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Ανασκόπηση

Ανθρώπινα παράσιτα Demodex (Demodex folliculorum και Demodex
brevis) και Δεμοδήκωση

Άννα Δανάη Πανοπούλου, Αλεξάνδρα Ιερωνυμάκη, Στέλλα-Ευγενία Χρυσού
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείου Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα
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Περίληψη
Τα παράσιτα Demodex είναι υποχρεωτικά εκτοπαράσιτα που βρίσκονται στους σμηγματογόνους
αδένες και τους θυλάκους των τριχών, κυρίως της κεφαλής και του προσώπου στον άνθρωπο.
Αποτελούν τους μεγαλύτερους και πολυπλοκότερους οργανισμούς της μικροχλωρίδας του δέρματος. Τα δύο είδη που συνήθως εντοπίζονται στον άνθρωπο και ταυτοποιήθηκαν είναι το Demodex folliculorum και το Demodex brevis. Η προσβολή με ακάρεα Demodex είναι συχνή. Η
συχνότητα εμφάνισης τους σε υγιείς ενήλικες κυμαίνεται από 20 - 100% σε πυκνότητα που δεν
ξεπερνά συνήθως τα 5 παράσιτα/cm2. Η παθογόνος δράση τους ως αίτιο δερματοπαθειών στον
άνθρωπο εγείρει συνεχείς προβληματισμούς. Ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούν με τη φυσική και επίκτητη ανοσία είναι άγνωστος. Τα είδη των ακάρεων Demodex έχουν βρεθεί σε δερματικές βλάβες, όμως η νόσος από Demodex δεν έχει γίνει αποδεκτή ως οντότητα. Υπάρχουν
πειστικές αναφορές για βλεφαρίτιδα, θυλακίτιδα, δερματίτιδα τύπου ροδόχρου ακμής, θυλακιώδη πιτυρίαση, δερματίτιδα προσώπου, περιστοματική/περικογχική δερματίτιδα, αποστήματα
και θυλακίτιδα τριχωτού (αλωπεκία ανδρογεννητικού τύπου) από Demodex που ανταποκρίνονται

•
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Α.Δ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, Α. ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ, Σ.-Ε. ΧΡΥΣΟΥ

στην εξάλειψη των ακάρεων. Μερικές βλάβες που προσομοιάζουν σε ροδόχρου ακμή μπορεί επίσης να
προκληθούν από Demodex. Όλες οι δερματικές παθήσεις που προκαλούνται από τα ακάρεα Demodex συνοπτικά αναφέρονται με τον όρο δεμοδήκωση ή δεμοδησίδωση. Οι δερματολόγοι δεν έχουν κατορθώσει
ακόμη να συμφωνήσουν ως προς το παθογενετικό δυναμικό αυτών των ακάρεων. Το ερώτημα εάν είναι
περισσότερο συμβιωτικά παράσιτα τα οποία συμπτωματικά ανευρίσκονται σε δερματοπάθειες ή εάν αποτελούν την πραγματική αιτία αυτών, παραμένει αμφιλεγόμενο. Η μελέτη της μικροχλωρίδας του ανθρώπινου δέρματος σε σχέση με τις δερματικές νόσους επιβάλλει την καλύτερη κατανόηση του ρόλου των
ακάρεων Demodex και μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη διάγνωση και στην καλύτερη αντιμετώπισή τους.

Άννα Δανάη Πανοπούλου
Ακροπόλεως 55,
121 31 Περιστέρι
Tηλ.: 6976 368685
e-mail: panopoulouad@gmail.com

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

ακάρεα Demodex, εκτοπάρασιτα, δεμοδήκωση, δερματοπάθειες

Λέξεις κλειδιά

Εισαγωγή
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Ο όρος ανθρώπινη δεμοδήκωση αναφέρεται στις δερματικές παθήσεις που προκαλούνται από την παρουσία των δύο ειδών Demodex, Demodex folliculorum
(D.folliculorum) και Demodex brevis (D. brevis), που
αφορά τους σμηγματογόνους αδένες και τους θυλάκους των τριχών, κυρίως της κεφαλής και του προσώπου1. Τα ανθρώπινα ακάρεα Demodex (D. folliculorum
και D. brevis) είναι οι μεγαλύτεροι και οι πλέον σύνθετοι
οργανισμοί της χλωρίδας του δέρματος. H παθογένεση της δεμοδήκωσης και η απάντηση του ανοσοποιητικού συστήματος του ανθρώπινου οργανισμού
στην εισβολή του ακάρεος είναι ελλιπώς κατανοητά
μέχρι σήμερα2. Τα παράσιτα Demodex (Demodex folliculorum και Demodex brevis) ανήκουν ταξινομικά στο
Βασίλειο: Animalia, Συνομοταξία: Arthropoda, Ομοταξία: Arachnida, Τάξη: Acarina, Οικογένεια: Demodicidae
και είναι υποχρεωτικά εκτοπαράσιτα.3 Η ορθή ταξινόμησή τους στα ακάρεα έγινε το έτος 1842 από τον
δερματολόγο Carl Gustav Theodor Simon για το D. folliculorum4 και η αναγνώριση του D. brevis από τον Akbulatova το έτος 1963.5 Από τα δύο είδη που παρασιτούν στον άνθρωπο, το D. folliculorum ανευρίσκεται
συνήθως στους θυλάκους των τριχών, ενώ το μικρότερο σε μέγεθος D. brevis προσβάλλει τους σμηγματογόνους αδένες.6,7
Η παρουσία των ειδών Demodex σε χαμηλές συγκεντρώσεις στο υγιές δέρμα αποτελεί συχνό φαινόμενο
και συνήθως παραμένει ασυμπτωματική.8 Αντίθετα,
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υψηλές συγκεντρώσεις των ακάρεων έχουν παρατηρηθεί στο δέρμα ασθενών με ποικιλία δερματοπαθειών,
μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται η βλατιδοφλυκταινώδης ροδόχρους ακμή,9,10 η θυλακιώδης πιτυρίαση11 και η περιστοματική δερματίτιδα,12 καθώς
και σε ασθενείς με ανοσοκαταστολή (από νοσήματα ή
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα).13,14 Τέλος, υψηλές συγκεντρώσεις των δύο ειδών Demodex έχουν παρατηρηθεί
σε ορισμένες γυναίκες κατά τη διάρκεια της κύησης.15

Μορφολογία
Τα ενήλικα D. folliculorum και D. brevis αρσενικά και
θηλυκά παράσιτα δύνανται να αναγνωρισθούν μορφολογικά με μικροσκοπική εξέταση βάσει του μεγέθους τους (τα θηλυκά παράσιτα είναι μεγαλύτερα) και
των γεννητικών τους οργάνων.16,17 To ενήλικο D. folliculorum είναι 0,30 - 0,44 mm σε μήκος και το D. brevis
είναι 0,15- 0,24mm, με τα θηλυκά μεγαλύτερα από τα
αρσενικά.18 Tα ώριμα ακάρεα έχουν σκωληκοειδή εμφάνιση και διαθέτουν ένα επίμηκες σώμα που αποτελείται από δύο ενωμένα τμήματα. (Εικόνα 1(α), 1(β)).
Το πρώτο τμήμα είναι το οπισθόσωμα, που καλύπτει
τα 7/10 του συνολικού μήκους του D. folliculorum και
τα 2/3 του D. brevis αντίστοιχα. Το οπισθόσωμα συνίσταται από την κοιλιά, η οποία φέρει δακτυλιοειδείς
εντομές, και μια στρογγυλή ουρά.19,20 Το δεύτερο
τμήμα, γνωστό ως πρόσωμα, περιλαμβάνει την κεφαλή και το θώρακα. Στην κεφαλή βρίσκεται το γνα-
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θόσωμα (στόμα του ακάρεος) που διαθέτει αιχμηρό
άκρο, με τη βοήθεια του οποίου το παράσιτο εξασφαλίζει την τροφή του με δερματικά κύτταρα, ορμόνες
και σμήγμα που συσσωρεύονται στο θύλακα της τρίχας.18,19,20 Ο θώρακας φέρει τέσσερα ζεύγη ποδών, με
τη βοήθεια των οποίων τα ακάρεα κινούνται και καθίστανται ικανά να αναπτύσσουν ταχύτητα από 8 έως
16mm/h, κινούμενα στους θύλακες των τριχών κυρίως τη νύχτα, καθώς ο έντονος φωτισμός της ημέρας
δρα ανασταλτικά στην κίνηση αυτών.20,21 Eξωτερικά
το παράσιτο καλύπτεται από σκληρό περίβλημα, τον
χιτινώδη εξωσκελετό με τη βοήθεια του οποίου συγκρατείται στον θύλακα της τρίχας.19

Κύκλος ζωής
H γονιμοποίηση των ακάρεων Demodex πραγματοποιείται στην είσοδο των θυλάκων των τριχών (κοντά
στην επιφάνεια του δέρματος) και τα θηλυκά ακάρεα
αμφοτέρων των ειδών εναποθέτουν τα γονιμοποιημένα ωάρια στις βαθύτερες περιοχές της τριχοσμηγματογόνου μονάδας.19 Τα ωάρια εκκολάπτονται μετά
από 2-3 ημέρες και εξελίσσονται διαδοχικά από προνύμφες και πρωτονύμφες με τρία ζεύγη ποδών, σε
νύμφες και ενήλικα ακάρεα, με τέσσερα ζεύγη ποδών.19 Η χρονική διάρκεια κάθε σταδίου εξέλιξης έχει
ως εξής: προνύμφη 1,5 ημέρα, πρωτονύμφη 3 ημέρες,
νύμφη 2,5 ημέρες και ενήλικο άκαρι 5 ημέρες. Ο κύκλος ζωής των ακάρεων διαρκεί περίπου 14,5 ημέρες,7
ενώ η συνολική διάρκεια ζωής των ακάρεων Demodex
είναι μερικές εβδομάδες. Μετά το θάνατό τους, τα νεκρά ακάρεα αποσυντίθενται στο εσωτερικό των θυλάκων των τριχών ή των σμηγματογόνων αδένων.22

Εικόνα 1

Θέσεις εντόπισης
Τα ακάρεα Demodex ανευρίσκονται σε όλες τις περιοχές του ανθρώπινου δέρματος, δείχνοντας ιδιαίτερη
προτίμηση σε περιοχές του σώματος με αυξημένη παραγωγή σμήγματος.17,23 Η συνηθέστερη θέση εντόπισης είναι το πρόσωπο (παρειές, μύτη, πηγούνι, μέτωπο, κρόταφοι, βλεφαρίδες, φρύδια, ρινοχειλικές
πτυχές, περιοχές γύρω από το στόμα). Ωστόσο, έχουν
εντοπισθεί και στην περιοχή του έξω ακουστικού πόρου, στην κεφαλή σε άτομα με ανδρογεννητικού τύπου αλωπεκία, στο λαιμό και στο στήθος.17,24,25 Έχουν
επίσης ανευρεθεί στο πέος, το εφήβαιο, τους γλουτούς, καθώς και σε έκτοπους σμηγματογόνους αδένες
στο στοματικό βλεννογόνο.18,26 Η κατανομή των παρασίτων στο ανθρώπινο σώμα σε σχέση με το είδος
αφορά κυρίως το πρόσωπο για το D. folliculorum, ενώ
το D.brevis βρίσκεται συχνότερα στο λαιμό και το στήθος.27 Η προσβολή από D. folliculorum είναι συχνότερη
από ότι από D. brevis, αλλά το τελευταίο παρουσιάζει
ευρύτερη κατανομή στο σώμα.6

Προσβολή από ακάρεα Demodex ανά ηλικία
και φύλο
Ο αριθμός των ακάρεων Demodex που ανευρίσκεται
σε περιοχές του ανθρωπίνου δέρματος αυξάνεται
προιούσης της ηλικίας του ξενιστή. Η πυκνότητα ακάρεων Demodex ανά cm2 δέρματος είναι αρκετά υψηλή
στην ηλικία των 30-60 ετών, υψηλότερη συγκριτικά με
την ηλικία 12-30 ετών καθώς και με την ηλικία άνω
των 60 ετών. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στη διαφορετική ποιότητα και λειτουργικότητα του σμήγματος

Εκτοπαράσιτο Demodex σε ξέσματα δέρματος μετά από κατεργασία με ΚΟΗ 10% (α) μεγέθυνση x400, (β) μεγέθυνση x100
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στις διάφορες ηλικίες.28 Σε ηλικίες 50 ετών ανευρίσκονται σε ποσοστό 80-100% και σε πυκνότητα ≤ 5
ανά cm2 δέρματος.23,29
Τα νεογνά προσβάλλονται πιθανότατα σε σύντομο
χρονικό διάστημα μετά τη γέννηση μέσω της άμεσης
επαφής.9 Τα ακάρεα Demodex πιστεύεται ότι ανευρίσκονται σποραδικά στα παιδιά και τους εφήβους.30 Πιθανόν ευθύνεται η μικρή παραγωγή σμήγματος κατά
την παιδική ηλικία,9 ενώ στους έφηβους ακνεϊκούς
ασθενείς αλλαγές στη σύνθεση του σμήγματος δεν
επιτρέπουν την ανάπτυξη των ακάρεων.31 Οι λίγες βιβλιογραφικές αναφορές για τη δεμοδήκωση στην παιδική ηλικία τη συσχετίζουν με λευχαιμία32 ή λοίμωξη
από HIV.33 Η συχνότητα προσβολής με ακάρεα Demodex δεν παρουσιάζει διαφορές στα δύο φύλα σε όλες
τις ηλικιακές ομάδες.29

Μετάδοση
Ο κύκλος ζωής των παρασίτων αυτών είναι περιορισμένος εκτός ανθρωπίνου σώματος, καθώς είναι ευάλωτα στην αφυδάτωση. Η άμεση επαφή είναι
απαραίτητη για την μετάδοση των ακάρεων Demodex
από άτομο σε άτομο. Κατά συνέπεια,μία αποτελεσματική αγωγή στην εξάλειψη της μόλυνσης από Demodex θα έπρεπε να περιλαμβάνει τόσο τη θανάτωση
όσο και την πρόληψη της αναπαραγωγής τους και της
μετάδοσής τους.24

