πλάγια γράμματα, ή «και συν.» για ελληνικό άρθρο
(π.χ. Garcia HH, Herrera G, Gilman RH, Tsang VC, Pil-
cher JB, Diaz JF et al. Discrepancies between cere-
bral computed tomography and western blot in the
diagnosis of neurocysticercosis. Am J Trop Med Ηyg
1994; 50:152-157). Σε περίπτωση αναφοράς ονομά-
των συγγραφέων στο κείμενο, αναγράφεται μόνο
το επώνυμό τους. Εάν οι συγγραφείς είναι δύο, με-
ταξύ των επωνύμων τοποθετείται η λέξη “and” ή
«και» (για ελληνική δημοσίευση). Αν το άρθρο είναι
ανυπόγραφο, στη θέση των ονομάτων των συγγρα-
φέων αναφέρεται “Anonymous” ή  «Ανώνυμος» (για
ελληνική δημοσίευση). Για τα ηλεκτρονικά περιοδικά
που δεν έχουν σελιδοποίηση, ή όπου αυτό επίσης
είναι εφικτό, μετά την συντομογραφία του τίτλου του
περιοδικού θα πρέπει να αναφέρεται ο κωδικός DOI
(Digital Object Identifier) (π.χ. Kalil AC. Is cefepime safe
for clinical use? A Bayesian viewpoint. J Antimicrob Ch-
emother 2011; doi: 10.1093/jac/ dkr 138).

Άρθρα περιοδικών υπό δημοσίευση: Αφορά
άρθρα που έχουν γίνει αποδεκτά και εκκρεμεί η τε-
λική δημοσίευσή τους. Ακολουθείται η προηγούμενη
οδηγία και μετά την συντομογραφία του περιοδικού

αναγράφεται “in press” ή «υπό δημοσίευση». Εάν
κατά την διάρκεια της διαδικασίας κρίσης το άρθρο
τελικά δημοσιευθεί, οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι
για την ανανέωση της αναφοράς με τα στοιχεία του
περιοδικού (τεύχος, σελίδες ή νούμερο DOI).

Σύγγραμμα: αναφέρονται το όνομα του συγγρα-
φέα, ο τίτλος, ο αριθμός της έκδοσης (αν υπάρχουν
περισσότερες από μία), ο εκδότης, ο τόπος έκδο-
σης, το έτος και οι σελίδες της αναφοράς. Για τα κε-
φάλαια βιβλίων αναφέρεται επιπλέον μετά το
όνομα του εκδότη και ο τίτλος του βιβλίου (π.χ. Grif-
fiths WD. Old world cutaneous leishmaniasis. In: Pe-
ters W, Killick-Kendrick R (eds). The leishmaniases in
biology and medicine. Vol. II. London, Academic
Press, 1987:617-636).

Εργασίες υπό μορφή ανακοινώσεων σε συνέδρια
(προφορικές ή ανηρτημένες), δεν περιλαμβάνονται
στην βιβλιογραφία, αλλά μπορεί να παρατίθενται
σε παρένθεση στο κείμενο, εφόσον δεν έχουν πα-
ρέλθει πάνω από δύο έτη από την παρουσίασή
τους, αναφέροντας το όνομα του πρώτου συγγρα-
φέα, το συνέδριο και την σελίδα του τόμου πρακτι-
κών (π.χ. Juncosa B et al, XVII Lancefield Internatio-
nal Symposium on Streptococci & Streptococcal
Diseases, Porto Heli, Greece, 2008, pp63 ). Με πα-
ρόμοιο τρόπο θα πρέπει να αναγράφονται και οι
αναφορές σε ιστοσελίδες, όπου επιπλέον θα πρέπει
να αναφέρεται και η ημερομηνία της τελευταίας
επίσκεψης και ελέγχου από τους συγγραφείς (π.χ.
http://www.mednet.gr/whonet, τελευταία επί-
σκεψη, 1η Μαΐου 2013).

