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Περίληψη

∆ιεθνώς έχει αναγνωριστεί ευρέως ο ρόλος των Κλινικών Εργαστηρίων στη λήψη αποφάσεων, τόσο
των κλινικών Ιατρών όσο και των ασθενών, και έχει υπογραµµισθεί η ολοένα πιο αναγκαία και κο-
στοβόρα τεχνολογική τους αναβάθµιση, ώστε να ανταποκρίνεται στο βασικό υποστηρικτικό τους
ρόλο στον τοµέα της Υγείας. Ο εκτεταµένος ρόλος τους, σε συνδυασµό µε την πολιτική περιορισµού
των προϋπολογισµών Υγείας των ανεπτυγµένων οικονοµιών, µε στόχο την παραγωγή των ίδιων του-
λάχιστον υπηρεσιών µε χαµηλότερο κόστος, αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της ανάλυσης των δοµών
των  συγκεκριµένων εργαστηρίων από τους σχεδιαστές πολιτικών Υγείας, προκειµένου να εντοπι-
στούν και να αµβλυνθούν οι αδυναµίες τους. Η βελτίωση της απόδοσης των Κλινικών Εργαστηρίων
θα δηµιουργήσει πολλαπλασιαστικές προστιθέµενες αξίες τόσο στα ίδια όσο και στους τοµείς-κλι-
νικές που αυτά υποστηρίζουν και συνεπώς θα ενισχύσει την αποτελεσµατικότητά τους µε ιδιαίτερα
θετικά αποτελέσµατα για την απόδοση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας ως σύνολο.
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Εισαγωγή

Ο όρος που χρησιµοποιείται περισσότερο παγκο-
σµίως για να περιγράψει το ρόλο της αξιοποίησης ια-
τρικών εξετάσεων στην επίλυση κλινικών προβληµά-
των είναι αυτός της εργαστηριακής ιατρικής.1 Ιστο-
ρικά καταγράφονται τρεις βασικές περίοδοι στην
ιστορία της Ιατρικής που συνδέονται µε αντίστοιχες
εναλλακτικές µεθόδους προσδιορισµού της διάγνω-
σης. Στην αρχαιότητα µε τον Ιπποκράτη, «πατέρα της
Ιατρικής», οι ιατροί της εποχής παρατηρούσαν τα κλι-
νικά συµπτώµατα του ασθενή και εξέταζαν δείγµατα
προερχόµενα από τον ασθενή. Από το Μεσαίωνα έως
το 18ο αιώνα, όπου στην κατ’ οίκον νοσηλεία κυριαρ-
χούσε η ανάµιξη της ιατρικής µε τη θρησκεία, παρα-
ποιήθηκε η σχέση αιτίου-αιτιατού στις ασθένειες.
Μεταξύ 1794 και 1848, που είναι η τρίτη περίοδος, εµ-
φανίστηκε η νοσοκοµειακή ιατρική, στην οποία από
τότε έως σήµερα η εργαστηριακή ιατρική λειτουργεί
ως πυξίδα.2 Η συνεισφορά των Κλινικών Εργαστηρίων
στη σύγχρονη ιατρική πρόσφατα αναγνωρίστηκε από
ιατρούς, ιστορικούς και λοιπούς επιστήµονες ως κάτι
παραπάνω από µια επιπλέον πηγή πληροφόρησης
στην ιατρική επιστήµη, µε αποτέλεσµα σήµερα να
εκτιµάται ως η βάση της ιατρικής, µε την οποία οι κλι-
νικοί ιατροί στηρίζουν την καθηµερινή πρακτική τους
στη διάγνωση και θεραπεία των ασθενών.

Οι πρώτες διαγνώσεις που έγιναν βασίστηκαν σε
αυτά που οι αρχαίοι ιατροί µπορούσαν να παρατηρή-
σουν µε τα µάτια και τα αφτιά τους, τα οποία µερικές
περιλάµβαναν και ανθρώπινα δείγµατα. Οι αρχαίοι
Έλληνες απέδιδαν όλες τις ασθένειες σε δυσλει-
τουργίες των σωµατικών υγρών που τα ονόµαζαν «χυ-
µούς» και µέχρι τα τέλη του Μεσαίωνα οι ιατροί
συνήθιζαν να πραγµατοποιούν ουροσκοπίες. Αργό-
τερα το µικροσκόπιο αποκάλυψε όχι µόνο τη δοµή
του ανθρώπινου ιστού, αλλά επίσης και τους µικρο-

οργανισµούς που προκαλούσαν τις ασθένειες. Πιο
εξειδικευµένα διαγνωστικά εργαλεία και τεχνικές,
όπως το θερµόµετρο για τη µέτρηση της θερµοκρα-
σίας, το στηθοσκόπιο για τη µέτρηση των καρδιακών
παλµών, άρχισαν να χρησιµοποιούνται ευρέως στα
τέλη του 19ου αιώνα. Από την άλλη, τα κλινικά εργα-
στήρια άρχισαν να αποτελούν σταθερό µέρος της ια-
τρικής από τις αρχές του 20ου αιώνα. Με την
ανακάλυψη των οµάδων αίµατος και την ανάπτυξη
των χηµικών αναλύσεων των σωµατικών υγρών την
δεκαετία του 1920, η ζήτηση για εργαστηριακές εξε-
τάσεις αυξήθηκε µε αποτέλεσµα να είναι απαραίτητη
η µόνιµη ύπαρξη εργαστηριακού τµήµατος στα Νο-
σοκοµεία.3

Στις µέρες µας, τα δεδοµένα της εργαστηριακής
ιατρικής επηρεάζουν ένα πολύ υψηλό ποσοστό, πε-
ρίπου 70%, των κλινικών αποφάσεων στον τοµέα της
Υγείας.4 Βεβαίως, αυτή η επιρροή του Εργαστηρια-
κού Τοµέα ποικίλει ανάλογα µε την κλινική ειδικότητα
που θα αξιοποιήσει τις πληροφορίες που της παρέ-
χονται και της εφαρµογήςτους.5 Πέρα, όµως, από
κάθε αµφιβολία τα Κλινικά Εργαστήρια συνιστούν
πλέον από τα βασικότερα τµήµατα ενός συστήµατος
Υγείας, διότι προσφέρουν στους «χρήστες» τους ου-
σιαστικές πληροφορίες για την πρόληψη, διάγνωση,
θεραπεία και διαχείριση τόσο της υγείας όσο και της
νόσου.6 Η διεθνής αγορά της εργαστηριακής ιατρι-
κής αναµένεται να προσεγγίσει τα 52 δισεκατοµµύρια
USD το 2013,7 και εξακολουθεί όµως, παρά την τα-
χεία ανάπτυξη της, να αντιπροσωπεύει λιγότερο από
το 5% των συνολικών δαπανών στον χώρο της
Υγείας.8

∆εδοµένου του ρόλου των Κλινικών Εργαστηρίων
στη λήψη αποφάσεων από τη µια µεριά, όσο και του
περιορισµού των προϋπολογισµών των ανεπτυγµέ-
νων οικονοµιών µε στόχο την «παραγωγή» των ίδιων
τουλάχιστον υπηρεσιών µε χαµηλότερο προϋπολογι-

Σ. ∆ΙΑΜΑΝΤΑΤΟΥ, Γ. ΒΡΥΩΝΗ, Α. ΤΣΑΚΡΗΣ, Θ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ
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Κινούµενη σε αυτόν τον άξονα, η παρούσα µελέτη προσδιορίζει τη σηµασία των εργαστηριακών
εξετάσεων, εστιάζει στη σηµασία της διασφάλισης της ποιότητας των Εργαστηρίων και παρουσιά-
ζει την έννοια της προστιθέµενης αξίας αυτών µε τη βοήθεια του µοντέλου “SCIENCE”. Τελικό της
αποτέλεσµα είναι η διαµόρφωση ενός γενικού άξονα για την αξιολόγηση των εργαστηριακών εξε-
τάσεων, σε επίπεδο κλινικών αποτελεσµάτων, ικανοποίησης των ασθενών και διαχείρισης κόστους.

Υπεύθυνος αλληλογραφίας
Σπυριδούλα ∆ιαµαντάτου, 

Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
Πάντειο Πανεπιστήµιο, 

Λεωφ. Συγγρού 136, 
176 71, Αθήνα,

τηλ. 6937151545, 
e-mail: sdiamantatou@panteion.gr

Λέξεις κλειδιά
προστιθέµενη αξία, αποτελεσµατικότητα, ποιότητα,
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σµό, σε συνδυασµό µε τις ολοένα αυξανόµενες και
κοστοβόρες τεχνολογικές αναβαθµίσεις του, καθί-
σταται αναγκαία η ανάλυση των συγκεκριµένων τµη-
µάτων, για να εντοπιστούν και να αµβλυνθούν οι
αδυναµίες τους ώστε αυτά να είναι αποδοτικά και
αποτελεσµατικά. Η βελτίωση της απόδοσής τους θα
δηµιουργήσει πολλαπλασιαστικές προστιθέµενες
αξίες στους τοµείς-κλινικές που υποστηρίζουν και
στην ενίσχυση της αποτελεσµατικότητάς τους, µε ιδι-
αίτερα θετικά αποτελέσµατα για την απόδοση του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας. 

Ιδιαίτερα η σηµασία και η συνεισφορά των Κλινι-
κών Εργαστηρίων µπορεί να επιτευχθούν προσθέ-
τοντας αξία τόσο στα ίδια γενικότερα, όσο και στις
εργαστηριακές εξετάσεις που αυτά διενεργούν.
Αυτές θα πρέπει να αντανακλούν την αποδοτικότητα,
την αποτελεσµατικότητα και την ποιότητα του Εργα-
στηρίου, επηρεάζοντας τη διαχείριση των ασθενών
και των σχετικών κλινικών αποτελεσµάτων, και συνε-
πακόλουθα την απόδοση του συστήµατος Υγείας.

Καθώς ο ρόλος των Κλινικών Εργαστηρίων βρί-
σκεται ολοένα και περισσότερο στο επίκεντρο του συ-
στήµατος Υγείας, λόγω των τεχνολογικών, οικονοµι-
κών, οργανωτικών και επιστηµονικών αλλαγών, τις τε-
λευταίες δεκαετίες γίνονται διεθνώς όλο και µεγαλύ-
τερες προσπάθειες για την προσαρµογή του στα νέα
δεδοµένα και επιταγές.9 Οι περισσότερες από τις εµ-
πειρικές και ποσοτικές µελέτες εστιάζουν σε ορισµέ-
νους τοµείς ή παραµέτρους µέσω των οποίων µπορεί
να αποκτήσει προστιθέµενη αξία το Κλινικό Εργα-
στήριο, όπως η µείωση των µη απαραίτητων εξετά-
σεων, η εισαγωγή πληροφοριακών συστηµάτων στη
διαχείριση των εξετάσεων, οι τρόποι βελτίωσης της
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών του, οι µέ-
θοδοι µείωσης των λαθών, τα λειτουργικά µοντέλα
αποτελεσµατικότητας κόστους κ.α. Παρόλα αυτά, δεν
έχει επιχειρηθεί µέχρι τώρα κάποια ολοκληρωµένη
και συστηµατική προσπάθεια εφαρµογής ενός πολυ-
διάστατου µοντέλου παράλληλης αξιοποίησης των
στοιχείων και αξιολόγησης της συνεισφοράς των Κλι-
νικών Εργαστηρίων σε ένα σύστηµα Υγείας.

Προσδιοριστικοί παράγοντες της αξίας 
των εργαστηριακών εξετάσεων

Για τις χειρουργικές ή τις φαρµακευτικές θεραπείες η
έννοια της αξίας είναι ξεκάθαρη.10 Το προσδόκιµο και
η ποιότητα ζωής µετρώνται, µολονότι µε κάποιο
βαθµό αµφισβήτησης, µε τυποποιηµένες τεχνικές που
βασίζονται στην τεχνολογία.11 Εντούτοις, όπως ση-
µείωσαν οι Fryback και Thornbury12 αυτές οι τεχνικές
µέτρησης της αξίας είναι δύσκολο να εφαρµοστούν
στο Κλινικό Εργαστήριο ρουτίνας, καθώς οι κλινικές
τους επιπτώσεις εξαρτώνται από τα επακόλουθα των
κλινικών επεµβάσεων. Με άλλα λόγια, οι εξετάσεις

επηρεάζουν τις αποφάσεις για τη θεραπεία που θα
εφαρµοστεί και η θεραπεία που επιλέγεται να εφαρ-
µοσθεί, µε τη σειρά της, επηρεάζει το τελικό αποτέ-
λεσµα. Οι Asch και συν.13 παρατήρησαν ότι η κλινική
επίδραση αποτελεί ένα ανεπαρκές µέτρο για την αξία
των εργαστηριακών εξετάσεων, καθώς οι εξετάσεις
έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν και τον ψυχισµό
του ασθενή, ανεξαρτήτως από το εάν επηρεάζουν ή
όχι τη θεραπεία. Για παράδειγµα µια διαγνωστική εξέ-
ταση για την άνοια µπορεί να έχει σχετικά µικρή επιρ-
ροή στη θεραπεία ή στα αποτελέσµατα, όµως έχει
σηµαντικό αποτέλεσµα στον ψυχισµό του ασθενή.
Εννοιολογικά µια διαγνωστική εξέταση µπορεί να ορι-
στεί ως η συλλογή πληροφοριών που ασκείται στην
παροχή φροντίδας υγείας10, η οποία µπορεί να κυ-
µαίνεται από µια απλή κλινική εκτίµηση (π.χ. ακρόαση,
λήψη πίεσης κλπ) µέχρι µια προχωρηµένη in vitro δια-
γνωστική απεικονιστική µελέτη. Ανεξαρτήτως του εί-
δους τους οι εξετάσεις παρέχουν τη δυνατότητα
δηµιουργίας προστιθέµενης αξίας σε τρεις διαστά-
σεις (Γράφηµα 1).

••  ΙΙααττρριικκήή  ππρροοσσττιιθθέέµµεεννηη  ααξξίίαα

Η ιατρική αξία αντικατοπτρίζει την ικανότητα των εξε-
τάσεων να προσφέρουν πληροφορίες για την κλινική
θεραπεία, για παράδειγµα αιµατολογικές εξετάσεις
για τη διάγνωση µιας αιµατολογικής νόσου, µαστο-
γραφία για τη διάγνωση καρκίνου του µαστού, ακτι-
νογραφίες για τη διάγνωση πνευµονίας ή µαγνητική
τοµογραφία για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε µυο-
σκελετικές ή άλλου είδους εγχειρίσεις. Η ιατρική αξία
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Γράφηµα 1. ∆ιαστάσεις της αξίας των διαγνωστικών εξετάσεων.
Πηγή: Lee DW, et al., 2010.



των διαγνωστικών εξετάσεων τυπικά αξιολογείται
χρησιµοποιώντας βασικές αναλύσεις κόστους-οφέ-
λους, εφόσον η σύνδεση µεταξύ διάγνωσης-θερα-
πείας είναι άµεση. Εντούτοις, αξίζει να σηµειωθεί ότι
οι προτιµήσεις του ασθενή για θεραπεία µπορεί να
µην είναι οι αντίστοιχες µε αυτές του ιατρού.

••  ΠΠρροοσσττιιθθέέµµεεννηη  ααξξίίαα  σσχχεεδδιιαασσµµοούύ

Η αξία του σχεδιασµού αναφέρεται στην ικανότητα
µιας διαγνωστικής εξέτασης να πληροφορήσει τους
ασθενείς σχετικά µε τις επιλογές τους για εργασία,
αναπαραγωγή, συνταξιοδότηση, µακροχρόνια υγεία
κ.α.

••  ΨΨυυχχιικκήή  ααξξίίαα--ΨΨυυχχιισσµµόόςς--ΕΕυυεεξξίίαα

Η ψυχική αξία αντιστοιχεί στο πως µια διαγνωστική
εξέταση µπορεί να αλλάξει απευθείας την αίσθηση
του ασθενή για ικανοποίηση και µπορεί να αποδοθεί
είτε θετικά είτε αρνητικά. Είναι προφανές ότι η γνώση
της ασθένειας έχει σηµαντική επιρροή στον ψυχισµό
του ασθενή.

Οι διαφορές στη σχετική σηµαντικότητα των τριών
παραπάνω διαστάσεων εξαρτώνται από την προ-
οπτική του µέρους που επηρεάζεται. Για παράδειγµα
η ιατρική αξία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τους κλινι-
κούς ιατρούς. Αντίθετα, για τους ασθενείς είναι πιο
σηµαντική η ψυχική αξία και η αξία του σχεδιασµού.
Τέλος, για τους φορείς του συστήµατος Υγείας µε-
γαλύτερη σηµασία έχει η ιατρική αξία, παρά οι µη ια-
τρικές διαστάσεις, καθώς αυτή επηρεάζει άµεσα και
τις δαπάνες στον τοµέα της Υγείας.

Οι διαγνωστικές εξετάσεις έχουν τη δυνατότητα
να δηµιουργήσουν αξία και στις τρεις διαστάσεις που
περιγράφηκαν νωρίτερα, δηλαδή την ιατρική, τη σχε-
διαστική και του ψυχισµού του ασθενή. Εντούτοις, η
«κατανοµή» της αξίας µεταξύ αυτών των διαστάσεων
διαφέρει από εξέταση σε εξέταση. Για παράδειγµα η
ιατρική αξία µιας εξέτασης για ασθένειες στις οποίες
οι επιλογές θεραπείας είναι περιορισµένες, όπως η
νόσος του Alzheimer, είναι σχετικά µικρή σε σχέση µε
την αξία του σχεδιασµού ή µε την αξία για τον ψυχι-
σµό του ασθενή. Από την άλλη, η αξία µιας ακτινο-
γραφίας για ένα κάταγµα έχει υψηλή ιατρική αξία και
µικρότερη αξία για τον ψυχισµό του ασθενή. Επι-
πλέον, η ψυχική αξία µιας εξέτασης διαφέρει από
ασθενή σε ασθενή, καθώς κάθε ασθενής αξιολογεί
διαφορετικά τη σηµασία και την επίδραση των απο-
τελεσµάτων των εξετάσεων στη ζωή του. Για παρά-
δειγµα µία έρευνα έδειξε ότι το 7% των ασθενών
αποφεύγουν να κάνουν κολονοσκόπηση από το φόβο
µήπως µάθουν ότι έχουν καρκίνο.14 Τέλος, λαµβάνον-
τας υπ’ όψιν την αξία των εργαστηριακών εξετάσεων,
εντοπίζεται άλλος ένας παράγοντας κι αυτός είναι οι
επιπτώσεις που έχουν στον ψυχισµό του ασθενή, ο

οποίος παίζει µε τη σειρά του σηµαντικό ρόλο στην
αξιολόγηση και στη χρηµατοδότηση ιατρικών θερα-
πειών και τεχνολογιών, στις σχέσεις ιατρού-ασθενή
και στη διαµόρφωση πολιτικών υγείας.10

Η διασφάλιση της ποιότητας 
στα Κλινικά Εργαστήρια

Η παροχή υπηρεσιών εργαστηριακής ιατρικής υψηλής
ποιότητας αποτελεί την πρωταρχική ευθύνη κάθε
επαγγελµατία που εργάζεται στο συγκεκριµένο τοµέα.
Εντούτοις, υπάρχουν πολλοί ορισµοί για το τι σηµαί-
νει παροχή υπηρεσιών εργαστηριακής ιατρικής υψη-
λής ποιότητας. Πάνω στο συγκεκριµένο τοµέα υφί-
σταται εκτενής βιβλιογραφία και υπάρχουν οργανι-
σµοί που ασχολούνται αποκλειστικά µε την εφαρµογή
και τη συνεχή ανάπτυξη της ποιότητας. Ένας απλός
ορισµός που θα µπορούσε να δοθεί για τη διασφά-
λιση της ποιότητας είναι: η δηµιουργία συνθηκών τέ-
τοιων που η ποιότητα όλων των εξετάσεων που διε-
νεργούνται στον εργαστηριακό τοµέα, βοηθά τους
κλινικούς ιατρούς να εφαρµόζουν τις καλύτερες ια-
τρικές πρακτικές.15

Στο γράφηµα 2 παρουσιάζονται οι παράγοντες
που προαπαιτούνται ώστε τα Κλινικά Εργαστήρια να
παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Αριστερά
βρίσκονται οι παράγοντες που απαιτούνται για να
εξασφαλισθεί η ποιότητα του αποτελέσµατος µιας
ατοµικής εξέτασης, καθώς και η χρήση των αποτελε-
σµάτων που αποκτώνται. ∆εξιά βρίσκονται οι παρά-
µετροι που πρέπει να οργανωθούν και να ιεραρχη-
θούν µε τρόπο που να εξασφαλίζεται η ποιότητα της
υποστηρικτικής δοµής των Κλινικών Εργαστηρίων,
τόσο στο παρόν όσο και στο µέλλον. Στο κέντρο του
σχήµατος η τροχαλία υποδηλώνει ότι η παροχή υπη-
ρεσιών υψηλής ποιότητας από το Κλινικό Εργαστή-
ριο είναι ο απαραίτητος µηχανισµός που επιτρέπει τη
διαµόρφωση προστιθέµενης αξίας.

Ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται αντιληπτή η ποι-
ότητα στα εργαστήρια είναι η διαπίστευση µε βάση
τα διεθνή πρότυπα. Στην Ευρώπη το τρέχον πρότυπο
είναι το ISO 15189-2007, «Κατευθυντήρια Οδηγία για
τη ∆ιαπίστευση Κλινικών Εργαστηρίων ISO 15189».16

Η διαπίστευση των εργαστηρίων προσφέρει στα κλι-
νικά εργαστήρια υπηρεσίες γενικευµένες στην Ευρώ-
πη. Εντούτοις, µόνο σε µία χώρα, τη Γαλλία, εφαρµό-
ζεται υποχρεωτικά (http://www.cskb.cz/res/file/zapisy-
vyboru-cskb/2011/13/13-P7.pdf).17 Η διαπίστευση των
εργαστηρίων περικλείει µια διαδικασία από την αρχή
µέχρι το τέλος, από το αίτηµα για µια εξέταση και τη
συλλογή των δειγµάτων, µέχρι τη λήψη µιας επικυ-
ρωµένης εργαστηριακής αναφοράς, η οποία περι-
λαµβάνει πληροφορίες, οι οποίες θα βοηθήσουν στην
ερµηνεία και στη γνώση για τη διάγνωση και τη θε-
ραπεία που θα εφαρµοστεί στους ασθενείς. Αξίζει να
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σηµειωθεί ότι τα ελάχιστα λάθη τα οποία συµβαίνουν
κατά την εργαστηριακή διαδικασία, έχουν να κάνουν
κυρίως είτε µε τις προ-αναλυτικές είτε µε τις µετα-
αναλυτικές φάσεις, όπου ο εργαστηριακός ιατρός,
παραδοσιακά έχει τη λιγότερη επιρροή.18 Αυτή η ση-

µαντική παρατήρηση προσφέρει µια πολύτιµη υπό-
δειξη για τον µελλοντικό ρόλο των Κλινικών Εργαστη-
ρίων που είναι πέρα από το εργαστήριο αυτό καθ’
αυτό, στο να προσφέρει ποιοτικά «προϊόντα» που
«παράγονται» εντός αυτού.
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Γράφηµα 2. Εξασφαλίζοντας την ποιότητα στα Κλινικά Εργαστήρια.  Πηγή: Beastall GH., 2013.

Η έννοια της προστιθέµενης αξίας
των Κλινικών Εργαστηρίων

Η έννοια της «προστιθέµενης αξίας» έχει οριστεί και
εκτιµηθεί εδώ και πολλά χρόνια για τα Κλινικά Εργα-
στήρια. Η αυξανόµενη ανάγκη για «κλινικούς-εργα-
στηριακούς» ιατρούς µε σκοπό να προσθέσουν αξία
και ιατρική συνάφεια στο σύστηµα Υγείας, να κερδί-
σουν και να διατηρήσουν το ρόλο τους στην εποχή
της διαχειριζόµενης φροντίδας περιγράφηκε ήδη από
το 1995.19 Η συγκεκριµένη διορατική δηµοσίευση
εστίασε σε ένα φάσµα ευκαιριών που βλέπει πέρα
από τις εξουσιοδοτηµένες εργαστηριακές αναφορές,
ώστε να εξασφαλίσει ότι οι ιατρικές εργαστηριακές
εξετάσεις επιτυγχάνουν τη βέλτιστη κλινική συσχέ-
τιση για τους χρήστες και εκµεταλλεύονται τις ρα-
γδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία και στην κατανόηση
της εξέλιξης της νόσου και των τρόπων θεραπευτικής
αγωγής. Ο Panteghini σε µία µελέτη συµπέρανε ότι η
σηµασία και η επιρροή του εργαστηριακού µπορεί να
πραγµατοποιηθεί µόνο προσθέτοντας αξία στις ερ-
γαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα αντανακλούν την
αποτελεσµατικότητά τους στη διαχείριση των ασθε-
νών και των σχετικών κλινικών εκροών.20 Πραγµατικά,
δεν έχουν υπάρξει ποτέ εντονότεροι ρυθµοί των αλ-
λαγών σε επίπεδο πεδίου, δοµής, διανοµής και εφαρ-

µογών στα Κλινικά Εργαστήρια. Η ζήτηση για εργα-
στηριακές εξετάσεις αυξάνει ραγδαία4, φθάνοντας
ένα ποσοστό αύξησης άνω του 70% την τελευταία δε-
καετία.21 Αυτές οι αλλαγές και η αυξανόµενη ζήτηση
καταγράφονται σε µια περίοδο χρηµατοοικονοµικών
πιέσεων, τόσο στη χώρα µας, όσο και στις υπόλοιπες
ανεπτυγµένες οικονοµίες. Κατά συνέπεια, οι ειδικοί
των Κλινικών Εργαστηρίων έρχονται αντιµέτωποι, δε-
δοµένων των περιορισµένων προϋπολογισµών, µε τη
συνεχώς αυξανόµενη δοκιµασία να προσφέρουν υπη-
ρεσίες οι οποίες είναι ταυτόχρονα και κλινικά αποδο-
τικές, αλλά και αποτελεσµατικές σε επίπεδο κόστους.
Ο στόχος µπορεί να επιτευχθεί µόνο εάν εργάζονται
πιο «έξυπνα», γεγονός που περιλαµβάνει τη µείωση
της σπατάλης, τη στόχευση σε κλινικές προτεραιότη-
τες, την υιοθέτηση αυτοµατισµών και τεχνολογιών
επικοινωνίας, την αλλαγή του µίγµατος δεξιοτήτων
του προσωπικού, την ανάπτυξη υπηρεσιών δικτύωσης
και τη συµµετοχή των χρηστών στο κόστος. Συνήθως,
δεν είναι λογικό, αλλά ούτε και επιθυµητό από τους
υπεύθυνους των Κλινικών Εργαστηρίων να αναµένουν
από τους χρήστες των υπηρεσιών να κατανοήσουν
πώς µπορούν να κάνουν πιο αποτελεσµατική τη
χρήση µιας µεταβαλλόµενης υπηρεσίας. Συνεπώς,
εναπόκειται στο ρόλο των επικεφαλής των εργαστη-
ρίων να πάρουν την ευθύνη για αυτή τη διαδικασία



της διαχείρισης της γνώσης, της επιµόρφωσης και
της υποστήριξης. Αυτή η διαδικασία, στην ουσία συ-
νιστά την «προστιθέµενη αξία» στον εργαστηριακό
τοµέα. Είναι µια διαδικασία που θα πρέπει να συµβαί-
νει σε τοπικό επίπεδο ανάµεσα σε κάθε εργαστήριο
και στους χρήστες του. Επίσης, το ίδιο θα πρέπει να
συµβαίνει σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επί-
πεδο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ιθύνοντες και
αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την παροχή φρον-
τίδας υγείας αντιλαµβάνονται το ζωτικό ρόλο που θα
πρέπει να παίζει το Κλινικά Εργαστήριο σε ένα σύγ-
χρονο σύστηµα Υγείας. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, «προστιθέµενη
αξία» ορίζεται ως η προσθήκη αξίας στην παροχή
υπηρεσιών των Κλινικών Εργαστηρίων και είναι κυ-
ρίως ευθύνη των υπεύθυνων της ειδικότητας. Περι-
λαµβάνει τη συνεργασία µε τους χρήστες της υπηρε-
σίας, ήτοι των αποτελεσµάτων των εργαστηριακών
εξετάσεων, µε τους υπεύθυνους που τις καθορίζουν
και τις παραγγέλνουν για κλινική χρήση, ώστε οι δια-
θέσιµες παρεχόµενες υψηλής ποιότητας υπηρεσίες
των Κλινικών Εργαστηρίων να:22

- προκύπτουν σε συνάρτηση µε την τρέχουσα
γνώση και τη σύγχρονη τεχνολογία,

- βασίζονται σε δεδοµένα,
- είναι αποτελεσµατικές σε επίπεδο κόστους τόσο

για τον ασθενή, όσο και για το Νοσοκοµείο,
- διευκολύνουν βελτιωµένα κλινικά αποτελέσµατα,

- συνεισφέρουν στην αυξανόµενη ασφάλεια του
ασθενή,

- γίνονται περισσότερο αντιληπτές από τους χρή-
στες, τους ασθενείς και το ευρύ κοινό.