10

Διάγνωση
Η οριστική διάγνωση της δεμοδήκωσης απαιτεί συμβατή κλινική εικόνα και παρουσία ≥ 5 ακάρεων ανά
cm2 δέρματος.10,28 Οι Forton και Seys το 1993 πρότειναν την πυκνότητα των 5 ακάρεων και άνω ανά cm2
δέρματος ως διαγνωστικό κριτήριο,10 ενώ οι Erbagci
και Ozgoztasi το 1998 εισηγήθηκαν ότι μία συγκεκριμένη πυκνότητα ενδεχομένως να μην αποτελεί κατάλληλο κριτήριο για τη διάγνωση της δεμοδήκωσης.34
Οριστική διάγνωση μπορεί να τεθεί με:
• άμεση μικροσκοπική εξέταση δειγμάτων (λέπια –
ξέσματα δέρματος) μετά από κατεργασία με ΚΟΗ
40%.35
• τυποποιημένη βιοψία επιφάνειας δέρματος (Standardized Skin Surface Biopsy - SSSB).36
Η βιοψία SSSB με την εφαρμογή κυανοακρυλικής
κόλλας προτιμάται επειδή πρόκειται για μη επεμβατική
μέθοδο που επιτρέπει τη συλλογή του ανώτερου τμήματος της κερατίνης στιβάδας και του περιεχομένου
του τριχοσμηγματογόνου θύλακα όπου τα ακάρεα Demodex ανευρίσκονται. Η τεχνική αυτή επιτρέπει επίσης
την παρακολούθηση των ακάρεων Demodex κατά το
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χρονικό διάστημα χορήγησης θεραπείας και μετά το
πέρας αυτής.8
Η ανεύρεση ενός ακάρεος περιστασιακά είναι άνευ
σημασίας, αλλά η ανεύρεση 5 ή περισσότερων σε ένα
μόνο πεδίο ή πάνω από 5 ανά cm2 στην SSSB έχει σίγουρα παθογνωμικό χαρακτήρα.2,35,36

Παθογένεια
H παθογένεια της ανθρώπινης δεμοδήκωσης παραμένει αδιευκρίνιστη. Αρκετοί παθογενετικοί μηχανισμοί έχουν προταθεί:8,9
• Μηχανική απόφραξη των θυλάκων των τριχών και
των πόρων των σμηγματογόνων αδένων τόσο
από τα ίδια τα παράσιτα όσο και από την επαγώμενη αντιδραστική υπερκεράτωση και επιθηλιακή υπερπλασία.9
• Ο ρόλος των παρασίτων ως διαβιβαστές βακτηρίων, όπως σπόρια μυκήτων, σταφυλόκοκκοι και
στρεπτόκοκκοι της χλωρίδας του δέρματος και
Bacillus oleronius.23,24 Έχει προταθεί ότι τα παράσιτα
μπορεί να δρουν ως διαβιβαστές, μεταφέροντας
κοινή μικροβιακή χλωρίδα,37 όπως ο Staphylococcus
albus, o οποίος μπορεί να μεταφέρεται από θύλακα
σε θύλακα μέσω των παρασίτων. Υπεραντιγόνα
παραγόμενα από σταφυλοκόκκους και στρεπτοκόκκους της χλωρίδας του δέρματος που εμπλέκονται στην παθογένεια ποικίλων νοσημάτων, ενδέχεται να ενοχοποιούνται στην πρόκληση της
ροδόχρου ακμής.24 Το 2007 οι Lacey και συν. απομόνωσαν τον Bacillus oleronius από το εσωτερικό
των παρασίτων Demodex σε έναν ασθενή με ροδόχρου ακμή.38 Στη μελέτη αυτή παρατηρήθηκε
στον ορό 6 ασθενών με βλατιδοφλυκταινώδη ροδόχρου ακμή η παρουσία αντισωμάτων έναντι
δύο προφλεγμονωδών πρωτεϊνών 62-kDa και 83kDa που παράγονται από το βακτήριο Bacillus
oleronius. Το γεγονός αυτό πιθανά υποδεικνύει
την παρουσία ενός νέου παθογενετικού μηχανισμού
στην πρόκληση ροδόχρου ακμής, στον οποίον
συμμετέχουν τα Demodex και ο Bacillus oleronius
μέσω συμβιωτικής σχέσης.24 Η υπόθεση αυτή έχει
αμφισβητηθεί από άλλους ερευνητές. Οι O’ Reilly
και συν. πρόσφατα παρατήρησαν την παρουσία
στον ορό αντισωμάτων έναντι αντιγόνων του Bacillus oleronius σε υγιή άτομα χωρίς εμφανή ροδόχρου ακμή σε ποσοστό 40%, σε αντίθεση με
τον ορό ασθενών αρχικού σταδίου ροδόχρου ακμής, όπου τα αντισώματα απουσίαζαν σε ποσοστό
20%.39 Η μελέτη αυτή θέτει υπό αμφισβήτηση τον
αιτιολογικό ρόλο αυτών των βακτηρίων στη φλεγμονώδη διεργασία. Σε μελέτη για τη χρόνια βλεφαρίτιδα που σχετίζεται με τα ακάρεα Demodex,
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σε καλλιέργειες βλεφαρίδων ανευρέθη ο Bacillus
oleronius σε 5 από τα 30 υγιή άτομα και σε 2 από
τους 15 ασθενείς με βλεφαρίτιδα. Η ανευρεθείσα
συχνότητα ενδεχομένως υποδηλώνει μια χαμηλή
παθογονικότητα των στελεχών στην ανάπτυξη
χρόνιας φλεγμονής.40 Αυτό που μένει να καθοριστεί
είναι εάν ο Bacillus oleronius υπάρχει σε όλα τα
ακάρεα Demodex ή μόνο σε αυτά που είναι ενεργά,
καθώς και το εάν βακτήρια και ακάρεα απλά συμβιώνουν ή δρούν ως παθογόνα στην έναρξη ή τη
διατήρηση της δερματικής φλεγμονής.2
• Κοκκιωματώδης αντίδραση έναντι του χιτινώδους
εξωσκελετού των παρασίτων που δρα ως ξένο
σώμα.9
• Ενεργοποίηση της χυμικής και κυτταρικής ανοσιακής απάντησης στα παράσιτα και τα προϊόντα
τους.9 Οι Georgala και συν. έχουν διατυπώσει την
πιθανότητα εμφάνισης αντίδρασης υπερευαισθησίας επιβραδυνόμενου τύπου (τύπου IV αντίδραση υπερευαισθησίας) σε άγνωστο αντιγόνο
θυλακικής ή παρασιτικής προέλευσης για την παθογένεια της δεμοδήκωσης.41

Δεμοδήκωση – Κλινικές εκδηλώσεις
Η κλινική μορφή της δεμοδήκωσης που εκδηλώνεται
στον κάθε άνθρωπο εξαρτάται από το βαθμό της
παρασίτωσης-μόλυνσης από Demodex, τη χρονική
διάρκεια της νόσου, την ηλικία και τη γενική κατάσταση υγείας του ασθενούς.8 Ο όρος ανθρώπινη
δεμοδήκωση αναφέρεται στη δερματική νόσο που
αφορά στους σμηγματογόνους αδένες και τους θυλάκους των τριχών, κυρίως της κεφαλής και του
προσώπου, και σχετίζεται με την παρουσία των δύο
ειδών Demodex που προσβάλλουν τον άνθρωπο, το
D. folliculorum και το D. brevis.1 Δύο είναι οι κλινικές
μορφές που μπορεί να παρατηρηθούν: η πρωτοπαθής και η δευτεροπαθής.
Τα διαγνωστικά κριτήρια που απαιτούνται για τον
ορισμό της πρωτοπαθούς δεμοδήκωσης είναι τα ακόλουθα:
α) Απουσία προϋπάρχουσας ή ταυτόχρονης φλεγμονώδους δερματοπάθειας, όπως ακμή, ροδόχρους
ακμή, περιστοματική δερματίτιδα.
β) Διαπίστωση ασυνήθιστης αύξησης του αποικισμού από τα ακάρεα Demodex στις δερματικές βλάβες μετά από άμεση εξέτασή τους.
γ) Υποχώρηση των συμπτωμάτων της νόσου μόνο
μετά από κατάλληλη τοπική ή συστηματική αγωγή
έναντι ακάρεων και όχι με τη χρήση αντιβιοτικών
όπως οι μακρολίδες ή οι τετρακυκλίνες.1,36
Η πρωτοπαθής δεμοδήκωση κλινικά χαρακτηρίζεται από:

α) Όψιμη έναρξη, συνήθως μετά την ηλικία των 40
ετών και κυρίως στους ηλικιωμένους,
β) συμμετοχή του προσώπου, επηρεάζοντας τυπικά περιοχές όπως περιστοματική, περικογχική
ή περιωτιαία,
γ) συνήθως μη συμμετρική κατανομή, ακανόνιστου
σχήματος, με δορυφορικές βλάβες στην προσβεβλημένη περιοχή,
δ) συμμετοχή των θυλάκων,
ε) απουσία συμπτωμάτων ή ήπιος κνησμός.42
Ο όρος δευτεροπαθής δεμοδήκωση χρησιμοποιείται για να περιγράψει δερματικές βλάβες που σχετίζονται με παθολογική αύξηση των ακάρεων Demodex
σε ασθενείς με άλλο γνωστό δερματικό ή συστηματικό
νόσημα. Απαντάται συχνότερα σε βαριά ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς (λευχαιμία ή λοίμωξη από
HIV)43,44 και ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με ανοσοκατασταλτικά, τοπικά κορτικοστεροειδή ή τοπικούς
αναστολείς καλσινευρίνης.45 Άλλα νοσήματα σχετιζόμενα με δευτεροπαθή δεμοδήκωση, με λιγότερο σαφή
μηχανισμό, περιλαμβάνουν ορισμένες φλεγμονώδεις
δερματοπάθειες, όπως η περιστοματική δερματίτιδα,46
η βλατιδοφλυκταινώδης ροδόχρους ακμή9 και η σμηγματορροϊκή δερματίτιδα,47 θεραπεία με αναστολείς
EGFR,48 όγκοι όπως το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα
βλεφάρων και η σπογγοειδής μυκητίαση49,50 χρόνια
νεφρική ανεπάρκεια51 και φωτοθεραπεία με υπεριώδη
ακτινοβολία.52
Η δευτεροπαθής δεμοδήκωση μπορεί να εκδηλωθεί σε ηλικία κάτω των 40 ετών, με διάχυτη κατανομή
στο πρόσωπο ή και με συμμετοχή του κορμού, παρουσιάζοντας μία περισσότερο εκτεταμένη φλεγμονή.2

Δερματικές παθήσεις σχετιζόμενες
με Demodex
– Θυλακιώδης πιτυρίαση11,53
Η Θυλακιώδης Πιτυρίαση αφορά κυρίως γυναίκες
και εκδηλώνεται με διάχυτο αλλά μόλις αντιληπτό
ερύθημα προσώπου, με συνοδό αίσθημα κνησμού
και καύσου, όπως επίσης με απολέπιση και μικρά βύσματα. Εκ του ιστορικού αναφέρεται εφαρμογή καλλυντικών σκευασμάτων και ελλιπής καθαρισμός προσώπου.24,54 Ιστολογικά παρατηρείται διάχυτη, περιαγγειακή λεμφοκυτταρική διήθηση στην επιδερμίδα,
χωρίς το σχηματισμό κοκκιωμάτων.8
– Δερματίτιδα τύπου ροδόχρου ακμής55
Η δεμοδήκωση τύπου ροδόχρου ακμής εκδηλώνεται με ερύθημα, απολέπιση και βλατιδοφλύκταινες, μιμούμενη κλινικά την εικόνα της κοινής ροδόχρου
ακμής.35 Η αιφνίδια έναρξη, η ταχεία εξέλιξη και η
απουσία ιστορικού επίμονου ερυθήματος ή φωτοευαισθησίας, ο σμηγματορροϊκός τύπος δέρματος, το
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αίσθημα καύσου και κνησμού, η απουσία σημαντικών
τηλεαγγειεκτασιών καθώς επίσης και η μη συμμετρική
κατανομή, η συμμετοχή των οφθαλμών, προηγηθείσα
χρήση στεροειδών και κακή γενική κατάσταση υγείας
(π.χ. σακχαρώδης διαβήτης) συνηγορούν στη διάγνωση της δεμοδήκωσης.8 Η ιστολογική εξέταση αποκαλύπτει μονοπύρηνα κύτταρα με περιθυλακική
φλεγμονώδη διήθηση και ενίοτε κοκκιωμάτωση με
παρουσία CD4 Τ λεμφοκύτταρα, (CD8<5%),CDIa μακροφάγα (κύτταρα Langerhans) γύρω από τους προσβεβλημένους θυλάκους.41
– Περιστοματική/περικογχική δερματίτιδα τύπου δεμοδήκωσης53,56
– Θυλακίτιδα τριχωτού κεφαλής
Η δεμοδήκωση του τριχωτού της κεφαλής συμβαίνει συχνότερα σε ηλικιωμένους με ανδρογεννητικού
τύπου αλωπεκία.57,58 Συνοδεύεται από έντονη απολέπιση σχετιζόμενη με χρόνια φλεγμονή από παράσιτα
Demodex.
– Φλυκταινώδης θυλακίτιδα59
– Απόστημα σχετιζόμενο με Demodex60
– Οφθαλμική δεμοδήκωση
Στην οφθαλμική δεμοδήκωση περιλαμβάνονται η
βλεφαρίτιδα και το χαλάζιο από Demodex, και λιγότερο
συχνά η επιπεφυκίτιδα από Demodex.61,62 (Εικόνα 2)
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– Ωτική δεμοδήκωση
Στην ωτική δεμοδήκωση προσβάλλεται ο έξω ακουστικός πόρος ή η τυμπανική μεμβράνη από Demodex.63