Οι φωτογραφίες, τα σχήματα, τα διαγράμματα
κ.λπ. ονομάζονται ως εικόνες (εφόσον είναι φωτο-
γραφίες) ή γραφήματα (εφόσον είναι σχέδια), ανα-
φέρονται στα σημεία του κειμένου όπου αντιστοι-
χούν και αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς
(εικόνα 1, εικόνα 2, κ.ο.κ.). Υποβάλλονται ηλεκτρο-
νικά ως ανεξάρτητα αρχεία εικόνων (JPEG, TIFF, EPS,
κλπ.) στην υψηλότερη δυνατή ανάλυση (το λιγότερο
300 dpi για ασπρόμαυρες ή έγχρωμες φωτογραφίες
και 600 dpi για γραφήματα που περιέχουν σχέδια
και γράμματα) και όχι ενσωματωμένα στο αρχείο
κειμένου του άρθρου. Η τελική αποδοχή προϋπο-
θέτει τον έλεγχό τους από τεχνική άποψη. Για εικόνες
που δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές ζητείται
η εκ νέου υποβολή τους από τους συγγραφείς, . Οι
λεζάντες των εικόνων θα πρέπει να γράφονται όλες
μαζί σε ξεχωριστή σελίδα στο κείμενο του άρθρου.

Όλοι οι πίνακες αναφέρονται στα σημεία του κει-
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μένου όπου αντιστοιχούν και αριθμούνται με συνε-
χόμενους αραβικούς αριθμούς (πίνακας 1, πίνακας
2, κ.ο.κ.). Οι πίνακες δακτυλογραφούνται σε διπλό
διάστημα και σε ξεχωριστή σελίδα ο καθένας. Η
έκταση κάθε πίνακα καλόν είναι να μην υπερβαίνει
τη μία σελίδα. Όλοι οι πίνακες πρέπει να έχουν λε-
ζάντες, οι οποίες γράφονται στο άνω μέρος της αν-
τίστοιχης σελίδας. Τυχόν επεξηγήσεις αναφέρονται
με παραπομπές στο τέλος του πίνακα.

Στην ονοματολογία και στις μονάδες μέτρησης,
οι φαρμακευτικές ουσίες αναφέρονται με την χη-
μική και όχι την εμπορική ονομασία τους. Οι μονά-
δες των διαφόρων μεγεθών αναφέρονται με τους
διεθνώς παραδεκτούς συμβολισμούς και όχι με τις
ελληνικές ονομασίες τους. Για παράδειγμα, γράφε-
ται κύτταρα/μl και όχι κύτταρα κ.κ.χ. Η ονοματολο-
γία των βακτηρίων είναι αυτή που αναφέρεται στο:
Approved lists of Bacterial names (Skerman VBD,
McGowan V, Sneath PHA, ed. American Society for
Microbiology (1989) και στο International Journal
of Systematic and Evolutionary Microbiology. Τα
ονόματα των ιών θα πρέπει να είναι τα εγκεκριμένα
από τη διεθνή επιτροπή για την ταξινόμηση των ιών
(ICTV), όπως αναφέρονται στο Virus Taxonomy:
Classification and nomenclature of viruses, Seventh
report of the international Committee on Taxo-
nomy of Viruses (van Regenmortel et al, ed. Acade-
mic Press, San Diego, Calif, 2000).

Οι ανασκοπήσεις ακολουθούν τις ίδιες προηγού-
μενες γενικές οδηγίες εκτός της κεφαλαιοποίησης
που είναι ανάλογη του θέματος (δεν ακολουθείται
δηλ. η κεφαλαιοποίηση «εισαγωγή, υλικό και μέθο-
δοι, αποτελέσματα συζήτηση»).

Οι επιστολές προς την Σύνταξη και τα άρθρα της
Σύνταξης ακολουθούν τις προηγούμενες γενικές
οδηγίες, εκτός του γεγονότος ότι δεν έχουν περίληψη
ή κεφαλαιοποίηση (υποβάλλονται σε μια ενιαία πα-
ράγραφο).