Το µοντέλο “SCIENCE” και η εφαρµογή του
στον Εργαστηριακό Τοµέα

Στο πλαίσιο της προσθήκης αξίας στα Κλινικά Εργα-
στήρια έχει αναπτυχθεί από τον Beastall22 το µοντέλο
“SCIENCE” (Γράφηµα 3), το οποίο αποτελεί ακρωνύ-
µιο των στοιχείων δράσης που το αποτελούν, όπου
σε καθέναν ξεχωριστά από αυτούς τους επτά τοµείς
θα πρέπει να προστίθεται αξία. Κάθε ένας από αυ-
τούς τους τοµείς, που αναπτύσσονται συνοπτικά για
εξοικείωση στη συνέχεια, θα πρέπει να λαµβάνεται
υπ’ όψιν τόσο εναλλάξ όσο και διαδραστικά, έτσι
ώστε να επιτυγχάνεται το επίπεδο ποιότητας που
είναι σύµφωνο µε ένα διαπιστευµένο εργαστήριο.

SSttaannddaarrddiizzaattiioonn  &&  HHaarrmmoonniizzaattiioonn  ((ΠΠρροοττυυπποοπποοίίηησσηη))

Οι ασθενείς και γενικά το κοινό εµφανίζει µεγάλη κι-
νητικότητα και τα ιατρικά τους αρχεία ή αλλιώς φά-
κελοι θα πρέπει να είναι προσβάσιµα από όπου κι αν
βρίσκονται. Εποµένως, τα αρχεία των αποτελεσµάτων
των εργαστηριακών εξετάσεων πρέπει να προσφέ-
ρουν συνεπείς και συνεκτικές πληροφορίες. Εξάλλου,
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Γράφηµα 3. To µοντέλο“SCIENCE”    Πηγή: Beastall G.H., 2013.



αυτό είναι και ένα ζήτηµα για την ασφάλεια του ασθε-
νή.23 Η προτυποποίηση αποτελεί ένα βασικό ζήτηµα
συµφωνίας για τη διαµόρφωση και την εφαρµογή
προτύπων. Στα Κλινικά Εργαστήρια υπάρχουν πρω-
τοβουλίες προκειµένου να εναρµονιστούν οι πρακτι-
κές και οι µέθοδοι.

Η προτυποποίηση των πρακτικών στο Κλινικό Ερ-
γαστήριο περιλαµβάνει την ονοµατολογία και τις κοι-
νές µονάδες µέτρησης.24 Οι πρακτικές που πρέπει να
εναρµονιστούν περιλαµβάνουν τιµές αναφοράς και
όρια δράσης.25 Η περαιτέρω εναρµόνιση των ερευνη-
τικών πρωτοκόλλων είναι εµφανής µέσω των ολοένα
και περισσότερο διαθέσιµων κατευθυντήριων οδη-
γιών, τόσο στην εργαστηριακή όσο και στην κλινική
πρακτική. Τα αποτελέσµατα των δοκιµασιών POCT
(point of care testing, δοκιµασίες παρά την κλίνη του
ασθενούς) θα πρέπει να εναρµονίζονται µε αυτά των
κεντρικών εργαστηριών.

Η προτυποποίηση των εργαστηριακών µεθόδων
είναι ένα εγχείρηµα διεθνούς συνεργασίας και περι-
λαµβάνει τους ειδικούς των Κλινικών Εργαστηρίων
και την in vitro διαγνωστική βιοµηχανία. Η προτυπο-
ποίηση µιας µεθόδου είναι µια τυπική διαδικασία, η
οποία µεταξύ άλλων απαιτεί µετρολογική εξακρίβωση
(ISO 17511:2003).26 Στο πλαίσιο αυτό λαµβάνει χώρα
ένα διεθνές εγχείρηµα εναρµόνισης των µεθόδων και
προτυποποίησης27, 28

CClliinniiccaall  EEffffeeccttiivveenneessss  ((ΚΚλλιιννιικκήή  ΑΑπποοττεελλεεσσµµααττιικκόόττηητταα))

Ο ιατρικός εργαστηριακός τοµέας µπορεί να παρέχει
σηµαντική συνεισφορά στη βελτίωση της κλινικής
αποτελεσµατικότητας, η οποία µπορεί να επιτευχθεί
µέσω:
- Της παροχής απευθείας φροντίδας στον ασθενή

από ιατρούς του Κλινικού Εργαστηρίου που δια-
θέτουν τα κατάλληλα προσόντα.

- Της παροχής ερµηνείας των αποτελεσµάτων µε
ταχύτητα και ακρίβεια, γεγονός το οποίο θα επι-
τρέπει στους ασθενείς να απευθύνονται στην κα-
τάλληλη ειδικότητα για περαιτέρω έρευνα ή/και
θεραπεία κι έτσι διευκολύνονται και τα βελτιωµένα
κλινικά αποτελέσµατα.

- Της παροχής µιας υπηρεσίας κλινικού συµβου-
λευτικού συνδέσµου.

- Συµµετοχής σε οµάδες πολυειδικοτήτων.
- Συµµετοχής σε οµάδες κλινικού ελέγχου.
- Της παραγωγής και εφαρµογής κλινικών κατευ-

θυντήριων οδηγιών.
Υπάρχουν παραδείγµατα εργαστηριακών ιατρών,

οι οποίοι παίρνουν την πρωτοβουλία να προσθέσουν
αξία προκειµένου να επιτευχθεί αποτελεσµατικότητα
και κλινικά. Αυτό καταδεικνύει η συλλογή κλινικών
ποιοτικών δεικτών29 η παροχή ερµηνευτικών σχολίων
στα αποτελέσµατα,30  η κριτική εκτίµηση των αποτε-
λεσµάτων31 και ο επισταµένος έλεγχός τους.32 Επι-

πλέον, δίνεται η δυνατότητα εξωτερικών ποιοτικών
εκτιµήσεων από τα σχόλια στις αναφορές σε µια προ-
σπάθεια να διαχέεται η πληροφορία καλύτερων πρα-
κτικών και να επιτυγχάνεται αρτιότερη συµφωνία στη
διάγνωση και στην εφαρµογή της θεραπείας.33

IInnnnoovvaattiioonn  ((ΚΚααιιννοοττοοµµίίαα))

Η καινοτοµία αποτελεί την καρδιά του Κλινικού Ερ-
γαστηρίου εδώ και δεκαετίες και συνεχίζει να αποτε-
λεί δυναµικό οδηγό αλλαγής. Η πρόοδος στην κατα-
νόηση της µοριακής βάσης µιας ασθένειας, καθώς
και η επανάσταση των “-omics” κυριαρχούν σε πολ-
λούς εργαστηριακούς τοµείς. Η µετάφραση των ευ-
ρηµάτων της πρωταρχικής έρευνας σε κλινική
πρακτική αποτελεί πρόκληση και είναι απαραίτητη
προκειµένου να καθορισθεί η ακρίβεια και η κλινική
χρησιµότητα αυτών των µεθόδων.34 Η τεχνολογική
πρόοδος συναντάται µε τη ζήτηση για βελτιωµένη
προσδιοριστικότητα, µικρογράφηση και ταχύτερο κλι-
νικό έλεγχο.

Η καινοτοµία µπορεί, επίσης, να επιτευχθεί µε την
προσπάθεια συνδυασµού του εκσυγχρονισµού µε πα-
ροχή βελτιωµένων κλινικών και αποτελεσµατικών σε
επίπεδο κόστους, υπηρεσιών. Τέτοια παραδείγµατα
αποτελούν η ανάπτυξη του αυτοµατισµού και της
ροµποτικής, η δικτύωση των εργαστηρίων,35 η κοινό-
χρηστη τεχνολογία και οι ενοποιηµένες διαγνώσεις.36

Στην ουσία εντοπίζεται πλεονέκτηµα όταν συν-
δυάζεται η καινοτοµία µε τη διεθνή χρηµατοδότηση
για έρευνα. Το Εθνικό Σύστηµα Υγείας του Ηνωµένου
Βασιλείου υποστηρίζει πολλές πρωτοβουλίες που το-
νώνουν την καινοτοµία στο σύστηµα Υγείας και αξιο-
ποιούν τια καλές ιδέες σε εφαρµόσιµες λύσεις.

EEvviiddeennccee  bbaasseedd  pprraaccttiiccee  
((ΠΠρραακκττιικκήή  ββαασσιισσµµέέννηη  σσεε  δδεεδδοοµµέένναα))

Η πρακτική που βασίζεται σε δεδοµένα αποτελεί την
ανάλυση των στοιχείων που προκύπτουν από την
έρευνα, την κλινική πρακτική και τις τιµές των εξετά-
σεων από τους ασθενείς. Η υιοθέτηση της πρακτικής
αυτής θα πρέπει να διευκολύνει την εφαρµογή µεθό-
δων και να βελτιώνει τα κλινικά αποτελέσµατα. Οι ει-
δικοί εκπαιδεύονται να ερευνούν και να εκτιµούν
κριτικά την επιστηµονική και κλινική βιβλιογραφία και
να την εφαρµόζουν στην πράξη συνεισφέροντας έτσι
στην πρακτική που βασίζεται σε δεδοµένα στον ερ-
γαστηριακό τοµέα.37 Στο πλαίσιο αυτό οι επιστήµονες
των Κλινικών Εργαστηρίων οφείλουν να εξασφαλί-
ζουν ότι η τρέχουσα εργαστηριακή και κλινική πρα-
κτική είναι σύµφωνη µε τα τελευταία βιβλιογραφικά
δεδοµένα. Αυτό σηµαίνει ότι ενεργούν ως «διαχειρι-
στές της γνώσης» στις συζητήσεις µε τους χρήστες
των υπηρεσιών. Έτσι µια προληπτική προσέγγιση
απαιτείται, προκειµένου να επιβεβαιωθεί ότι η εργα-
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στηριακή ιατρική είναι µέρος µια οµάδας πολυειδικο-
τήτων, η οποία προετοιµάζει οδηγίες που βασίζονται
σε δεδοµένα. Μια µεγάλη ποικιλία από πρακτικές που
βασίζονται σε δεδοµένα είναι διαθέσιµη και η οποία
περιλαµβάνει και εργαστηριακές έρευνες, µία τέτοια
είναι αυτή του Εθνικού Ινστιτούτου για την Υγεία και
την Κλινική Αριστεία (National Institute for Health and
Clinical Excellence http://www.nice.org.uk/).38, 39

NNoovveell  aapppplliiccaattiioonnss  ((ΚΚααιιννοοττόόµµεεςς  ΕΕφφααρρµµοογγέέςς))

Μέχρι πρόσφατα η Ιατρική λειτουργούσε αντενεργά,
εστιάζοντας στον πληθυσµό, βασιζόµενη σε πρωτό-
κολλα και στον άξονα της θεραπείας. Σε όλο αυτό, ο
ασθενής ήταν ένας παθητικός µέτοχος. Παρόλα αυτά
στις µέρες µας αντιµετωπίζουµε µια συναρπαστική
νέα κατεύθυνση, καθώς βαδίζουµε σε µια ιατρική
προγνωστική, προσωποποιηµένη, προληπτική και
συµµετοχική, γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία ως P4
(predictive, personalized, preventive, participatory).40

Αυτή η αλλαγή κατεύθυνσης βασίζεται σε ατοµικές
ιδιότητες του γονιδιώµατος και κατ’ επέκταση υπο-
στηρίζεται από µοριακές τεχνικές. Η φαρµακογενω-
µική είναι ένας καθιερωµένος και αναπτυσσόµενος
τοµέας της P4 ιατρικής. Ταυτόχρονα, υπάρχουν πε-
ριπτώσεις, όπως στον καρκίνο, όπου η διάγνωση συ-
νοδεύεται από µοριακές εξετάσεις, οι οποίες καθορί-
ζουν το είδος του θεραπευτικού σχήµατος που θα ακο-
λουθηθεί στη συγκεκριµένη περίπτωση.41

Η ανάπτυξη της P4 Ιατρικής παρουσιάζει µια µε-
γάλη ευκαιρία για τα Κλινικά Εργαστήρια να ενδυνα-
µώσουν τον κεντρικό τους ρόλο στην Υγεία. Οι
ασθενείς θα πρέπει να αντιµετωπίζονται ατοµικά και
κατ’ αυτόν τον τρόπο η σηµασία των αποκλίσεων στις
τιµές αναφοράς, καθώς και τα όρια των δράσεων που
βασίζονται στον πληθυσµό µειώνονται. Κάτω από
αυτές τις συνθήκες θα πρέπει να γίνεται εστίαση στα
επίπεδα της υγείας και στη διαστρωµάτωση του κιν-
δύνου, παρά στη νόσο. Θα πρέπει να υιοθετηθεί ένα
νέο εύρος µεθόδων, καθώς επίσης και εργαλείων της
βιο-πληροφορικής, τα οποία είναι σηµαντικά για την
ερµηνεία σύνθετων δεδοµένων και αλγορίθµων από
ατοµικές περιπτώσεις.

CCoosstt--eeffffeeccttiivveenneessss  ((ΑΑπποοττεελλεεσσµµααττιικκόόττηητταα  ΚΚόόσσττοουυςς))

Οι προκλήσεις που παρουσιάζονται εξαιτίας της
ανάγκης τα εργαστήρια να είναι αποτελεσµατικά και
σε επίπεδο κόστους τείνουν να κυριαρχούν στον
τρόπο λειτουργίας τους και να θεωρούνται από µερι-
κούς ως ένα εµπόδιο στην εφαρµογή των άλλων το-
µέων που προσθέτουν αξία στο Εργαστήριο. Εντού-
τοις, όλοι οι ιθύνοντες έχουν µια σηµαντική ευθύνη
να παρέχουν αποτελεσµατικές, ως προς το κόστος
υπηρεσίες, χωρίς να θυσιάζουν την ποιότητα. Υπάρ-
χουν τρεις κυρίως τοµείς στους οποίους η αποτελε-

σµατικότητα κόστους µπορεί να λάβει χώρα. 
Πρώτον, προσπάθειες µπορούν να γίνουν για να

περιοριστούν ή να µειωθούν τα άµεσα λειτουργικά
κόστη του Εργαστηρίου. Αυτό περιλαµβάνει:
- Τη µείωση των αποβλήτων χρησιµοποιώντας τε-

χνολογία LEAN (πρόκειται για τεχνολογία που βα-
σίζεται στη θεωρία της «λιτής παραγωγής» και
αναφέρεται σε ένα συνεκτικό σύστηµα παραγωγι-
κών µεθόδων και διοικητικών πρακτικών η εφαρ-
µογή των οποίων περιορίζει σηµαντικά τις δαπά-
νες οδηγώντας στην ορθότερη αξιοποίηση των
πόρων και στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσµά-
των).42

- Οικονοµίες κλίµακας από το δίκτυο λειτουργίας
του εργαστηρίου και την χρήση κοινού υλικού µε-
ταξύ των εργαστηριακών ειδικοτήτων.

- Προσαρµογή του συνόλου ικανοτήτων του προ-
σωπικού, έτσι ώστε να συνάδει µε την αυτοµατο-
ποιηµένη τεχνολογία.
∆εύτερον, µπορούν να γίνουν προσπάθειες να µει-

ωθούν οι εξετάσεις οι οποίες δεν είναι απαραίτητες
µέσω της διαχείρισης της ζήτησης και τον εξορθολο-
γισµό των αιτηµάτων για εργαστηριακές εξετάσεις.
Το ζήτηµα αυτό έχει ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία,
όµως, είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί η κλινική και
χρηµατοοικονοµική του επίπτωση.43 Επιπλέον, έλεγ-
χος και µείωση των µη απαραίτητων εργαστηριακών
εξετάσεων µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εκπαίδευ-
σης των χρηστών.44

Τρίτον, µπορούν να γίνουν προσπάθειες για την
υιοθέτηση ενός καταλληλότερου επιχειρησιακού µον-
τέλου. Σήµερα, τα Κλινικά Εργαστήρια θεωρούνται
συχνά ως ένα «κέντρο παραγωγής» µε ελάχιστη ή κα-
θόλου σύνδεση µεταξύ των εκροών και της κλινικής
αποτελεσµατικότητας. Η ανεπαρκής αποζηµίωση από
τους ασφαλιστικούς φορείς, τα σταθερά κόστη και οι
µαζικοί προϋπολογισµοί δηµιουργούν ένα περιβάλλον
µέσα στο οποίο είναι δύσκολο οι ειδικοί να αντιµετω-
πίσουν τον αυξανόµενο φόρτο εργασίας και ταυτό-
χρονα να κοµίσουν προστιθέµενη αξία, η οποία θα
δηµιουργήσει τη διαφορά στους ασθενείς. Ένα «επι-
χειρησιακό» µοντέλο των Εργαστηρίων που αποτε-
λούν τον Εργαστηριακό Τοµέα, στο κέντρο του
οποίου θα βρίσκεται η παροχή της υπηρεσίας θα ήταν
πιο κατάλληλο, µε τη χρηµατοδότησή του να συνδέ-
εται µε τη συνεισφορά του στην κατεύθυνση της
φροντίδας του ασθενή.45

EEdduuccaattiioonn  ooff  ootthheerrss  ((ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη))

Για πολλά χρόνια τα Κλινικά Εργαστήρια θα µπορού-
σαν να θεωρηθούν ως ένας «κρυφός» τοµέας για το
σύστηµα Υγείας. Μέχρι σήµερα, έχουν παρουσιάσει
συνεχή ποιοτική βελτίωση, λειτουργούν µε βάση τα
διεθνή πρότυπα πρακτικής και επιτυγχάνουν να διεκ-
περαιώνουν έναν µεγάλο όγκο εργασίας, µεταβάλ-
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λοντας ελάχιστα ή καθόλου το κόστος. Από την άλλη
πλευρά, η συνεισφορά αυτή λαµβάνεται ως δεδοµένη
από τους χρήστες και παραµένει άγνωστη στους
ασθενείς και στο ευρύ κοινό. Γενικά, κυριαρχεί η ει-
κόνα ότι οι άνθρωποι που εργάζονται στα Εργαστήρια
κατακλύζονται από µηχανήµατα, τα οποία λειτουρ-
γούν από λίγους επιστήµονες, οι οποίοι δουλεύουν
µακριά από το βλέµµα του υπόλοιπου προσωπικού
που εργάζεται στο χώρο της Υγείας. Πρόσφατα η κα-
τάσταση έχει αρχίσει να αλλάζει και µία από τις ση-
µαντικότερες λειτουργίες είναι ότι οι ειδικοί των Κλι-
νικών Εργαστηρίων «κοιτούν» πέρα από το Εργαστή-
ριο και ενεργά προωθούν την συνεισφορά της εργα-
στηριακής ιατρικής. 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι µε τους οποίους η συ-
νεισφορά της εργαστηριακής ιατρικής στον τοµέα
της Υγείας µπορεί να προωθηθεί, όπως:
- Παρέχοντας πληροφορίες που βασίζονται σε δε-

δοµένα σε εγχειρίδια, δηµοσιεύσεις και ιστοσελί-
δες (http://www.labtestsonline.gr/).46

- Συµµετέχοντας σε κλινικούς ελέγχους, σε κλινικές
οµάδες πολυειδικοτήτων και σε επιτροπές που
είναι υπεύθυνες για την καταγραφή οδηγιών σε
κλινικές πρακτικές.

- Επιτυγχάνοντας µεγαλύτερη επαφή µε τους ασθε-
νείς επισκεπτόµενοι θαλάµους και κλινικές και πα-
ρέχοντας εξειδικευµένες συµβουλές στις οργανώ-
σεις ασθενών (π.χ. σύλλογος καρκινοπαθών).

- Κάνοντας µια συντονισµένη προσπάθεια για επα-
φές µε τα MMEκαι το κοινό (π.χ. εβδοµάδα ηλε-
κτρονικής υγείας: e-Health Forum 2014).47

Το πλαίσιο αξιολόγησης της αξίας των
Κλινικών Εργαστηρίων

Η εκτίµηση της προστιθέµενης αξίας των Κλινικών
Εργαστηρίων διαφέρει ανάλογα µε την οπτική γωνία
του ατόµου που κάνει την εκτίµηση. Έτσι ένας man-
ager Υγείας ή ένας οικονοµολόγος θα προσπαθήσει
να απαντήσει στο ερώτηµα: «Αξίζει τα λεφτά του;». Ο
ιατρός θα ρωτήσει: «Θα βελτιώσει το κλινικό αποτέ-
λεσµα του ασθενή;». Ο ασθενής θα διερωτηθεί: «Θα
βοηθήσει έτσι ώστε το πρόβληµά µου να λυθεί κατά
τον γρηγορότερο και λιγότερο επεµβατικό τρόπο;».
Κατά συνέπεια ένα πλαίσιο έχει διαµορφωθεί ώστε να
αξιολογηθεί η αξία των Κλινικών Εργαστηρίων και
στις τρεις διαστάσεις.48

ΒΒεελλττιισσττοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  λλεειιττοουυρργγιικκώώνν  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν

Οι λειτουργικές δραστηριότητες συνδέονται µε την
ικανότητα ενός Εργαστηρίου να παρέχει γρήγορα
αποτελέσµατα και αναφορές, τα οποία µπορεί να επη-
ρεάζουν την περεταίρω διερεύνηση, διαχείριση ή πα-
ροχή εξιτηρίου στον ασθενή. Η αυτοµατοποίηση στην

ανάλυση των κλινικών δειγµάτων , που διευκολύνουν
τη ροή των εργασιών, οι λύσεις που παρέχονται από
την πληροφορική, οι οποίες επιτρέπουν να φθάνουν
γρήγορα τα αποτελέσµατα στις κλινικές και οι ενδιά-
µεσες εφαρµογές λογισµικού, οι οποίες επιτρέπουν
τη µείωση των ιατρικών σφαλµάτων και βελτιώνουν
τους χρόνους ανατροφοδότησης, όλα αυτά αποτε-
λούν διαστάσεις του Εργαστηριακού Τοµέα που µπο-
ρούν να συµβάλουν στη λειτουργική αποδοτικότητά
του. Τα κριτήρια τα οποία µπορούν να εκτιµώνται για
τη λειτουργική αποδοτικότητα περιλαµβάνουν:
- Αποτελεσµατική διαδικασία διαλογής βάσει προ-

τεραιότητας (triage) του ασθενή.
- Ο χρόνος αναµονής και παραµονής του ασθενή

καθώς και οι διαδικασίες τις οποίες πρέπει να ακο-
λουθήσει.

- Το ρυθµό των επανεξετάσεων και επανεισαγωγών.
- Τα λειτουργικά κόστη.

ΒΒεελλττιισσττοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  ττοουυ  αασσθθεεννήή

Η βελτιστοποίηση της διαχείρισης του ασθενή εξαρ-
τάται σε µεγάλο βαθµό από τις υπηρεσίες παροχής
και ερµηνείας των αποτελεσµάτων του Εργαστηρίου,
οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στις πληροφορίες
που παρέχονται να µετατρέπονται σε γνώση προς
όφελος του ασθενή, των ασθενών ή των οµάδων. Η
έγκαιρη διεξαγωγή του κατάλληλου διαγνωστικού
τεστ, η χρήση κλινικών οδηγιών που βασίζονται σε δε-
δοµένα και η αποτελεσµατική εφαρµογή του κλινικού
ελέγχου αποτελούν παραδείγµατα για το πώς τα Κλι-
νικά Εργαστήρια µπορούν να συνεισφέρουν στη βελ-
τιστοποίηση της διαχείρισης του ασθενή. Τα κριτήρια
τα οποία µπορούν να εκτιµώνται για τη λειτουργική
αποδοτικότητα περιλαµβάνουν:
- Μείωση των µη απαραίτητων εξετάσεων και θερα-

πειών.
- Μείωση του χρόνου και των χρηµάτων που δαπα-

νώνται στις εξετάσεις του ασθενή.
- Βελτιωµένο αποτέλεσµα στον ασθενή και/ή βελ-

τιωµένη ποιότητα ζωής.

ΕΕππίίδδρραασσηη  σσττηηνν  ααννττίίλληηψψηη  ττοουυ  αασσθθεεννήή  
κκααιι  άάλλλλεεςς  εεππιιππττώώσσεειιςς

Αυτή η διάσταση αναφέρεται στην ικανότητα που έχει
το Εργαστήριο να παρέχει στους ασθενείς πληροφο-
ρίες, οι οποίες θα τους οδηγήσουν να αλλάξουν τις
επιλογές στον τρόπο ζωής τους ή να αλλάξουν τις έν-
νοιες της ικανοποίησης και της ευηµερίας.10 Η αλ-
λαγή στη διατροφή ή στην άσκηση, η προληπτική
χρήση φαρµάκων, ο αυτοέλεγχος ακόµα και ο σχε-
διασµός για συνταξιοδότηση, µπορούν όλα αυτά να
επηρεασθούν εάν ο ασθενής γνωρίζει το αποτέλεσµα
µιας εξέτασης, η οποία καθορίζει το παρόν και το µέλ-
λον από τον κίνδυνο µιας ασθένειας. Τα κριτήρια τα
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οποία µπορούν να εκτιµώνται για τη λειτουργική απο-
δοτικότητα περιλαµβάνουν:
- Τεκµήρια για την ενδυνάµωση του ασθενή.
- Πληροφορίες που οδηγούν στο αίσθηµα της ικα-

νοποίησης και της ευηµερίας.
- Αποδείξεις από τη διαχείριση του τρόπου ζωής.