Εικόνα 2

Ανεύρεση ακάρεων
Demodex σε αφαιρεθείσα βλεφαρίδα
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Θεραπεία
Η θεραπεία της ανθρώπινης δεμοδήκωσης βασίζεται
μέχρι σήμερα κυρίως σε μεμονωμένες αναφορές περιπτώσεων. Παράγοντες που δυσχεραίνουν την επιλογή θεραπείας είναι:
– Αδυναμία καλλιέργειας των ειδών Demodex, με
αποτέλεσμα αδυναμία ελέγχου της αποτελεσματικότητας των διαφόρων φαρμακευτικών ουσιών στην αντιμετώπιση του παρασίτου αλλά και καθορισμού της
ελάχιστης ανασταλτικής πυκνότητας τους.
– Δυσχέρεια στην κλινική διάκριση μεταξύ πρωτοπαθούς δεμοδήκωσης και φλεγμονώδους νόσου (ροδόχρου ακμής με ή χωρίς την παρουσία δευτεροπαθούς δεμοδήκωσης).
– Διπλή δράση, αντιφλεγμονώδης και αντιμικροβιακή, των περισσότερων φαρμακευτικών παραγόντων.2
Για τη θεραπεία της ανθρώπινης δεμοδήκωσης
έχουν χρησιμοποιηθεί μεταξύ άλλων η τοπική εφαρμογή
περμεθρίνης (permethrin), μαλαθείου, λινδόνης (lindane)
ή βενζοϊκού βενζολίου . Από του στόματος (per os)
έχουν χορηγηθεί ιβερμεκτίνη και μετρονιδαζόλη.64 Μεταξύ των χρησιμοποιούμενων φαρμάκων, η από του
στόματος χορηγούμενη ιβερμεκτίνη σε εφάπαξ δόση
200μg/kg, μόνη ή σε συνδυασμό με τοπική χορήγηση
περμεθρίνης, βενζοϊκού βενζολίου ή μετρονιδαζόλης
αποτελεί την τρέχουσα θεραπεία εκλογής.2 Tοπική
χρήση αντιπαρασιτικών φαρμάκων όπως η περμεθρίνη
5%, το βενζοϊκό βενζόλιο 10-25%, το crotamiton 10%,
η λινδόνη (lindane) 1% ή το μαλαθείο 0,5% που έχουν
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εγκριθεί για τη θεραπεία τoυ Sarcoptes scabiei,65 στη
βιβλιογραφία των τελευταίων ετών πολύ λίγα στοιχεία
αναφέρονται για την αποτελεσματικότητα τους στη
θεραπεία της δεμοδήκωσης, με την υπεροχή του
τοπικά χρησιμοποιούμενου βενζοϊκού βενζολίου 10%
στην εξόντωση των ακάρεων Demodex να έχει παρατηρηθεί σε μικρό μόνο αριθμό ασθενών.36 Δεν έχει διευκρινισθεί αν η θεραπεία της ροδόχρου ακμής με
συστηματική χορήγηση χαμηλής δόσης τετρακυκλίνης
ή μακρολίδης, τοπική χρήση αζελαϊκού οξέος ή τοπική
χρήση μετρονιδαζόλης οφείλεται κυρίως στην αντιφλεγμονώδη δράση τους ή σε επιπρόσθετη μερική
αντιπαρασιτική δράση.2 Η υπόθεση ότι οι τετρακυκλίνες
μπορούν να επηρεάσουν τον πολλαπλασιασμό των
παρασίτων Demodex στοχεύοντας στον ενδοσυμβιωτικό
με τα παράσιτα μικροοργανισμό Bacillus oleronius δεν
έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.66 Η αποτυχία των ανωτέρω
θεραπειών δεν αποτελεί ασυνήθιστο φαινόμενο στην
πρωτοπαθή δεμοδήκωση.67 Η συστηματική χορήγηση
μετρονιδαζόλης έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της δεμοδήκωσης, όπως και για τη θεραπεία
της κοινής ροδόχρου ακμής, χωρίς όμως να έχουν
ακόμη αποσαφηνισθεί η δοσολογία και ο μηχανισμός
δράσης του φαρμάκου έναντι των παρασίτων.2,8 H

αποτελεσματικότητα της μετρονιδαζόλης δεν μπορεί
να αποδοθεί στην αντιπαρασιτική της δράση διότι τα
Demodex μπορούν να επιζήσουν in vitro σε πολύ
υψηλές δόσεις του φαρμάκου που δεν μπορούν να
επιτευχθούν in vivo.68 Η δραστικότητα του φαρμάκου
θα μπορούσε να οφείλεται σε πιθανή αντιπαρασιτική
δράση κάποιου από τους μεταβολίτες του (η μετρονιδαζόλη μετατρέπεται in vivo σε 5 τουλάχιστον μεταβολίτες με ισχυρή βιολογική δράση),69 καθώς και στην
αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση του φαρμάκου.55,68

Συμπεράσματα
Η ανθρώπινη δεμοδήκωση εκδηλώνεται με την κλινική έκφανση της ασυμπτωματικής προσβολής του
ανθρώπου από τα δύο είδη ακάρεων Demodex, D. folliculorum και D. brevis. Ο ρόλος των ακάρεων αυτών
στην ανθρώπινη δεμοδήκωση πρέπει να λαμβάνεται
υπόψιν διότι μπορεί να παρουσιασθεί με πληθώρα
κλινικών εκδηλώσεων υποδυόμενες άλλες δερματοπάθειες και να βοηθήσει στην έγκαιρη πρόγνωση και
την κατάλληλη θεραπεία.

Summary
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Human Demodex mites (Demodex Folliculorum and Demodex Brevis)
and Demodicosis
Anna Danai Panopoulou, Alexandra Ieronymaki, Stella Eugenia Chryssou
Laboratory of Biopathology, “Andrea Syggros” Hospital of cutaneous and venereal diseases, Athens

Demodex mites are obligatory human ectoparasites of the hair follicles and sebaceous glands,
typically found on face and scalp. They are the largest and most complex organisms of the skin
microflora. In humans only two species: Demodex folliculorum and Demodex brevis have been
identified. Infestation with Demodex mites is common. In the adult population, these two Demodex species parasitize the normal skin with a prevalence of 20 - 100% and a usual density <5
mites/ cm2. Their potential as causative agents in the pathogenesis of human skin disorders
causes continued speculation. Their interaction with the innate and adaptive immune system is
unclear. Demodex mites have been found in skin lesions, but disease by Demodex has not been
accepted as an entity. There are convincing reports of blepharitis, folliculitis, rosacea-like (rosaceiform) dermatitis, pityriasis folliculorum, Demodex facial dermatitis, perioral / periorbital dermatitis-like demodicosis, Demodex abscesses and scalp folliculitis (human demodectic alopecia)
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by Demodex, which respond to agents that reduce Demodex numbers. Some lesions similar to
rosacea may also be caused by Demodex. All cutaneous diseases caused by Demodex mites are
clubbed under the term demodicosis or demodicidosis. Dermatologists have not been able to
reach agreement concerning the pathogenetic potential of the mites. The question whether they
are mere commensals coincidentally found in diseased skin or a real cause of human skin disorders remains controversial. With growing interest in the microflora of the human skin and its relevance to cutaneous health and disease, the role of this complex organism needs to be better
understood.

Key words

Demodex mites, ectoparasites, demodicosis, skin disorder
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Ανασκόπηση

Ο ρόλος του ανθρώπινου μικροβιώματος του γαστρεντερικού
συστήματος σε παιδιά με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή
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Εργαστήριο Μικροβιολογίας Σχολής Επιστημών Υγείας Τμήματος Ιατρικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
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Περίληψη
Ο άνθρωπος, όπως και άλλα είδη θηλαστικών, ζει σε μια συνεξελικτική σχέση με τεράστιες ποσότητες συμβιωτικών μικροοργανισμών που διαβιούν σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες
του σώματός του. Το σύνολο των μικροοργανισμών σε συγκεκριμένο φυσικό περιβάλλον καλείται μικροχλωρίδα, ενώ το σύνολο αυτών των μικροοργανισμών (ευκαρυωτικοί, αρχαία, βακτήρια και ιοί), η γενετική πληροφορία που φέρουν και το περιβάλλον στο οποίο αλληλεπιδρούν
αποτελούν το ανθρώπινο μικροβίωμα. Κυρίαρχο ρόλο τόσο στην αποκάλυψη όσο και στην
μελέτη του ανθρώπινου μικροβιώματος κατέχει ο προσδιορισμός της αλληλουχίας του γονιδίου
16S rRNA. Η διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ASD) ή Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή αποτελεί
σειρά αναπτυξιακών νευροσυμπεριφορικών διαταραχών που χαρακτηρίζονται από μειωμένη
κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία, καθώς και περιορισμένη, επαναλαμβανόμενη και
στερεότυπη συμπεριφορά. Αντιπροσωπευτικό νόσημα στην κατηγορία αυτή είναι ο αυτισμός.
Πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα έδειξαν συσχέτιση μεταξύ του εντερικού μικροβιώματος
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και του αυτισμού είτε άμεσα είτε έμμεσα ως συνέπεια του διατροφικού προφίλ. Το ανθρώπινο μικροβίωμα
του γαστρεντερικού συστήματος είναι σε θέση να «παρεμβαίνει» σε μια σειρά λειτουργιών του Κεντρικού
Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ). Το έντερο μπορεί και λαμβάνει ρυθμιστικά σήματα από το ΚΝΣ και αντίστροφα. Έτσι, ο όρος άξονας έντερο-εγκέφαλος αναφέρεται σε μια ολοκληρωμένη έννοια της φυσιολογίας
που ενσωματώνει τα νευρολογικά, ενδοκρινή, μεταβολικά και ανοσολογικά σήματα μεταξύ του ΚΝΣ και
του γαστρεντερικού συστήματος. Επιρροή του μικροβιώματος στις λειτουργίες του ΚΝΣ εκδηλώνεται
και στην υγεία και στη νόσο. Υπάρχει σημαντικός δεσμός μεταξύ του εντερικού μικροβιώματος και της
φυσιολογικής ωρίμανσης του ΚΝΣ υπό φυσιολογικές συνθήκες. Η βαθύτερη φύση της γαστρεντερικής
δυσλειτουργίας στα παιδιά με αυτισμό, καθώς και η συσχέτισή της με την αιτιολογία και τα συμπτώματα
του είδους αυτού των διαταραχών αποτελεί πεδίο για έρευνα. Η μελέτη του εντερικού ανθρώπινου μικροβιώματος συνιστά ένα «βακτηριακό ελπιδοφόρο δρόμο» με κατεύθυνση προς τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών με ASD.
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Αγίου Ιωάννου 26,
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1. Εισαγωγή στο μικροβίωμα
Ο άνθρωπος, όπως και άλλα είδη θηλαστικών, ζει σε
μια συνεξελικτική σχέση με τεράστιες ποσότητες συμβιωτικών μικροοργανισμών που διαβιούν σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες του σώματός του. Το
σύνολο των μικροοργανισμών σε συγκεκριμένο φυσικό περιβάλλον καλείται μικροχλωρίδα (microbiota
ή microflora).1,2 Η ραγδαία εξέλιξη της μοριακής βιολογίας και η ανακάλυψη «μεταγενωμικών» τεχνικών
ανεξάρτητων καλλιέργειας οδήγησε στην καλύτερη
κατανόηση της πολύπλοκης μικροβιακής κοινότητας
που «ζει επάνω και μέσα μας».3
Το ανθρώπινο σώμα αποικίζεται από μικρόβια τουλάχιστον 10 φορές περισσότερα από τον αριθμό των
κυττάρων του (10-100 τρισεκατομμύρια μικροοργανισμοί), τα οποία ζυγίζουν περίπου 200 γραμμάρια.4
Τα μικρόβια των μικροχλωρίδων αποικίζουν σχεδόν
κάθε επιφάνεια του ανθρώπινου σώματος η οποία
εκτίθεται στο εξωτερικό περιβάλλον, όπως το δέρμα,
η ουρογεννητική οδός, οι αναπνευστικοί ιστοί,5 η πλειοψηφία δε ανευρίσκεται στο γαστρεντερικό σωλήνα.6
Το σύνολο αυτών των μικροοργανισμών (ευκαρυωτικοί, αρχαία, βακτήρια και ιοί), η γενετική πληροφορία
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που φέρουν και το περιβάλλον στο οποίο αλληλεπιδρούν αποτελεί το ανθρώπινο μικροβίωμα (microbiome), όρος που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά
από τους Lederberg και McCray το 2001.7