Διαδικασία κρίσης
Όλες οι εργασίες που υποβάλλονται κρίνονται από
τουλάχιστον έναν εξωτερικό κριτή και από την ομάδα
σύνταξης του περιοδικού. Οι κριτές μπορεί να απο-
τελούν μέλη της Συντακτικής Επιτροπής ή να είναι

άλλοι, ειδικοί για το θέμα, επιστήμονες. Καταβάλλεται
κάθε δυνατή προσπάθεια η κρίση για την αποδοχή,
την τροποποίηση ή την απόρριψη μια υποβληθείσας
εργασίας να ολοκληρώνεται σε εύλογο χρονικό διά-
στημα (τρεις έως τέσσεριςεβδομάδες) από την ημε-
ρομηνία υποβολής της. Όλη η αλληλογραφία πραγ-
ματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
(email) του υπεύθυνου συγγραφέα, γι’ αυτό τον λόγο
ένας ενεργός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου είναι απολύτως απαραίτητος. Σε περίπτωση
που οι κριτές ζητήσουν διορθώσεις ή προτείνουν
αλλαγές, το τελικό διορθωμένο κείμενο υποβάλλεται
εκ νέου από τον υπεύθυνο συγγραφέα, σε διάστημα
τριών εβδομάδων από την επιστροφή του για τρο-
ποποίηση και συνοδευόμενο από επιστολή στην
οποία θα αναφέρονται σημείο προς σημείο όλες οι
αλλαγές στο κείμενο, καθώς και η αιτιολογημένη
αποδοχή ή απόρριψη των προτάσεων των κριτών.
Μετά την τελική αποδοχή, η μελέτη αποστέλλεται
στο τυπογραφείο. Οι συγγραφείς, εφόσον το επιθυ-
μούν, δύνανται να λάβουν τυπογραφικά δοκίμια για
έλεγχο. Τα δοκίμια πρέπει να επιστρέφονται στο Τυ-
πογραφείο σε τρείς το πολύ ημέρες με την χρήση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εφόσον οι συγγραφείς
επιθυμούν ανάτυπα, θα πρέπει να αποστείλουν επι-
στολή που θα δηλώνουν τον αριθμό ανατύπων που
επιθυμούν. Η σχετική δαπάνη βαρύνει εξ ολοκλήρου
τους συγγραφείς. Δεν επιτρέπεται αλλαγή του κει-
μένου στο στάδιο των τυπογραφικών δοκιμίων χωρίς
την άδεια της Σύνταξης.

Δήλωση άδειας έκδοσης
Μετά την οριστική αποδοχή του άρθρου προς δη-
μοσίευση, ο υπεύθυνος συγγραφέας θα πρέπει να
συμπληρώσει και να υπογράψει την επιστολή ανά-
θεσης της άδειας έκδοσης που μπορεί να βρει στην
ιστοσελίδα της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εται-
ρίας. Η συμπληρωμένη φόρμα θα πρέπει να ταχυ-
δρομηθεί (κατά προτίμηση με συστημένη επιστολή
ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς) στην διεύθυνση «Συν-
τακτική Επιτροπή, Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογι-
κής Εταιρείας, ASCENT ΕΠΕ, Μιχαλακοπούλου 29,
115 28, Αθήνα». Σημειώνεται εδώ ότι μόνο μετά την
παραλαβή της επιστολής θα ξεκινάει η διαδικασία
ενσωμάτωσης του άρθρου στο επόμενο τεύχος και
η στοιχειοθέτησή του.
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Instructions to authors

General features – Scope of the Journal
The Journal of the Hellenic Society for Microbiology
(Journal of HMS) is the official Journal of the Hellenic
Society for Microbiology, aiming at the constant
education of Biopathologists, Clinical Microbiologists,
as well as of every scientist involved in Laboratory
and Clinical Medicine. The Journal of the Hellenic
Society for Microbiology is a quarterly peer-reviewed
journal, cited in Scopus® database.