Χρησιµοποιώντας αυτό το απλό πλαίσιο, κάθε αξία
που µπορεί να προσθέτει το Κλινικό Εργαστήριο µπο-
ρεί να αποτιµηθεί. Περεταίρω εξέλιξη σε κάποιο πεδίο
µπορεί να προσθέσει αξία σε περισσότερες από µία
από τις τρεις αυτές διαστάσεις.48 Για παράδειγµα, η
εισαγωγή ενός νέου κλινικά επικυρωµένου βιοδείκτη
θα επηρεάσει τη διαχείριση του ασθενή και εάν ταυ-
τόχρονα µειώσει την ανάγκη για άλλες εξετάσεις είναι
πιθανόν να διευκολύνει τη λειτουργική αποδοτικό-
τητα. Εναλλακτικά, ο αυτοέλεγχος του ασθενή σε µια
χρόνια ασθένεια χρησιµοποιώντας δοκιµασίες POC
θα επηρεάσει τη συµπεριφορά του ασθενή και θα
οδηγήσει σε καλύτερη διαχείριση της νόσου του. Οι
δοκιµασίες POC, επίσης ανάλογα µε το κόστος, µπο-
ρούν να επηρεάσουν τη λειτουργική αποδοτικότητα.

Συµπεράσµατα - Συζήτηση

Τα τελευταία τριάντα χρόνια, έχει σηµειωθεί µια αλ-
µατώδης εξέλιξη στα Κλινικά Εργαστήρια χάρη στην
εισαγωγή και στη συνεχή ανάπτυξη της τεχνολογίας,
της πληροφορικής και του αυτοµατισµού. Αυτές οι
αλλαγές, οδήγησαν στην ταχύτερη εξαγωγή αποτε-
λεσµάτων για τις εργαστηριακές εξετάσεις. Παρόλα
αυτά, δε θα πρέπει να αγνοείται η συµβολή των ερ-
γαστηρίων στις προ-αναλυτικές και στις µετά-αναλυ-
τικές φάσεις της διάγνωσης, κατά τις οποίες η επι-
κοινωνία µε το Κλινικό Εργαστήριο είναι ιδιαίτερα ση-
µαντική.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, τα Κλινικά Εργα-
στήρια, στο σύνολό τους, καλούνται να επαναπροσ-
διορίσουν το ρόλο τους µε αφετηρία και δεδοµένη
την προστιθέµενη αξία που έχουν να προσδώσουν σε
ολόκληρο το σύστηµα Υγείας. Έτσι η διαθεσιµότητα
αποτελεσµάτων σε πραγµατικό χρόνο, η διεξαγωγή
πιο αποτελεσµατικών εξετάσεων, η συµµετοχή στις
θεραπευτικές αποφάσεις, ο κλινικά συµβουλευτικός
τους χαρακτήρας, οι προσπάθειες να αποτρέψουν
από το να θεραπεύσουν ασθένειες, η στροφή στην
εφαρµογή πρακτικών που βασίζονται σε δεδοµένα, η
διαµόρφωση πρωτοκόλλων και των τιµών αναφοράς,
καθώς και ο εκπαιδευτικός και ερευνητικός τους
ρόλος είναι µερικές από τις δραστηριότητες των Κλι-
νικών Εργαστηρίων στις οποίες θα πρέπει να υπάρξει
συντονισµένη δράση, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα
των υπηρεσιών τους και να αυξηθεί η αποδοτικότητα

τους σε όρους µετασχηµατισµού των εισροών σε
υπηρεσίες και η αποτελεσµατικότητά τους σε όρους
ικανοποίησης των πελατών. 

Πέρα από τους παραδοσιακούς δείκτες µέτρησης
της αποδοτικότητας τα Κλινικά Εργαστήρια, ως βα-
σικό «γρανάζι» του συστήµατος Υγείας, οφείλουν να
συνδυάσουν µια σειρά από ιατρικούς, ερευνητικούς,
εκπαιδευτικούς και χρηµατοοικονοµικούς παράγον-
τες, έτσι ώστε ο ασθενής να βρίσκεται στο κέντρο
αυτού του συστήµατος µε στόχο την παροχή του µέ-
γιστου αγαθού, τη φροντίδα της Υγείας.

Κάθε µονάδα εφαρµόζει τις δικές της τακτικές και
στρατηγικές µε στόχο να επιτύχει τα καλύτερα δυ-
νατά αποτελέσµατα, όπως η ίδια, συνήθως, ορίζει. Οι
ενέργειες αυτές µπορούν να αποφέρουν µεµονωµένα
αποτελέσµατα, όµως δεν είναι δυνατό να βελτιώσουν
ολόκληρο το σύστηµα Υγείας. Εντούτοις, µπορούν να
λειτουργήσουν ως σηµεία αναφοράς για τις υπόλοι-
πες. Για το λόγο αυτό χρειάζεται µια ενδελεχής µε-
λέτη του Εργαστηριακού Τοµέα στο σύνολό του και
από εκεί και στη συνέχεια να γίνουν συντονισµένες
δράσεις για την τόνωση των παραγόντων που προ-
σθέτουν αξία και διαµορφώνουν ένα εντελώς πρωτο-
ποριακό πλαίσιο στη φροντίδα του ασθενή. Το
κλασικό µοτίβο «η επιστήµη για την επιστήµη» θα πρέ-
πει να µετουσιωθεί σε ένα πιο ανθρωποκεντρικό µον-
τέλο στον άξονα «µε και για την επιστήµη, µε και για
τον άνθρωπο», στο πλαίσιο συνεργασίας πολλών ια-
τρικών ειδικοτήτων.

Ισοσταθµίζοντας κριτικά τα παραπάνω, παρατη-
ρούµε ότι στις χώρες µε ανεπτυγµένα συστήµατα
Υγείας, τα Κλινικά Εργαστήρια βρίσκονται στο προ-
σκήνιο της παροχής υπηρεσιών υψηλού ποιοτικού
επιπέδου και χαίρουν εξωτερικής επιβεβαίωσης. Για
να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να εστιά-
σουν στο τι συµβαίνει µέσα στο κάθε εργαστήριο.
Επιπλέον, είναι η κατάλληλη ώρα οι ειδικοί του Εργα-
στηριακού Τοµέα να κοιτάξουν τι συµβαίνει έξω από
αυτόν, ως µέλη µιας οµάδας πολυειδικοτήτων, η
οποία ψάχνει να βελτιώσει τα κλινικά αποτελέσµατα
και την εµπειρία των ασθενών κατά ένα αποδοτικό και
αποτελεσµατικό και σε επίπεδο κόστους τρόπο.
Τέλος, η διαδικασία διαµόρφωσης προστιθέµενης
αξίας στα Κλινικά Εργαστήρια µπορεί να πραγµατο-
ποιηθεί κατά έναν λογικό και εύκολο τρόπο. Κάτω από
αυτές τις συνθήκες, αυτό που χρειάζεται είναι η δια-
χείριση των διαδικασιών και η διαµόρφωση στοχευ-
µένων δράσεων. Ξεκινώντας από µικρές αλλαγές και
εφαρµογές των όσων αναφέρθηκαν µπορεί σιγά-σιγά
να προκύψει µια νέα περίοδος για τον Κλινικό Εργα-
στηριακό Τοµέα, η οποία θα έχει να επιδείξει αξιό-
λογα αποτελέσµατα σε όλα τα επίπεδα.
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The contribution of Clinical Laboratories to decision making has been recognized widely internation-
ally. At the same time, their technological upgrading is essential to respond to their supportive role in
Health Sector. The labs’ multitask and demanding role, under the new public administration aim of
making at least the same with lower budgets, becomes vital in improving the efficiency and the effec-
tiveness of the whole health service. It is therefore, eminent to discover the key factors that will make
them effective. The improvement of the performance of Clinical Laboratories will create multiple added
values at micro and macro scale in the National Health System. On this basis, the aim of this paper is
to evaluate the significance of diagnostic tests, to underline the importance of assuring quality in lab-
oratory medicine, to present the meaning of its added value using the “SCIENCE” model. The final tar-
get is the formation of a framework for the evaluation of laboratory units on the basis of their role for
the hospital effectiveness in clinical results’ level, patient satisfaction and cost efficiency.
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added value, effectiveness, quality, clinical
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Περίληψη

Ο µηχανισµός που συµβάλλει στην αντοχή στην κολιστίνη σε στελέχη Acinetobacter baumannii δεν
είναι ακόµα απολύτως γνωστός. Στην παρούσα µελέτη διερευνήθηκαν τα χαρακτηριστικά και οι µη-
χανισµοί της αντοχής στην κολιστίνη σε δύο ζεύγη γενετικά σχετιζόµενων µεταξύ τους κολιστίνη-
ευαίσθητων/κολιστίνη-ανθεκτικών (ColS/ColR) κλινικών στελεχών A. baumannii.
Στη µελέτη συµπεριλήφθηκε µεγάλη σειρά ColS/ColR κλινικών στελεχών A. baumannii τα οποία
αποµονώθηκαν διαδοχικά από διάφορα κλινικά δείγµατα δύο ασθενών κατά τη διάρκεια της νοση-
λείας τους στη ΜΕΘ. Μεταξύ των αποµονώσεων ColS/ColR στελεχών οι ασθενείς έλαβαν κολιστίνη
για αρκετές ηµέρες. Στα στελέχη έγινε έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά µε Ε-test και τη µέ-
θοδο αραιώσεων σε ζωµό και ακολούθησε η τυποποίησή τους µε ηλεκτροφόρηση σε παλλόµενο
ηλεκτρικό πεδίο (PFGE). Το πρώτο ColS στέλεχος και το πρώτο ColR στέλεχος από κάθε ασθενή
διερευνήθηκαν περαιτέρω µε τυποποίηση µετά αλληλούχιση πολλαπλών γενετικών τόπων (MLST),
PCR και αλληλούχιση των γονιδίων pmrA, pmrB, pmrC, lpxA, lpxC και lpxD και  ποσοτική real-time
PCR για τον έλεγχο της έκφρασης των γονιδίων pmrA, pmrB και pmrC. Τέλος, εκτελέστηκαν καµ-
πύλες ανάπτυξης στα δύο ζεύγη των ColS/ColR κλινικών στελεχών και στο ευαίσθητο στην κολι-
στίνη πρότυπο στέλεχος ATCC 19606.
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Εισαγωγή

Τα τελευταία 30 χρόνια τo Acinetobacter baumannii
αποτελεί σηµαντικό νοσοκοµειακό παθογόνο που
προκαλεί κυρίως λοιµώξεις του αναπνευστικού (πνευ-
µονία σχετιζόµενη µε αναπνευστήρα, VAP), µικροβι-
αιµίες, ουρολοιµώξεις και λοιµώξεις δέρµατος και
µαλακών µορίων.1 Η ικανότητα του µικροοργανισµού
να διασπείρεται ευρέως και να αναπτύσσει αντοχή σε
πολλές κατηγορίες αντιβιοτικών, έχει ως αποτέλεσµα
τη συνεχή αύξηση των λοιµώξεων από A. baumannii
και καθιστά  δύσκολη τη θεραπεία τους.2 Καθώς τα
πολυανθεκτικά στελέχη A. baumannii αυξάνονται
παγκοσµίως, οι θεραπευτικές επιλογές για την αντι-
µετώπιση σοβαρών λοιµώξεων είναι περιορισµένες,
µε την κολιστίνη συχνά να αποτελεί τη µοναδική θε-
ραπεία.3

Η κολιστίνη (colistin) είναι κυκλικό πολυπεπτίδιο µε
ταχεία βακτηριοκτόνο δράση έναντι των Gram-αρνη-
τικών βακτηριδίων, την οποία επιτυγχάνει µέσω σύν-
δεσης µε το λιπίδιο Α του λιποπολυσακχαρίτη (LPS)
και πρόκλησης αποδιοργάνωσης της κυτταρικής µεµ-
βράνης.4 Τα τελευταία χρόνια έχουν δηµοσιευτεί πε-
ριπτώσεις ανάπτυξης αντοχής στην κολιστίνη σε
κλινικά στελέχη A. baumannii, ενώ έχουν σηµειωθεί
και επιδηµίες.5 Οι µηχανισµοί που συµβάλλουν στην
αντοχή στην κολιστίνη δεν είναι ακόµα απολύτως
γνωστοί. Έχουν προταθεί από δύο διαφορετικές
ερευνητικές οµάδες δύο ανεξάρτητοι µεταξύ τους
µηχανισµοί: i) µεταλλάξεις και υπερέκφραση των
πρωτεϊνών του συστήµατος PmrCAB, οι οποίες οδη-

γούν σε τροποποιήσεις του λιποπολυσακχαρίτη (προ-
σθήκη φωσφοαιθανολαµίνης στο λιπίδιο Α) ή ii) πλή-
ρης απώλεια της παραγωγής του λιποπολυσακχαρίτη
(LPS), ως αποτέλεσµα µεταλλάξεων στα γονίδια lpxA,
lpxC και lpxD που σχετίζονται µε τη βιοσύνθεση του
λιπιδίου Α.5

Η ανάπτυξη αντοχής στην κολιστίνη έχει συσχετι-
στεί µε την πίεση επιλογής που ασκείται λόγω της πα-
ρατεταµένης χορήγησης του αντιβιοτικού.6,7 Επίσης,
όπως προκύπτει από προκαταρκτικές µελέτες σε ερ-
γαστηριακά/πρότυπα στελέχη, τα ανθεκτικά στην κο-
λιστίνη στελέχη A. baumannii επιδεικνύουν µειωµένη
λοιµογόνο δύναµη και ικανότητα επιβίωσης στο νο-
σοκοµειακό περιβάλλον.7 Με σκοπό να διερευνή-
σουµε τις µεταβολές που σχετίζονται µε την αντοχή
στην κολιστίνη, εξετάσαµε δύο ζεύγη κολιστίνη-ευαί-
σθητων/κολιστίνη-ανθεκτικών (ColS/ColR) γενετικά
σχετιζόµενων µεταξύ τους κλινικών στελεχών A. bau-
mannii, προερχόµενα το καθένα από τον ίδιο ασθενή.
Όπως θα αναπτυχθεί παρακάτω, παρατηρήθηκε ότι
τα ανθεκτικά στην κολιστίνη στελέχη παρουσίασαν
µειωµένο ρυθµό ανάπτυξης, µειωµένη λοιµογόνο δύ-
ναµη και σηµαντικά µειωµένη ικανότητα να προκα-
λούν διεισδυτικές λοιµώξεις συγκρινόµενα µε τα αντί-
στοιχα ευαίσθητα στελέχη.

Υλικό και µέθοδοι

ΜΜιικκρροοββιιαακκάά  σσττεελλέέχχηη  ττηηςς  µµεελλέέττηηςς.. Στη µελέτη περι-
λήφθηκε µεγάλη σειρά ColS/ColR κλινικών στελεχών

Κ. ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ, Α. ΠΟΥΛΟΥ, ∆. ΜΑΚΡΗΣ, Χ. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ, Α. ΤΣΑΚΡΗΣ, Σ. ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ

20

VOL. 58 • ΙSSUE 4, October - December 2013

Όλα τα ColS/ColR στελέχη εντός του κάθε ζεύγους ήταν γενετικά ταυτόσηµα µεταξύ τους µε την
PFGE και ανήκαν µε την MLST στον επικρατούντα παγκοσµίως διεθνή κλώνο CC2. Σε σύγκριση µε
τα ColS, τα ColR στελέχη εµφάνισαν σηµαντική υπερέκφραση των γονιδίων pmrCAB, είχαν µονή-
ρεις µεταλλάξεις αµινοξέων στην πρωτεΐνη PmrB και παρουσίασαν σηµαντικά βραδύτερη ανάπτυξη.
Τα ColS στελέχη του πρώτου ζεύγους προκάλεσαν διαδοχικές βακτηριαιµίες και του δεύτερου ζεύ-
γους σοβαρή λοίµωξη µαλακών µορίων, ενώ τα αντίστοιχα ColR στελέχη και στα δύο ζεύγη ήταν κυ-
ρίως αποικιστές. 

Συνολικά τα ευρήµατα αυτά υποδηλώνουν ότι η παρατεταµένη θεραπεία µε κολιστίνη οδήγησε στην
επιλογή ανθεκτικών στην κολιστίνη κλινικών στελεχών A. baumannii, τα οποία εµφάνισαν σηµαντικά
µειωµένη µολυσµατικότητα σε σύγκριση µε τα ευαίσθητα.
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A. baumannii, τα οποία αποµονώθηκαν διαδοχικά από
δύο ασθενείς κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Επι-
λέχθηκε για περαιτέρω µελέτη το πρώτο στέλεχος
ColS και το πρώτο στέλεχος  ColR από κάθε ασθενή.
Το πρώτο ζευγάρι στελεχών (Αb299/Ab347) αποµο-
νώθηκε από βρογχικές εκκρίσεις και το δεύτερο
(Αb248/Ab249) από πύο χειρουργικού τραύµατος αν-
τίστοιχα δύο ασθενών που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ
για µεγάλο χρονικό διάστηµα και έλαβαν κολιστίνη
για αρκετές ηµέρες µεταξύ των δύο αποµονώσεων.
Επίσης, το ευαίσθητο στην κολιστίνη A. baumannii
ATCC19606 χρησιµοποιήθηκε ως στέλεχος ελέγχου.

Η ταυτοποίηση των στελεχών έγινε µε το αυτοµα-
τοποιηµένο σύστηµα VITEK2 (bioMerieux, Inc.). Επι-
πλέον, για την επιβεβαίωση της ταυτοποίησης του
είδους ως Acinetobacter baumannii έγινε ανίχνευση της
χρωµοσωµικά επαγώγιµης οξακιλλινάσης blaOXA-51-like

µε PCR.8

Ο  έλεγχος ευαισθησίας για τον προσδιορισµό της
MIC στα αντιβιοτικά (β-λακταµικά, αµινογλυκοσίδες,
κινολόνες, τιγκεκυκλίνη, ριφαµπικίνη, τριµεθοπρίµη-
σουλφοµεθοξαζόλη και κολιστίνη) έγινε µε E-test (bio-
Merieux) και µε τη µέθοδο αραιώσεων του αντιβιο-
τικού σε ζωµό ακολουθώντας τις οδηγίες του CLSI.9

ΜΜέέθθοοδδοοιι  ττυυπποοπποοίίηησσηηςς.. Για τη µελέτη της κλωνικής
τους συγγένειας, έγινε τυποποίηση µε ηλεκτροφό-
ρηση σε παλλόµενο ηλεκτρικό πεδίο (PFGE) του χρω-
µοσωµικού DNA όλων των ColS/ColR στελεχών που
αποµονώθηκαν κατά τη διάρκεια της µελέτης µετά
από πέψη τους µε το ένζυµο ApaI.10 Ακολούθησε ανά-
λυση των γενετικών αποτυπωµάτων των στελεχών
οπτικά, εφαρµόζοντας διεθνώς αποδεκτά κριτήρια.11

Στα πρώτα ColS/ColR στελέχη που αποµονώθηκαν
από κάθε ασθενή ακολούθησε µοριακή τυποποίηση
µε αλληλούχιση πολλαπλών γενετικών τόπων (Multi
Locus Sequence Typing, MLST) σύµφωνα µε το σχή-
µα τoυ Ινστιτούτου Pasteur12 και καθορίστηκε ο MLST
(ST) τύπος. Πρόκειται για σχήµα τυποποίησης µε
χρήση αλληλούχισης, το οποίο βασίζεται στον µο-
ριακό πολλαπλασιασµό και ταυτοποίηση των νουκλε-
οτιδίων επτά απαραίτητων για την επιβίωση (house-
keeping), γενετικά σταθερών γονιδίων: cpn60 (60-
KDa chaperonin), fusA (elongation factor EF-G), gltA (ci-
trate synthase), pyrG (CTP synthase), recA (homolo-
gous recombination factor), rplB (50S ribosomal pro-
tein L2) και rpoB (RNA polymerase subunit B).
PPCCRR  κκααιι  πποοσσοοττιικκήή  rreeaall--ttiimmee  PPCCRR..  Στα στελέχη διενερ-
γήθηκε αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR)
για όλα τα γονίδια που κωδικοποιούν γνωστές καρ-
βαπενεµάσες (blaOXA-51-like, blaOXA-23-like, blaOXA-24-like,
blaOXA-58-like, blaIMP, blaVIM, blaSIM), σύµφωνα µε την
υπάρχουσα βιβλιογραφία.13,14,15 Ακολούθησε PCR για
τον έλεγχο των  γονιδίων που ενοχοποιούνται για την
αντοχή στην κολιστίνη: pmrA, pmrB, pmrC και lpxA,
lpxC and lpxD.3,16 Για την ανεύρεση τυχόν µεταλλά-
ξεων οι νουκλεοτιδικές αλληλουχίες των προϊόντων

της PCR αναλύθηκαν µε αλληλούχιση από την εται-
ρεία Macrogen Inc (Seoul, South Korea) µε τη χρήση
του λογισµικού DNAStar software (version 5.07; Laser-
gene, Madison, WI). 

Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε PCR σε πραγµα-
τικό χρόνο (quantitative real-time–PCR, QRT–PCR) για
τον ποσοτικό προσδιορισµό των αντιγράφων RNA
των γονιδίων pmrA, pmrB, and pmrC στα δύο ζευγά-
ρια των κλινικών στελεχών και στο ευαίσθητο στην κο-
λιστίνη πρότυπο στέλεχος A. baumannii ATCC19606.3,17

Η έκφραση των γονιδίων περιγράφηκε ως ο µέσος
όρος τριών ανεξάρτητων πειραµάτων.

ΚΚααµµππύύλλεεςς  ααννάάππττυυξξηηςς.. Για τη µελέτη του ρυθµού
ανάπτυξης των στελεχών A. baumannii πραγµατοποι-
ήθηκαν καµπύλες ανάπτυξης στα δύο ζευγάρια των
κλινικών στελεχών και στο ευαίσθητο στην κολιστίνη
στέλεχος ελέγχου ATCC19606. Οι καµπύλες ανάπτυ-
ξης διεξήχθησαν εις τριπλούν µε ενοφθαλµισµό
5×105 CFUs/ml εναιωρήµατος µικροβίου για κάθε
στέλεχος σε ζωµό Muller-Hinton (ΜΗ) και ακολούθησε
επώαση στους 37°C υπό συνεχή ήπια ανάδευση. Οι
αποικίες απαριθµήθηκαν µετά από αλληλοδιάδοχες
10-πλάσιες αραιώσεις καλλιέργειας ζωµού και ενο-
φθαλµισµό σε άγαρ Muller-Hinton χωρίς προσθήκη
αντιβιοτικού, σε κάθε χρονικό σηµείο από 12 ώρες
έως 48 ώρες. Για τη σύγκριση των αποτελεσµάτων
χρησιµοποιήθηκε η δοκιµασία t-test. Η στατιστική
ανάλυση έγινε µε τη χρήση του προγράµµατος Mini-
tab software (version13.31; www.minitab.com) και ως επί-
πεδο στατιστικής σηµαντικότητας ορίστηκε το p<0.05.

Αποτελέσµατα

ΠΠρρώώττοο  ζζεεύύγγοοςς  CCoollSS//CCoollRR  AA..  bbaauummaannnniiii.. Γυναίκα ηλι-
κίας 61 ετών προσήλθε στο νοσοκοµείο τον Οκτώβριο
του 2008 µε αναπνευστική ανεπάρκεια οφειλόµενη σε
σοβαρό νευρολογικό σύνδροµο. Η ασθενής µετα-
φέρθηκε στη ΜΕΘ όπου υποβλήθηκε σε τραχειοστο-
µία και µηχανική υποστήριξη της αναπνοής, ενώ
παράλληλα ξεκίνησε εµπειρική αγωγή µε αµπικιλ-
λίνη/σουλµπακτάµη. Οι καλλιέργειες αίµατος, ούρων
και βρογχικών εκκρίσεων δεν ανέδειξαν την ανάπτυξη
παθογόνου µικροοργανισµού. Την 17η ηµέρα της νο-
σηλείας αποµονώθηκε από τις βρογχικές εκκρίσεις
της ασθενούς A. baumannii (Ab299), το οποίο σύµ-
φωνα µε το αντιβιόγραµµα ήταν ανθεκτικό στα πε-
ρισσότερα αντιβιοτικά και ευαίσθητο στην κολιστίνη
(MIC 0,5 µg/ml). Κατά τη διάρκεια των επόµενων 100
ηµερών, 14 στελέχη A. baumannii µε τον ίδιο φαινό-
τυπο ευαισθησίας στα αντιβιοτικά αποµονώθηκαν δια-
δοχικά από τις βρογχικές εκκρίσεις της ασθενούς,
καθώς και 5 στελέχη A. baumannii από καλλιέργειες
αίµατος. Κατά την περίοδο αυτή η ασθενής παρου-
σίασε επαναλαµβανόµενα επεισόδια µικροβιαιµίας
οφειλόµενα σε A. baumannii και Burkholderia cepacia

ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΙΣΤΙΝΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ACINETOBACTER BAUMANNII
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για τα οποία της χορηγήθηκε θεραπεία µε πολλαπλά
σχήµατα αντιβιοτικών (µεταξύ των οποίων αµπικιλ-
λίνη/σουλµπακτάµη, γενταµικίνη, τιγκεκυκλίνη, σιπρο-
φλοξασίνη και µεροπενέµη για περισσότερες από 10
ηµέρες το καθένα) και επίσης κολιστίνη για 28 ηµέ-
ρες συνολικά. Την 122η ηµέρα της νοσηλείας, κι ενώ
η ασθενής δεν παρουσίαζε κλινικά σηµεία λοίµωξης
του αναπνευστικού, αποµονώθηκε από την καλλιέρ-
γεια βρογχικών εκκρίσεων A. baumannii ανθεκτικό
στην κολιστίνη (Ab347, MIC 32 µg/ml). Μέχρι τη 206η
ηµέρα αποµονώθηκαν συνολικά δώδεκα στελέχη
ColR A. baumannii από διαδοχικές καλλιέργειες βρογ-
χικών εκκρίσεων, τα οποία ήταν φαινοτυπικά όµοια µε
το στέλεχος Ab347. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ένα
ColS στέλεχος A. baumannii, φαινοτυπικά όµοιο µε το
Ab299, αποτέλεσε αίτιο µικροβιαιµίας τη 212η ηµέρα,
ενώ δεν αποµονώθηκε κανένα ColR στέλεχος από αι-
µοκαλλιέργειες κατά τη διάρκεια ολόκληρης της νο-
σηλείας. Η ασθενής πήρε εξιτήριο την 224η ηµέρα σε
καλή κλινική κατάσταση.