2. Χαρτογράφηση της μικροχλωρίδας
του εντέρου
2.1. Από τις τεχνικές της καλλιέργειας στις τεχνολογίες
DNA υβριδισμού και PCR
Στο παρελθόν έγιναν σημαντικές προσπάθειες για τη
χαρτογράφηση της ανθρώπινης μικροχλωρίδας, και
ιδιαίτερα αυτής του εντέρου. Η προσπάθεια απομόνωσης των βακτηρίων αρχικά έγινε με κλασικές μεθόδους καλλιέργειας σε θρεπτικά υποστρώματα. Σήμερα, είναι πλέον γνωστό ότι μόνο το 20−40% των
μικροβίων του ανθρώπινου σώματος μπορούν να καλλιεργηθούν. Έτσι, το ενδιαφέρον στράφηκε προς άλλες
μεθόδους, που χάρη στην πρόοδο που σημείωνε η
βιοτεχνολογία, θα έδιναν φως σε τεχνικές μελέτης και
απομόνωσης μικροοργανισμών που δεν ήταν δυνατόν
να καλλιεργηθούν.8 Πρόκειται για τις νέες τεχνολογίες
DNA υβριδισμού και PCR, οι οποίες συμπληρώνονται
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με τη σειρά τους από την πρωτεωμική ανάλυση και
τη μεταβολωμική, ώστε να διερευνηθούν πιο σύνθετα
θέματα σχετικά με τις ανθρώπινες μικροχλωρίδες,
όπως είναι οι μεταβολικές διεργασίες, οι αλληλεπιδράσεις μικροβίων ξενιστή καθώς και μικροβίων μεταξύ τους και παράγοντες που επιδρούν στη διατήρηση των μικροχλωρίδων.8,9
H ραγδαία ανάπτυξη τεχνικών μοριακής βιολογίας
καθώς και μεθόδων προσδιορισμού της αλληλουχίας
του DNA και η επεξεργασία του πλήθους των δεδομένων με προγράμματα βιοπληροφορικής έδωσε τη δυνατότητα περαιτέρω ανάλυσης των μικροβιακών
κοινοτήτων απευθείας από το περιβάλλον τους, προσφέροντας χρήσιμες πληροφορίες για τη νουκλεοτιδική αλληλουχία των γονιδίων από το σύνολο του
γονιδιώματος της μικροχλωρίδας και συμβάλλοντας
στην αναγνώριση του λειτουργικού και βιολογικού
ρόλου των μικροχλωρίδων τόσο στην υγεία όσο και
στη νόσο.9
2.2. Προσδιορισμός αλληλουχίας του γονιδίου 16S
rRNA
Δεν αποτελεί υπερβολή να πούμε ότι κυρίαρχο ρόλο
τόσο στην αποκάλυψη όσο και στην μελέτη του ανθρώπινου μικροβιώματος κατέχει ο προσδιορισμός
της αλληλουχίας του γονιδίου 16S rRNA, το οποίο είναι
παρόν σε όλα τα βακτήρια και τα αρχαιοβακτήρια και
το οποίο διαθέτει τόσο σταθερές, όσο και μεταβλητές
περιοχές (V1-V9). Οι μεν πρώτες, οι σταθερές, χρησιμοποιούνται για το χαρακτηρισμό των βακτηρίων σε
επίπεδο γένους, ενώ οι δεύτερες, οι μεταβλητές, για
το χαρακτηρισμό τους σε επίπεδο είδους. Η συγκεκριμένη μοριακή ταυτοποίηση αποτελεί μια αποτελεσματική μέθοδο αναφοράς για την ταυτοποίηση
μικροβίων και κυρίως αυτών που αναπτύσσονται
αργά, είναι βιοχημικά αδρανή ή απαιτούν ειδικούς χειρισμούς προκειμένου να ταυτοποιηθούν.10 Πιο αναλυτικά, πρόκειται για μέρος της 30S μικρής υπομονάδας
των προκαρυωτικών ριβοσωμάτων.11 Επιπλέον,
επειδή πρόκειται για ένα πολύ μικρό γονίδιο που αποτελείται μόλις από 1.542 ζεύγη βάσεων δύναται εύκολα να αντιγραφεί και να αλληλουχηθεί.12
2.3. Η εξέλιξη του εντερικού μικροβιώματος από τη
γέννηση του ανθρώπου
Το δέρμα και κάθε βλεννογόνιος επιφάνεια του ανθρώπινου σώματος αποικίζονται απευθείας μετά τη
γέννηση με ένα ευρύ φάσμα από μικροοργανισμούς.
Αυτές οι μικροβιακές κοινότητες εξελίσσονται σε ένα
σύνθετο οικοσύστημα κατά τη διάρκεια του πρώτου
έτους ζωής, το οποίο ποικίλλει σε σημαντικό βαθμό
μεταξύ των ατόμων και ανάλογα με την ηλικία, ενώ αλλαγές συμβαίνουν μέχρι να ολοκληρωθεί και το τρίτο
έτος της ηλικίας.13 Τα προηγούμενα χρόνια επικρα-

τούσε η αντίληψη ότι το έντερο του εμβρύου είναι
στείρο μικροβίων. Πρόσφατες ενδείξεις όμως για παρουσία βακτηριδίων σε μηκώνιο υγιών νεογέννητων,
πιθανώς μαρτυρούν τη μεταφορά τους από τη μητέρα
στο έμβρυο πριν τη γέννηση.14,15 Ωστόσο, ο αποικισμός του εντέρου στο νεογνό, όπως προαναφέρθηκε,
ξεκινάει αμέσως μετά τον τοκετό και επηρεάζεται από
το είδος του τοκετού, τη μεταφορά από τη μητέρα, τη
δίαιτα, περιβαλλοντικούς παράγοντες και χρήση αντιβιοτικών.5 Από το πρώτο έτος της ηλικίας, ένα ιδιοσυγκρασιακό μικροβίωμα εντέρου με υπογραφή όμοια με
του ενήλικα σταθεροποιείται σε κάθε βρέφος.16
Ομάδες μελετών έχουν οδηγηθεί στο συμπέρασμα
ότι το μικροβίωμα οδηγείται σε μακροπρόθεσμη συμβίωση παρά βραχυπρόθεσμο παρασιτισμό με τον ξενιστή-άνθρωπο. Μια σειρά λειτουργιών του με
συντονισμένη δράση δικαιολογεί το χαρακτηρισμό
του ως όργανο του ξενιστή και συστημικά συνεισφέρει στην αιτιολογία πειραματικών μοντέλων ασθενειών επιδρώντας σε απομακρυσμένα οργανικά
συστήματα. Αυτό μπορεί να συμβεί με μεταφορά των
κυττάρων του ανοσιακού συστήματος που διεγείρονται στον εντερικό σωλήνα προς περιφερικούς ιστούς,
με συστηματική διάχυση μικροβιακών προϊόντων και
μεταβολιτών που συμβιούν ή με βακτηριακή μετατόπιση ως αποτέλεσμα διαταραχής της ακεραιότητας
του φραγμού.17
Ένας τεράστιος αριθμός βακτηρίων διαβιεί στη
στοματική κοιλότητα, με μεγάλη αύξηση να συναντάται στη διαδρομή με πορεία από το στόμαχο στο παχύ
έντερο. Το εντερικό μικροβίωμα αποτελείται κυρίως
από τα φύλα των Firmicutes και Bacteroidetes, ενώ μικρότεροι πληθυσμοί ανήκουν στα Proteobacteria, Actinobacteria, Verrucomicrobiota και Fusobacteria.9 Τα
τρία πρώτα είναι αυτά που, βάσει διεθνούς βιβλιογραφίας, κατά κανόνα εμπλέκονται στην παθογένεια του
αυτισμού.18
Αξίζει σε αυτό το σημείο γίνει αναφορά στο μείζον
θέμα της ψυχιατρικής των τελευταίων χρόνων, και
συγκεκριμένα στο σχετικό ρόλο των γονιδίων και του
περιβάλλοντος στη διαμόρφωση της ανθρώπινης
συμπεριφοράς. Το ανθρώπινο μικροβίωμα λειτουργεί
σαν διεπαφή μεταξύ των γονιδίων του ατόμου και του
ιστορικού των περιβαλλοντικών εκθέσεών του. Έτσι,
η εξερεύνηση του ανθρώπινου μικροβιώματος προσφέρει νέα οπτική στη νευροανάπτυξη και τo φαινότυπο συμπεριφοράς του ατόμου, επιδρώντας σε
σύνθετες διεργασίες όπως διαπροσωπικές και ενδοπροσωπικές παραλλαγές σε γνωστική λειτουργία,
προσωπικότητα, διάθεση, ύπνο, διατροφική συμπεριφορά, ακόμη και μια σειρά νευροψυχιατρικών νόσων,
που κυμαίνονται από απλή συναισθηματική διαταραχή έως και την πιο σύνθετη διαταραχή αυτιστικού
φάσματος.3
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3. Μικροβίωμα και διαταραχή αυτιστικού
φάσματος
3.1. Διαταραχή αυτιστικού φάσματος
Η διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ASD) ή Διάχυτη
Αναπτυξιακή Διαταραχή (ΔΑΔ) αποτελεί σειρά αναπτυξιακών νευροσυμπεριφορικών διαταραχών που
χαρακτηρίζονται από μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία, καθώς και περιορισμένη, επαναλαμβανόμενη και στερεότυπη συμπεριφορά.
Αντιπροσωπευτικό νόσημα στην κατηγορία αυτή είναι
ο αυτισμός.17 Άτομα με ASD παρουσιάζουν συμπτώματα, όπως σπασμούς, προβλήματα ύπνου, μεταβολικές καταστάσεις και γαστρεντερικές διαταραχές, με
γενικότερο αντίκτυπο στην υγεία τους, καθώς και αναπτυξιακές, κοινωνικές, μαθησιακές διαταραχές, αλλά
και μειωμένη λεκτική ικανότητα. Αξίζει να σημειωθεί
ότι τα συμπτώματα που παρουσιάζουν από το γαστρεντερικό σύστημα (πόνος, δυσφορία, ναυτία, διάρροια, δυσκοιλιότητα, αναγωγές) οδηγούν συχνά σε
προβλήματα συμπεριφοράς.19-26
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3.2. Συσχέτιση εντερικού μικροβιώματος και αυτισμού
Πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα έδειξαν συσχέτιση μεταξύ του εντερικού μικροβιώματος και του αυτισμού είτε άμεσα είτε έμμεσα ως συνέπεια του
διατροφικού προφίλ.27 Η διαταραχή του εντερικού μικροβιώματος είναι δυνατόν να οδηγήσει σε υπεραποικισμό βακτηριακών στελεχών που παράγουν
νευροτοξίνη, καθώς και σε αλλαγές του προφίλ των
μεταβολιτών, που σύμφωνα με πειραματικές μελέτες
συσχετίζεται με τον αυτισμό.28-30
Αξίζει να αναφερθεί ότι έχουν «ενοχοποιηθεί» τα τελευταία χρόνια συγκεκριμένοι μικροοργανισμοί της
εντερικής χλωρίδας για συμμετοχή στην παθογένεια
αυτιστικής συμπεριφοράς σε παιδιά. Αξιοσημείωτες
είναι οι διαφορές που εμφανίζονται σε διεθνή βιβλιογραφία στα βακτήρια του γαστρεντερικού σωλήνα μεταξύ παιδιών με αυτισμό και αντίστοιχων υγιών
μαρτύρων.18 Ομάδες μελετών κατέδειξαν σαφή υπεροχή του φύλου Bacteroidetes στο μικροβίωμα του
εντερικού σωλήνα παιδιών με αυτισμό σε σχέση με το
Firmicutes, το οποίο φάνηκε να κυριαρχεί σε αυτό των
υγιών μαρτύρων.17,31 Επιπλέον, το προφίλ των μεταβολιτών σε δείγματα ούρων και κοπράνων φάνηκε να
διαφέρει μεταξύ ασθενών με αυτισμό και αντίστοιχων
υγιών μαρτύρων, πιθανώς ως συνέπεια διαφορών στο
μικροβίωμα.28-30
Ήδη από το 1998, ο Bolte ισχυρίστηκε ότι το βακτήριο Clostridium tetani μπορούσε να προκαλέσει
αυτισμό.32 Δύο μελέτες που ακολούθησαν στη συνέχεια
κατέδειξαν έναν αρκετά μεγάλο αριθμό ειδών του γένους Clostridium σε δείγματα κοπράνων παιδιών με
αυτισμό, με τον οποίο συσχετίστηκαν.33,34 Επιπρόσθετα,
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παρατηρήθηκαν μεταβληθέντα επίπεδα διαφόρων
συμβιωτικών του εντέρου, όπως αυτά των γενών Bifidobacterium, Lactobacillus, Sutterella, Prevotella και
Ruminococcus, καθώς και της οικογένειας Alcaligenaceae.35-38 Τέλος, πρόσφατες μελέτες σε μοντέλα ποντικών με διαταραχές αυτιστικού φάσματος επιβεβαίωσαν τη σχέση των μικροβίων του εντερικού σωλήνα
με αυτιστικές συμπεριφορές. Πιο συγκεκριμένα, προβιοτική θεραπεία με B. Fragilis σε ποντίκια φάνηκε να
διορθώνει το μεταβολωμικό προφίλ αλλά και τις διαταραχές στη συμπεριφορά αυτιστικού τύπου και να
βελτιώνει ελλείμματα στο φραγμό του γαστρεντερικού
σωλήνα, σχετιζόμενα με ASD.39,40 Σύμφωνα λοιπόν με
έρευνες και αναφορές της διεθνούς βιβλιογραφίας, το
ανθρώπινο μικροβίωμα του γαστρεντερικού συστήματος είναι σε θέση να «παρεμβαίνει» σε μια σειρά λειτουργιών του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ).