Its main objective is the publication of studies in
Greek and/or English language, which are relevant
to all fields of Clinical Microbiology (Bacteriology,
Parasitology, Mycology, Virology) and to the other
subspecialties of Medical Biopathology (Laboratory
Haematology- Blood Donation, Medical Biochemistry
and Immunology). In addition, Journal of HMS is an
appropriate forum for the publication of information
related to the role of the laboratory in both the
management of infectious diseases and the eluci-
dation of the epidemiology of infections. Manuscripts
which present the results of original scientific inve-
stigations are encouraged. Finally, Journal of HMS
welcomes submission of manuscripts which describe
novel molecular methods for use in the diagnosis
or elucidation of infections. The Journal does not
charge page or article processing or any other fees
to the authors. All articles are available over the In-
ternet after publications as Open Access.

Access to the Journal
All members of the Hellenic Society for Microbiol-
ogy can access the journal through the HMS web-
site (www.hms.org.gr).

Submission procedure for publication
Submit your manuscript through our online system
www.hms.org.gr (Journal/Submission). Manuscripts
received by post, regardless of whether comple-
mented with an electronic file or not, will not be
taken into consideration. 

Submitted manuscripts must be accompanied
by a relevant personal statement of the author con-
firming that all authors involved have read the ma-
nuscript and agree with its submission, and that
neither the article nor a substantial part of it have

been published or submitted for publication else-
where. In addition, any conflict of interest among
all authors has to be mentioned. Upon its receipt,
the manuscript will be checked for its integrity; a
reply e-mail will then be sent to the author in ch-
arge of the correspondence.

Types of papers for publication
The following types of articles are published in the
journal:

Original articles: contain the results of prospective
or retrospective laboratory, epidemiological or cli-
nical studies which are published for the first time.
The length of the text -excluding literature- should
not exceed 5,000 words, four to five tables or figu-
res and 35 bibliographical references.

Short communication: generally share the same
structure as research papers, but their length is
smaller and does not exceed 1,800 words, two ta-
bles or figures and 15 bibliographical references.
They relate to studies that do not justify the scope
of a full research paper. The Editorial Board reserves
the right to ask the authors to convert a research
paper into a short-form paper, upon a relevant pro-
posal by the respective referees, when they consi-
der that the topic does not justify the original
length. The authors may submit their work in the
form of short papers from the outset.

Case reports: include new or very rare cases of
diseases, rare occurrences and the implementation
of new diagnostics criteria or new therapeutic me-
thods. The length of the text should not exceed
1,500 words two tables or figures and 15 bibliogra-
phical references. 

Review articles: modern medical issues are ana-
lyzed, where the latest developments are presented
or the conclusions of series of research studies by
the authors are listed. Review articles are written by
one or more authors, according to their theme. The
main text should not exceed 10,000 words, inclu-
ding up to 100 references. 



Letters to the Editors: contain opinions or com-
ments on published studies, etc. Their length sh-
ould be no more than 500 words, including up to 5
references. 

Editorial articles: brief articles commenting on
or assessing contemporary issues, published upon
invitation by the Editorial Board. Their length sh-
ould not exceed 1,000 words and 10 references.

Defining the author of an article
The author of an article is defined as the person
who has assisted in designing and/ or carrying out
a specific research presented in the article, accor-
ding to the guidelines of the International Commit-
tee of Medical Journal Editors (ICMJE)
[http://www.icmje.org/ethical_1author.html].
The journal considers all authors, irrespective of
the order of appearance, as equally bearing full re-
sponsibility of an article, including its title and
order of appearance of other authors. Any indivi-
duals who offered specific equipment or facilities,
clinical or reference strains, consumables or rea-
gents, financial assistance through public or pri-
vate financing, or who completed questionnaires,
do not meet the criteria of an author and cannot
be defined as such. Moreover, individuals who
commented, edited or advised during the writing
process of the article cannot be included as auth-
ors. Rather, these individuals can be mentioned in
the Acknowledgements section. Working groups
can be included as authors, provided that all group
members fulfill the criteria mentioned above. Fi-
nally, it is explicitly stated that no individual can be
included as an author honoris causa, because of a
position that he/she holds. Any disputes that arise
with regard to the inclusion of an individual as an
author or to the authors’ order of appearance in an
article, will automatically trigger the suspension of
the evaluation process until these disputes are re-
solved, either by all authors or by the competent
bioethics and ethics committee of the institution
of origin of the article.