∆∆εεύύττεερροο  ζζεεύύγγοοςς  CCoollSS//CCoollRR  AA..  bbaauummaannnniiii.. Άντρας
ηλικίας 77 ετών  µε προηγηθείσα θωρακοτοµή εισήχ-
θηκε στο νοσοκοµείο τον Ιούλιο του 2008 εξαιτίας
διαπύησης του χειρουργικού τραύµατος και µεσοθω-
ρακίτιδας. Ο ασθενής µεταφέρθηκε στη ΜΕΘ και λή-
φθηκαν καλλιέργειες από την περιοχή του χειρουργι-
κού τραύµατος οι οποίες δεν ανέδειξαν την παρου-
σία παθογόνου µικροοργανισµού. Ακολούθησε χει-
ρουργικός καθαρισµός της στερνοτοµής και χορηγή-
θηκε εµπειρική αγωγή µε ιµιπενέµη, τεϊκοπλανίνη και
µετρονιδαζόλη. Την 14η ηµέρα της νοσηλείας απο-
µονώθηκε από καλλιέργεια πύου της στερνοτοµής
ColS A. baumannii (Ab 248, MIC 0.5 µg/ml), το οποίο
ήταν ανθεκτικό στις καρβαπενέµες: η προηγούµενη
εµπειρική θεραπεία διακόπηκε και ξεκίνησε αγωγή µε

κολιστίνη και τιγκεκυκλίνη. Την 37η ηµέρα της νοση-
λείας, κι ενώ η εικόνα του τραύµατος ήταν βελτιω-
µένη, η καλλιέργεια πύου ανέδειξε ColR στέλεχος A.
baumannii (Ab 249, MIC 128  µg/ml). Παρόλο που τις
επόµενες ηµέρες της νοσηλείας αποµονώθηκαν δια-
δοχικά τρία ακόµη ColR στελέχη A. baumannii, φαι-
νοτυπικά όµοια µε το Ab 249, ο ασθενής δεν έλαβε
αντιµικροβιακή αγωγή λόγω της απουσίας κλινικών
σηµείων λοίµωξης και εξήχθηκε την 65η ηµέρα.

ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττωωνν  σσττεελλεεχχώώνν.. Τα χαρακτηριστικά
των τεσσάρων στελεχών που µελετήθηκαν φαίνονται
στον Πίνακα 1. Και τα δύο ζευγάρια των στελεχών
ήταν ανθεκτικά στις καρβαπενέµες (MICs > 32 µg/ml
για ιµιπενέµη και µεροπενέµη), καθώς επίσης ανθε-
κτικά στα περισσότερα αντιβιοτικά που ελέγχθηκαν
εκτός της τιγκεκυκλίνης και της αµπικιλλίνης/σουλµ-
πακτάµης. Η ριφαµπικίνη παρουσίασε χαµηλές MICs.
Όσον αφορά στην κολιστίνη, η MIC ήταν 0.5 µg/ml για
τα ColS στελέχη Ab248 και Ab299, ενώ ήταν 128
µg/ml και 32 µg/ml για τα ColR στελέχη Ab249 και
Ab347, αντίστοιχα.

ΜΜέέθθοοδδοοιι  ττυυπποοπποοίίηησσηηςς.. Όλα τα ColS/ColR κλινικά
στελέχη εντός του κάθε ζεύγους εµφάνισαν ακριβώς
όµοια ηλεκτροφορητική εικόνα, ανήκαν δηλαδή στον
ίδιο PFGE κλώνο. Τα στελέχη του πρώτου ζεύγους
διέφεραν από τα στελέχη του δεύτερου ζεύγους ως
προς δύο ηλεκτροφορητικές ζώνες κι εποµένως θε-
ωρήθηκε ότι ανήκουν σε διαφορετικούς  υποτύπους
του ίδιου κλώνου. Η τυποποίηση µε το σχήµα ΜLST
ανέδειξε ότι και τα τέσσερα κλινικά στελέχη ανήκαν
στο διεθνή κλώνο CC2, ο οποίος είναι και ο επικρατέ-
στερος στις περισσότερες περιοχές παγκοσµίως.18

PPCCRR  κκααιι  ααλλλληηλλοούύχχιισσηη.. Ο έλεγχος µε PCR για την
ανίχνευση γονιδίων που κωδικοποιούν β-λακταµάσες
ανέδειξε την παρουσία των γονιδίων blaOXA-51-like και
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Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά των στελεχών Α. baumannii της µελέτης



blaOXA-58-like, ενώ τα γονίδια blaOXA-23-like, blaOXA-24-like και
τα γονίδια για καρβαπενεµάσες τάξεως Β δεν ανι-
χνεύτηκαν. Η ανάλυση της νουκλεοτιδικής αλληλου-
χίας αποκάλυψε ότι όλα τα στελέχη έφεραν τα
αλληλόµορφα που κωδικοποιούν τις οξακιλλινάσες
blaOXA-66 and blaOXA-58, ενώ κανένα στέλεχος δεν είχε
µεταλλάξεις στα γονίδια pmrA, pmrC, lpxA, lpxC and
lpxD. Σε σύγκριση µε το Ab299, το Ab347 είχε µετάλ-
λαξη ενός νουκλεοτιδίου στο γονίδιο pmrB που οδή-
γησε σε αλλαγή ενός αµινοξέος, P170L, στην πρωτεΐ-
νη PmrB, η οποία εµπλέκεται στην αντοχή στην κολι-
στίνη µέσω τροποποιήσεων του λιποπολυσακχα-
ρίτη.19 Οµοίως, το Ab249 είχε την αντικατάσταση
P233S στην πρωτεΐνη ΡmrB σε σύγκριση µε το Ab248.

ΠΠοοσσοοττιικκήή  PPCCRR.. Τα ColR στελέχη Ab249 και Ab347
είχαν αυξηµένη έκφραση των γονιδίων pmrA (3.61-
και 10.9-φορές, αντίστοιχα) και pmrB (5.73- και 23.7-

φορές, αντίστοιχα) σε σύγκριση µε εκείνη των ColS
οµολόγων τους Ab248 και Ab299, αντιστοίχως, ενώ
παρουσίασαν µικρότερη αύξηση στην έκφραση του
pmrC (1,6- και 2.44-φορές, αντίστοιχα). Η σχετική έκ-
φραση του γονιδίου αντιπροσωπεύει το µέσο όρο
τριών ανεξάρτητων πειραµάτων. Οι διαφορές στην
έκφραση των γονιδίων pmrCAB ήταν σηµαντικές και
στα δύο ζεύγη των στελεχών (Ρ <0.05 για όλα τα γο-
νίδια).

ΚΚααµµππύύλλεεςς  ααννάάππττυυξξηηςς..  Οι καµπύλες ανάπτυξης για
τα δύο ζευγάρια των ColS/ColR κλινικών στελεχών και
το στέλεχος ελέγχου ATCC19606 φαίνονται στο Γρά-
φηµα 1. Η ανάπτυξη των ColR στελεχών ήταν σηµαν-
τικά βραδύτερη από εκείνη των αντίστοιχων ColS
στελεχών, µε τη διαφορά να είναι σηµαντική σε όλα
τα χρονικά  σηµεία για το ζεύγος Ab299/Ab347 και
στις 24-48 ώρες για το ζεύγος Ab248/249 (Ρ <0.05).
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Γράφηµα 1. Καµπύλες ανάπτυ-
ξης των ColS/ColR
στελεχών 248/249
και 299/347 αντίστοι-
χα, σε σύγκριση µε
το πρότυπο στέλεχος
ATCC19606. 

άξονας y: CFUs/ml,
άξονας x: χρόνος
ανάπτυξης (h, ώρες).



Επίσης, οι αποικίες του ColR στελέχους Ab347 (προ-
ήλθαν από τα σωληνάρια µελέτης του ρυθµού ανά-
πτυξης) ήταν σηµαντικά µικρότερες σε σχέση µε
εκείνες του ColS στελέχους Ab299.

Συζήτηση

Η αυξανόµενη συχνότητα της αντοχής στα αντιβιο-
τικά µεταξύ των στελεχών Α. baumannii παγκοσµίως,
συχνά απαιτεί τη χρήση της κολιστίνης για τη θερα-
πεία των σοβαρών λοιµώξεων, ιδιαίτερα στη ΜΕΘ.3

Ωστόσο, η διαδεδοµένη χορήγηση κολιστίνης  στα νο-
σοκοµειακά θεραπευτικά σχήµατα έχει ως αποτέλε-
σµα να ασκείται πίεση επιλογής για ανάπτυξη ανθεκτι-
κών κλινικών στελεχών Α. baumannii, µε ολοένα  αυ-
ξανόµενες αναφορές από πολλές περιοχές.5,20

Ο ακριβής µηχανισµός της αντοχής στην κολιστίνη
δεν έχει ακόµη διαλευκανθεί, αν και δύο µη συσχετι-
ζόµενοι µηχανισµοί αντοχής που επηρεάζουν το λιπί-
διο Α, µόριο στόχο της κολιστίνης, έχουν περιγραφεί
σε στελέχη Α. baumannii από διαφορετικούς ερευνη-
τές. Η πρώτη υπόθεση πρότεινε την πλήρη απώλεια
της παραγωγής του LPS µέσω αδρανοποίησης των
γονιδίων της βιοσύνθεσης του λιπιδίου Α, lpxA, lpxC
και lpxD.16 Σύµφωνα µε το δεύτερο προτεινόµενο µη-
χανισµό, µεταλλάξεις στα γονίδια pmrA και pmrB που
οδηγούν σε προσθήκη φωσφοαιθανολαµίνης στο
επτά-ακυλιωµένο λιπίδιο Α συνδέονται µε την αντοχή
στην κολιστίνη στο Α. baumannii σε συνδυασµό µε
αυξηµένη έκφραση του συστήµατος PmrCAB.3,19,21

Στην παρούσα µελέτη, οι κύριοι µηχανισµοί που συνέ-
βαλλαν στην ανάπτυξη της αντοχής στην κολιστίνη ήταν
µεταλλάξεις στην πρωτεΐνη PmrB σε συνδυασµό µε
υπερέκφραση του pmrCAB, ενώ τα γονίδια lpxA, lpxC
και lpxD δεν επηρεάστηκαν. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι
στις περισσότερες από τις προηγούµενες κλινικές ή ερ-
γαστηριακές αναφορές για τους µηχανισµούς αντοχής
στην κολιστίνη στο Α. baumannii, η ανάπτυξη αντοχής
συνδέθηκε µε την έκθεση στην κολιστίνη,3,5,6 όπως και
στις δικές µας κλινικές περιπτώσεις.

Τα ColR στελέχη A. baumannii έχουν στο παρελ-
θόν συνδεθεί µε µειωµένη λοιµογόνο δύναµη συγκρι-
τικά µε τα γενετικώς οµόλογα ColS στελέχη τους,
όπως αντικατοπτρίζεται από τη µειωµένη προσαρµο-
στικότητά τους και θνησιµότητα που προκαλούν σε
πειραµατικές λοιµώξεις.7 Τα δύο ColR στελέχη των
ζευγών της µελέτης εµφάνισαν στατιστικώς σηµαν-
τικά βραδύτερη ανάπτυξη σε σύγκριση µε τα αντί-
στοιχα ColS στελέχη, υποδηλώνοντας αυξηµένο
κόστος προσαρµογής που τα στελέχη «κατέβαλαν»
για την ανάπτυξη του φαινοτύπου αντοχής. Είναι ση-
µαντικό ότι αυτό παρατηρήθηκε στην παρούσα µε-
λέτη σε στελέχη που έχουν προκύψει µε φυσικό
τρόπο, in vivo, επιβεβαιώνοντας τις προηγούµενες
παρατηρήσεις που είχαν όµως γίνει σε πρότυπα ερ-
γαστηριακά στελέχη στα οποία η αντοχή και οι σχετι-
κές µεταλλάξεις προέκυψαν µε in vitro πειράµατα.
Επίσης, έχει αναφερθεί σε προηγούµενη µελέτη ότι
ένα ColR στέλεχος συσχετίστηκε µε παρατεταµένο
αποικισµό χωρίς να προκαλεί σηµεία λοίµωξης, σε αν-
τίθεση µε το αντίστοιχο ColS στέλεχος που προκά-
λεσε µικροβιαιµίες.6 Στην περίπτωση των ασθενών
µας, ιδιαίτερη σηµασία έχει ότι τα ColR στελέχη είχαν
εµφανώς µειωµένη ικανότητα να προκαλούν διεισδυ-
τική λοίµωξη, δεδοµένου ότι οι ασθενείς παρέµειναν
αποικισµένοι για παρατεταµένες χρονικές περιόδους.
Αντίθετα, τα οµόλογα µε τα ColR, ColS στελέχη που
φέρονταν ταυτόχρονα από τους ίδιους ασθενείς,
προκάλεσαν επανειληµµένα σοβαρές λοιµώξεις, µε-
ταξύ των οποίων διαδοχικές µικροβιαιµίες στην περί-
πτωση της πρώτης ασθενούς. Τονίζεται επίσης το
γεγονός ότι ένα ColS στέλεχος, φαινοτυπικά όµοιο µε
τα υπόλοιπα ColS στελέχη της ίδιας ασθενούς προ-
κάλεσε και άλλο επεισόδιο µικροβιαιµίας πολύ καιρό
µετά τον αποικισµό της  µε τα ColR στελέχη. 

Όλες οι παραπάνω παρατηρήσεις, δείχνουν σα-
φώς ότι οι αλλαγές που συµβάλλουν στην ανάπτυξη
της αντοχής στην κολιστίνη προσδίδουν στα στελέχη
σηµαντικά µειωµένο ρυθµό µεταβολισµού/ανάπτυξης
και επηρεάζουν την ικανότητά τους να προκαλούν κλι-
νικές λοιµώξεις.
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MMuuttaattiioonnss  ccoonnffeerrrriinngg  ccoolliissttiinn  rreessiissttaannccee  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  AAcciinneettoobbaacctteerr
bbaauummaannnniiii cclliinniiccaall  iissoollaatteess

The colistin resistance mechanisms in Acinetobacter baumannii are largely unknown. In the present
study, we investigated the characteristics and the mechanisms of colistin resistance in two genetically
indistinguishable with each other colistin-susceptible/colistin-resistant (ColS/ColR) pairs of Α. bau-
mannii clinical isolates.
The study included multiple ColS/ColR A. baumannii clinical isolates successively recovered from var-
ious clinical specimens of two patients during their hospitalization in ICU. Between ColS/ColR isolations
the patients received colistin for several days. Susceptibility status was determined by Etest and broth
dilution MIC testing and then the isolates tested by PFGE typing. The first ColS and the first ColR iso-
late from each patient were further investigated by MLST typing, PCR and sequencing of genes pmrA,
pmrB, pmrC, lpxA, lpxC and lpxD and quantitative real-time PCR for testing the expression of the pmrA,
pmrB, and pmrC genes. Finally, growth curves were performed in the two pairs of clinical isolates and
the colistin-susceptible ATCC19606 control strain.
ColS/ColR strains of each pair were genetically indistinguishable by PFGE and were assigned by MLST
tο the worldwide predominant international clone 2. Compared with the ColS, the ColR isolates over-
expressed significantly the pmrCAB genes, each had single aminoacid shifts in PmrB protein, and ex-
hibited significantly slower growth. ColS isolates of the first pair caused sequential bloodstream
infections and ColS isolates of the second pair a severe soft tissue infection, while the respective ColR
isolates were mainly colonizers. 
These findings overall indicate that prolonged colistin treatment contributed to the selection of ColR A.
baumannii clinical isolates, which exhibited considerably lower infectivity than the susceptible ones. 

Key words
Acinetobacter baumannii, virulence, patho-
genicity, mutations, phosphoethanolamine,
lipopolysaccharide, colistin resistance
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Περίληψη

Μετά από την πανδηµία του 2009, η γρίπη συνεχίζει να απειλεί τη δηµόσια υγεία µε τις ετήσιες επι-
δηµίες της. Στην παρούσα αναφορά παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του εργαστηριακού ελέγχου
του ιού της γρίπης που πραγµατοποιήθηκε στη Β. Ελλάδα κατά τη χειµερινη περίοδο 2012-2013.
Από την 40η εβδοµάδα 2012 έως και την 20η του 2013 ελέγχθηκαν 309 δείγµατα εκ των οποίων ανι-
χνεύθηκαν και οι 3 τύποι ιών γρίπης Α(Η1Ν1)pdm09, Α(Η3Ν2) και Β σε ποσοστό 26.5%.  Ακολούθησε
µοριακή ανάλυση του γονιδίου της αιµοσυγκολλητίνης και της νευραµινιδάσης από αντιπροσω-
πευτικά στελέχη έτσι ώστε να ανιχνευθούν παραλλαγές των ιών και να συσχετιστούν µε ήδη γνω-
στά στελέχη γρίπης Α και Β.  Τα στελέχη στην πλειοψηφία τους συγγένευαν αντιγονικά µε αυτά του
εµβολίου, ενώ κανένα ανθεκτικό στην οσελταµιβίρη στέλεχος δεν ανιχνεύθηκε. Όπως συµβουλεύει
και ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας, η συνεχής επιτήρηση των ιών της γρίπης είναι απαραίτητη
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.εξετάσεων, εστιάζει στη σηµασία της διασφάλισης της ποιότητας
των Εργαστηρίων και παρουσιάζει την έννοια της προστιθέµενης αξίας αυτών µε τη βοήθεια του
µοντέλου “SCIENCE”. Τελικό της αποτέλεσµα είναι η διαµόρφωση ενός γενικού άξονα για την αξιο-
λόγηση των εργαστηριακών εξετάσεων, σε επίπεδο κλινικών αποτελεσµάτων, ικανοποίησης των
ασθενών και διαχείρισης κόστους.
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Οργάνωση εργαστηριακής επιτήρησης 
στη Β. Ελλάδα

Το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Γρίπης της Β. Ελλάδας,
που εδρεύει στο Β’ Εργαστήριο Μικροβιολογίας της
Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, συνεργάζεται µε το Εθνικό
Κέντρο Αναφοράς Γρίπης της Ν. Ελλάδας (Ινστιτούτο
Παστέρ) και µε το ΚΕΕΛΠΝΟ, για την επιτήρηση της
γρίπης στην Ελλάδα.

Στο εργαστήριο αποστέλλονται σε εβδοµαδιαία
βάση αντιπροσωπευτικά δείγµατα από ασθενείς µε
γριπώδη συνδροµή από τα µέλη του δικτύου SEN-
TINEL που έχει οργανωθεί από το ΚΕΕΛΠΝΟ. Τα δείγ-
µατα προέρχονται από Κέντρα Υγείας και ιατρεία ΙΚΑ
της Β. Ελλάδας. Επιπλέον αποστέλλονται δείγµατα
από ασθενείς που προσέρχονται σε εξωτερικά ια-
τρεία, ή/και νοσηλεύονται σε κλινικές και µονάδες εν-
τατικής θεραπείας των νοσοκοµείων της Β. Ελλάδας.
Εβδοµαδιαία έκθεση και σχετικοί πίνακες αποστέλ-
λονται στο ΚΕΕΛΠΝΟ, WHO και ECDC σε όλη τη
διάρκεια της περιόδου.

Εργαστηριακός έλεγχος δειγµάτων 
από ασθενείς µε γριπώδη συνδροµή

Από την 40η εβδοµάδα του 2012 έως και την 20η του
2013, ελέγχθηκαν στο εργαστήριο συνολικά 309 δείγ-
µατα. Από αυτά, τα 62 προέρχονταν από ιατρεία ΙΚΑ
και Κέντρα Υγείας, ενώ τα υπόλοιπα 246 από ασθε-
νείς Νοσοκοµείων της Β. Ελλάδας.

Θετικά δείγµατα για τον ιό γρίπης A και Β άρχισαν
να εντοπίζονται την 3η εβδοµάδα του 2013. Νωρίτερα,
την 50η εβδοµάδα του 2012, εντοπίστηκε ένα µεµονω-
µένο κρούσµα ιού γρίπης Β. Από το σύνολο των 309
δειγµάτων, θετικά για γρίπη µε τη µέθοδο real time RT-
PCR, ήταν τα 82 δείγµατα, δηλαδή ποσοστό 26.5%.
Από αυτά, 77 ήταν ιός γρίπης τύπου Α (93,9%) και 5
ήταν ιός γρίπης τύπου Β (6%). Η υποτυποποίηση των
ιών γρίπης Α, έδειξε ότι η πλειονότητα των στελεχών
στη Β. Ελλάδα ανήκε στον ιό τύπου Α(Η1Ν1)pdm09, ο
οποίος ανιχνεύθηκε σε ποσοστό 65,9% (54 δείγµατα),
ενώ σε ποσοστό 26,8% (22 δείγµατα) εκ των θετικών
ανιχνεύθηκε ο τύπος Α(Η3Ν2).

Βαρύτερη κλινική εικόνα παρουσίασαν οι ασθενείς
µε λοίµωξη από ιό γρίπης Α(Η1Ν1)pdm09, όπως προ-
κύπτει από το γεγονός ότι από τους 22 θανάτους που
καταγράφηκαν στη Β. Ελλάδα, οι 16 (72,7%) οφείλον-
ταν σε ιό γρίπης Α(Η1Ν1)pdm09 (p=0,0026), ενώ µόνο
4 (18,2%) οφείλονταν σε ιό γρίπης Α(Η3Ν2) και 2(9,1%)
σε ιό γρίπης Β. Ο µέσος όρος ηλικίας των ασθενών
που κατέληξαν ήταν 55,5 έτη, µε εύρος 15-79.

Περισσότερο αξιοπρόσεκτο είναι το ότι οι άνδρες
φαίνεται να νόσησαν σοβαρότερα των γυναικών κα-
θώς από τους 22 καταλήξαντες ασθενείς, 17 ήταν άρ-
ρενες ασθενείς και µόνο 5 θήλεις (p=0,0003).

Από το σύνολο των 22 θανατηφόρων περιστατικών
τα 20 (90,9%) ανήκαν σε άτοµα µε ιδιαίτερα επιβαρυ-
µένο ιατρικό ιστορικό, που περιελάµβανε καρδιοανα-
πνευστικές δυσλειτουργίες κάθε είδους, χρόνια γενετι-
κά µεταβολικά σύνδροµα, ανεπάρκειες ζωτικών συ-
στηµάτων, κακοήθειες και αυτοάνοσα νοσήµατα µε την
επακόλουθη τεχνητή ανοσοκαταστολή. Το παραπάνω
εύρηµα της περιόδου 2012-13, µολονότι αναµενόµενο,
διαφοροποιείται σαφώς από τα αρχικά στάδια διακίνη-
σης του Α(Η1Ν1)pdm09, όπου ένα σηµαντικό µέρος
(27-45%) των θανόντων δεν έφερε υποκείµενες παθο-
λογικές καταστάσεις, όπως αναφέρεται σε διάφορες
χώρες1,2,3, αν και υπάρχουν διεθνώς και άλλες σχετικές
µελέτες από την πανδηµική περίοδο που αναφέρουν
ποσοστά θανατηφόρων κρουσµάτων µε βεβαρηµένο
ιατρικό ιστορικό στα συνήθη εποχικά επίπεδα4. Προκύ-
πτει πάντως το συµπέρασµα ότι το εν λόγω στέλεχος
έχει πλέον αποµακρυνθεί από το χαρακτήρα του παν-
δηµικού, ως προς την παθογόνο δράση και παθογένεια,
και έχει περιέλθει σε λειτουργία συνήθους εποχικού
στελέχους γρίπης.

Γενετική ανάλυση αιµοσυγκολλητίνης 
και νευραµινιδάσης ιών γρίπης

Από το σύνολο 77 θετικών για Α(Η1Ν1)pdm09 δειγµά-
των, 58 ανήκαν σε ασθενείς Νοσοκοµείων. Έγινε µο-
ριακή ανάλυση του γονιδίου της αιµοσυγκολλητίνης, σε
12 στελέχη Α(Η1Ν1)pdm09 και Α(Η3Ν2) που ανιχνεύ-
θηκαν σε βαρύτερα ή/και θανατηφόρα περιστατικά.

Σε γενετικό επίπεδο, τα στελέχη A(H1N1)pdm09
που ελέγχθηκαν κατατάσσονται στους φυλογενετι-
κούς κλάδους 6 ή 7 που αντίστοιχα αντιπροσωπεύον-
ται από τα στελέχη αναφοράς του ΠΟΥ, A/St.Peter-
sburg/27/2011 και A/St.Petersburg/100/2011. Παρου-
σίασαν γενετικές παραλλαγές που, όπως προκύπτει
από τη φυλογενετική ανάλυση, δεν διαφοροποιούν τα
στελέχη της Β. Ελλάδας από τα στελέχη αναφοράς,
τα οποία διατηρούν την αντιγονική οµοιότητα µε το
στέλεχος του εµβολίου, όπως επιβεβαιώνει και ο ΠΟΥ.

Oι συχνότερες παραλλαγές που παρατηρήθηκαν
στα στελέχη της Β. Ελλάδας, σε σύγκριση µε το Α/Ca-
lifornia/7/2009 ήταν οι S84G, D97N, S143G, K163I,
A197T και K283E. ∆ύο από τα στελέχη των ιών που
ελέγχθηκαν περαιτέρω ήταν τα στελέχη Α/Thessalo-
niki.GR/72/2013 και Α/Thessaloniki.GR/77/2013 που
αποµονώθηκαν από ασθενείς που κατέληξαν. Αυτά
παρουσίασαν τις παραλλαγές D97N και K283E και εµ-
φάνισαν συγγένεια µε το στέλεχος αναφοράς του
ΠΟΥ, Α/St.Petersburg/27/2011. Στο στέλεχος Α/Thes-
saloniki.GR/72/2013 εντοπίσθηκε η παραλλαγή
A756G στη νουκλεοτιδική αλληλουχία, που όµως δεν
οδηγεί σε αντίστοιχη µεταβολή του αµινοξέος. Η πα-
ραλλαγή αυτή δεν έχει παρατηρηθεί σε άλλα ευρω-
παϊκά στελέχη. Σε καµία περίπτωση δεν εντοπίστηκαν
οι µεταλλάξεις D222G και Q293H, που έχουν συσχε-
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τισθεί βιβλιογραφικά µε βαρύτερες κλινικές εικόνες.5

Επιπλέον, δυο στελέχη που αποµονώθηκαν από νο-
σηλευόµενους ασθενείς έφεραν την αντικατάσταση
γλυκίνης αντί ασπαρτικού οξέως στη θέση 225. Αυτή
η παραλλαγή επηρεάζει την δέσµευση του ιού στους
κυτταρικούς υποδοχείς και συχνά σχετίζεται µε βα-
ρύτερη κλινική εικόνα.6

Φυλογενετική ανάλυση δύο στελεχών Α(Η3Ν2) απο-
µονωθέντων από κλινικά δείγµατα που προήλθαν από
το σύστηµα SENTINEL, που οργανώνει το ΚΕΕΛΠΝΟ,
έδειξαν ότι τα στελέχη αυτά ανήκαν στη φυλογενετική
οµάδα 3C. Αρκετά στελέχη Α(Η3Ν2) παρουσίασαν τις
παραλλαγές T128A και R142G στην αιµοσυγκολλητίνη
τους, προκαλώντας απώλεια µια θέσης γλυκοσιλίωσης.
Παρόλα αυτά εµφανίζουν αντιγονική συγγένεια µε το
στέλεχος του εµβολίου A/Victoria/361/2011.7

Σχετικά µε τους ιούς γρίπης Β, κατά το 2012-2013,
κυκλοφόρησαν και τα δύο στελέχη που είχαν φέτος
συµπεριληφθεί στο εµβόλιο, Β/Yamagata και B/Victo-
ria.6 Όπως συνηθίζεται, η διακίνηση του ιού γρίπης Β
παρατηρήθηκε αυξηµένη κατά την αρχή και κατά το
τέλος της επιδηµίας στη Β. Ελλάδα.