4. Επικοινωνία εντερικού μικροβιώματος και
ΚΝΣ
4.1. Ο άξονας έντερο-εγκέφαλος
Το έντερο μπορεί και λαμβάνει ρυθμιστικά σήματα
από το ΚΝΣ και αντίστροφα. Έτσι, ο όρος άξονας έντερο-εγκέφαλος αναφέρεται σε μια ολοκληρωμένη
έννοια της φυσιολογίας που ενσωματώνει τα νευρολογικά, ενδοκρινή, μεταβολικά και ανοσολογικά σήματα μεταξύ του ΚΝΣ και του γαστρεντερικού συστήματος.41 Το νευρολογικό μονοπάτι είναι λειτουργικό
μέσω του Εντερικού Νευρικού Συστήματος (ΕΝΣ), μέρος του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος (ΑΝΣ) που
ελέγχει τις λειτουργίες του γαστρεντερικού συστήματος όπως κινητικότητα και έκκριση από το βλεννογόνο, και των προσαγωγών νεύρων που μεταφέρουν
αισθητικά σήματα από τα εσωτερικά όργανα στο
ΚΝΣ.17 Όσο η ολοένα αυξανόμενη βιβλιογραφία κάνει
γνωστή τη σημασία του εντερικού μικροβιώματος στις
εντερικές λειτουργίες με μια σαφή αλληλεπίδρασή
του με τους εντερικούς νευρώνες να διαφαίνεται, μια
καινούρια έννοια του άξονα μικροβίωμα-έντερο-εγκέφαλος έχει αναδυθεί.42
4.2. Επίδραση του ΚΝΣ στο μικροβίωμα
Η κλασική ΚΝΣ-έντερο-μικροβίωμα σηματοδότηση
είναι λειτουργική μέσω της κεντρικής ρύθμισης του
κορεσμού. Αλλαγές στο διαιτητικό προφίλ ως αποτέλεσμα της επίδρασης του ΚΝΣ στην πρόσληψη τροφής
είναι δυνατόν να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα σε
θρεπτικά συστατικά που απορροφώνται στο έντερο
και συνεπώς τη σύσταση του μικροβιώματος στην περιοχή. Ειδικά πεπτίδια μεταφέρονται αιματογενώς
στον εγκέφαλο μεταγευματικά στέλνοντάς του σήματα
κορεσμού.41
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Επιπρόσθετα, το ΚΝΣ επιδρά στο μικροβίωμα του
εντέρου μέσω νευρικών και ενδοκρινικών μονοπατιών άμεσα και έμμεσα. Το ΑΝΣ και ο άξονας υποθάλαμος-υπόφυση-επινεφρίδια που συνδέουν το ΚΝΣ με
τα εσωτερικά όργανα δύνανται να μεταβάλλουν τη
φυσιολογία του εντέρου, όπως κινητικότητα, έκκρ ση,
διαπερατότητα του επιθηλίου, όπως και το ορμονικό
προφίλ.1
4.3. Επίδραση του μικροβιώματος σε λειτουργίες του
ΚΝΣ
Το εντερικό μικροβίωμα παίζει σπουδαίο ρόλο στην
ανάπτυξη και ρύθμιση του άξονα υποθάλαμος-υπόφυση-επινεφρίδια. Εντεροενδοκρινικά κύτταρα που
διαχέονται ανάμεσα στο επιθήλιο του εντέρου δύνανται να εκκρίνουν νευροδιαβιβαστικά και άλλα σηματοδοτικά πεπτίδια ως απάντηση σε ερεθίσματα του
εντερικού αυλού, δρώντας σαν μετατροπείς της οδού
έντερο-ενδοκρινείς αδένες-ΚΝΣ.42 Επιπλέον, το αγγειοδραστικό εντερικό πεπτίδιο (VIP), μια πεπτιδική ορμόνη που συντίθεται στο έντερο και στον εγκέφαλο,
φαίνεται να έχει ανοσορρυθμιστικό ρόλο.43
Σημαντικό ρόλο στη σηματοδότηση μικροβίωμαέντερο-ΚΝΣ παίζει και το μεταβολικό μονοπάτι του μικροβιώματος, καθώς μία από τις κύριες λειτουργίες
του μικροβιώματος είναι να προάγει το μεταβολισμό
του ξενιστή. Μεταβολίτες που προέρχονται από τη μικροχλωρίδα μπορούν να μιμούνται ή ακόμη και να
συνθέτουν εξ ολοκλήρου μόρια σηματοδότησης στον
ξενιστή. Έτσι, οι μικροοργανισμοί που συμβιώνουν
στο έντερο είναι δυνατόν να παράγουν μια σειρά νευροδιαβιβαστών όπως σεροτονίνη, μελατονίνη, γ-αμινοβουτυρικό οξύ (GABA), κατεχολαμίνες, ισταμίνη,
ακετυλοχολίνη.44-46 Παραδείγματα μεταβολιτών που
σχετίζονται με το μεταβολισμό των μικροβίων, καθώς
και την αλληλεπίδρασή του με αυτόν του ξενιστή,
αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία.47
Τέλος, το ανοσολογικό μονοπάτι μοιάζει να αποτελεί ανεξάρτητο μηχανισμό στη σηματοδότηση του
άξονα μικροβίωμα-έντερο-ΚΝΣ. Το ΚΝΣ δε στερείται
κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος. Μάλιστα,
αυτά φαίνεται να είναι παρόντα σε διάφορες περιοχές
του ΚΝΣ, όπως χοριοειδές πλέγμα, μήνιγγες, εγκεφαλικό παρέγχυμα, εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Ανοσολογική
διαταραχή των νευρικών ιστών μπορεί να προκαλέσει
παρεκκλίνουσα αυτοανοσία του ΚΝΣ. Το μικροβίωμα,
το οποίο παίζει ρόλο στη διαμόρφωση του ανοσοποιητικού συστήματος του ξενιστή, προκαλεί αυτό-ενεργοποίηση των περιφερειακών ανοσοκυττάρων του

ΚΝΣ.48,49 Επιπλέον, η συστηματική κυκλοφορία ανοσολογικών παραγόντων παίζει ρόλο στην επικοινωνία
του ανοσοποιητικού με το ΚΝΣ, κάτι που με τη σειρά
του σχετίζεται με νευροψυχιατρικές διαταραχές όπως
είναι η κατάθλιψη.17
H απελευθέρωση μορίων σηματοδότησης, κυτταροκινών, αντιμικροβιακών πεπτιδίων στον εντερικό
αυλό από νευρώνες, εντεροενδοκρινή κύτταρα, κύτταρα του ανοσιακού συστήματος και κύτταρα Paneth
ύστερα από εντολή του ΚΝΣ είναι πιθανό να έχουν
άμεσο αντίκτυπο στο μικροβίωμα του εντέρου.42 Οι
Clarke και συν.50 το 2006, ανακάλυψαν την QseC αισθητήρια κινάση, ως βακτηριακό υποδοχέα της επινεφρίνης και νορεπινεφρίνης που παράγεται στον
ξενιστή, κάτι που θα μπορούσε να εξηγήσει τη βιοχημική βάση της ενδοκρινούς σηματοδότησης στο μικροβίωμα.

5. Συμπεράσματα και προοπτικές
Η συσσώρευση πληροφοριών από έρευνες σε ζώα και
ανθρώπους ενισχύει συνεχώς την έννοια του άξονα
μικροβίωμα-έντερο-εγκέφαλος. Επιρροή του μικροβιώματος στις λειτουργίες του ΚΝΣ εκδηλώνεται και
στην υγεία και στη νόσο. Υπάρχει σημαντικός δεσμός
μεταξύ του εντερικού μικροβιώματος και της ωρίμανσης του ΚΝΣ υπό φυσιολογικές συνθήκες. Ερεθίσματα
που προέρχονται από το μικροβίωμα του ατόμου επηρεάζουν τον προγεννητικό και μεταγεννητικό αναπτυξιακό προγραμματισμό του εγκεφάλου.51,52 Η βαθύτερη δε φύση της γαστρεντερικής δυσλειτουργίας στα
παιδιά με αυτισμό, καθώς και η συσχέτισή της με την
αιτιολογία και τα συμπτώματα του είδους αυτού των
διαταραχών αποτελεί πεδίο για έρευνα, κάτι που προβλέπεται στο άμεσο μέλλον να δώσει φως στην κατανόηση των μηχανισμών και των εκδηλώσεων των γαστρεντερικών διαταραχών των παιδιών αυτών.53 Η
μελέτη του εντερικού ανθρώπινου μικροβιώματος συνιστά ένα «βακτηριακό ελπιδοφόρο δρόμο» όσον
αφορά τον αυτισμό, ώστε να γίνει πραγματικότητα
μια νέα θεραπευτική κατεύθυνση προς τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των παιδιών με ASD.

Δήλωση Σύγκρουσης Συμφερόντων
Με την παρούσα επιστολή – δήλωση θα ήθελα να
σας βεβαιώσω ότι δεν υπάρχει καμία σύγκρουση συμφερόντων από τους συγγραφείς.
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Summary
The role of human gut microbiome in children with diﬀuse developmental disorder
Ioulia Patsiaoura, Georgia Gioula
Microbiology Department, School of Medicine, Faculty of Health Sciences Aristotle University of Thessaloniki
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Human beings, like other mammals, live in a co-evolutionary association with huge quantities
of commensal microorganisms resident on the exposed and internal surfaces of their bodies.
The entirety of microorganisms in a particular habitat is termed microbiota or microflora, while
all these microorganisms (eukarya, archaea, bacteria and viruses) with their collective genomes
and the environment they live in and interact, constitute the term microbiome. 16S rRNA gene
sequencing has a major role in studying and analyzing of the human microbiome. Autism spectrum disorders (ASD) are a set of complex neurodevelopmental disorders primarily characterized
by difficulties in social interaction, verbal and non-verbal communication and repetitive or stereotypic behaviors. Autism represents the primary type of ASD. Emerging data have indicated a link
between gut microbiome and ASD, either as direct causality or as indirect consequences of atypical patterns of feeding and nutrition. The human gut microbiome has the ability to "interfere"
in a series of functions of Central Nervous System (CNS). The gut receives regulatory signals from
the CNS and vice versa. The term gut-brain-axis thus describes an integrative physiology concept
that incorporates neural, endocrine, metabolic and immunological signals between the CNS and
the gastrointestinal system. The influence of microbiome on CNS functions.is manifested in both
normal and disease conditions. Τhere is a crucial link between gut microbiome and CNS maturation under physiological state. The underlying nature of gastrointestinal dysfunction in ASD
and its relationship to etiology and ASD symptoms are areas for further research. The study of
human gut microbiome constitutes a “hopeful bacterial path” heading to amelioration of the
quality of life for children with ASD.
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microbiome, autism, children, gut
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Evaluation of a multiplex-PCR-based method for the rapid
identification of dermatophytes in nail specimens from patients
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Summary
Onychomycosis is a common nail disorder that can mimic other nail conditions. Fungal infection
of the nail requires a long term systemic antifungal treatment, which means that accurate diagnosis is mandatory. The standard procedure for fungal detection in nails requires direct microscopy
and culture, but is still time consuming with high rates of false-negative results. Molecular assays
offer an alternative diagnostic process that might resolve problems of the standard methodology.
The aim of the current study was to evaluate a direct multiplex-PCR method in rapidly identifying
dermatophytes in nail specimens. Two-hundred fifty-two nail specimens of clinically suspected
onychomycosis cases were prospectively collected and equally divided for direct microscopy, culture and PCR analysis. PCR was performed using the Dermatophyte PCR kit (Statens Serum Institut
Diagnostica, Denmark). The whole procedure was completed within 6 hours, including the extrac-
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tion stage. As many as 86 (34.1%) specimens were PCR-positive for dermatophytes, while 79
(31.3%) were positive by any of the conventional methods (55 by both microscopy and culture,
23 only by microscopic examination, and one only by culture). Thus, by using the PCR assay, the
number of positive specimens was increased by 7.1%. Furthermore, the percentage of those with
a species-specific identification (Τ. rubrum or dermatophytes) was increased by 11.9% Interestingly,
previous treatment uptake was not affecting PCR results since 12 specimens (4 negative with both
conventional methods and 8 positive only by microscopy) from patients previously treated with
antifungal regimens, were PCR-positive. The findings of this prospective study suggest that this
rapid and convenient multiplex-PCR method is a promising complementary diagnostic tool for
the management of patients with suspected onychomycosis.
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Onychomycosis, an infection of the nail apparatus on
the fingers and toes, is mainly caused by dermatophytes but also by yeasts and non-dermatophyte molds
(NDM) and is responsible for up to 50% of nail diseases.1-2 Especially, the onychomycosis due to a dermatophyte is referred as “tinea unguium”.3 It concerns
mainly the adult population, aﬀecting roughly 2–3 %
of the total population.3-7 The Achilles Project, the largest survey conducted in 16 European countries on
patients with foot disease, has estimated the prevalence of onychomycosis in 29.6 %.4 Particularly, in Greece, according to studies carried out in diﬀerent
geographic regions, fungal infections of the nail are
responsible for 15.7% to 24.3% of all nail diseases.8-11
The most common cause of onychomycosis is the
cosmopolitan anthropophilic dermatophyte Trichophyton rubrum (prevalence 60-90% in toenail and 50%
in fingernail infections), followed by the also anthropophilic T. interdigitale (formerly T. mentagrophytes var
interdigitale).1, 12-13 In Greece, the dermatophytes causing tinea unguium are T. rubrum (89-92%), and T. interdigitale (7-8%). Other species like T. violaceum, T.
tonsurans, Epidermophyton floccosum and Microsporum canis are uncommon (1-2%).8, 10-11
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The tendency of the global incidence of onychomycosis is going to rise, mainly due to the increasing
number of high-risk persons with immunodeficiency.1,14 Moreover, the current medical costs for treating onychomycosis are quite high, especially for the
toenail infection or in the context of immunosuppression and are likely to increase in the future.15-16 The
fungal nail infections, even not life-threatening disease, can stigmatize the quality of life of the aﬀected
persons.13, 17-19 Obviously, the early diagnosis of the
onychomycosis is beneficial both in economic and
emotional level.13
Unfortunately, clinical symptoms are not pathognomonic and onychomycosis can resemble other
nail disorders. The microscopic examination of nail
material (use of 10-30% potassium hydroxide-KOH or
calcofluor mounts), the culture of the nails and the
morphological identification of the fungus are the
conventional procedure. According to the findings,
the clinician prescribes the appropriate treatment for
dermatophyte, yeast, NDM, or mixed infections.14,16
The direct microscopy is a rapid and inexpensive method. But, in some cases it seems that is not useful for
the determination for the viability or the identity of
the fungal species. Also, the direct microscopy presents a percentage of 5-15% false-negative results.

EVALUATION OF A MULTIPLEX-PCR-BASED METHOD FOR THE RAPID IDENTIFICATION OF DERMATOPHYTES
IN NAIL SPECIMENS FROM PATIENTS WITH SUSPECTED ONYCHOMYCOSIS

The disadvantages of the culture are the time-consuming (up to 2–6 weeks) and, in the cases of previous
unsuccessful or inappropriate treatment, the high
percentage of false-negative results (30-50%).3,12,20
Also, the species identification based on colony characteristics and the microscopic morphology may not
allow the final identification of the fungus.12,20 Thus,
for evidence-based treatment of onychomycosis considerable improvement is needed.
The last decade molecular biological methods –
such as PCR and matrix-assisted laser desorption ionization (MALDI–TOF MS-time of flight mass spectrometry) have been introduced to overcome the
drawbacks of conventional methods for detecting
fungi in nail specimens.3,14,20 Diﬀerent types of PCR
have been performed: multiplexed, nested, real-time
PCR, or combined with other techniques such as restriction fragment length polymorphism analysis to
produce distinct banding patterns for dermatophyte
and NDM species.3,12,14,20 Recently, Serum Statens Institut (Copenhagen, Denmark) has launched a commercial PCR kit for the detection of dermatophytes in
nail scrapings. The Dermatophyte PCR Kit promises to
increase the sensitivity, the specificity and the speed
of the diagnostic detection of dermatophytes in general and specifically T. rubrum.21-26 The present study
was undertaken to evaluate prospectively the performance of this commercial PCR assay in the routine clinical laboratory practice.