Acknowledgements
The inclusion of individuals in the Acknowledge-
ments section must have been approved by the for-
mer beforehand. In case of material which has been
published in any other manner and is subject to co-

pyright provisions, the way in which this material
and the permission to publish it were acquired has
to be indicated in detail. Any relevant funding, ei-
ther from public or private sources, must be expli-
citly stated.

Conflict of interest
All authors must state any conflict of interest in the
article, regarding the study under publication, ac-
cording to the guidelines of the International Com-
mittee of Medical Journal Editors (ICMJE): 
[http://www.icmje.org/ethical_4conflicts.html].
Any source of funding with direct or indirect impli-
cations of biased conclusions has to be mentioned,
along with any financial activity that could be asso-
ciated with the study (for instance –and not exclu-
sively– previous shareholding or participation in
Boards of Directors, financing of lectures by specific
companies whose products are examined in the
study, etc.). Nonexistence of conflicting interests sh-
ould also be mentioned. At this point, it should be
noted that all details regarding conflicting interests
are not published together with the article; instead,
the Editorial Board shall retain them under strict
confidentiality. In the latter case, the article will be
accompanied by a generic phrase, e.g. “Author XX
received support from the company YY for research
purposes, or for lectures at conferences, etc.” Failure to
comply with this guideline will result in the article
being returned to its authors for completion, before
its scientific evaluation. Should an undeclared con-
flict of interest emerge ex post, the Editorial Board
reserves the right to report it in the next issue, in
the form of “Author XX did not state a potential con-
flict of interest concerning article ZZ and company YY”.

Guidelines for writing articles
Regarding the writing of articles, the journal com-
plies with the guidelines of the International Com-
mittee of Medical Journal Editors (ICMJE)
[http://www.icmje.org/urm_main.html].
Failure of the authors to comply with these guide-
lines can lead to the article being returned for ad-
justments and resubmission, prior to its evaluation. 

With the use of a computer and word processing
software, the manuscript is typed on A4 page for-
mat (212 x 297 mm) with margins on both sides of
at least 2,5 cm, double-spaced and with continuous
line numbering in the left margin (Menu: Page
Layout > Line Numbers > Continuous).
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Research papers, Short-form papers and Inte-
resting cases should have a common structure and
include the following sections in a single text file
(word, text or other): title page, Greek abstract with
key words (for manuscripts in Greek), English ab-
stract with key words, main body of the text, ackno-
wledgements, declaration of competing interests,
declaration of authorization by the competent Bi-
oethics Committee and/ or the National Organiza-
tion for Medicines (for Greek authors EOF) (when
required, in accordance with current legislation, in
the case of interventionist research papers), refe-
rences, tables and image captions. Images have to
be submitted in separate files, in accordance with
the instructions that follow.

The title page is the first page of the article and
includes: (a) the title of the article, where no abbre-
viations can be used, (b) the names of the authors
(full name and surname), (c) the laboratory or clinic
and hospital or institution where the study was car-
ried out, (d) the full address of the author in charge
of correspondence, including a telephone and fax
number and an active e-mail address, and (e) a brief
title no longer than 40 characters including spaces.
All the above information should be provided first
in Greek and then in English. 

The abstract has to be between 250 and 400
words (except for interesting cases where the ab-
stract should not exceed 250 words) in the Greek
and English language (for a Greek speaking article)
or solely in English (for an English speaking article)
and it should be divided into four paragraphs (Aim
of the study, Materials and Methodology, Results,
Conclusions). Three to six key words are listed
below the abstract both in Greek and/or English (as
mentioned above), which must correspond to the
international terms of Index Medicus and be attribu-
table to Greek according to ΙΑΤRΟΤΕΚ (MeSH-Hel-
las-Biomedical Terminology).