Παράλληλα έγινε µοριακή ανάλυση της νευραµι-
νιδάσης 24 στελεχών ιών γρίπης και δεν ανιχνεύθηκε
η µετάλλαξη Η275Υ, που προκαλεί ανθεκτικότητα στο
αντιιικό φάρµακο και αναστολέα της νευραµινιδάσης,
οσελταµιβίρη, σε κανένα από τα στελέχη Α(Η1Ν1)
pdm09.  Αντίστοιχα αποτελέσµατα παρουσίασε και ο
ΠΟΥ στην ετήσια αναφορά του, σχετικά µε την απο-
τελεσµατικότητα της οσελταµιβίρης έναντι όλων των
τύπων ιών γρίπης που κυκλοφόρησαν στην Ευρώπη
κατά το 2012-2013.6

Συµπεράσµατα

Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι η φετινή εποχική
γρίπη στη Β. Ελλάδα, σε αντίθεση µε τη Ν. Ελλάδα, κυ-
ρίως οφείλεται σε στελέχη ιού γρίπης Α(Η1Ν1)pdm09

και λιγότερο σε στελέχη Α(Η3Ν2). Εντοπίσθηκαν µόνο
5 κρούσµατα ιού γρίπης Β.

Από τη γενετική ανάλυση στελεχών που αποµο-
νώθηκαν τις εβδοµάδες 3-20 του 2013, προκύπτει ότι
τόσο τα στελέχη Α(Η1Ν1)pdm09 όσο και τα Α(Η3Ν2)
αθροίζουν, όπως αναµενόταν, παραλλαγές στην αι-
µοσυγκολλητίνη τους, που όµως δε φαίνεται να επη-
ρεάζουν την αντιγονικότητα των στελεχών, σε σύγκρι-
ση µε τα στελέχη που συµπεριλαµβάνει το φετινό εµ-
βόλιο της γρίπης.

Επιπλέον, δεν έχει ανιχνευθεί η µετάλλαξη Η275Υ
στη νευραµινιδάση, που προσδίδει ανθεκτικότητα στην
οσελταµιβίρη. Αντίθετα, δύο στελέχη Α(Η1Ν1)pdm09
ανθεκτικά στην οσελταµιβίρη είχαν εντοπισθεί κατά το
2009-2010 στη Β. Ελλάδα. Συγκεκριµένα, τα δύο αυτά
στελέχη αποµονώθηκαν από ένα βαρύ και ένα ήπιο πε-
ριστατικό. Αντίστοιχα, το 2010-2011, δύο ανθεκτικά στε-
λέχη αποµονώθηκαν από βαριά περιστατικά στα οποία
είχε προηγηθεί χορήγηση οσελταµιβίρης.8,9

Κανένα ανθεκτικό στην οσελταµιβίρη στέλεχος
Α(Η3Ν2) δεν έχει ανιχνευθεί στο εργαστήριο στο πα-
ρελθόν, ενώ η πλειοψηφία των στελεχών που ελέγχ-
θηκαν είχαν τη µετάλλαξη S31N στο γονίδιο M2, που
προσδίδει ανθεκτικότητα στην αµανταδίνη.10

Τους τελευταίους µήνες έχει απασχολήσει την επι-
στηµονική κοινότητα ένα νέο στέλεχος ιού γρίπης, το
Α(Η7Ν9), που έως σήµερα έχει προκαλέσει λοιµώξεις
σε 132 άτοµα στην Κίνα, εκ των οποίων 37 (28%)
έχουν καταλήξει. Πρόκειται για ένα στέλεχος ιού γρί-
πης των πτηνών, που προήλθε από γενετικό ανασυν-
δυασµό παλαιότερων στελεχών ιών γρίπης Α που
κυκλοφορούν στα πτηνά στην περιοχή της Ασίας.11

Στην Ελλάδα, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, δεν
έχει ακόµη ανιχνευθεί κανένα στέλεχος του ιού.

∆ήλωση σύγκρουσης συµφερόντων

Όλοι οι συγγραφείς βεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κα-
µία σύγκρουση συµφερόντων.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΓΡΙΠΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2012-2013 ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α
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Following the influenza pandemic in 2009, the influenza virus continues to threaten public health with
its yearly epidemics.  This is a review of the laboratory influenza surveillance in northern Greece, dur-
ing 2012-2013.  Starting from the 40th week of 2012 until the 20th week of 2013, 309 clinical samples
were examined.  All the three influenza A(H1N1)pdm09, A(H3N2) and B types were detected at 26.5%
of the cases.  Further molecular analysis of the haemaglutinin and neuraminidase genes from repre-
sentative samples aimed to identify any mutations and compare the northern Greek circulating strains
with the WHO reference strains. The majority of the examined strains were antigenically related to the
vaccine virus strains, while no resistant strains to oseltamivir was detected.  As the World Health Or-
ganization suggests, constant influenza surveillance is essential at a national and international level.

Key words
influenza, N. Greece, molecular analysis,
vaccine, oseltamivir
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Αντικείµενο της έρευνας είναι η παρουσίαση της σύφιλης στην Ελλάδα µέσα από τις περιπτώσεις
των δύο πρώτων ασθενών του Νοσοκοµείου Αφροδισίων Νοσηµάτων «Ανδρέας Συγγρός», το 1910.
Από την εποχή της δηµιουργίας του Νέου Ελληνικού Κράτους, η σύφιλη ήταν συνδεδεµένη κυρίως
µε την πορνεία. Το Κράτος δεν µπόρεσε να περιορίσει την µεταδοτικότητα της σύφιλης και να ελέγ-
ξει την πορνεία, ακόµα και µε την θέσπιση νόµου από το 1834. Η άγνοια για τη φύση της σύφιλης,
οι οικονοµικές και κοινωνικές δυσκολίες της Ελλάδας και η µη εφαρµογή των νόµων, αποτέλεσαν
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Εισαγωγή

Η σύφιλη αποτέλεσε το σοβαρότερο σεξουαλικά µε-
ταδιδόµενο νόσηµα στην ιστορία της ∆ηµόσιας Υγεί-
ας µέχρι την εµφάνιση του AIDS. Είχε χαρακτηρισθεί
ως η «νέα πανώλη» και είχε στιγµατίσει εκατοντάδες
χιλιάδες ασθενείς σε όλον τον κόσµο. Η σύφιλη συν-
δέθηκε άρρηκτα µε την πορνεία και αποτέλεσε αντι-
κείµενο προσοχής της παγκόσµιας ιατρικής κοινότη-
τας, αλλά και όλων των υγειονοµικών υπηρεσιών στον
αγώνα για την περιστολή των «αφροδίσιων νοσηµά-
των». Η ιστορία της σύφιλης είναι συνδεδεµένη µε την
κοινωνικο-οικονοµική ιστορία κάθε χώρας, την έλ-
λειψη των ιατρικών γνώσεων και την άγνοια των πολι-
τών, παράγοντες οι οποίοι ενίσχυσαν την διάδοσή της
παγκοσµίως. Επίσης, η µελέτη της σύφιλης αναδει-
κνύει ταυτόχρονα µια γενικότερη τραγική ιστορία
στην οποία παρελαύνουν οι άστοχες και άσκοπες θε-
ραπείες, η κοινωνική κατακραυγή, η άγνοια, η εκού-
σια ή ακούσια σεξουαλική εκµετάλλευση, η παραβα-
τικότητα και η αδυναµία ενός κρατικού ελέγχου επί
της νόσου σε όλα τα µήκη και πλάτη της υφηλίου.

Αρχειακές πηγές

Η παρούσα µελέτη βασίστηκε σε δύο σπάνιες ιατρο-
ιστορικές πηγές, τα ιστορικά/φύλα νοσηλείας των
δύο πρώτων ασθενών που εισήλθαν στο νεοϊδρυθέν
Νοσοκοµείο «Ανδρέας Συγγρός» το 1910. Τα ιστορικά
των ασθενών φυλάσσονται στο Μουσείο Ιστορίας του
Πανεπιστηµίου Αθηνών (Παλαιό Πανεπιστήµιο, Πλά-
κα). Τα ιστορικά αφορούν τον πρώτο άνδρα και την
πρώτη γυναίκα που προσήλθαν στο «Ανδρέας Συγ-
γρός» ως ασθενείς και ετέθη η διάγνωση της σύφι-
λης. Η πηγή που ουσιαστικά µας απασχόλησε, λόγω
της πληρότητας των στοιχείων, είναι το ιστορικό της
γυναίκας ασθενούς και το οποίο φέρει την ηµεροµη-
νία 4 Ιανουαρίου 1910, δηλαδή την ηµέρα που ξεκί-
νησε την λειτουργία του νοσοκοµείου και φέρει τον
αύξοντα αριθµό 1. Τον ίδιο αύξοντα αριθµό φέρει και
αντίστοιχο ιστορικό του άνδρα. Εκτός από πηγή
ιατρο-ιστορικής µελέτης, αποτελεί και πηγή κοινωνι-
κής µελέτης αφού µέσα από την ανάµνηση της ασθε-
νούς αναδύεται η τραγική κατάσταση της Αθήνας των
αρχών του 20ου αιώνα. Επιπλέον, η ιστορία µιας γυ-
ναίκας που από ανήλικη δούλευε ως ιερόδουλη σε
οίκο ανοχής, καταρρίπτει το µύθο της θεσµοθετηµέ-
νης νοµικής προστασίας (σε πρακτικό επίπεδο) της
παιδικής ηλικίας και του ελέγχου της πορνείας ως
επάγγελµα, εγείροντας έτσι το πρόβληµα της παιδι-
κής σεξουαλικής εκµετάλλευσης, αλλά και την αδυ-
ναµία του τότε Κράτους και Αστυνοµίας να ελέγξει
τέτοιου είδους φαινόµενα. 

Ιστορικό σηµείωµα του Νοσοκοµείου 
«Ανδρέας Συγγρός»

Το Νοσοκοµείο ονοµάστηκε αρχικά «Θεραπευτήριο
των Κολλητικών Νοσηµάτων» και στη συνέχεια σε
«Νοσοκοµείο των Αφροδισίων Παθών» (1884-1885).
Το πρώτο θεραπευτήριο αποτελούνταν από 5 δωµά-
τια σε οίκηµα κοντά στη Γαλλική Σχολή, ενώ αργό-
τερα εγκαταστάθηκε στο Γκάζι στην οδό Πειραιώς.
Αργότερα εγκαταστάθηκε στην οδό Κολοκυνθούς και
στη συνέχεια στην κακόφηµη συνοικία Βούρλα του
Πειραιά.1 Σε µια επίσκεψη του, ο Ανδρέας Συγγρός
αντίκρισε µια άθλια κατάσταση και αµέσως αποφά-
σισε την ίδρυση ενός νοσηλευτικού ιδρύµατος εφά-
µιλλου των ευρωπαϊκών. Με την διαθήκη του, η οποία
αποσφραγίστηκε το 1899, διέθεσε ένα χρηµατικό
ποσό για την ανέγερση το νοσοκοµείου. Η ανέγερση
άρχισε το 1908 και η έναρξη του νοσοκοµείου ξεκί-
νησε στις 4 Ιανουαρίου 1910. (Εικόνα 1) Με την
έναρξη της λειτουργίας του, µεταφέρθηκαν «εκ του
παλαιού νοσοκοµείου ευρισκοµένου εν Πειραιεί και
εν αξιοθρηνήτω καταστάσει» οι πρώτες 20 εκδιδόµε-
νες γυναίκες που έπασχαν από αφροδίσια νοσήµατα.
Τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας εξετάστηκαν συ-
νολικά 1.156 ασθενείς εκ των οποίων έπασχαν από
σύφιλη οι 569 (49,2%).

Οι δύο πρώτοι ασθενεις του Νοσοκοµείου
«Ανδρέας Συγγρός»

Το ιστορικό του πρώτου άνδρα ασθενή µε σύφιλη που
εισήλθε στο Νοσοκοµείο «Α.Συγγρός» φέρει την ηµε-
ροµηνία 4 Απριλίου 1910. (Εικόνα 2) Αφορά έναν
άνδρα 40 ετών, όπου εκτός από το ονοµατεπώνυµο
και τον τόπο καταγωγής, δεν έχουν συµπληρωθεί τα
λοιπά στοιχεία που προέβλεπε το έντυπο όπως,
τόπος κατοικίας, επάγγελµα και οικογενειακή κατά-
σταση. Η µοναδική εξήγηση που µπορεί να δοθεί είναι
ότι τα στοιχεία των ανδρών, στο πλαίσιο µιας δια-
στρεβλωµένης κοινωνικής αντίληψης, ίσως αποκρύ-
πτονταν για λόγους προστασίας των αρρένων
ασθενών. Εξάλλου, ήταν γνωστό ότι το Νοσοκοµείο
διέθετε ιδιαίτερη θύρα για την διακριτική είσοδο και
έξοδο των ανδρών που προσέρχονταν για εξέταση.
Από τη µελέτη του ιστορικού, πρόκειται για έναν πα-
λαιό ασθενή, ο οποίος ήταν ήδη σε θεραπεία τους τε-
λευταίους πέντε µήνες. Όπως ο ίδιος είχε δηλώσει
και καταγράφηκε στο ιστορικό, πριν πέντε µήνες µετά
από συνουσία µε µια κοινή γυναίκα, «…έπαθεν έλκος
κατά τον χαληνόν…». Η θεραπεία που είχε ακολου-
θήσει ήταν 3 ενέσεις υδραργύρου και 60 υδραργυ-
ρικά καταπότια. Όταν προσήλθε στο νοσοκοµείο,
προφανώς στο πλαίσιο περιοδικού ελέγχου, εµφάνισε
ένα σκληρυντικό οίδηµα της πόσθης και έναν ανώ-
δυνο διογκωµένο λεµφαδένα.
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Ει κό να 2. Το ιστορικό του πρώτου άνδρα ασθενή µε σύφιλη που εισήλθε
στο Νοσοκοµείο Α. Συγγρός. (Εκ του Μουσείου Ιστορίας του
Πανεπιστηµίου Αθηνών)

Ει κό να 1. Το Νοσοκοµείο «Ανδρέας Συγγρός» την εποχή της
ενάρξεως της λειτουργίας του (1910)

Ει κό να 3. Το ιστορικό (µε φύλο νοσηλείας) της πρώτης γυναί-
κας ασθενούς µε σύφιλη στο Νοσοκοµείο Α. Συγ-
γρός. (Εκ του Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστη-
µίου Αθηνών)

Όπως αναφέρθηκε, το ιστορικό που για µια σειρά
λόγων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι εκείνο
της γυναίκας ασθενούς. Στην περίπτωση αυτή έχει
διασωθεί πλήρως το φύλλο νοσηλείας όπου παρου-
σιάζει ανάγλυφα χρόνο µε το χρόνο το δράµα ενός
συφιλιδικού ασθενή και τα στάδια της νόσου. Πρέπει
να διευκρινιστεί ότι η συγκεκριµένη γυναίκα δεν ανή-
κε στην οµάδα των πρώτων 20 ιεροδούλων που µε-
ταφέρθηκαν από τις παλαιές εγκαταστάσεις του
νοσοκοµείου στον Πειραιά, αλλά ήταν η πρώτη εξω-
τερική ασθενής που προσήλθε όταν άνοιξε τις πύλες
του το νεοϊδρυθέν νοσοκοµείο. Στις 4 Ιανουαρίου
1910, πρώτη ηµέρα λειτουργίας του νοσοκοµείου, η
Αστυνοµία έφερε µια νεαρή κοπέλα ηλικίας 26 ετών
«διαµένουσα εις οίκον ανοχής εν Πειραίει», από την
κακόφηµη συνοικία των Βούρλων µε τους αµέτρη-
τους οίκους ανοχής. Αυτή ήταν η πρώτη της επίσκεψη
στο νοσοκοµείο, γεγονός που δείχνει την άγνοια για
τη φύση των αφροδίσιων νοσηµάτων, τις συνθήκες
διαβίωσης στους οίκους ανοχής και την εκµετάλ-
λευση των γυναικών σε αυτούς τους χώρους. Από την
εξέταση που ακολούθησε, οι ιατροί διαπίστωσαν ότι η
νεαρή γυναίκα είχε: 1) σύφιλη, 2) µαλακό έλκος, 3)



επηρµένους βουβωνικούς αδένες, 4) ενδοµητρίτιδα,
5) ουρηθρίτιδα, 6) βλεννόρροια, 7) αδενική διόγκωση
στην περιοχή του σκαφοειδούς λάκκου, 8) πολλαπλά
αποστήµατα στο σώµα, 9) παράτριµµα, 10) φθειρίαση
εφηβαίου, σώµατος και κεφαλής. Επίσης διαπιστώ-
θηκε πιτυρίαση της κεφαλής, φαρυγγίτιδα και αµυ-
γδαλίτιδα. (Εικόνα 3)
Σύµφωνα µε όσα ειπώθηκαν από την ασθενή κατά την
λήψη του ιστορικού «…διεκορεύθει εις ηλικίαν 11
ετών υπό του νοµίµου αυτής συζύγου όστις και απέ-
θανεν εξ αγνώστου νοσήµατος. Ο σύζυγός της δεν
έπασχεν εξ αφροδισίου νοσήµατος... ». Μετά το θά-
νατο του συζύγου της, εισήλθε σε οίκο ανοχής στην
ηλικία των 12 ετών. Φαίνεται ότι από τότε έως το 23ο
έτος της ηλικίας δεν είχε κάποιο εµφανές σύµπτωµα
αφροδίσιου νοσήµατος ή δεν είχε ζητήσει ποτέ ια-
τρική φροντίδα. Το 1907, παρουσίασε βλεννόρροια
και απευθύνθηκε για θεραπεία στο παλαιό νοσοκο-
µείο του Πειραιά. Το 1908, σε ηλικία 24 ετών, προ-
σήλθε ξανά λόγω εξελκώσεων των γεννητικών οργά-
νων, οπότε ετέθη για πρώτη φορά η διάγνωση του συ-

φιλιδικού έλκους και υποβλήθηκε σε θεραπεία µε µια
σειρά 100 ενέσεων υδραργύρου. Τα δερµατολογικά
συµπτώµατα υποχώρησαν και σύµφωνα µε την ια-
τρική αντίληψη της εποχής θεωρήθηκε θεραπευµένη.
Η γυναίκα εξήλθε του νοσοκοµείου και συνέχισε να
ασκεί το επάγγελµά της. Ενδιαφέρουσα είναι η ση-
µείωση των ιατρών το 1910, όταν ετέθη ξανά η διά-
γνωση της σύφιλης, ότι η κατάστασή της προφανώς
επιβαρύνθηκε λόγω του αλκοόλ και του καπνίσµατος,
αναδεικνύοντας έτσι µια άλλη άστοχη ιατρική αντί-
ληψη της εποχής περί των επιβαρυντικών παραγόν-
των στην εξέλιξη της ασθένειας.
Στις 5 Ιανουαρίου συναντούµε την διάγνωση «σύφιλη
β’ σταδίου» ενώ επισηµαίνεται βλατιδώδες και φλυ-
κταινώδες εξάνθηµα στον κορµό. Μετά από σειρά
ενέσεων µε υδράργυρο και την υποχώρηση του εξαν-
θήµατος εξήλθε στις 26 Ιανουαρίου. Από την στιγµή
εκείνη αρχίζουν οι περιοδικά επαναλαµβανόµενες ει-
σαγωγές. (Εικόνα 4) Η Αστυνοµία την φέρνει ξανά
στο νοσοκοµείο στις 4 Απριλίου, όχι για τη σύφιλη,
αλλά για νέα περίπτωση βλεννόρροιας και νοσηλεύ-
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θηκε έως το τέλος της θεραπείας της στις 20 Μαΐου.
Η επόµενη εισαγωγή, και αυτή την φορά συνοδευό-
µενη από την Αστυνοµία, καταγράφεται στις 21 ∆ε-
κεµβρίου για βλεννόρροια. Στις 5 Φεβρουαρίου 1911
επισκέπτεται πάλι το νοσοκοµείο, όπου τίθεται ξανά η
διάγνωση της σύφιλης β’ σταδίου, ενώ νοσηλεύθηκε
έως τις 3 Απριλίου 1911. Στις 27 Ιουλίου 1911, πάλι
θα την προσκοµίσει η Αστυνοµία και θα τεθούν οι δια-
γνώσεις της λεµφαδενίτιδας, της λανθάνουσας σύφι-
λης και της ενδοµητρίτιδας. Θα λάβει εξιτήριο στις 10
Σεπτεµβρίου για να εισέλθει ξανά, ακριβώς µε τις
ίδιες διαγνώσεις στις 1 Οκτωβρίου, όπου νοσηλεύ-
θηκε έως τις 28 Οκτωβρίου 1911. 
Επτά µήνες αργότερα, στις 26 Μαΐου 1912, θα προ-
σέλθει ξανά στο νοσοκοµείο. Σε εκείνη την κατα-
γραφή, για πρώτη φορά εµφανίζεται και ένα εργαστη-
ριακό εύρηµα, αυτό της αντίδρασης Wassermann, η
οποία ήταν εντόνως θετική. Με δεδοµένη την ακρί-
βεια και την σχολαστική καταγραφή στη συνέχεια του
φύλλου νοσηλείας, όπου αναφέρονται ο αριθµός, το
αποτέλεσµα και οι ηµεροµηνίες εκτέλεσης όλων των
αντιδράσεων Wassermann, προκαλεί απορία γιατί
από το 1910 δεν είχε καταχωρηθεί το αποτέλεσµα της
εξέτασης. Αυτό µπορεί να σηµαίνει είτε ότι δεν πραγ-
µατοποιήθηκε η εξέταση, είτε ότι ήταν αρνητική και
ίσως κρίθηκε άσκοπη η αναφορά της, αν και η σκέψη
κατευθύνεται περισσότερο προς την πρώτη εκδοχή.
Έως τις 30 Ιουνίου 1912, η ασθενής υποβλήθηκε σε
µια ένεση σκευάσµατος 606 (Salvarsan) των 0,3 γραµ-
µαρίων. Επόµενη νοσηλεία καταγράφεται από τις 20
Οκτωβρίου έως 30 Νοεµβρίου 1912, όταν η ασθενής
προσήλθε µε απόστηµα «διανοιχθέν αυτοµάτως κατά
την µεταξύ των κεφαλών της β’ και γ’ µετακαρπιαίου
χώρας», το οποίο αντιµετωπίστηκε µε πλύσεις και αν-
τισηπτικά βύσµατα.  
Η νεαρή ιερόδουλη θα επανέλθει στις 30 Μαρτίου
1913 όπου θα εµφανίσει Wassermann (+++) και θα
υποβληθεί πάλι σε θεραπεία µε ένεση Salvarsan των
0,30 γραµµαρίων. Θα παραµείνει στο νοσοκοµείο έως
τις 20 Απριλίου, ενώ λίγες ηµέρες νωρίτερα εντοπί-
ζεται η µικροβιολογική καταγραφή «12/4/1913 ολίγα
σαπρόφυτα». Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι µια
ιερόδουλη µε σύφιλη β’ σταδίου, εισέρχεται ασθενής
και εξέρχεται του νοσοκοµείου «θεραπευµένη» και
κάθε φορά επιστρέφει κανονικά στην εργασία της. Η
γενικότερη άγνοια του λαού για την ασθένεια ανα-
δύεται µε τον χειρότερο τρόπο στην επόµενη εισα-
γωγή. Τον Οκτώβριο του 1913, η γυναίκα θα ψηλα-
φήσει ένα σκληρό ογκίδιο στη βάση της ρινός το
οποίο θεωρεί ότι θα υποχωρήσει. Μετά από 4 µήνες,
µε το ογκίδιο να διογκώνεται, αποφασίζει να παρου-
σιαστεί στο νοσοκοµείο στις 24 Φεβρουαρίου 1914.
Είναι η µοναδική περίπτωση επίσκεψής της στο νο-
σοκοµείο όπου δεν την φέρνει η Αστυνοµία αλλά
«προσήλθε εκουσίως». Με τη νέα εισαγωγή τίθεται η
διάγνωση της σύφιλης γ’ σταδίου και ακολουθεί νέα

Wassermann (+++). Η γυναίκα θα παραµείνει νοση-
λευόµενη έως τις 10 Ιανουαρίου 1915. Στο διάστηµα
αυτό υποβλήθηκε σε θεραπεία µε ενέσεις του νέου
σύµπλοκου του αρσενικού, Neosalvarsan, στις 1,10,17
και 24 Νοεµβρίου µε δόσεις 0,60 γ. 0,75 γ. 0,75 γ. και
0,90 γ. αντίστοιχα. Σύµφωνα µε το φύλλο νοσηλείας,
σηµειώθηκε καταστροφή των µαλακών µορίων και
των οστών της ρινός, εµφανίσθηκαν «εξανθήµατα εις
τους βραχίονες µεγέθους τάληρου» και για το λόγο
αυτό η ασθενής υποβλήθηκε ξανά το ∆εκέµβριο σε
άλλες τέσσερις ενέσεις Neosalvarsan των 0,90 γ. Στις
3 Ιανουαρίου 1915 για πρώτη φορά θα εµφανισθεί αρ-
νητική Wassermann, θα υποχωρήσουν τα εξανθήµατα
και η γυναίκα λαµβάνει εξιτήριο στις 10 Ιανουαρίου 1915.
Στις 13 Φεβρουαρίου 1915, η νεαρή κοπέλα θα ει-
σέλθει για τελευταία φόρα στο νοσοκοµείο µε από-
στηµα αριστερής άκρας χειρός και διόγκωση λεµφα-
δένα στον µηρό «µεγέθους µανδαρινίου». Η αντί-
δραση Wassermann ήταν εντόνως θετική, ενώ κατα-
γράφεται «Μορφολογική εξέτασις αίµατος: µεγάλη
αύξησις πολυπυρήνων». Στις 24 Φεβρουαρίου, δια-
νοίχθηκε χειρουργικά ο λεµφαδένας και πιθανόν η πε-
ριοχή µολύνθηκε. Το φύλλο νοσηλείας της Ε.Π., που
έζησε 19 από τα 31 χρόνια της ζωής της σε οίκο ανο-
χής, βιώνοντας την ασθένεια της σύφιλης και την σε-
ξουαλική εκµετάλλευση, έκλεισε µε µια ψυχρή πρότα-
ση: Απέθανε τη 1η Μαρτίου 1915.