Methods
Routine examination
A total of 252 nail specimens from separate patients
with suspected onychomycosis were prospectively received and examined between November 2013-November 2016 at two clinical laboratories; one at
Andreas Sygros Hospital, Athens and the other at Medical School, University of Athens. Specimens were
equally divided into three parts upon arrival for direct
microscopic examination, culture and PCR analysis
(PCR methods were performed in Microbiology Department of Medical School).
Direct microscopy of the sample for fungal elements was performed by placing the collected nail
scrapings onto a clean glass slide with a drop of 20%
KOH. In parallel, the second portion of the nail samples were cultured on Sabouraud Dextrose Agar 2%
plates (containing cycloheximide 0.4g/L to inhibit growth of molds contaminants) to facilitate growth of
dermatophytes. Sabouraud agar plate was also employed for culture of non-dermatophyte fungal species, e.g., yeasts and other molds. The plates were

incubated at 30ºC for 3 weeks under controlled humidity. For the identification of the fungal isolates were
used macro- and micromorphologic criteria.
PCR assay
The Dermatophyte PCR assay was run according to
the manufacturer’s recommendations for the dual
detection of dermatophytes and T. rubrum in nail specimens. Briefly, the extraction of DNA was an easy
two-step 15 minutes procedure directly from the nail
scrapings. After DNA extraction a multiplex PCR was
performed following the manufacturer’s instructions.
The primer mix contains two pairs of primers directed
toward genes encoding chitin synthase 1-chs1 for detecting dermatophytes generally (panDerm1 5΄-GAAGAAGATTGTCGTTTGCATCGTCTC-3΄ & panDerm2 5΄CTCGAGGTCAAAAGCACGCCAGAG -3΄) and a second
(T. rubrum-forward 5΄-TCTTTGAACGCACATTGCGCC3΄ and T. rubrum-reverse 5΄-CGGTCCTGAGGGCGCTGAA-3΄) targeting internal transcribed spacer gene
its2 for the specific detection of T. rubrum. Dermatophyte
and T. rubrum genomic DNA provided by the manufacturer served as positive controls (control 1 and
control 2, respectively). Buﬀer mix was used as negative
control. A plasmid originating from a microorganism
other than T. rubrum was provided by the manufacturer
as an internal control. It is required that the internal
control be positive in all PCR-negative nail specimens,
which ascertains the absence of inhibitory substances.
DNA amplification was performed using a DNA Thermal
Cycler (Perkin Elmer Cetus, Waltham, Massachusetts,
USA). The presence of specific PCR products was examined by staining with ethidium bromide on 2% agarose gel electrophoresis using DNA molecular weight
marker (Roche, Mannheim, Germany) (Fig1). The test
was completed within 5 to 6 hours, including the extraction stage and agarose gel electrophoresis.
The diagnostic “gold” standard of the onychomycosis is the direct microscopy and/or culture of the specimens. PCR results were compared with those of
conventional methods. In this study, the positive specimens identified by microscopy (hyphae seen) but
negative by culture (no fungal grown) were considered as dermatophyte positive. Respectively, in the
cases of positive cultures for NDM’s they were considered as dermatophyte negative, regardless the result
of microscopy.

Results
Examination of the 252 nail specimens revealed that
79 (31.3%) were positive by any of the conventional
methods (55 by microscopy and culture, 23 only by
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Figure 1

28

Agarose gel electrophoresis of the amplified multiplex PCR products of clinical specimens
from patients with suspected onychomycosis (lanes 2-10). Positive controls for Pan-dermatophyte DNA (366 bp), T. rubrum DNA (203 bp), internal control (660 bp) and negative
control (lane 1) are included.

microscopy, and one only by culture), while 86 (34.1%)
were PCR-positive for dermatophytes. Among 55 microscopy and culture positive specimens (for Trichophyton spp.), only 2 were not detected by PCR. Among
156 specimens negative by both conventional methods, 19 were PCR-positive (17 for T. rubrum and 2 for
dermatophyte), while the rest of them were confirmed as PCR-negative. Of the 23 microscopy-positive
but culture-negative specimens, 12 were PCR-positive
(7 for T. rubrum and 5 for dermatophytes). From 19
specimens diagnosed by culture as NDM or Candida
species, one yielded T. rubrum by PCR assay. Details
regarding the performance of direct microscopy, culture and multiplex PCR are shown in Fig. 2.
The sensitivity, specificity, PPV and NPV of the multiplex-PCR was 83.5%, 88.4%, 76.7% and 92.1%, respectively. The number of positive specimens was
increased by 7.1% with the use of the PCR assay (PCR
performance gained 20 specimens negative by conventional methods, and it gave 2 false negative results
in specimens positive by both microscopic examination and culture) (Fig2). Furthermore, the percentage
of those with a species-specific identification (Τ. rubrum or dermatophytes) was increased by 11.9% [PCR
performance detected and identified 25 T. rubrum and
7 dermatophytes in specimens positive only by microscopic examination (12) or negative by both conven-
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tional methods (20), while it missed only 2 specimens
positive by both conventional methods]. The combination of PCR with the conventional methods yielded
more positive results than the combination of conventional methods alone [99/252 (39.3%) vs 79/252
(31.3%), respectively). This positivity rate vary significantly from that of combined microscopy and culture
(p<0.01).
Previous treatment uptake was not found to aﬀect
PCR results. In more detail, 12 specimens (4 negative
with conventional methods and 8 positive only in microscopic examination) from patients previous treated with systemic or topical antifungal regimens were
PCR-positive. Finally, no cross reactions were detected
with NDM or Candida species identified in 17 nail specimens. One culture-positive specimen yielded A. terreus in culture, but in PCR it gave T. rubrum-positive
result (Fig. 2).

Discussion
Onychomycosis is a common nail infection diﬃcult to
treat. Correct and specific diagnosis is of a major importance as it allows appropriate antifungal treatment
to be promptly initiated. In addition to the classic methods (direct microscopy and fungal cultures) the mo-

EVALUATION OF A MULTIPLEX-PCR-BASED METHOD FOR THE RAPID IDENTIFICATION OF DERMATOPHYTES
IN NAIL SPECIMENS FROM PATIENTS WITH SUSPECTED ONYCHOMYCOSIS

Figure 1

Performance of direct microscopy, culture and multiplex PCR for the 252 nail specimens from patients with
suspected onychomycosis

lecular methods have been added to the diagnostic
procedures.3 The commercial kit applied in this study
(Dermatophytes Multiplex PCR), in contrast to PCRbased assays which can detect and identify only T. rubrum,27 enables the diagnosis of infection caused by
diﬀerent dermatophytes. Additionally, the kit enables
the identification of genus and species in T. rubrum infections. Also, in comparison to the classic methods,
it increases the detection rates by 4.3 to 21.1%. 20-26 Similarly, the present data showed that implementation
of PCR increased detection of dermatophytes by 7.1%.
Moreover, Dermatophyte PCR assay enabled the specific identification of dermatophytes in nails specimens positive only by microscopy (12 specimens) or
negative by all conventional methods (20 specimens),
which it has been also observed in previous studies.21,23,25-26 These findings were useful for the initiation of the appropriate treatment.16,28 The investigated
nail specimens in this study had been taken under routine conditions and the reason of their collection had
been not only to prove a fungal infection, but also to
exclude onychomycosis. Therefore, the high percentage of negative results with conventional methods
and PCR is not surprising (144/252 specimens, 57.1%).

Discrepant results observed between conventional
and PCR methods may be due to various reasons,
such as insuﬃcient material, sample quality variation,
entrapment of fungus in the keratin, or previous treatment.21,26 Twelve PCR-positive but culture-negative
specimens were microscopy-positive, indicating that
this diﬀerence was not due to contamination, which
represents a potential risk for conventional PCRs. As
for the 11 microscopic positive results of cultures and
PCR-negatives specimens, a possible explanation is
the inhomogeneous distribution of the fungal elements in the sample.21 Furthermore, the small quantity of the examined material should be the reason of
the two PCR-negative, but microscopic- and culturepositive specimens. The finding that one specimen,
microscopic-negative, yielded A. terreus by culture
and T. rubrum by PCR may be due to the rapidly overgrowth of contaminating or colonizing mold.29 In our
study, use of antifungal treatment was not an exclusion criterion, like in a previous study.26 This did not
aﬀect PCR results and 12 specimens, although negative by conventional methods, yielded positive by PCR
(4 from patients previous treated with systemic and 8
with topical antifungal regimens). Fortunately, the
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presence of PCR-inhibitory substances was not a problem in our study, since internal control was positive
in all cases.27,30
The interpretation of the NDM isolated from nail
cultures is controversial. In our study, 18 specimens
retrieved various NDM in culture and 12 of them were
also positives in microscopic examination. So culture
is necessary for identification of NDM that may be involved in nail infections.3 According to re-defined six
main criteria by Gupta and colleagues for diagnosis of
onychomycosis due to NDM,31 microscopic detection
of fungi in the KOH preparation and isolation of the
pathogen from culture, as well as repeated isolation,
are essential for ruling out mere contamination. Moreover, the analysis of our results showed that the specificity of the molecular assay was excellent as none
of the NDM positive specimens yielded positive results in Dermatophyte Multiplex PCR.
In our setting, specific detection of T. rubrum in parallel with pan-dermatophyte primers is suﬃcient as
the vast majority of positive samples were identified
as T. rubrum [51 out of 56 (91%) by culture, and 74 out
of 86 (86%) by PCR]. Similar results were obtained
from recent studies.25,26 According to previous epidemiological data regarding onychomycosis in Greece,
a high prevalence of dermatophytes, with a predominance of T. rubrum, has been observed.8-11 This is in accordance with other European countries, where this
Dermatophyte PCR has been successfully introduced
into routine practice21-22 and its results have been very
helpful for an evidence-based treatment. Fortunately,
dermatophytes belonging to the less terbinafine-susceptible genus Microsporum are unanimously reported to be very rare agents of onychomycosis. So, the
detection of DNA of dermatophytes and especially
the only identification of T. rubrum by the pan-dermatophyte primers of Dermatophyte PCR assay could be
useful information for the routine clinical practice in
every setting.21,25-26
According to our calculations, the cost of Dermatophyte PCR kit was 5 fold higher than that of conventional diagnostics (16.2€ vs 3.5€, respectively), in
contrast to other studies, where the cost of analysis
per sample with conventional PCR is almost the same
as with traditional methods.32 Ιt should be noted that
in our study a commercial kit has been used, and, moreover, the exact diﬀerence between prices depends
on the accounting system, the available laboratory
equipment, as well as similar factors. For a precise
cost-benefit analysis, it must been mentioned that a
PCR approach reduces additional cost and inconvenience for patients requiring two or more visits to the

•

VOL. 62 ISSUE 1, January-March 2017

physician, as well as additional diagnostic methods
and laboratory work (e.g. subcultures and further phenotypic tests increase the cost of diagnosis). In our
setting, turnaround time was reduced from weeks to
hours (or several days, under realistic routine conditions). This was a valuable advantage, especially in
cases when a rapid decision is needed for the application of systemic therapy. So, a quick final diagnosis
could considerably reduce treatment costs. Moreover,
Dermatophyte PCR assay had a higher positivity rate
than any of other individual conventional test used
alone or in combination (Fig2). Considering all the
above, in our opinion, total cost could be reduced
even further compared with the traditional approach.
The data of our study confirm that the introduction
of Dermatophyte PCR assay is a useful diagnostic tool
to rapidly detect and identify dermatophytes. The
rapid detection and identification in few days by positive PCR result are very important for the clinician.
As for the cases of negative result, the classic procedure should be continued. In this way, it is secured
that, even in a negative result, the detection of infections by other fungi are not missed. New samples collection and repetition of the procedures can be useful
in cases of positive microscopy and negative PCR and
culture results. In this frame, taking into consideration
the advantages of the method being easy and rapid,
it appears that the Dermatophyte Multiplex PCR assay
can represent an additional diagnostic tool to the conventional methods, adapted to the economic requirements of every country and fitted to the local
epidemiologic interests.
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Περίληψη
Αξιολόγηση ταχείας πολυπλεκτικής PCR στην ταυτόχρονη ανίχνευση
και ταυτοποίηση δερματοφύτων σε δείγματα νυχιών από ασθενείς με
διάγνωση πιθανής ονυχομυκητίασης
Γεωργία Βρυώνη1, Μαρία-Βασιλική Καζάνη2, Κωνσταντίνος Τσιάμης1, Ελένη Παπαδογεωργάκη2,
Αθανάσιος Τσακρής1
1Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νοσημάτων «Α. Συγγρός», Αθήνα