The main body of the text, for the Research pa-
pers and the Short-form papers, must be divided
into sections: Introduction, Materials and Meth-
ods, Results, Discussion. For the Interesting Cases
format it should be divided into the following sec-
tions: Introduction, Case Description, Comments
or Discussion.

In the Materials and Methods section, the way

in which the material or patients were selected is
described in detail, as well as the methods imple-
mented, in order for other researchers to be able to
reproduce the research. In case that the research in-
volves people, compliance with the Declaration of
Helsinki (1975) has to be stated, whereas it should
also be defined whether the study has been appro-
ved by the respective Bioethics and Ethics Commit-
tee and the respective decision No has to be
quoted (please see below).

In the Results section, the results have to be
mentioned analytically in the form of either text or
tables (as concisely as possible, without repeti-
tions). The results can then be compared with the
results of other studies in the Discussion section,
where the conclusions stemming from these re-
sults will also be mentioned. According to the
length of the article, the Results and Discussion
sections can be merged into a single section (Re-
sults-Discussion).

The Acknowledgements section has to be ad-
dressed to individuals with substantial contribution
to the realization of the research, as mentioned
above.

The declaration of competing interests should
be analytical for all authors involved.

The declaration of authorization by the com-
petent Bioethics Committee or the National Or-
ganization for Medicines (for Greek authors-EOF)
(when required in accordance with current legisla-
tion, e.g. for interventionist research papers, rese-
arch involving patients, studies of patients-witnes-
ses, etc.) must include the protocol number and
date of authorization. It is made clear that no rese-
arch can be published for which the authors reque-
sted retroactive authorization for work that had al-
ready been carried out. Epidemiological studies,
antimicrobial resistance control reports, compari-
sons between laboratory methodologies and cases
reports constitute types of research that require no
such authorization.

References follow the international Vancouver
system (Vancouver reference style). Due to the fact
that the referencing of articles from their websites
of origin does not fully transfer all typefaces used
(e.g. special lettering), the authors should refer to
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the relevant printed text in order to ensure proper
referencing, either in printed or in electronic for-
mat (.pdf files). The authors of an article are all held
equally responsible for the proper reproduction of
references, whereas the Editorial Board of the jour-
nal does not check references for their typograph-
ical accuracy. In case of any request by a third party
to correct a reference error after the final print of
the respective issue of the journal, the financial
cost is entirely borne by the authors. The numbe-
ring of references follows the sequence in which
they appear in the text, using Arabic numerals, in
the form of superscripts and following punctuation
(e.g.: this was originally observed by Jones et al.4

and has been confirmed by other studies as
well.5,7,8-12).

Published journal articles: The surnames of the au-
thors are written first along with the initials of their
names without dots, followed by the title of the jo-
urnal in its abbreviated form in italics, then by the
year, volume number (without the issue number in
parentheses) and pages (e.g. Klotz SA, Penn CC,
Negvesky GJ, Butrus SI. Fungal and parasitic infec-
tions of the eye. Clin Microbiol Rev 2000; 13:662-
685). When the authors are more than six, the first
six names are listed and followed by the phrase “et
al.” in italics (e.g. Garcia HH, Herrera G, Gilman RH,
Tsang VC, Pilcher JB, Diaz 5 JF et al. Discrepancies
between cerebral computed tomography and we-
stern blot in the diagnosis of neurocysticercosis. Am
J Trop Med Ηyg 1994; 50:152-157). When mentio-
ning the name of an author within the text, only
their surname is given. If the authors are two, the
word “and” should be placed between their surna-
mes. When an article is unsigned, instead of the
names of the authors the word “Anonymous” is
used. For electronic journals with no page numbers,
or whenever this is possible, the DOI (Digital Object
Identifier) code should follow the abbreviated title
of the journal (e.g. Kalil AC. Is cefepime safe for clini-
cal use? A Bayesian viewpoint. J Antimicrob Chemo-
ther 2011; doi: 10.1093 /jac/ dkr 138).

Journal articles under publication: these are articles
which have been approved and pending final pu-
blication. The previous instructions should be fol-
lowed, whereas the abbreviated journal title is fol-
lowed by the phrase “in press” or “under publication”.
When an article is published during the evaluation

process, the authors are responsible for renewing
the reference by mentioning the relevant journal
details (issue, page numbers or DOI).