Ιατρο-ιστορική προσέγγιση της σύφιλης

∆∆ιιάάγγννωωσσηη
Οι τυπικές συφιλιδικές εκδηλώσεις επιτρέπουν συνή-
θως ευκολία στη διάγνωση. Συχνά όµως, τα συφιλι-
δικά συµπτώµατα δεν εµφανίζονται µε σαφήνεια,
οπότε η διάγνωση αποβαίνει δύσκολη. Τις πρώτες δε-
καετίες του 20ου αιώνα το διαγνωστικό οπλοστάσιο
συµπεριελάµβανε την εξέταση για σπειροχαίτη και
την αντίδραση Wassermann.2,3 Στα επόµενα χρόνια
θα χρησιµοποιηθεί η αντίδραση καθίζησης και η εξέ-
ταση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού.4,5 Η εξέταση για
σπειροχαίτη γινόταν σε πρόσφατο έλκος από το πυθ-
µένα του οποίου λαµβανόταν έκκριµα προς µικρο-
σκόπηση. Οι σπειροχαίτες αφθονούν στο έλκος τις
πρώτες ώρες της εµφάνισής του και η ανεύρεσή τους
επιβάλλει τη διάγνωση της σύφιλης. Για να είναι πε-
τυχηµένη η συγκεκριµένη εξέταση, δεν πρέπει να έχει
καυτηριαστεί στο έλκος.3 Η αντίδραση Wassermann
ήταν µια διαγνωστική µέθοδος της οποίας όµως η
απάντηση απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή στην ερµη-
νεία. Μια αντίδραση κατά Wassermann θετική σε συ-
φιλιδικό ασθενή δε σηµαίνει ότι οι εκδηλώσεις που
παρουσιάζει είναι απαραίτητα συφιλιδικής φύσεως,
γιατί τόσο σε συφιλιδικό, όσο και σε υγιή, δύναται να
παρατηρηθούν και άλλες δερµατοπάθειες, όπως ψω-
ρίαση, έρπης κ.α.6 Η αντίδραση Wassermann που
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ανευρίσκεται επανειληµµένα θετική, καταδεικνύει την
ύπαρξη σπειροχαιτών στον οργανισµό. Το αντίθετο,
η αρνητική αντίδραση κατά Wassermann δεν µπορεί
να αποκλείσει την συφιλιδική λοίµωξη. Στη σύφιλη
κατά την περίοδο του έλκους η κατά Wassermann αν-
τίδραση είναι αρχικά αρνητική από την 15η έως την
20η ηµέρα. Ύστερα αποβαίνει ασθενώς θετική και η
έντασή της βαθµιαία αυξάνει, καθιστάµενη σαφώς θε-
τική µεταξύ 20ης και 30ης ηµέρας. Κατά την πρώτη
περίοδο της νόσου η θετικότητα της αντίδρασης κυ-
µαίνεται µεταξύ 25%-80%, ανάλογα µε τον χρόνο που
παρήλθε από την ηµέρα εµφάνισης του συφιλιδικού
έλκους έως την ηµέρα της εξέτασης. Κατά την δεύ-
τερη περίοδο το θετικό αποτέλεσµα ποικίλει από
90%-100%, στην τρίτη περίοδο από 65%-90% και στην
κληρονοµική σύφιλη από 50%-80%. Κατά τη λανθά-
νουσα περίοδο της νόσου, η αντίδραση είναι θετική
σε αναλογία 60%-80%.2

ΘΘεερρααππεείίαα
Η σύφιλη εκείνη την εποχή θεωρείτο ιάσιµη, αλλά η
θεραπεία ήταν µακροχρόνια. Η θεραπευτική αγωγή
ενάντια στη σύφιλη βασίστηκε στον υδράργυρο, το
ιωδιούχο κάλιο, το βισµούθιο και το αρσενικό.7 Ο
υδράργυρος αποτέλεσε το αρχαιότερο από τα ειδικά
σκευάσµατα και χρησιµοποιήθηκε ποικιλοτρόπως: εν-
τριβές µε υδραργυρική αλοιφή ή υδραργυρικό σα-
πούνι, υδραργυρικό σιρόπι και ενέσεις διαλυτών και
αδιάλυτων αλάτων υδραργύρου. Οι ενέσεις αδιάλυ-
των αλάτων γίνονται ενδοµυϊκά στη γλουτιαία χώρα.
Οι ενέσεις διαλυτών αλάτων γίνονται υποδόρια και εν-
δοφλέβια.8-10 Αποτελούσε την θεραπεία µε τις περισ-
σότερες παρενέργειες. Εκτός από τα τοπικά φαινόµε-
να στο σηµείο των ενέσεων (πόνος, ερυθρότητα, νε-
κρωτικά αποστήµατα), δύναται να προκαλέσει και βα-
ρύτερα φαινόµενα δηλητηριάσεως. Παρατηρείται
συχνότατα η υδραργυρική στοµατίτιδα, οξεία ή χρό-
νια, η οποία εκδηλώνεται µε πόνο και αιµορραγία από
τα ούλα, αλλοιώσεις στη γλώσσα, αδυναµία µάσησης,
δυσκολία στην οµιλία, σιελόρροια και δύσοσµη ανα-
πνοή. Επίσης, παρουσιάζονται γαστρεντερικές δια-
ταραχές, αναιµία και πυρετός.8-10

Το 1908, ο Paul Ehrlich διεξήγαγε πειράµατα µε ορ-
γανικά σύµπλοκα αρσενικού, στην προσπάθειά του να
θεραπεύσει την ασθένεια του ύπνου ή Αφρικάνικη
νόσο του τρεπανοσώµατος. Η ερευνητική οµάδα του
Ehrlich τροποποιώντας τη βιολογική δραστηριότητα
ενός οδηγού συµπλόκου προκύπτοντος από το εξαι-
ρετικά τοξικό φάρµακο Atoxyl, κατόρθωσε διαµέσου
διαδοχικών συστηµατικών χηµικών µετατροπών να
δηµιουργήσει την Arsphenmine (αρσφεναµίνη). Η Ar-
sphenmine έµεινε γνωστή µε την εµπορική ονοµασία
Salvarsan (καλούταν επίσης 606, καθώς ήταν το 606ο
σύµπλοκο αρσενικού, το οποίο δοκιµάστηκε). ∆ύο
χρόνια αργότερα, διοχετεύεται στην αγορά φαρµά-
κων ένα περισσότερο διαλυτό και λιγότερο τοξικό

σκεύασµα, το Neosalvarsan. Με την πάροδο του χρό-
νου όµως, αποδεικνύεται ότι, το αρσενικό είναι πε-
ρισσότερο επιβλαβές, παρά θεραπευτικό. Στις συχνό-
τερες παρενέργειες συγκαταλέγονται οι διαταραχές
της γεύσης και της όσφρησης, η σιελόρροια, η υπε-
ρέκκριση βλέννης από τη µύτη και η βραδυκαρδία.
Άλλες σοβαρές παρενέργειες είναι η νιτροειδής
κρίση, που µπορεί να οδηγήσει στο θάνατο, το πνευ-
µονικό οίδηµα, οι γαστρεντερικές διαταραχές, οι στο-
µατίτιδες, η απολεπιστική ερυθροδερµία, η απώλεια
βάρους, η αναιµία, ο ίκτερος, η αιµορραγική πορ-
φύρα, η ηπατική και η νεφρική ανεπάρκεια.11-14

Το ιωδιούχο κάλιο χορηγούνταν κυρίως στις τριτογε-
νείς εκδηλώσεις της σύφιλης, καθώς και σε έντονες
πρωτογενείς και δευτερογενείς εκδηλώσεις. Οι συ-
χνότερες παρενέργειες του ιωδιούχου καλίου είναι
δακρύρροια, ερυθρότητα δέρµατος, χρόνια πέµφιγα
και οξύ οίδηµα λάρυγγα, ενώ στις σπάνιες καταγρά-
φονται οι σπλαχνικές αιµορραγίες και η γάγγραινα
δέρµατος.15-16

Το 1887, ο Balzer πειραµατίστηκε µε το βισµούθιο ως
θεραπευτικό µέσο αλλά το εγκατέλειψε λόγω της το-
ξικότητάς του.17 Το 1921, οι κλινικές µελέτες των
Larejac και Levaditi επικύρωσαν τα θεραπευτικά απο-
τελέσµατα του βισµουθίου.18,19 Η συνηθισµένη θερα-
πευτική σειρά ήταν 20 ενέσεις στη γλουτιαία χώρα
ανά 2 ηµέρες. Οι ενέσεις ήταν ιδιαίτερα επώδυνες και
προκαλούσαν τοπικές φλεγµονές. Συχνές παρενέρ-
γειες του βισµουθίου ήταν ο πυρετός, τα δερµατικά
εξανθήµατα, η αναιµία και βισµουθιακή στοµατίτιδα,
που είναι ανάλογη µε τη στοµατίτιδα που προκαλεί ο
υδράργυρος.20-22 Χαρακτηριστικό  της βισµουθιακής
θεραπείας ήταν η µπλε απόχρωση στα χείλια των
ασθενών. Τα πρώτα χρόνια αυτό περνούσε απαρατή-
ρητο, ειδικά στις γυναίκες λόγω των κραγιόν, αλλά
όπως πολύ εύστοχα είχε παρατηρήσει το 1925 ο διά-
σηµος συφιλιδολόγος Lomholt: «…αργά η γρήγορα ο
κόσµος θα καταλάβει τι σηµαίνουν αυτές οι γραµµές
στα χείλια, και τότε θα είναι σαν να έχει ο κάθε ασθε-
νής ένα µεγάλο Σ(ύφιλη) στο µέτωπό του…».22

Για τους ασθενείς προτείνονταν επίσης αποφυγή του
αλκοόλ, επαρκής ύπνος, φυσική άσκηση, υδροθερα-
πεία, θαλασσοθεραπεία, εντριβές, µαλάξεις, και αε-
ροθεραπεία. Οι ιατροί της εποχής θεωρούσαν ότι τα
προαναφερόµενα συνέβαλλαν στην καταπολέµηση
της σύφιλης. Ενδεικτικό όµως της άγνοιας της ιατρι-
κής κοινότητας της εποχής ήταν το γεγονός ότι έδι-
ναν την άδεια στους ήδη νυµφευµένους άνδρες
ασθενείς, να ασκούν µεν «τα συζυγικά καθήκοντά
τους», αλλά χωρίς υπερβολή και κατάχρηση!
Κατά την επικρατούσα ιατρική άποψη της εποχής,
µπορεί η τετραετής φαρµακευτική αγωγή να πετύ-
χαινε την πλήρη ίαση ή τη βελτίωση της εικόνας της
υγείας του ασθενούς όσον αφορά την δερµατολογία
της σύφιλης, επιβάρυνε όµως ιδιαίτερα τα όργανα και
τα συστήµατα του ανθρώπινου οργανισµού λόγω της
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τοξικότητας των σκευασµάτων. Τα 50 γραµµάρια αρ-
σενικού, οι 150-200 ενέσεις βισµούθιου και οι 240-260
ενέσεις υδραργύρου µπορεί να αντιµετώπιζαν τη σύ-
φιλη, προκαλούσαν όµως ταυτόχρονα ιδιαίτερα ση-
µαντικές παρενέργειες, όπως ηπατική και νεφρική
ανεπάρκεια, εγκεφαλικό οίδηµα, τύφλωση, στοµατί-
τιδες κ.α. Γίνεται αντιληπτό ότι εγείρεται η απορία
σχετικά µε την πραγµατική έννοια της ίασης ή βελ-
τίωσης. Ως κριτήρια ιάσεως είχαν θεσπιστεί οι αρνη-
τικές αντιδράσεις του ορού του αίµατος, η έλλειψη
και του ελαχίστου κλινικού συµπτώµατος υπόπτου για
σύφιλη και τις επόµενες δεκαετίες προστέθηκε η αρ-
νητική εξέταση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού.2

Νόµοι περί «Ασέµνων Γυναικών»

Το ζήτηµα της πορνείας θα αποτελέσει προτεραι-
ότητα του Υπουργείου Εσωτερικών και το 1834 θα
αναγνωριστεί ως επάγγελµα για την άσκηση του
οποίου απαιτείται άδεια από την Αστυνοµία, η οποία
απαγορευόταν να χορηγείται σε γυναίκες κάτω των
18 ετών.23,24 (Εικόνα 5) Όσες γυναίκες δεν διέµεναν
σε οίκο ανοχής, κάθε 1η και 15η του µήνα, εξετάζον-
ταν από σε ιατρό-αφροδισιολόγο. Στους οίκους ανο-

χής, η εξέταση ήταν καθηµερινή µε µέριµνα του ιδιο-
κτήτη του οίκου, τον οποίο επισκέπτονταν µια φόρα
την εβδοµάδα ένας ιατρός συνοδεία αξιωµατικού της
Αστυνοµίας, όπου έλεγχαν την τάξη και την καθαριό-
τητα των χώρων, καθώς και τις άδειες των ιεροδού-
λων.23 Οι γυναίκες µε ύποπτα σηµεία της νόσου
αποµονώνονταν και στέλνονταν για νοσηλεία. Τα
έξοδα νοσηλείας καλύπτονταν εν µέρει από το ταµείο
του ∆ήµου και από µέρος των εσόδων των οίκων ανο-
χής. Σε περίπτωση συνέχισης του επαγγέλµατος από
ασθενή ιερόδουλη προβλεπόταν ο εγκλεισµός σε
αναµορφωτήριο ή άσυλο ανίατων. Οι ιατροί του νο-
σοκοµείου όφειλαν να συντάσσουν καθηµερινή έκ-
θεση προς την Αστυνοµία, όπου ανέφεραν την
εξέλιξη της υγείας των γυναικών. Ο νόµος προέβλεπε
και διαφύλαττε την ανωνυµία των µολυσµένων αν-
δρών, οι οποίοι θα υποδείκνυαν το όνοµα της γυναί-
κας και την οδό της οικίας ή του οίκου ανοχής όπου
θεωρούσε ότι µολύνθηκε. Για τις δηµόσια εκπορ-
νευόµενες, ο νόµος προέβλεπε αυστηρά πρόστιµα
και σωµατική τιµωρία. Στον ίδιο νόµο διάταξη ενέπι-
πταν και οι υπηρέτριες των ιεροδούλων, µε υποχρε-
ωτική εξέταση κάθε 15 ηµέρες.23

Λοιπές Κανονιστικές Οδηγίες έρχονται σταδιακά να
συµπληρώσουν το νοµικό πλαίσιο, όπως το 1856 µε
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Ει κό να 5. Φάκελος της Βαυαρικής Αστυνοµίας που περιέχει το νόµο «Οδηγία για τα δηµόσια κορίτσια και τους οίκους ανοχής», (1834)
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χείο, Υπουργείο Εσωτερικών, Σειρά III, Αστυνοµία-Χωροφυλακή, φ.143. Εκ των Γενικών Αρχείων του Κράτους)



τα διατάγµατα «Περί κοινών γυναικών» και «Περί των
οίκων ασωτείας» καθώς και η Αστυνοµική Εγκύκλιος
του 1894 «Περί κοινών γυναικών και οίκων ασωτείας».
Μάλιστα, η εγκύκλιος του 1894, επέβαλε για πρώτη
φορά να φέρουν οι ιερόδουλες βιβλιάριο υγείας το
οποίο στην πρώτη σελίδα είχε φωτογραφία της γυ-
ναίκας σφραγισµένη από την Αστυνοµία.23

Ενενήντα χρόνια µετά το νόµο του 1834, θα ψηφισθεί
το 1923 ο νόµος 3032 «Περί των µέτρων προς κατα-
πολέµησιν των αφροδίσιων νοσηµάτων και περί ασέ-
µνων γυναικών».25 Με βάση το Νόµο 3032, ορίστηκαν
τριµελείς επιτροπές για τον κάθε Νοµό, µε τον τίτλο
«Επιτροπή για την καταπολέµηση των αφροδίσιων
νόσων», οι οποίες αποτελούνται από το Νοµάρχη, τον
Αστυνοµικό ∆ιευθυντή και έναν ανώτερο υγειονοµικό
υπάλληλο. Το άρθρο 5 του Νόµου 3032 όριζε ότι, οι
κοινές γυναίκες πρέπει να υποβάλλονται σε ιατρική
εξέταση τουλάχιστον δύο φορές την εβδοµάδα. Οι
γυναίκες που έπασχαν από αφροδίσιο νόσηµα ήταν
υποχρεωµένες, µετά από εντολή του Ειδικού Υγει-
ονοµικού Επιθεωρητή, να νοσηλευτούν στο Νοσοκο-
µείο Αφροδίσιων Νόσων «Ανδρέας Συγγρός» ή στο
αντίστοιχο Νοσοκοµείο της Θεσσαλονίκης. Οι γυναί-
κες µετέβαιναν µε τη µέριµνα της υγειονοµικής υπη-
ρεσίας και µε δαπάνες του οικείου ∆ήµου. Ιδιαίτερα
για τις γυναίκες που έπασχαν από σύφιλη, προβλέ-
φθηκε η χορήγηση ειδικού θεραπευτικού βιβλιαρίου
και η υγειονοµική υπηρεσία, εκτός από την υποχρεω-
τική νοσηλεία, ήταν υπεύθυνη και για την ολοκλή-
ρωση της αντισυφιλιδικής θεραπείας.25

Οι Άθλιοι των Αθηνών:
πορνεία και σύφιλη κατά τον 19ο και 20ο αιώνα

Όπως αναφέρθηκε, η σύφιλη πρέπει να µελετάται
πάντα σε συνάρτηση µε τους ιστορικούς παράγοντες
που πυροδοτούν την εξάπλωσή της και της προσδί-
δουν τελικά έναν επιδηµικό χαρακτήρα. Η κοινωνία
και κυρίως η οικονοµία ήταν οι σηµαντικότεροι παρά-
γοντες στη συντήρηση και διάδοση της ασθένειας. Το
πρόβληµα της σύφιλης της Ελλάδας του 20ου αιώνα
χάνεται έναν αιώνα πριν, στις απαρχές του νεοελλη-
νικού κράτους όπου µια σειρά επιλογών δηµιούργη-
σαν τις «ιδανικότερες» κοινωνικές συνθήκες άνθισης
της πορνείας και της ασθένειας. Το Μάρτιο του 1833,
µε την διάλυση των ατάκτων στρατιωτικών σωµάτων,
ένα µεγάλος αριθµός αγωνιστών, ο αριθµός των
οποίων υπολογίζεται από 5.000 έως 13.000, βρίσκε-
ται ξαφνικά χωρίς αντικείµενο ύπαρξης. Η επιστροφή
στις πατρογονικές τους εστίες ήταν αδύνατη, εξαι-
τίας του γεγονότος ότι τα εδάφη εκείνα δεν είχαν πε-
ριέλθει στην επικράτεια του νέου Κράτους, µε
αποτέλεσµα χιλιάδες εξ αυτών να συρρεύσουν στην
Αθήνα.26 Η λέξη αθλιότητα, ίσως δεν αρκεί για να πε-
ριγράψει την κατάσταση που επικρατούσε, αλλά ούτε

και να δώσει το στίγµα του πρώτου κοινωνικού δια-
χωρισµού σε νεόπλουτους και νεόπτωχους νεοέλλη-
νες. Η επαιτεία αποτελεί την πρώτη ενασχόληση και
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Στρατηγός Μακρυ-
γιάννης ήταν ένα θλιβερό θέαµα για τους άλλοτε υπε-
ρήφανους συµπολεµιστές του και τις οικογένειές
τους να περιφέρονται «…ξυπόλυτοι εις τα σοκάκια και
από νοικοκυραίοι να γίνουν διακοναραίοι…».27

Το κρατικό βοήθηµα, κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα,
ήταν ένα συµβολικό ποσό στο πλαίσιο της φιλανθρω-
πίας. Επιπλέον, από την έναρξη του Νέου Ελληνικού
Κράτους, δεν έλειπαν δυστυχώς και οι περιπτώσεις
σκανδάλων µε κρατικούς λειτουργούς που οικειοποι-
ούνταν τα βοηθήµατα για τις άπορες οικογένειες. Υπό
αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να ξενίζει το γεγονός
ότι η Αθήνα των 10.000 κατοίκων θα γεµίσει σταδιακά
ζητιάνους και ιερόδουλες, ενώ αρχίζουν τα πρώτα
φαινόµενα περιθωριοποίησης, παραβατικότητας, τα-
ξικού και κοινωνικού µίσους. Είναι εντυπωσιακό το γε-
γονός ότι ενώ δεν έχουν διευθετηθεί άλλα θέµατα στο
νέο κράτος, το 1834 θα εκδοθεί το διάταγµα «Οδηγία
για τα δηµόσια κορίτσια και τους οίκους ανοχής». Τα
επόµενα χρόνια, ένα νέο κύµα απόρων γυναικόπαι-
δων θα κατακλύσει σταδιακά την Αθήνα απόρροια της
εκµετάλλευσης και µη σωστής εφαρµογής ενός φι-
λολαϊκού νόµου. Το 1835, θα εκδοθεί ο νόµος «Περί
προικοδοτήσεως των ελληνικών οικογενειών» που
όριζε την διανοµή των γαιών σε αγωνιστές της Επα-
νάστασης, αλλά και των οικογενειών και των ορφα-
νών των αγωνιστών.26 Όµως, µόλις το 1847 οι Αρχές
«συνειδητοποίησαν» το έγκληµα των κερδοσκόπων
που διαπράχθηκε επί µια δεκαετία εναντίον των γυ-
ναικών και των ορφανών των ηρώων της Επανάστα-
σης. Μη µπορώντας να καλλιεργήσουν τις γαίες που
τους παραχωρούσε το Κράτος, οι χήρες αναγκάζον-
ταν να τις πουλούν σε εξευτελιστικές τιµές σε αν-
θρώπους που εξελίχθηκαν µε αυτόν τον τρόπο σε
µεγαλοκτηµατίες. Έτσι, και άλλες χήρες µε ορφανά,
µην έχοντας άλλη εναλλακτική λύση, έρχονται στην
Αθήνα για ένα καλύτερο µέλλον αλλά σύντοµα ανα-
καλύπτουν το σκληρό πρόσωπο της πρωτεύουσας.
Όµως, µε τον τρόπο αυτό, η φτώχεια στην πρω-
τεύουσα επιτείνεται για δεκαετίες και η κοινωνική ανι-
σότητα διευρύνεται.26

Το 1854, ο Γάλλος περιηγητής Αµπού θα διαπιστώσει
ότι οι φτωχοί Έλληνες έπρεπε να µάθουν να ζουν
δίπλα στους εξευρωπαϊσµένους πλούσιους Έλληνες
«…που καβαλάνε άλογα µε εγγλέζικη σέλλα, µιλάνε
καθαρεύουσα, ξέρουν γαλλικά και οι γυναίκες τους
φέρνουν τα φουστάνια από το Παρίσι…».28 Η πιο εν-
διαφέρουσα προσέγγιση της εποχής µπορεί να γίνει
µέσα από τα αρχεία της Οθωνικής Αστυνοµίας όπου
συναντάται η εγκληµατικότητα του 19ου αιώνα στην
Αθήνα και τον Πειραιά, αλλά και οι εκκλήσεις προς
τον βασιλιά για διορισµό περισσότερων αστυνοµικών!
Η σκοτεινή και η φωτεινή πλευρά της πρωτεύουσας
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είχε πια παγιωθεί. Οι αθέµιτες κυήσεις και οι εγκατα-
λείψεις των βρεφών λόγω ένδειας θα είναι πλέον σύ-
νηθες φαινόµενο. Σύµφωνα µε τα αρχεία του Βρεφο-
κοµείου Αθηνών την περίοδο 1869-1878 το ίδρυµα πε-
ριέθαλψε 2.851 εγκαταλελειµµένα παιδιά εκ των οποίων
το 58% απεβίωσε.29

Οι φιλανθρωπικές οργανώσεις, όπως η Σχολή Από-
ρων Παίδων του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασ-
σός» και το Εργαστήριο των Απόρων Γυναικών
προσπαθούν να µεριµνήσουν για την διαπαιδαγώ-
γηση των παιδιών και των ενήλικων γυναικών, προ-
ετοιµάζοντάς τους για την είσοδο στην αγορά εργα-
σίας της νεοελληνικής κοινωνίας.26 Μια αστικής κοι-
νωνίας όπου δείγµα πλουτισµού αποτελεί η ύπαρξη
υπηρέτριας στην οικεία, µε το επάγγελµα της οικια-
κής βοηθού να αποτελεί µια προσφιλή απασχόληση
για χιλιάδες άπορα κορίτσια. Συχνά όµως η σεξουα-
λική εκµετάλλευση είναι εµφανής, γεγονός που αµαύ-
ρωνε για δεκαετίες το κλάδο των υπηρετριών ενώ το
επάγγελµα αυτό χρησιµοποιήθηκε ως προκάλυµµα
για άλλες δραστηριότητες.
Συχνά, τα κορίτσια ωθούνται από τους προαγωγούς-
µεσίτες οικιακών βοηθών, να ασκούν επικουρικά την
πορνεία µε την προκάλυψη της υπηρεσίας σε µια ευυ-
πόληπτη οικογένεια. Η σκοτεινή πλευρά της Αθήνας
θα µετατραπεί σε «γη της επαγγελίας» για εκατοντά-
δες κορίτσια που συρρέουν στην πρωτεύουσα. Όπως
αναφέρει ο Ιωάννης Κονδυλάκης στο έργο του «Οι
Άθλιοι των Αθηνών» (1894), για το κορίτσι που αφήνει
το νησί του προκειµένου να έρθει στην πόλη ως υπη-
ρέτρια, στο λιµάνι του Πειραιά «…την παρατηρούν ως
εµπόρευµα, διελθούσα όλα τα στάδια της ακολασίας,
τώρα διευκόλυνε τας ακολασίας των άλλων…». Σε ένα
έτερο µυθιστόρηµα άγνωστο στο ευρύ κοινό, του Λέ-
οντος Γεραρδή µε τίτλο «Το ακέφαλον πτώµα» (1895),
που ανήκει σε µια σειρά ελληνικών αστυνοµικών ανα-
γνωσµάτων εµπνευσµένων από «τα καθ’ ηµάς εγκλη-
µατικά χρονικά», περιγράφεται η άλλη Αθήνα, το άβα-
το για την Αστυνοµία στα Χαυτεία, στην Οµόνοια,
στον Κεραµεικό και στο Μεταξουργείο, µε ένα αµέ-
τρητο πλήθος κοριτσιών να διαβιούν σε χασισοποτεία
και οίκους ανοχής. Πολλές περιοχές τέτοιου είδους
θα µείνουν για δεκαετίες εκτός του σχεδιασµού της
ανάπλασης της πρωτεύουσας, για µια σειρά πολιτι-
κών και οικονοµικών λόγων, γεγονός που θα τις κα-
ταστήσει κοιτίδες παρανοµίας και παραβατικότητας
µέχρι τον Μεσοπόλεµο.30

Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο διευθυντής της ∆ιοικητι-
κής Αστυνοµίας Αθηνών και Πειραιώς αναφέρει µια
δραµατική έξαρση της πορνείας που προκαλεί  «…πολ-
λά παράπονα εκ µέρους των κατοίκων κατά των ασελ-
γών γυναικών αφού οι κοιναί γυναίκαι (πόρναι) περι-
φέρονται ακωλύτως εις τους δηµοσίους περιπάτους.
Πολλοί νέοι, δυνάµενοι να επιδοθώσιν εις βιοµηχανικά
επιτεδεύµατα δια να πορίζωνται εντίµως τα προς
ζωάρκειαν, εξώκειλαν δυστυχώς εις την διαφθοράν

επί τοσούτον, ώστε µετέρχωνται και ως επιτήδευµα
την προαγωγήν (µαστρωπίαν)…».26

Η σύφιλη θα λάβει εκρηκτικές διαστάσεις τις πρώτες
δεκαετίες του 20ου αιώνα. Η έξαρση των αφροδισίων
νοσηµάτων στην Ελλάδα κρίθηκε τόσο κρίσιµη ώστε
το 1923 συντάσσεται από τα Υπουργεία Εσωτερικών
και Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως, ο Νόµος 3032
«Περί των µέτρων προς καταπολέµησιν των αφροδί-
σιων νοσηµάτων και περί ασέµνων γυναικών». Όµως,
όπως φαίνεται από τα στοιχεία των υγειονοµικών
αρχών κατά τη διάρκεια της περιόδου 1925-1931,
παρά τη ψήφιση του νόµου τα αφροδίσια νοσήµατα
έκαναν θραύση στις τάξεις των εκδιδόµενων γυναικών.
Χαρακτηριστικό είναι το εύρηµα ότι από τις γυναίκες
που επισκέπτονταν το Εξεταστικό Αντιαφροδισια-
κό Ιατρείο των κοινών γυναικών, και οι οποίες χωρί-
ζονταν σε τακτικές (γυναίκες υποβαλλόµενες δύο φο-
ρές την εβδοµάδα σε εξέταση) και σε έκτακτες (κατα-
χωρηµένες ως «κρυφά πορνευόµενες»), οι δεύτερες
παρουσίαζαν περισσότερα κρούσµατα σύφιλης.31

Από την µελέτη των αρχείων του Νοσοκοµείου Α. Συγ-
γρός της περιόδου 1931-1935, εντοπίστηκαν 5.333
περιπτώσεις ακούσιας και εκούσιας προσέλευσης
ασθενών µε σύφιλη διαφόρων σταδίων.32 Το επάγ-
γελµα φυσικά όπου η σύφιλη κυριαρχεί, είναι αυτό
των κοινών γυναικών, το οποίο αποτυπώνεται στις δη-
λώσεις των επαγγελµάτων κατά τις εισαγωγές στο
Νοσοκοµείο. Το ηλικιακό φάσµα των γυναικών µε σύ-
φιλη που νοσηλεύονταν υποχρεωτικά στο Νοσοκο-
µείο κυµάνθηκε από 16 έως 40 ετών.32 Εντύπωση
προκαλεί η ηλικιακή οµάδα 16-20 ετών, που αντιστοι-
χεί στο 24% των νοσηλευοµένων γυναικών και που
αποδεικνύει ότι οι συνθήκες ζωής της εποχής ανάγ-
καζαν ακόµα και ανήλικες κοπέλες να ασκούν το
επάγγελµα της κοινής για να επιβιώσουν.32

Στη δήλωση των επαγγελµάτων όπως ήταν φυσικό
κυριαρχούσαν οι ιερόδουλες. Σχετικά µε τα υπόλοιπα
επαγγέλµατα που είναι καταγεγραµµένα, και ιδιαί-
τερα για τις γυναίκες που είχαν δηλώσει εργάτριες,
υπηρέτριες και οικιακά, θεωρείται ότι ασκούνταν από
τις ελεύθερες γυναίκες, από αυτές δηλαδή που ερ-
γάζονταν επικουρικά ως ιερόδουλες. Ένα άκρως θλι-
βερό εύρηµα στα αρχεία του «Α. Συγγρός» κατά τον
Μεσοπόλεµο, αποτελεί το γεγονός ότι το 39% των νο-
σηλευοµένων συφιλιδικών κοινών γυναικών προέρ-
χονταν από τους προσφυγοπούλες της Μικράς
Ασίας, µε κυρίαρχο το ηλικιακό φάσµα των 21-25
ετών.32 Αυτό αποτελεί πραγµατικά µια δεύτερη τρα-
γωδία που βίωναν οι πρόσφυγες στο Μεσοπόλεµο.
Με εξαιρετικά δύσκολη την εύρεση εργασίας και τις
άθλιες συνθήκες διαβίωσης, πιο ορθά επιβίωσης, η
πορνεία φάνταζε ως µια εύκολη και παροδική λύση,
όπως αφελώς πολλές κοπέλες υπέθεσαν. 
Αναφορικά µε τις ανήλικες ιερόδουλες φαίνεται ότι
το πρόβληµα ήταν υπαρκτό αλλά άλυτο. Μία άλλη
θλιβερή πληροφορία περί παιδικής σεξουαλικής εκ-
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µετάλλευσης εντοπίζεται και στο περιοδικό Ιατρικός
Μηνύτωρ, σε άρθρο του Καθηγητή Ευάγγελου Καλ-
λιόντζη, διευθυντή του Νοσοκοµείου Αφροδισίων και
∆ερµατικών Νοσηµάτων, µε αφορµή την ανεύρεση
διαµαρτίας της διάπλασης εσωτερικών γεννητικών
οργάνων µιας ανήλικης που εξέτασε το 1901. Σύµ-
φωνα µε τον Καθηγητή Καλλιόντζη: «Η Ε.∆. εκ Λαµίας,
ετών 14, διηγήται ηµίν ότι προ διετίας διακορευθείσα
διέµενε εν τινι καφωδείο του Πειραιώς, ένθα συλλη-
φθείσα εκ της Αστυνοµίας και µετ’ αστυϊταρικήν εξέ-
τασιν ως πάσχουσα ευρεθείσα, απεστάλη εις το Νο-
σοκοµείον Μεταδοτικών Νοσηµάτων προς νοσηλείαν
την 28η Οκτωβρίου 1901».33 Αν η περίπτωση της πρώ-
της ασθενούς του «Α. Συγγρός» που µελετήθηκε,
έθεσε την υπόνοια για την κατάσταση που επικρα-
τούσε στις αρχές του 20ου αιώνα, το µαζικό εύρηµα
στα αρχεία του νοσοκοµείου κατά τον Μεσοπόλεµο,
για ανήλικες συφιλιδικές ιερόδουλες, έρχεται δυστυ-
χώς να επιβεβαιώσει αυτό το τραγικό φαινόµενο.  
Το Νοσοκοµείο Αφροδισίων Νόσων «Ανδρέας Συγ-
γρός» αποτέλεσε τη βάση της επιστηµονικής θερα-
πείας της σύφιλης κατά τον 20ο αιώνα. Σε µια
δύσκολη εποχή για την ∆ερµατολογία-Αφροδισιολο-
γία, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσο-
κοµείου κατέβαλε σοβαρές προσπάθειες για την
πρόληψη και την θεραπεία των αφροδισίων νόσων,

ενώ ταυτόχρονα επιδόθηκε στην διαφώτιση της κοι-
νωνίας αντικαθιστώντας το ρόλο που θα έπρεπε να
είχε το Κράτος.34

Η βαθύτερη µελέτη της θεραπευτικής αγωγής που
χορηγούνταν, καταδεικνύει ότι οι ασθενείς αντιµετώ-
πιζαν σοβαρότατες παρενέργειες από την τοξικότητα
των φαρµάκων. Οι ασθενείς αν και παρουσίαζαν µία
αναστολή των δερµατικών κυρίως εκδηλώσεων, η γε-
νική κλινική τους εικόνα ήταν σίγουρα επιβαρυµένη. Η
εφαρµοζόµενη θεραπευτική αγωγή της εποχής κρί-
νεται ως επικίνδυνη και αναποτελεσµατική. Τέλος, η
έλλειψη ενηµέρωσης, η άγνοια για τα αφροδίσια νο-
σήµατα και οι κοινωνικο-οικονοµικές δυσκολίες που
βίωσε η Ελλάδα, φαίνεται ότι βοήθησαν στην εξά-
πλωση της σύφιλης κατά τον 19ο και έως τα µέσα του
20ου αιώνα. 
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Βιβλιογραφία



1. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις χαρακτη-
ρίζει τη Brucella;
α) περιβάλλεται από έλυτρο αποτελούµενο από πο-

λυγλουταµικό οξύ το οποίο είναι τοξικό όταν ενίε-
ται σε πειραµατόζωα

β) εκκρίνει 2 τοξίνες στο παχύ έντερο, κατά τη διάρ-
κεια αντιβιοτικής θεραπείας

γ) προκαλεί αυτόµατες αποβολές και εµφανίζει τρο-
πισµό για τον πλακούντα, λόγω της παρουσίας
ερυθριτόλης στην αλλαντοϊκή µεµβράνη και στο
αµνιακό υγρό

δ) περιβάλλεται από έλυτρο αποτελούµενη από Ν-
ακετυλονευραµινικό οξύ και προσκολλάται στους
ιστούς µε τη βοήθεια ινιδίων

ε) αποικίζει τα ταµπόν

2. Ο Streptococcus pneumoniae µπορεί να δια-
κριθεί από τους άλλους α-αιµολυτικούς στρε-
πτόκοκκους µε βάση:

α) Την παραγωγή ελύτρου από υαλουρονικό οξύ

β) Τις διατροφικές απαιτήσεις για NAD και αιµατίνη

γ) Την αναστολή ανάπτυξης από τη βακιτρακίνη

δ) Το ότι λύεται µε τα χολικά άλατα

ε) Τη ζύµωση της γλυκόζης σε γαλακτικό οξύ

3. Η δράση της ινσουλίνης προκαλεί τα κάτωθι,
ΕΚΤΟΣ µιας εκ των παρακάτω αναφορών:
α) Στο ήπαρ αναστέλλει την γλυκογονόλυση και την

γλυκονεογένεση.

β) Στον λιπώδη ιστό αναστέλλει την λιπόλυση
γ) Τους µύες προάγει την πρόσληψη γλυκόζης.
δ) Στο ήπαρ διεγείρει την κετογένεση.
ε) Εισάγει το κάλιο εντός των κυττάρων.

4.Το φαινόµενο Arthus σε ποιο είδος υπερευαι-
σθησίας ανήκει:

α) Στην άµεση τύπου Ι
β) Στην αντισωµατική τύπου ΙΙ
γ) Στη µέσω ανοσοσυµπλεγµάτων τύπου ΙΙΙ
δ) Στην επιβραδυνοµένη τύπου ΙV

5. Στην αναιµία της χρόνιας νόσου παρατηρεί-
ται:

α) σίδηρος µειωµένος και φερριτίνη αυξηµένη
β) σίδηρος µειωµένος και φερριτίνη µειωµένη
γ) σίδηρος αυξηµένος και φερριτίνη φυσιολογική
δ) σίδηρος αυξηµένος και φερριτίνη αυξηµένη

Aπαντήσεις στις ερωτήσεις του προηγούµενου
τεύχους

11..  ββ
22..  εε
33..  αα
44..  γγ
55..  αα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
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1) Ένα νέο εµβόλιο γρίπης για τα παιδιά

Ένα αδρανοποιηµένο τετραδύναµο εµβόλιο, το
οποίο περιλαµβάνει δύο διαφορετικούς ιούς γρί-
πης Β, φάνηκε σε µελέτη από πολλές χώρες να
είναι αποτελεσµατικό στην παιδική ηλικία

Τα παιδιά, όπως είναι γνωστό, έχουν αυξηµένο
κίνδυνο προσβολής από γρίπη, αλλά και εµφά-
νιση επιπλοκών από τη λοίµωξη. Εποµένως η έν-
ταξή τους σε µελέτες αποτελεσµατικότητας
νέων εµβολίων είναι πολύ σηµαντική.

Στην παρούσα µελέτη γίνεται αξιολόγηση
ενός νέου αδρανοποιηµένου τετραδύναµου εµ-
βολίου έναντι της γρίπης [quadrivalent influenza
vaccine (QIV)] σε παιδιά ηλικίας 3-8 ετών. Η συγ-
κεκριµένη κλινική µελέτη ήταν φάσης ΙΙΙ και
πραγµατοποιείθηκε σε διάφορες χώρες µε έξο-
δα της κατασκευάστριας εταιρείας.

Στη µελέτη συµπεριλήφθησαν περίπου 5200
παιδιά, τα οποία χωρίστηκαν τυχαία και έλαβαν
είτε το QIV, το οποίο περιελάµβανε τα στελέχη
ιών γρίπης A/California/7/2009 (H1N1), A/Victo-
ria/210/2009 (H3N2), B/Brisbane/60/2008 (Victo-
ria) και B/Florida/4/2006 (Yamagata), είτε έλαβαν
ως οµάδα ελέγχου εµβόλιο έναντι του ιού της
ηπατίτιδας Α (2584 παιδιά σε κάθε οµάδα). Πρώ-
τος στόχος της µελέτης ήταν η επιβεβαίωση µε
PCR της λοίµωξης µε ιό γρίπης Α ή Β, ενώ δεύ-
τερος στόχος ήταν η επιβεβαίωση µε PCR και
κυτταροκαλλιέργεια µέτριας ή σοβαρής λοίµω-
ξης από ιό γρίπης που, είτε ήταν όµοιος αντιγο-

νικά µε κάποιον από αυτούς που συµπεριλαµβά-
νονταν στο εµβόλιο, είτε οφειλόταν σε οποιοδή-
ποτε από τα εποχικά στελέχη γρίπης.

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, 62 παιδιά από
τη οµάδα που έλαβε QIV (2.40%) και 148 από την
οµάδα ελέγχου (5.73%) παρουσίασαν PCR–επι-
βεβαιωµένη λοίµωξη. Η συνολική αποτελεσµατι-
κότητα του QIV υπολογίστηκε σε 59.3% για τα
PCR-επιβεβαιωµένα περιστατικά γρίπης οποιασ-
δήποτε σοβαρότητας και 59.1% για τα επιβεβαι-
ωµένα µε κυτταροκαλλιέργεια περιστατικά. Σχε-
τικά µε τη σοβαρότητα της λοίµωξης από ιό της
γρίπης, η προσβολή ήταν 0.62% (16 περιστατικά)
στην οµάδα που έλαβε το QIV και 2.36% (61 πε-
ριστατικά) στην οµάδα ελέγχου, γεγονός που
δείχνει αποτελεσµατικότητα του εµβολίου για τα
µέτρια ή σοβαρά PCR-επιβεβαιωµένα περιστα-
τικά γρίπης 74.2%. Το εµβόλιο ήταν ανοσογόνο
και για τα τέσσερα στελέχη που περιελάµβανε.
Πόνος στο σηµείο της ένεσης ήταν πιο έντονος
στην οµάδα που έλαβε το QIV σε σχέση µε την
οµάδα ελέγχου (47.7% vs. 34.8%), όπως και οι
σοβαρές ανεπιθύµητες παρενέργειες από τον
εµβολιασµό (1.4% vs. 0.9%).

Jain VK et al. Vaccine for prevention of mild and
moderate-to-severe influenza in children. N Engl
J Med 2013 Dec 11; [e-pub ahead of print].
(http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1215817)
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2) Ποια τα αίτια πρωτίτιδας;

ΣΣχχόόλλιιοο:: Σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του εµβολίου έναντι της γρίπης, ειδικά όσο αφορά
τα µικρά παιδιά. Το νέο υπό µελέτη τετραδύναµο εµβόλιο έναντι της γρίπης QIV φάνηκε να
είναι αποτελεσµατικό (από ~59% έως 73%, ανάλογα µε αν αφορούσε µόνο εργαστηριακά
επιβεβαιωµένα περιστατικά ή και τη σοβαρότητα της λοίµωξης από τον ιό). Εκτός του κινδύ-
νου για σοβαρή λοίµωξη, τα µικρά παιδιά αποτελούν δείκτη προσβολής των ερχόµενων σε
επαφή µε αυτά, καθώς και της κοινωνίας. Έλεγχος της γρίπης στα παιδιά θα έχει σαν απο-
τέλεσµα µείωση του ποσοστού εµφάνισης της λοίµωξης σε ολόκληρο τον πληθυσµό.

Larry M. Baddour, MD
�στο NEJM Journal Watch Infectious Diseases 

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, December 16, 2013
(http://www.jwatch.org/na33056/2013/12/16/novel-influenza-vaccine-children#sthash.qThlSZBC.dpuf)

Οι ιοί Epstein-Barr virus και  human herpes virus 6
ήταν από τους συχνότερα αποµονούµενους ιούς
σε περιστατικά παρωτίτιδας

Όπως είναι γνωστό ο ιός της παρωτίτιδας είναι
το πιο συχνό αίτιο ιογενούς παρωτίτιδας. Όµως
παρά τον εµβολιασµό, γεγονός που έχει µειώσει
σηµαντικά τα περιστατικά παρωτίτιδας στις
ΗΠΑ, συµβαίνουν κάποια σποραδικά κρούσµατα,
των οποίων η εύρεση του αιτίου τους είναι όχι
µόνο ακριβή, αλλά και χρονοβόρα.  Ως αποτέλε-
σµα, επιδηµίες παρωτίτιδας αποδίδονται σε ιό
της παρωτίτιδας, χωρίς µελέτη του αιτίου τους
και οριστική µικροβιολογική διάγνωση. Στην πα-
ρούσα µελέτη έγινε πλήρης ιολογικός έλεγχος
101 δειγµάτων (ορός, στοµατικά και οροφαρυγ-
γικά επιχρίσµατα) σποραδικών κρουσµάτων πα-
ρωτίτιδας σε παιδιά και ενήλικες (ηλικίες από 4
µηνών έως 76 ετών) σε οκτώ πολιτείες των ΗΠΑ
το διάστηµα 2009-2011. Ο έλεγχος περιελάµ-
βανε συλλογή επιδηµιολογικών πληροφοριών,
εφαρµογή µοριακών τεχνικών για τον έλεγχο
ενός panel ιών, καθώς και ανίχνευση IgM αντι-
σωµάτων έναντι του ιού της πρωτίτιδας. 

Η ανίχνευση µε real-time PCR περιελάµβανε
11 διαφορετικούς ιούς: παρωτίτιδας, human her-
pes virus (HHV) 6A και 6B, Epstein-Barr virus
(EBV), εντεροϊούς, paraecho-ιούς, αδενοϊούς,

ανθρώπινους ιούς παραγρίπης (parainfluenza
viruses, HPIV, 1-3) και ανθρώπινο boca-ιό. Ιοί ανι-
χνεύθηκαν σε 38 δείγµατα (42%), ενώ κανένα
δείγµα δε βρέθηκε θετικό µε περισσότερους του
ενός ιού. Τα περισσότερα θετικά δείγµατα προ-
έρχονταν από νεότερης ηλικίας ασθενείς (διά-
µεση τιµή 17 vs. 22 έτη), χωρίς όµως να παρα-
τηρηθεί διαφορά σχετικά µε το φύλο ή το εµβο-
λιαστικό profil. Ο EBV ήταν ο συχνότερα αποµω-
νούµενος ιός (23%), ακολουθούµενος από τον
HHV-6B (10%), HPIV (4%), και τον ανθρώπινο
boca-ιό (1%). ∆εν βρέθηκε εποχική κατανοµή,
ούτε συσχέτιση µε το χρόνο συλλογής του δείγ-
µατος, σε σχέση µε την έναρξη των συµπτωµά-
των. Οι υπόλοιποι ιοί, συµπεριλαµβανοµένου του
ιού της παρωτίτιδας δεν αποµονώθηκαν Από τα
70 δείγµατα ορών που ελέγχθηκαν για αντισώ-
µατα έναντι του ιού της παρωτίτιδας, 12 (17%)
βρέθηκαν θετικά, ενώ τα µισά από αυτά προέρ-
χονταν από ασθενείς στους οποίους ανιχνεύθη-
καν και άλλοι ιοί.. Συνολικά, 62% των ασθενών
είχαν λάβει δύο δόσεις εµβολίου έναντι του ιού
της παρωτίτιδας.

Barskey AE et al. Viruses detected among spo-
radic cases of parotitis, United States, 2009–2011.
J Infect Dis 2013 Dec; 208:1979.
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3) Oseltamivir: µπορεί να δοθεί για θεραπεία γρίπης ακόµη
και 48 ώρες από την έναρξη των συµπτωµάτων 

�ΣΣχχόόλλιιοο:: Τα παραπάνω αποτελέσµατα δείχνουν ότι  και άλλοι ιοί, εκτός του ιού της παρωτίτιδα, παί-
ζουν αιτιολογικό ρόλο στη λοίµωξη. Αν και έλεγχος για τον συγκεκριµένο ιό πρέπει να γίνεται σε όλα
τα περιστατικά παρωτίτιδας, ανίχνευση και άλλων ιών µπορεί επίσης να αποδειχτεί αποτελεσµατική.
Σηµαντικό ρόλο στην υποψία άλλων ιών, εκτός του ιού της παρωτίτιδας, παίζει η ηλικία, το εµβολια-
στικό ιστορικό, καθώς και η ύπαρξη αντισωµάτων 

Deborah Lehman, MD
�στο NEJM Journal Watch Infectious Diseases 

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, December 13, 2013.
(http://www.jwatch.org/na32376/2013/12/13/what-causes-parotitis#sthash.FWkc4TNi.dpuf)

Η χορήγηση oseltamivir µείωσε τη διάρκεια των
συµπτωµάτων και το ιικό φορτίο σε ασθενείς από
το Bangladesh που άρχισαν τη θεραπεία έως και
5 ηµέρες από την έναρξη των συµπτωµάτων 

Όπως είναι γνωστό το αντιικό οseltamivir µειώνει
τη διάρκεια των συµπτωµάτων γρίπης, αλλά και
το ιικό φορτίο, αν χορηγηθεί µέσα σε 48 ώρες
από την έναρξη των συµπτωµάτων (JW Infect Dis
Jul 1 2000). 

Στην παρούσα µελέτη χορηγήθηκε οseltami-
vir σε 1163 κατοίκους αστικών περιοχών του
Bangladesh (ελάχιστη ηλικία: 1 έτος, 51% <5
ετών) µε συµπτώµατα γρίπης διάρκειας  ≤5 ηµε-
ρών και στους οποίους η διάγνωση τέθηκε µε
γρήγορο test για τη γρίπη σε ρινικό δείγµα. Η µε-
λέτη διήρκησε από το Μάιο 2008 έως το ∆εκέµ-
βριο 2010. Οι συµµετέχοντες στη µελέτη επιλέγ-
θηκαν τυχαία, είτε να πάρουν oseltamivir (δωρεά
από τον κατασκευαστή) ή placebo δύο φορές
ηµερησίως για 5 ηµέρες. Οι ασθενείς διαχωρί-
στηκαν σε δύο οµάδες: αυτοί µε διάρκεια συµ-
πτωµάτων <48 ώρες (67%) και αυτοί µε διάρκεια
συµπτωµάτων ≥48 ωρών (33%).  ∆είγµατα πάρ-
θηκαν στην αρχή της µελέτης και τις ηµέρες 2, 4
και 7.

Συνολικά η µέση διάρκεια των συµπτωµάτων
µετά τη χορήγηση της θεραπείας, πραγµατικής
ή εικονικής, ήταν µικρότερη στην οµάδα που
έλαβε oseltamivir, σε σχέση µε την οµάδα ελέγ-
χου (3 vs. 4 ηµέρες). Μεταξύ των ασθενών µε
διάρκεια συµπτωµάτων πριν την έναρξη αγωγής

≥48 ωρών, η χορήγηση oseltamivir ελάττωσε
στατιστικά σηµαντικά σε σχέση µε το placebo
την αποµόνωση του ιού τις ηµέρες 2 και 4, αλλά
όχι την ηµέρα 7. Αντίθετα, στην οµάδα ασθενών
µε έναρξη της αγωγής εντός 48 ωρών από την
έναρξη των συµπτωµάτων, το oseltamivir µείωσε
στατιστικά σηµαντικά το ιικό φορτίο στον έλεγχο
όλων των ηµερών.

Συνολικά 124 ασθενείς µε γρίπη βρέθηκαν
θετικοί για ιό γρίπης A H1N1 (ιός γρίπης A H1N1
βρέθηκε σε 11% όλων των δειγµάτων). Ο ιός των
ασθενών αυτών παρουσίαζε ενδογενώς αντοχή
στο oseltamivir. Αντοχή στο  oseltamivir παρατη-
ρήθηκε σε ποσοστό <1% µετά τη λήψη του φαρ-
µάκου. ∆εν αναφέρθηκαν σοβαρές παρενέργει-
ες από τη χορήγηση του oseltamivir, εκτός από
έµετο που εµφανίστηκε στατιστικά σηµαντικό-
τερα σε όσους έλαβαν το αντιιικό, σε σχέση µε
όσους πήραν placebo (5.9% vs. 3.2%).
Fry AM et al. Efficacy of oseltamivir treatment
started within 5 days of symptom onset to reduce
influenza illness duration and virus shedding in
an urban setting in Bangladesh: A randomised
placebo-controlled trial. Lancet Infect Dis 2013
Nov 22; [e-pub ahead of print]. 
(http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(13)70267-6)

Ison MG.Optimum timing of oseltamivir: Lessons
from Bangladesh. Lancet Infect Dis 2013 Nov 22;
[e-pub ahead of print].
(http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(13)70287-
1)
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�ΣΣχχόόλλιιοο:: Η παραπάνω µελέτη δείχνει την αξία χορήγησης oseltamivir, ακόµη και αν αυτό δοθεί ≥48
ώρες από την έναρξη των συµπτωµάτων γρίπης. Λίγες µελέτες αποτελεσµατικότητας αντιιι-
κής αγωγής για γρίπη έχουν γίνει σε πληθυσµούς µε χαµηλό κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο,
όπως αυτό του Bangladesh, στους οποίους, όπως αναφέρεται σε σηµείωση του εκδότη, οι
συνθήκες κακής διατροφής ή η ύπαρξη άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων που σχετίζον-
ται µε νοσηρότητα µπορεί να έχουν επίδραση στην περισσότερο σοβαρή εκδήλωση της λοί-
µωξης από ιό της γρίπης. Οι συγγραφείς του άρθρου επισηµαίνουν ότι η χρήση γρήγορου
test για τη διάγνωση της γρίπης µπορεί να οδήγησε στην επιλογή ασθενών µε υψηλότερο
ιικό φορτίο. 