Η ονυχομυκητίαση αποτελεί συχνή πάθηση των νυχιών, η κλινική εικόνα της οποίας μπορεί να
μιμηθεί άλλες καταστάσεις, όπως ονυχοδυστροφία και ψωρίαση. Η ακριβής διάγνωση είναι απαραίτητη γιατί η μυκητίαση των νυχιών απαιτεί μακροχρόνια συστηματική θεραπεία. Οι κλασικές
μεθοδολογίες διάγνωσης, άμεση μικροσκοπική εξέταση των ρινισμάτων των νυχιών και καλλιέργεια, είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες, με υψηλά ποσοστά ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων. Η εφαρμογή μοριακών τεχνικών έχει βοηθήσει στη βελτίωση της ευαισθησίας και στη μείωση του
χρόνου διάγνωσης σε περίπτωση ονυχομυκητίασης. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η
εφαρμογή ταχείας πολυπλεκτικής (multiplex)-PCR μεθόδου στην ταυτόχρονη ανίχνευση και ταυτοποίηση δερματοφύτων σε δείγματα νυχιών ασθενών με κλινική διάγνωση πιθανής ονυχομυκητίασης και η σύγκρισή της με τις κλασικές μεθόδους διάγνωσης, την άμεση μικροσκοσκοπική
εξέταση και καλλιέργεια. Υλικό αποτέλεσαν 252 ξέσματα νυχιών από ασθενείς με πιθανή ονυχομυκητίαση που προσήλθαν για εξέταση στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός».
Σε αυτά εφαρμόστηκε, εκτός της άμεσης μικροσκοπικής εξέτασης με KOH 20% και της καλλιέργειας σε Sabouraud Dextrose Agar 2%, η πολυπλεκτική-PCR μεθοδολογία (Dermatophyte PCR
kit, Statens Serum Institut, SSI Diagnostica, Denmark). Αυτή επιτρέπει ταυτόχρονα την ανίχνευση
των δερματοφύτων και την ταυτοποίηση του T. rubrum, που αποτελεί και το συχνότερο αίτιο ονυχομυκητίασης, με τη χρήση δύο ζευγών εκκινητών (primers). Η ανάγνωση των αποτελεσμάτων
γίνεται με ηλεκτροφόρηση σε γέλη αγαρόζης. Η μέθοδος, μαζί με την απομόνωση του DNA (extraction), ολοκληρώνεται σε περίπου 5 ώρες. Συνολικά από τα 252 δείγματα από ισάριθμους ασθενείς που μελετήθηκαν 86 (34.1%) βρέθηκαν θετικά με την PCR, ενώ 79 (31.3%) με τις κλασικές
μεθόδους διάγνωσης (55 με μικροσκοπική εξέταση και καλλιέργεια, 23 μόνο με μικροσκοπική και
ένα μόνο με καλλιέργεια). Με τη χρήση της PCR αυξήθηκε τόσο ο αριθμός των θετικών δειγμάτων
(αύξηση 7.1%), όσο και η ταυτοποίηση σε επίπεδο είδους (αύξηση 11.9%). Προηγηθείσα λήψη αντιμυκητικής αγωγής δεν επηρέασε το αποτέλεσμα της PCR [12 δείγματα (4 αρνητικά με κλασικές
τεχνικές και 8 θετικά με την μικροσκοπική εξέταση) από ασθενείς που είχαν λάβει συστηματική ή
τοπική αντιμυκητιακή αγωγή βρέθηκαν PCR-θετικά]. Συμπερασματικά, η εφαρμογή της πολυπλεκτικής PCR αποτελεί μία εύκολη και ταχεία μέθοδο για την άμεση ανίχνευση και ταυτοποίηση
δερματοφύτων σε δείγματα νυχιών. Επομένως μπορεί να αποτελέσει συμπληρωματικό εργαλείο
των κλασικών μεθοδολογιών στη διαγνωστική προσέγγιση ασθενών με πιθανή ονυχομυκητίαση
καθώς και στη θεραπευτική τους αντιμετώπιση.
Λέξεις κλειδιά

Ονυχομυκητίαση, πολυπλεκτική PCR, μοριακή διάγνωση

•

ΤΟΜΟΣ 62 ΤΕΥΧΟΣ 1, Ιανουάριος-Μάρτιος 2017

31

G. VRIONI, M.V. KAZANI, C. TSIAMIS, H. PAPADOGEORGAKIS, A. TSAKRIS

References

32

1. Mentoza N, Arora A, Arias CA et al. Cutaneous and
subcutaneous mycoses. In: Anaissie EJ, McGinnis
MR, Pfaller MA, editors. Clinical Mycology, 2nd ed.
Churchil Livingstone: Elsevier; 2009. pp 509-523
2. Richardson MD, Moore CB, Summerbell RC, Gupta
AK. Superficial and subcutaneous fungal pathogens.
In: Cohen J, Powderly WG, Opal SM et al, editors Infectious Diseases. 3rd ed. Mosby Elsevier; 2010. pp
1853-1867
3. Nenoff P, Krüger C, Schaller J et al. Mycology - an
update part 2: dermatomycoses: clinical picture and
diagnostics. J Dtsch Dermatol Ges. 2014;12:749-777
4. Burzykowski T, Molenberghs G, Abeck D, et al. High
prevalence of foot diseases in Europe: results of the
Achilles Project. Mycoses 2003;46:496-505
5. Piérard G (2001). Onychomycosis and other superficial
fungal infections of the foot in the elderly: a pan-European survey. Dermatology (Basel) 2001;202:220-224
6. Ghannoum MA, Hajjeh RA, Scher R, et al. A largescale North American study of fungal isolates from
nails: the frequency of onychomycosis, fungal distribution, and antifungal susceptibility patterns. J Am
Acad Dermatol. 2000;43:641-648.
7. Gupta AK, Jain HC, Lynde CW, et al. Prevalence and
epidemiology of onychomycosis in patients visiting
physicians' offices: a multicenter Canadian survey of
15,000 patients. J Am Acad Dermatol. 2000;43:244-248
8. Koussidou T, Devliotou-Panagiotidou D, Karakatsanis
G et al. Onychomycosis in northern Greece during
1994–98. Mycoses 2002;45: 29–37
9. Rigopoulos D, Katsiboulas V, Koumantaki E et al.
Epidemiology of onychomycosis in southern Greece.
Int J Dermatol. 1998;37: 925–928
10. Ioannidou DJ, Maraki S, Krasagakis SK, et al. The
epidemiology of onychomycoses in Crete, Greece, between 1992 and 2001. J Eur Acad Dermatol Venereol.
2006;20:170-174
11. Frangoulis E. Dermatophytosis of the nails: Aetiopathogenesis and clinical and laboratory aspects.
Acta Microbiol Hellenica 2005;50:282-288
12. Summerbell RC. Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton, and agents of superficial mycoses. In: Versalovic J, Carroll KC, Funke G et al, editors. Manual
of Clinical Microbiology. 10th ed. ASM Press, Washington DC, 2011. pp 1919-1942
13. Nenoff P, Krüger C, Ginter-Hanselmayer G, Tietz HJ.
Mycology - an update. Part 1: Dermatomycoses:
causative agents, epidemiology and pathogenesis. J
Dtsch Dermatol Ges. 2014;12:188-209
14. Tchernev G, Penev PK, Nenoff P et al. Onychomycosis: modern diagnostic and treatment approaches.
Wien Med Wochenschr 2013;163:1-12

•

VOL. 62 ISSUE 1, January-March 2017

15. Córdoba-Fernández A, Távara-Vidalón P, MandrediMárquez MJ. Therapeutic approach for toenail onychomycosis: Literature review and cost-effectiveness
analysis. Foot Ankle Online J. 2014;7:3
16. Ameen M, Lear JT, Madan V et al. British Association
of Dermatologists' guidelines for the management of
onychomycosis 2014. Br J Dermatol. 2014;171:937-958
17. Milobratović D, Janković S, Vukičević J et al. Quality
of life in patients with toenail onychomycosis. Mycoses 2013;56:543–551
18. Szepietowski JC, Reich A. Stigmatisation in onychomycosis patients: a population-based study. Mycoses 2009;52:343–349
19. Belyayeva E, Gregoriou S, Chalikias J et al. The impact of nail disorders on quality of life. Eur J Dermatol. 2013;23:366-371
20. Gupta AK, Simpson FC. Diagnosing onychomycosis.
Clin Dermatol. 2013;31:540–543
21. Brillowska-Dabrowska A, Saunte, DM. Arendrup,
MC. Five-hour diagnosis of dermatophyte nail infections with specific detection of Trichophyton rubrum.
J Clin Microbiol. 2007;45:1200–1204
22. Brillowska-Dabrowska A., Nielsen SS, Nielsen HV,
Arendrup MC. Optimized 5-hour multiplex PCR test
for the detection of tinea unguium: performance in a
routine PCR laboratory. Med Mycol. 2010;48:828–831
23. Kondori N, Abrahamsson A-L, Ataollahy N, Wenneras
C. Comparison of a new commercial test, Dermatophyte-PCR kit, with conventional methods for rapid
detection and identification of Trichophyton rubrum
in nail specimens. Med Mycol. 2010;48:1005–1008
24. Chandran NS, Pan JY, Pramono ZA, Tan HH, Seow
CS. Complementary role of a polymerase chain reaction test in the diagnosis of onychomycosis. Australas
J Dermatol. 2013;54:105–108
25. Dubljanin E, Colovic Calovski I, Vujcic I et al. Clinical
evaluation of a T. rubrum-specific polymerase chain
reaction and pandermatophyte polymerase chain reaction
in the diagnosis of suspected onychomycosis in 183
Serbian patients Br J Dermatol. 2014;171:1555–1608
26. Spiliopoulou A, Bartzavali C, Jelastopulu E et al.
Evaluation of a commercial PCR test for the diagnosis
of dermatophyte nail infections. J Med Microbiol.
2015;64:25–31
27. Brasch J, Beck-Jendroschek V, Gläser R. Fast and sensitive detection of Trichophyton rubrum in superficial
tinea and onychomycosis by use of a direct polymerase
chain reaction assay. Mycoses 2011;54:e313–e317
28. Nenoff P, Krüger C, Paasch U, Ginter-Hanselmayer G
Mycology – an update Part 3: Dermatomycoses: topical and systemic therapy. J Dtsch Dermatol Ges
2015;13:387-410

EVALUATION OF A MULTIPLEX-PCR-BASED METHOD FOR THE RAPID IDENTIFICATION OF DERMATOPHYTES
IN NAIL SPECIMENS FROM PATIENTS WITH SUSPECTED ONYCHOMYCOSIS

29. Bontems O, Hauser PM, Monod M. Evaluation of a
polymerase chain reaction-restriction fragment length
polymorphism assay for dermatophyte and nondermatophyte identification in onychomycosis. Br J Dermatol 2009;161:791–796
30. Mehlig L, Garve C, Ritschel A et al. Clinical evaluation
of a novel commercial multiplex-based PCR diagnostic
test for differential diagnosis of dermatomycoses. Mycoses 2014;57:27–34

31. Gupta AK, Drummond-Main C, Cooper EA et al. Systematic review of nondermatophyte mold onychomycosis: diagnosis, clinical types, epidemiology, and
treatment. J Am Acad Dermatol. 2012;66:494–502
32. Kardjeva V, Summerbell R, Kantardjiev T et al. Fortyeight-hour diagnosis of onychomycosis with subtyping of Trichophyton rubrum strains. J Clin Microbiol.
2006;44:1419-1427

33

•

ΤΟΜΟΣ 62 ΤΕΥΧΟΣ 1, Ιανουάριος-Μάρτιος 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ
Με την επιστημονική
συνδιοργάνωση της

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
& ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 15 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
(15 C.M.E. CREDITS) ΑΠΟ ΤΟΝ Π.Ι.Σ.

7o Πανελλήνιο
Συνέδριο
Ιατρικής Βιοχηµείας

3o Συµπόσιο
Εργαστηριακής
Αιµατολογίας-Αιµοδοσίας

Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο
4-6 Μαΐου 2017

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ASCENT Ε.Π.Ε.
Μιχαλακοπούλου 29, Αθήνα 115 28 • Τ. 210-7213225, 210-7298890 • F. 210-7246180 • sioran@ascentltd.gr • www.ascentltd.gr

Ερευνητική Εργασία
(Ιστορία της Μικροβιολογίας)

Ιστορίες Ελληνικών Μικροβιολογικών Εργαστηρίων:
Νοσοκομείο Ευαγγελισμός (1900-1940)

Κωνσταντίνος Τσιάμης, Γεωργία Βρυώνη, Καλλιόπη Θεοδωρίδου, Αθανάσιος Τσακρής
1Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

35

Περίληψη
Η εργασία παρουσιάζει την ιστορία του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Nοσοκομείου «Ευαγγελισμός», κατά την περίοδο 1900-1940. Πηγές της εργασίας αποτέλεσαν τα Πεπραγμένα του
Nοσοκομείου της περιόδου 1924-1940. Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο ιδρύθηκε το 1900, αλλά
το 1931 θα εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο εργαστήριο με ορολογικό, αιματολογικό και αντιλυσσικό
τμήμα. Το εργαστήριο αντιμετώπισε όλες τις προκλήσεις του νοσολογικού φάσματος των λοιμωδών νοσημάτων της εποχής, όπως η ελονοσία, η φυματίωση και η σύφιλη. Σύμφωνα με τα πεπραγμένα, το Eργαστήριο μπορούσε να διενεργήσει πλήθος διαγνωστικών εξετάσεων και οι πιο συχνοί
μικροοργανισμοί που απομονώνονταν ήταν οι Staphylococcus aureus, Salmonella typhi και Streptococcus pyogenes. Από τις εξειδικευμένες δοκιμασίες αναφέρονται οι αντιδράσεις Widal, WeilFelix, Wasserman, Sachs-Georgi και οι δερματοαντιδράσεις Pirquet και Casoni. Η προσφορά του

•

ΤΟΜΟΣ 62 ΤΕΥΧΟΣ 1, Ιανουάριος-Μάρτιος 2017

Κ. ΤΣΙΑΜΗΣ, Γ. ΒΡΥΩΝΗ, Κ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ, Α. ΤΣΑΚΡΗΣ

Εργαστηρίου στη διάγνωση των σοβαρών λοιμωδών νοσημάτων της ελονοσίας, της φυματίωσης
και της σύφιλης ήταν πολύ σημαντική, για τον εντοπισμό και τη διαχείριση των ασθενών.