PhD thesis, book chapters or equivalent: the refe-
rence includes the name of the author, title, publi-
cation edition (in case of more than one editions),
publisher, city of publication, year and page num-
bers. For book chapters, the title of the book must
also be mentioned after the name of the publisher
(e.g. Griffiths WD. Old world cutaneous leishmania-
sis. In: Peters W, Killick-Kendrick R (eds). The leish-
maniases in biology and medicine. Vol. II. London,
Academic Press, 1987:617-636). 

Works in the form of notices at conferences (either
oral or posted) are not included in literature, but
they can be set out in the text in parentheses, as
long as no more than two years have passed since
their presentation, indicating the name of the first
author, the conference and specific page(s) in the
volume of the minutes of the conference (e.g. Jun-
cosa B et al, XVII Lancefield International Sympo-
sium on Streptococci & Streptococcal Diseases,
Porto Heli, Greece, 2008, pp63). References to web-
sites should be listed in a similar manner, further
indicating the date of the authors’ last access to the
website (e.g. http://www.mednet.gr/whonet, cited
1 September 2015).

Photographs, figures, diagrams, etc. are defined
as images (in case of photos) or graphs (in case of
drawings) and they are listed in the corresponding
points of the text and numbered in Arabic numerals
(Figure 1, Figure 2, etc.). They are submitted in elec-
tronic format as individual image files (JPEG, TIFF,
EPS, etc.) in the highest possible resolution (at least
300 dpi for black and white or color photos and 600
dpi for graphs containing drawings and letters) and
not as attachments to the text file of the article.
Their final admission requires approval after tech-
nical control. When images do not meet the specifi-
cations, the authors will be requested to resubmit
them. Image captions should be written together
on a separate page in the text.

All tables are listed in the corresponding points
of the text and numbered in continuous Arabic nu-
merals (Table 1, Table 2, etc.). The tables must be
typed using double-spacing, at the end of the ma-
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nuscript, after the references, in the same file. Each
table should fit in one page. All tables must be ac-
companied by captions, which are written in the
upper part of the corresponding page. Any clarifica-
tions are listed as references at the end of the table.

As far as nomenclature and units of measure-
ment are concerned, pharmaceutical substances
are mentioned by their chemical rather than by
their brand name. The various units of measurement
are referred to according to the internationally ac-
ceptable standards. The nomenclature of bacteria
can be found in: Approved lists of Bacterial names
(Skerman VBD, McGowan V, Sneath PHA, ed. Ame-
rican Society for Microbiology (1989) and in the In-
ternational Journal of Systematic and Evolutionary
Microbiology. The nomenclature of viruses has to
be approved by the International Committee on
Taxonomy of Viruses (ICTV), as referred to in Virus
Taxonomy: Classification and nomenclature of vi-
ruses, Seventh report of the international Commit-
tee on Taxonomy of Viruses (van Regenmortel et
al, ed. Academic Press, San Diego, Calif, 2000).

Reviews follow the same general guidelines ex-
cept for their structure, which should be analogous
to the subject (i.e. the “introduction, materials and
methodology, results, discussion” structure is not
applicable).

Letters to the editors and Editorial articles con-
form to the general guidelines laid out above, apart
from the fact that they have no abstract and no
individual sections (instead, they are submitted in
a single paragraph).

Evaluation process
All submitted manuscripts are evaluated by at least
one external reviewer, as well as by the Editorial
Board. The reviewers may be members of the Edi-

torial Board or other scientists who are experts on
the respective subject. Every effort is made so as to
complete the evaluation process within a reasona-
ble time (three to four weeks) from the date of its
submission, regardless of whether the paper is ac-
cepted or rejected, or has to be modified. All cor-
respondence takes place via the e-mail of the
author in charge and therefore an active e-mail ac-
count is necessary. In case that the reviewers re-
quest corrections or suggest modifications, the
final amended version will be resubmitted by the
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