Mary E. Wilson, MD
�στο NEJM Journal Watch Infectious Diseases 

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, December 13, 2013.
(http://www.jwatch.org/na33044/2013/12/13/oseltamivir-influenza-even-after-48-hours-symptoms#sthash.cwnPHzrN.dpuf)

4) Τα αποτελέσµατα της PCR είναι σπάνια θετικά 
σε καλλιέργεια-αρνητικά δείγµατα από οστά και αρθρώσεις

Μεταξύ καλλιέργεια-αρνητικών δειγµάτων από
οστεο-αρθρικές λοιµώξεις, οι µοριακές τεχνικές
(PCR) έδωσαν θετικό αποτέλεσµα σε µόλις 9%, ενώ
οι συχνότερα ανιχνευόµενοι µικροοργανισµοί ήταν
σταφυλόκοκκοι, στρεπτόκοκκοι και αναερόβια

Η ανίχνευση του παθογόνου αιτίου λοιµώξεων
οστών και αρθρώσεων είναι δύσκολη, ιδίως αν
έχει προηγηθεί χορήγηση αντιβιοτικών ή αν εµ-
πλέκονται διατροφικά απαιτητικοί µικροοργανι-
σµοί, µε αποτέλεσµα οι καλλιέργειες τέτοιων
δειγµάτων να είναι αρνητικές. Η αλυσιδωτή αν-
τίδραση πολυµεράσης (PCR), ακολουθούµενη
από αλληλούχηση του προϊόντος πολλαπλασια-
σµού (sequencing), έχει συµβάλει στην ανί-
χνευση κάποιων υπεύθυνων µικροοργανισµών
σε αυτές τις δύσκολες λοιµώξεις.

Στην παρούσα µελέτη από τη Γαλλία, οι ερευ-
νητές αξιολόγησαν την ακρίβεια µιας 16S ribo-
somal DNA PCR σε δείγµατα οστών και αρθρώ-
σεων που είχαν συλλεγεί προοπτικά από 2308
ασθενείς µε υποψία οστεο-αρθρικής λοίµωξης,
το διάστηµα Νοέµβριο 2007 έως Οκτώβριο 2009.

Όλα τα δείγµατα καλλιεργήθηκαν και ακολού-
θησε 16S rDNA PCR την 6η ηµέρα, εάν η καλ-
λιέργεια ήταν αρνητική.  

Η καλλιέργεια έδωσε θετικό αποτέλεσµα σε
741 ασθενείς (32%) και αρνητικό σε 1567 ασθε-
νείς (68%). Μεταξύ αυτών µε αρνητικό στην καλ-
λιέργεια αποτέλεσµα, η PCR ήταν επίσης αρνη-
τική σε 1496 ασθενείς (91%) και θετική σε 141
(9%). Μη απαιτητικά βακτήρια ανιχνεύθηκαν µε
την PCR σε 106 περιστατικά (75%), 64 (60%) από
τους οποίους δεν είχαν λάβει προηγουµένως αν-
τιβιοτικά. Σε 88 από τους ασθενείς µε θετική
PCR (83%) ανιχνεύθηκε σταφυλόκοκκοι (S. au-
reus σε 32.7%).  ή στρεπτόκοκκοι. Απαιτητικά µι-
κρόβια ανιχνεύθηκαν σε 35 από τα θετικά PCR
δείγµατα (25%), και συγκεκριµένα σε 14 δειγ-
µατα ανιχνεύθηκαν αναερόβια και σε 11 Kingella
kingae.

Levy PY et al. Systematic PCR detection in culture-
negative osteoarticular infections. Am J Med 2013
Dec; 126:e25.
(http://dx.doi.org/10.1016/j.amjmed.2013.04.027)

�ΣΣχχόόλλιιοο:: Το ποσοστό των καλλιέργεια-αρνητικών δειγµάτων στη συγκεκριµένη µελέτη φαίνεται µικρό.
Όµως το πιο σηµαντικό είναι το χαµηλό ποσοστό (~10%) των PCR-θετικών στο σύνολο των καλλιέρ-
γεια-αρνητικών δειγµάτων. Βέβαια η µοριακή µπόρεσε να ταυτοποιήσει τον υπεύθυνο µικροοργανι-
σµό, που στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν σταφυλόκοκκοι, στρεπτόκοκκοι και αναερόβια
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Neil M. Ampel, MD
�στο NEJM Journal Watch Infectious Diseases 

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, December 12, 2013
(http://www.jwatch.org/na33121/2013/12/12/pcr-results-not-often-positive-culture-negative-bone-

and#sthash.Z24XNyw8.dpuf)

Richard T. Ellison III, MD
στο NEJM Journal Watch Infectious Diseases Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, December 12,

2013 (http://www.jwatch.org/na33045/2013/12/12/limits-pertussis-vaccine#sthash.oHWk5NZl.dpuf)

Μελέτη σε πειραµατόζωα έδειξε ότι το ακυττα-
ρικό εµβόλιο έναντι του κοκκύτη προφυλάσσει
από τη λοίµωξη, αλλά όχι από τον αποικισµό και
τη µετάδοση της λοίµωξης. 

Στις ΗΠΑ παρουσιάζονται περιπτώσεις κοκκύτη,
παρά τα υψηλά ποσοστά εµβολιαστικής κάλυ-
ψης του πληθυσµού. Τη δεκαετία του 1990 το
ακυτταρικό εµβόλιο (acellular pertussis, aP) αν-
τικατέστησε το ολοκυτταρικό (whole-cell pertus-
sis, wP), λόγω της τοξικότητας του τελευταίου.
Για να διαπιστωθεί αν η αύξηση περιστατικών
κοκκύτη είναι αποτέλεσµα της τυχόν µικρότερης
αποτελεσµατικότητας του aP εµβολίου, ερευνη-
τές από το FDA σύγκριναν νεογνά µπαµπουίνους
που είχαν εµβολιαστεί για κοκκύτη, είτε µε το aP
εµβόλιο, είτε µε το wP (σε ηλικία 2, 4 και 6
µηνών), µε µη εµβολιασµένα ζώα, καθώς και µε
ζώα που είχαν αποκτήσει φυσική ανοσία λόγω
προηγούµενης νόσησης. Κάθε οµάδα συµπερι-
λάµβανε 3-4 πειραµατόζωα.

Ανεµβολίαστα ζώα ηλικίας 7 µηνών ερχόµενα
σε επαφή µε τη Bordetella pertussis παρουσία-
σαν υψηλού βαθµού αποικισµό, ο οποίος διήρ-
κεσε για διάστηµα 30 ηµερών, ενώ παράλληλα
παρουσίασαν λευκοκυττάρωση. Αντίθετα, κα-
νένα από τα εµβολιασµένα ζώα, οποιοδήποτε και
αν ήταν το είδος του εµβολίου που είχε λάβει,
καθώς και όσα είχαν φυσική ανοσία δεν παρου-

σίασαν σηµάδια λοίµωξης, καθώς και λευκοκυτ-
τάρωση. Η B. pertussis δεν αποίκισε πειραµατό-
ζωα που είχαν αναρρώσει, αλλά αποίκισε όσα
είχαν εµβολιαστεί µε το wP εµβόλιο (µέση διάρ-
κεια αποικισµού 18 ηµέρες), καθώς και µε το aP
εµβόλιο (µέση διάρκεια αποικισµού 35 ηµέρες).

Τα πειραµατόζωα που είχαν εµβολιαστεί µε
το aP εµβόλιο και αποικίστηκαν µε B. pertussis
µπορούσαν να µεταδώσουν τη λοίµωξη σε ζώα
που δεν είχαν έρθει σε επαφή µε το βακτήριο. Οι
τίτλοι αντισωµάτων έναντι των 4 αντιγόνων του
aP εµβολίου ήταν ανάλογοι αυτών µετά από φυ-
σική νόσηση, καθώς και αυτών που είχαν εµβο-
λιαστεί µε το wP εµβόλιο. Εντούτοις, τα ζώα µε
φυσική ανοσία, καθώς και αυτά που είχαν εµβο-
λιαστεί µε το wP εµβόλιο παρουσίασαν διαφορά
στην Τ-κυτταρική ανοσιακή απάντηση. Συγκεκρι-
µένα παρουσίαζαν µια ισχυρή B. pertussis-ειδική
Τ-βοηθητικών 17 (Th 17) και Th 1 κυττάρων µνή-
µης ανοσιακή απάντηση, ενώ οι λήπτες aP εµ-
βολίου παρουσίαζαν Th 1/Th 2 ανοσιακή απάν-
τηση. 

Warfel JM et al. Acellular pertussis vaccines pro-
tect against disease but fail to prevent infection
and transmission in a nonhuman primate model.
Proc Natl Acad Sci U S A 2013 Nov 25; [e-pub
ahead of print].
(http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1314688110)

�ΣΣχχόόλλιιοο:: Τα επιτυχηµένα εµβόλια είναι γνωστό ότι όχι µόνο προστατεύουν τους λήπτες τους, αλλά πα-
ράλληλα µε την ανοσία αγέλης που προκαλούν προστατεύουν από τη µετάδοση της λοίµωξης. Αν και
η συγκεκριµένη µελέτη έχει περιορισµούς τον µικρό αριθµό και τη χρήση πειραµατόζωων, τα αποτε-
λέσµατά της συνηγορούν στο συµπέρασµα ότι, αντίθετα από το wP εµβόλιο, το aP εµβόλιο δεν προ-
στατεύει από τη µετάδοση της λοίµωξης στην κοινότητα. Η συγκεκριµένη πληροφορία µπορεί να παί-
ξει σηµαντικό ρόλο στο τρόπο χειρισµού επιδηµιών κοκκύτη, αλλά και προστασίας από τη λοίµωξη νε-
ογέννητων. ∆εδοµένα από τη µελέτη της Τ-κυτταρικής ανοσία µπορούν να συµβάλλουν στην ανάπτυξη
αποτελεσµατικότερων κατά του κοκκύτη εµβολίων. 

5) Οι περιορισµοί του εµβολίου κατά του κοκκύτη 
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6) Ο εµβολιασµός παιδιών έναντι της ανεµευλογιάς 
έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση εµφάνισης έρπητα ζωστήρα 
στους ηλικιωµένους;

Η απάντηση είναι αρνητική, σύµφωνα µε τα αποτε-
λέσµατα µεγάλης αναδροµικής µελέτης.

Ο έρπης ζωστήρας χαρακτηρίζεται από µονό-
πλευρο φυσαλιδώδες εξάνθηµα στην περιοχή
ενός δερµοτοµίου, συχνά πολύ επώδυνο. Ο
πόνος που εµφανίζεται από την έναρξη και συ-
νεχίζεται αδιάλειπτα µέχρι την αποδροµή είναι
γνωστός ως πόνος σχετιζόµενος µε τον ζωστήρα
ή µεθερπητική νευραλγία. Ουσιαστικά ο έρπης
ζωστήρας είναι αποτέλεσµα επανεργοποίησης
του ιού της ανεµοβλογιάς, που µετά την πρωτο-
παθή λοίµωξη συνήθως στην παιδική ηλικία, πα-
ραµένει σε λανθάνουσα κατάσταση στα γάγγλια
της ραχιαίας ρίζας. Ο εµβολιασµός έναντι του
ιού της ανεµοβλογιάς, σε ρουτίνα από το 1996
στις ΗΠΑ, είχε σαν αποτέλεσµα της ελάττωσης
εµφάνισης ανεµοβλογιάς.   

Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να αξιο-
λογηθεί αν η χορήγηση του συγκεκριµένου εµ-
βολίου, το οποίο είναι ζωντανό εξασθενηµένο,
οδήγησε σε αύξηση της εµφάνισης έρπη ζω-

στήρα (ΗΖ) σε µη εµβολιασµένα, ηλικιωµένα
άτοµα. Οι ερευνητές µελέτησαν αναδροµικά την
επίπτωση ΗΖ σε ένα πολύ µεγάλο δείγµα ασθε-
νών ηλικίας >65 ετών. Συγκεκριµένα µελετήθη-
καν τα δεδοµένα 2,845,353 ασθενών, από το
1992 έως το 2010, του συστήµατος υγείας των
ΗΠΑ Medicare. Από το δείγµα αποκλείστηκαν οι
ανοσοκατεσταλµένοι, ενώ συµπεριλήφθησαν
όλοι αυτοί µε πρωτο-διάγνωση ΗΖ.

Αν και σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µε-
λέτης, τα περιστατικά ΗΖ / 1000 άτοµα αυξήθη-
καν 39% - από 10.0 το 1992 σε 13.9 το 2010 – η
µέση ηλικία εµφάνισης παραµένει η ίδια, ενώ
µετά την είσοδο του εµβολίου ανεµοβλογιάς, το
1996, δεν παρατηρήθηκε µεγαλύτερη αύξηση
της συχνότητας εµφάνισης HZ. 

Hales CM et al. Examination of links between her-
pes zoster incidence and childhood varicella vac-
cination. Ann Intern Med 2013 Dec 3; 159:739.
(http://annals.org/article.aspx?articleid=1784289)

Σε πολύ πρόωρα νεογνά ο συνδυασµός τριών
ειδών προβιοτικών ελαττώνει ελαφρά το ποσοστό
εµφάνισης νεκρωτικής εντεροκολίτιδας, αλλά όχι
την εµφάνιση όψιµης σήψης.

Σε πρόωρα νεογνά ο γαστρεντερικός αποικι-
σµός µε φυσιολογική βακτηριακή χλωρίδα γίνε-
ται καθυστερηµένα και στερείται βιοποικιλότη-
τας, γεγονός που πιθανά συµβάλλει στον αποι-

�ΣΣχχόόλλιιοο:: H συγκεκριµένη µελέτη απαντά σε µια σηµαντική ερώτηση σχετικά µε τον εµβολιασµό έναντι
της ανεµοβλογιάς και την επίπτωση του έρπη ζωστήρα: δεν υπάρχει αύξηση της ευαισθησίας σε ανεµ-
βολίαστα, ηλικιωµένα άτοµα. Η άλλη κρίσιµη ερώτηση, σχετικά µε την εµφάνιση έρπη ζωστήρα σε εµ-
βολιασµένα άτοµα, θα χρειαστεί καιρός για να απαντηθεί και µπορεί και το αποτέλεσµα να αλλοιωθεί
από την είσοδο αντίστοιχου εµβολίου στους ενήλικες. 

Richard T. Ellison III, MD
στο NEJM Journal Watch Infectious Diseases 

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, December 12, 2013
(http://www.jwatch.org/na33042/2013/12/12/has-childhood-varicella-vaccine-increased-herpes-zoster#sthash.p4alHvdN.dpuf)

7) Μπορούν τα προβιοτικά να προλάβουν την όψιµη σήψη 
των νεογνών;
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κισµό µε παθογόνα βακτήρια. ∆ιαταραχές στη
χλωρίδα του εντέρου προδιαθέτει στην εµφά-
νιση όψιµης σήψης (σήψη που εµφανίζεται > 48
ώρες από τη γέννηση) και νεκρωτικής εντεροκο-
λίτιδας (necrotizing enterocolitis, NEC). Μετα-
αναλύσεις έχουν δείξει ότι η χορήγηση προβιο-
τικών σε πρόωρα νεογνά έχει µειώσει την εµφά-
νιση NEC, αλλά όχι και την εµφάνιση πρώιµης
σήψης.

Στην παρούσα τυχαιοποιηµένη πολυκεντρική,
διπλή-τυφλή µελέτη, ερευνητές από την Αυ-
στραλία και Νέα Ζηλανδία µελέτησαν την επί-
δραση χορήγησης προβιοτικών σε πρόωρα νεο-
γνά. Συγκεκριµένα στη µελέτη (Οκτώβριος 2007
έως Νοέµβριος 2011) συµπεριλήφθησαν 1099
νεογνά που γεννήθηκαν πριν την 32η εβδοµάδα
κύησης και ζύγιζαν < 1500g. Στα µισά από αυτά
δόθηκε συνδυασµός Bifidobacterium infantis,
Streptococcus thermophilus, ή Bifidobacterium

lactis (συνολικά 1 x 109 µικροοργανισµοί) και στα
µισά placebo (maltodextrin)

Οι δύο οµάδες δε διέφεραν σηµαντικά στην
εµφάνιση όψιµης σήψης, τόσο αυτής µε θετική
καλλιέργεια αίµατος ή άλλου στείρου φυσιολο-
γικά υγρού, όσο και αυτής µε κλινικά και εργα-
στηριακά ευρήµατα συµβατά µε σήψη αλλά
στείρα καλλιέργεια αίµατος. Αντίθετα η συχνό-
τητα εµφάνισης ΝEC, µέτριας ή υψηλής σοβα-
ρότητας, µειώθηκε στατιστικά σηµαντικά στην
οµάδα νεογνών που έλαβε προβιοτικά, σε σχέση
µε αυτή που πήρε placebo (2.0% vs. 4.4%, σχε-
τικός κίνδυνος 0.46, 95% όρια αξιοπιστίας 0.23 -
0.93, P =0 .03).

Jacobs SE et al. Probiotic effects on late-onset
sepsis in very preterm Infants: A randomized con-
trolled trial. Pediatrics 2013 Dec; 132:1055.
(http://dx.doi.org/10.1542/peds.2013-1339)

Μεταλλαγές στην πρωτεΐνη της εξωτερικής µεµ-
βράνης οδηγεί τόσο στην εµφάνιση αντοχής στις
καρβαπενέµες, όσο και στην  in-vivo λοιµογονι-
κότητα σε πειραµατικό ζωικό µοντέλο.

Η αντοχή στα αντιβιοτικά πιστεύεται ότι αποτελεί
κόστος για το µικρόβιο στην προσαρµοστικό-
τητά του (fitness cost), ενώ παράλληλα µειώνει
τη λοιµογονικότητά του. Μια διεθνής οµάδα
ερευνητών αποφάσισε να µελετήσει το παρα-
πάνω, µε δεδοµένο ότι ασθενείς µε κυστική
ίνωση αποικίζονται µόνιµα µε ανθεκτικά στελέχη
P. aeruginosa.

Οι ερευνητές δηµιούργησαν µια βιβλιοθήκη

καλά µελετηµένων µεταλλαγµένων στελεχών  P.
aeruginosa, το οποία χορήγησαν σε ποντίκια
µέσα στο νερό που έπιναν, ώστε να µελετήσουν
τον αποικισµό του εντέρου, ενώ παράλληλα προ-
καλούσαν στα ίδια ποντίκια ουδετεροπενία, ώστε
να µελετήσουν τη διασπορά των συγκεκριµένων
στελεχών. 

Βρέθηκε ότι στελέχη µε µεταλλαγές στο
oprD γονίδιο (το οποίο κωδικοποιεί µια πρωτεΐνη
εξωτερικής µεµβράνης υπεύθυνη για την είσοδο
εντός του µικροβιακού κυττάρου των καρβαπε-
νεµών) αντιπροσώπευε το 42% των µεταλλακτών
που αποίκιζαν το έντερο και 94% αυτών που δια-
σπείρονταν, αν και αποτελούσαν µόλις το 0.05%

�ΣΣχχόόλλιιοο:: Η συγκεκριµένη µελέτη έδειξε την αξία των προβιοτικών B. infantis, S. thermophilus, και B.
lactis στη µείωση µέτριας ή βαριάς µορφής NEC σε πολύ πρόωρα νεογνά, αλλά όχι στην εµφάνιση όψι-
µης σηψαιµίας. Η θεραπεία µε τα συγκεκριµένα προβιοτικά είναι ασφαλής. Βέβαια προς το παρόν δεν
έχει καθοριστεί ποιος είναι το πιο επιτυχηµένο προβιοτικό ή ο πιο επιτυχηµένος συνδυασµός τους,
αλλά ούτε και η κατάλληλη δόση ή η διάρκεια χορήγησής τους. 

Robert S. Baltimore, MD
στο NEJM Journal Watch Infectious Diseases 

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, December 9, 2013 
(http://www.jwatch.org/na33052/2013/12/09/can-probiotics-prevent-late-onset-neonatal-sepsis#sthash.umE6qHfe.dpuf)

8) Η ανθεκτική Pseudomonas aeruginosa µπορεί να γίνει 
πιο λοιµογόνος
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των αρχικών στελεχών. Είσοδος τρασποζόνιου
στο oprD γονίδιο είχε σαν αποτέλεσµα όχι µόνο
αντοχή στις καρβαπενέµες, αλλά και δραµατική
αύξηση του αποικισµού στο εντερικό βλεννο-
γόνο και της διασποράς στο σπλήνα. 

Τα δεδοµένα αυτά επιβεβαιώθηκαν in vivo µε
διαφορετικούς oprD µεταλλάκτες του στελέχους
PA14, καθώς και µε καρβαπενέµη-ευαίσθητα και
καρβαπενέµη-ανθεκτικά στελέχη. Συγκρινόµενα
µε τα OprD+ στελέχη, αυτά που είχαν έλλειψη
του γονιδίου ήταν πιο ανθεκτικά στη θανάτωση
σε όξινο pH ή στη βακτηριοκτόνο δράση του
ορού, ενώ παρουσίαζαν αυξηµένη κυτταροτοξι-
κότητα έναντι των µακροφάγων του ποντικού.
RNA-sequencing ανάλυση έδειξε ότι ένας oprD
µεταλλάκτης παρουσιάζει δραµατικές αλλαγές
στη µετάφραση γονιδίων, γεγονός που ευθύνε-
ται για την ποικιλία των φαινοτυπικών αλλαγών
που παρουσιάζει το συγκεκριµένο στέλεχος. Η

συσχέτιση µεταξύ αντοχής στις καρβαπενέµες
και παρατεταµένης επιβίωσης της P. aeruginosa
στα µολυσµένα ποντίκια δείχνει ότι, είτε η αν-
τοχή στα αντιβιοτικά ή ο αποικισµός του ξενιστή,
οδηγούν σε πιο παθογόνους, ανθεκτικούς κλώ-
νους του µικροβίου

Skurnik D et al. Enhanced in vivo fitness of car-
bapenem-resistant oprD mutants of Pseudomo-
nas aeruginosa revealed through high-throughput
sequencing. Proc Natl Acad Sci U S A 2013 Nov
18; [e-pub ahead of print].
(http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1221552110)

Filloux A. Fit and resistant is a worst case scenario
with bacterial pathogens. Proc Natl Acad Sci U S
A 2013 Nov 27; [e-pub ahead of print].
(http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1319862110)

Η έκβαση της νόσου είναι ίδια ανεξάρτητα από
τη χορήγηση στενού ή ευρέως φάσµατος αντι-
βιοτικής αγωγής. 

Το 2011, η Παιδιατρική Εταιρεία Λοιµώξεων δη-
µοσίευσε οδηγίες για τη θεραπεία της πνευµο-
νίας της κοινότητας (CAP) σε βρέφη ηλικίας >
3µηνων και παιδιά. Συγκεκριµένα σε ανεπίπλε-
κτες περιπτώσεις συστήνει τη χορήγηση στενού-
φάσµατος αντιβιοτική αγωγή, δηλ. amoxicillin σε

εξωτερικούς και ampicillin σε νοσηλευόµενους
ασθενείς. 
Στη συγκεκριµένη µελέτη αξιολογήθηκε η παρα-
πάνω στρατηγική µε τη χρησιµοποίηση των δε-
δοµένων 43 παιδιατρικών νοσοκοµείων. Μεταξύ
2005 και 2011, σχεδόν 150.000 παιδιά (ηλικίας 6
µηνών – 18 ετών) νοσηλεύτηκαν µε CAP. Από
αυτά 15.564 συµπεριλήφθησαν στη µελέτη,
αφού εξαιρέθηκαν όσα παρουσίασαν επιπε-
πλεγµένη πνευµονία, πιθανή νοσοκοµειακή πνευ-

�ΣΣχχόόλλιιοο:: Σηµείωση του εκδότη επισηµαίνει ότι δεν είναι αποσαφηνισµένο γιατί τα στελέχη µε έλλειψη
του oprD γονιδίου παρουσιάζουν µεγαλύτερη προσαρµοστικότητα και είναι πιο λοιµογόνα και αν αυτή
η λοιµογονικότητα δεν µπορεί να επεκταθεί σε λοιµώξεις άλλων περιοχές, όπως πνευµονία ή λοιµώ-
ξεις τραύµατος. Βέβαια είναι πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι η υπερβολική χρήση καρβαπενεµών
µπορεί να οδηγήσει σε µονάδες µε ανοσοκατεσταλµένους ασθενείς, όπως αυτές που νοσηλεύουν
ασθενείς µε µεταµόσχευση µυελού των οστών, µπορεί να οδηγήσει στην αποµόνωση στελεχών P.
aeruginosa µε αυξηµένη λοιµογονικότητα.

Richard T. Ellison III, MD
στο NEJM Journal Watch Infectious Diseases 

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, December 11, 2013 
(http://www.jwatch.org/na33035/2013/12/11/antibiotic-resistant-pseudomonas-

aeruginosa-can-become#sthash.q6IM7ZZa.dpuf)

9) Αντιβιοτική αγωγή σε παιδιά νοσηλευόµενα για πνευµονία
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�ΣΣχχόόλλιιοο:: Τα αποτελέσµατα της παραπάνω, προσεκτικά σχεδιασµένης αναδροµικής µελέτης δείχνουν
ότι τα στενού-φάσµατος αντιβιοτικά είναι το ίδιο αποτελεσµατικά µε τα ευρέως-φάσµατος στην αντι-
µετώπιση µη επιπεπλεγµένης πνευµονίας της κοινότητας σε υγιή κατά τα άλλα παιδιά. Η προσεκτική
επιλογή αντιβιοτικών, τόσο σε εξωτερικούς, όσο και νοσηλευόµενους ασθενείς είναι κριτικής σηµασίας
στην πρόληψη της ανάπτυξης µικροβιακής αντοχής

Louis M. Bell, MD
στο NEJM Journal Watch Infectious Diseases 

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, December 4, 2013 
(http://www.jwatch.org/na32936/2013/12/04/antibiotic-treatment-children-hospitalized-with-

pneumonia#sthash.ezF03Y9y.dpuf)

µονία και υποκείµενα χρόνια νοσήµατα. Ποσο-
στό 90% από αυτά έλαβε ευρέως-φάσµατος και
10% στενού-φάσµατος αντιβιοτική αγωγή. Με-
ταξύ των δύο οµάδων δεν υπήρχε διαφορά στη
µέση διάρκεια νοσηλείας (3 ηµέρες), στη µετα-
φορά στη ΜΕΘ ύστερα από 2 ηµέρες νοσηλείας
(1.1% και 0.8%), στην επανεισαγωγή µετά από
14 ηµέρες (2.3% και 2.4%), καθώς και στο µέσο
κόστος νοσηλείας ($3992 και $4375). Τέλος,
ανάλυση υποκατηγορίας 4876 παιδιών µε οξεία

δύσπνοια και πνευµονία έδειξε επίσης ότι η έκ-
βαση ήταν ανεξάρτητη, τόσο του είδους της αν-
τιβιοτικής αγωγής, όσο και της ύπαρξης ή όχι
δύσπνοιας.

Williams DJ et al. Narrow vs broad-spectrum an-
timicrobial therapy for children hospitalized with
pneumonia. Pediatrics 2013 Nov; 132:e1141.
(http://dx.doi.org/10.1542/peds.2013-1614)