Αθανάσιος Τσακρής
Καθηγητής Μικροβιολογίας
Διευθυντής Εργαστηρίου Μικροβιολογίας
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Μ. Ασίας 75, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210-7462011
Fax: 210-7462210
e-mail: atsakris@med.uoa.gr

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, ιστορία της Μικροβιολογίας,
λοιμώδη νοσήματα, μεσοπόλεμος

Λέξεις κλειδιά

Εισαγωγικό σημείωμα
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Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης του νοσολογικού
φάσματος των λοιμωδών νοσημάτων στην πατρίδα
μας, από το 1835 έως το 2014, μέσα από αρχειακές
έρευνες και βιβλιομετρικές μελέτες, το Δελτίον της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας εγκαινιάζει μια νέα
σειρά άρθρων που σχετίζονται με την ιστορία των Ελληνικών Μικροβιολογικών Εργαστηρίων. Πολύτιμες
πηγές πληροφόρησης των μελετών αυτών θα αποτελέσουν τα αρχεία των νοσοκομείων, τα πεπραγμένα
και οι λογοδοσίες των εργαστηρίων, αλλά και οι βιωματικές αφηγήσεις. Η προσπάθεια αυτή δεν θα περιορίζεται
σε στενά χρονικά όρια, αλλά θα καλύπτει ευρύ φάσμα,
από τους παλαιούς έως τους νεότερους χρόνους, σε
συνδυασμό με τις νοσολογικές προκλήσεις κάθε εποχής.
Επίσης, η προσπάθεια αυτή δεν προτίθεται να περιοριστεί
γεωγραφικά μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά να
επεκταθεί σταδιακά και σε αυτά της περιφέρειας. Ουσιαστικά, οι μελέτες αυτές φιλοδοξούν να αποτελέσουν
ένα κάλεσμα στους Έλληνες μικροβιολόγους για τη
διαφύλαξη της επιστημονικής τους κληρονομιάς και
την προβολή της διαχρονικής προσφοράς των μικροβιολογικών εργαστηρίων, είτε ως νοσοκομειακές είτε
ως πανεπιστημιακές δομές, όχι μόνο στην διάγνωση
και στην κατεύθυνση της θεραπείας των ασθενών αλλά
και στην ευρύτερη δημόσια υγεία της πατρίδας μας.

Σύντομη ιστορία του νοσοκομείου
«Ο Ευαγγελισμός»
Το 1881, με το Β.Δ. 39/4-5-1881, θα ιδρυθεί το Θερα-
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πευτήριο «Ο Ευαγγελισμός». Η ίδρυσή του, εκτός από
φιλανθρωπικό και κοινωφελή σκοπό, θα εξυπηρετούσε
τη μόρφωση των αδελφών νοσοκόμων των οποίων η
εκπαίδευση αποτελούσε σοβαρό πρόβλημα στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Μάλιστα, το θέμα της εκπαίδευσης των νοσηλευτών είχε τεθεί από παλαιά και η
δημιουργία του «Νοσοκομικού Παιδευτηρίου» το 1875,
από τον «Υπέρ της Γυναικείας Παιδεύσεως Σύλλογος
των Κυριών», δεν έλυσε το πρόβλημα. Σύντομα μάλιστα
διαπιστώθηκε ότι έπρεπε να ιδρυθεί ένα «Ειδικόν Νοσοκομικόν Κατάστημα» στο οποίο να εκπαιδεύονται
«ικαναί νοσοκόμαι». Στο πλαίσιο λοιπόν της επίλυσης
του θέματος της εκπαίδευσης των νοσηλευτών αποφασίσθηκε η σύσταση του Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός». Στις 25 Μαρτίου 1881, τοποθετήθηκε συμβολικά θεμέλιος λίθος από το Βασιλιά Γεώργιο Α΄.
Ακριβώς τρία χρόνια μετά, στις 25 Μαρτίου 1884, η
επιτροπή που διαχειρίστηκε τις εισφορές και τις δωρεές
για την περάτωση του Νοσοκομείου, παρέδωσε το
ίδρυμα σε Εφορία Κυριών, η οποία αποτέλεσε το
πρώτο Δ.Σ. του Θεραπευτηρίου. Το Νοσοκομείο
άρχισε τη λειτουργία του στις 16 Απριλίου 1884. Η
πρώτη εισαγωγή καταγράφηκε την ίδια ημέρα στη
Χειρουργική Κλινική ενώ, ο πρώτος θάνατος σημειώθηκε στις 4 Ιουλίου 1884 και αφορούσε μια κοπέλα
δεκαεπτά ετών που απεβίωσε, μετά από νοσηλεία 75
ημερών, στην Παθολογική Κλινική. Το 1886, με δωρεά
του ευεργέτη Ανδρέα Συγγρού, ανεγέρθη απομονωτήριο για τους πάσχοντες από λοιμώδη νοσήματα.
Έως τα τέλη του 19ου αιώνα, οι δωρεές των ευεργετών
βοήθησαν στην περάτωση έργων όπως το Α΄ Χειρουργείο (1888), ο Οίκος Αδελφών Νοσοκόμων (1897),
το Εργαστήριο Χημείας (1897) καθώς και η αγορά
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μηχανήματος ακτινών Röntgen (1897). Με την αλλαγή
του αιώνα, θα συσταθούν το 1903 το Παθολογικό, το
Χειρουργικό και το Γυναικολογικό Εξωτερικό Ιατρείο.
Λίγο πριν την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου θα
θεμελιωθεί και περατωθεί η Νέα Πτέρυγα του Νοσοκομείου (Εικόνα 1).1-6

Εικόνα 1

Το κεντρικό κτήριο του Ευαγγελισμού (1916-1929)

Μετά το τέλος του πολέμου θα συνεχιστούν οι προσθήκες στο Νοσοκομείο ενώ, η Νέα Πτέρυγα θα αποκτήσει επτά ορόφους και το 1958 θα ονομασθεί
«Πτέρυγα ΑΧΕΠΑ» προς τιμή των ομογενών που συνέδραμαν στο μεγαλύτερο μέρος των εξόδων κατασκευής. Το 1974, ο εφοπλιστής Ιωάννης Διαμαντής
Πατέρας θα συνδράμει για την ανέγερση νέας πτέρυγας προς τη νοσηλεία των ναυτικών, ενώ με τις συμπληρωματικές δαπάνες του κράτους, το Νοσοκομείο
απέκτησε πλέον δύναμη 944 κλινών. Από το 1983,
έτος κατά το οποίο εισήχθη το νοσοκομείο στο Ε.Σ.Υ.,
ο Ευαγγελισμός συνεχίζει το μεγάλο του θεραπευτικό
και επιστημονικό έργο και την προσφορά του στην ελληνική κοινωνία. Από τις μεγάλες διακρίσεις του Ευαγγελισμού ξεχωρίζουν, η τιμητική βράβευση από την
American Hospital Association, το 1958, και η απονομή στο Νοσοκομείο του χρυσού μεταλλίου της Ακαδημίας Αθηνών, το 1984.1,4

Σύντομη ιστορία του Μικροβιολογικού
Εργαστηρίου κατά τους προπολεμικούς
χρόνους
Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου το Νοσοκομείο
διέθετε αρκετές Κλινικές (5 Παθολογικές, 3 Χειρουργικές), Εξωτερικά Ιατρεία (3 Παθολογικά, Χειρουργικό,
Οφθαλμολογικό, Ωτορινολαρυγγολογικό, Νευρολογικό,
Γυναικολογικό, Ουρολογικό, Δερματολογικό και Αφροδισιολογικό, Παιδιατρικό, Οδοντιατρικό, 4 Αντιφυματικά,
Αντιλυσσικό) και Εργαστήρια (Μικροβιολογικό, Ακτινο-

λογικό, Παθολογοανατομικό). Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο ιδρύθηκε το 1900, αλλά θα χρειαστούν
πολλά χρόνια έως ότου οριστικοποιηθεί η δομή και η
μορφή του. Λίγα χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Μικροβιολογικό Εργαστήριο θα αποτελέσει μέρος του
ενιαίου «Επιστημονικού Εργαστηρίου» του Νοσοκομείου. Το 1915 ωστόσο, το κεντρικό «Επιστημονικό
Εργαστήριο» θα χωρισθεί στα τρία αυτοτελή εργαστήρια, Χημικό, Μικροβιολογικό και Παθολογοανατομικό.
Την περίοδο 1922-23, το Μικροβιολογικό Εργαστήριο
αναφέρεται ως «Εργαστήριο Δελιβάνη-Καββαδία»,
χωρίς όμως να διευκρινίζονται άλλες λεπτομέρειες.
Το 1923, το Μικροβιολογικό Εργαστήριο θα αποτελεί
ένα ανεξάρτητο εργαστήριο το οποίο επιφορτίζεται
και τις βιοχημικές εξετάσεις. Έως το 1929, το Εργαστήριο
θα φέρει τον τίτλο «Εργαστήριο Μικροβιολογικών και
Βιολογικών Ερευνών». Το 1931, θα επέλθει η διαίρεση
του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου σε Βιοχημικό και
Μικροβιολογικό Εργαστήριο. Κατά το ίδιο έτος, η διοίκηση του Νοσοκομείου προχώρησε στην ίδρυση
«Πρόχειρων Εργαστηρίων» σε κάθε μια Παθολογική
Κλινική για τις αναλύσεις του αίματος και των ούρων.
Πριν τελειώσει όμως το έτος, η διοίκηση θα επιφέρει
άλλη μια οργανωτική αλλαγή η οποία κατέστησε την
Μικροβιολογία πυλώνα της εργαστηριακής διαγνωστικής. Έτσι, το 1931, το Εργαστήριο θα χωριστεί σε
τρεις μονάδες: το Μικροβιολογικό-Ορολογικό Εργαστήριο, το Αιματολογικό Εργαστήριο και το Αντιλυσσικό
Ιατρείο. Ο διαχωρισμός αυτός ήταν η απαρχή της δημιουργίας ενός σύγχρονου, με τα δεδομένα της εποχής,
εργαστηρίου. Ταυτόχρονα, σημειώθηκε μια σειρά χωροταξικών αλλαγών που βελτίωσε τη μορφή του Εργαστηρίου. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν ιδιαίτεροι χώροι για την παραλαβή των δειγμάτων, τη
γραμματεία και το μητρώο, αλλά και «χώρος μελέτης
των στατιστικών δεδομένων». Σημαντικό επίσης θεωρείται ότι το Εργαστήριο απέκτησε δικό του χώρο αιμοληψίας, ιδιαίτερο χώρο για τις ορολογικές εξετάσεις,
αλλά και δύο ξεχωριστά δωμάτια, ένα για την παρασκευή των θρεπτικών καλλιεργητικών υλικών και ένα
για τα μολυσματικά υλικά και την αποστείρωση. Σχετικά
με τις ορολογικές εξετάσεις, όπως αναφέρεται στα
πεπραγμένα, με την απόκτηση του ειδικού δωματίου
«απομακρύνθηκαν αι λεπτότεραι ορολογικαί εξετάσεις
εκ του κοινού εργαστηρίου».

Τα Πεπραγμένα του Μικροβιολογικού
Εργαστηρίου
Η περίοδος μελέτης της ιστορίας του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου καλύπτει κυρίως την περίοδο 19241940, διάστημα κατά το οποίο είναι πλήρεις οι πηγές
των «Έκθεσεων των Πεπραγμένων του Θεραπευτηρίου
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ο Ευαγγελισμός, του Νοσοκομείου Γ. Σταύρου και Γ.
Φουγκ και του Ταμείου Συντάξεων του Προσωπικού».7-17
Τα πεπραγμένα αυτά αποτελούσαν τις ετήσιες αναφορές και λογοδοσίες των διευθυντών των Κλινικών, των
Ιατρείων και των Εργαστηρίων του Νοσοκομείου, τα
οποία εκτός των επιστημονικών αναφορών, ήταν εμπλουτισμένα και με αναλυτικά οικονομικά δεδομένα.
Αξίζει να αναφερθεί ότι στις εκδόσεις αυτές ήταν
πάγια η τακτική να αναφέρονται, εκτός των δεδομένων του προηγούμενου έτους, και εκείνα των προηγούμενων τριών ετών, γεγονός που βοηθούσε στην
συγκριτική μελέτη των στοιχείων.
Το προσωπικό του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Κεντρικά πρόσωπα, στην υπό μελέτη περίοδο, αποτέλεσαν οι διευθυντές Κ. Κυριαζίδης και Πλ. Παπαμάρκου. Από τις εκθέσεις των πεπραγμένων είμαστε σε
θέση να γνωρίζουμε τη σύνθεση και τον αριθμό του
προσωπικού, τα οποία παρουσίαζαν συχνά αυξομειώσεις και αλλαγές συνεργατών. Σύμφωνα με την οργάνωση του Εργαστηρίου, τον Διευθυντή πλαισίωναν
Επιμελητές, Βοηθοί Ιατροί, Υποβοηθοί Ιατροί, Παρασκευαστές και Χημικοί (Πίνακας 1).7-17 Σύμφωνα με τα
πεπραγμένα, το ωράριο εργασίας ήταν 9.00 π.μ.-17.00
μ.μ., και κάθε βράδυ το Εργαστήριο εφημέρευε με δύο
βάρδιες.
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Το διαγνωστικό έργο του Μικροβιολογικού
Εργαστηρίου
Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο κάλυπτε τις ανάγκες
των πέντε Παθολογικών και των τριών Χειρουργικών

Πίνακας 2

Εξετάσεις που διενεργούνταν στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο την εποχή του Μεσοπολέμου

Δείγματα/Εξετάσεις

• Αιμοκαλλιέργειες

• Εξετάσεις αίματος

• Εξετάσεις ούρων

• Εξετάσεις πύου
(μικροσκοπική εξέταση, γενική εξέταση
μετά καλλιέργειας, εξέταση πύου για
ακτινομύκητα και σπορότριχο)

• Εξετάσεις παθολογικών υγρών (πλευριτικό,
ασκιτικό, αρθρικό, ΕΝΥ, παγκρεατικό, χολή)
• Εξέταση γαστρεντερικού σωλήνα (κόπρανα,
θρυψίνη, λίπος, βακτήρια Koch, αμοιβάδες)
• Εκκρίματα φάρυγγα και πτυέλων

• Γεννητικά όργανα (Έκκριμα γονόκοκκου)

• Χημική εξέταση τροφίμων (εξέταση γάλακτος,
βουτύρου, ελαίου, καφέ)

•

Κλινικών του Νοσοκομείου. Ταυτόχρονα, λάμβανε
δείγματα από το Αντιφυματικό Ιατρείο, αλλά και από
το Ιατρείο Αφροδισίων & Δερματικών Νοσημάτων.
Όπως αναφέρθηκε, τμήμα του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου αποτελούσε και το Αντιλυσσικό Ιατρείο.
Επιπλέον, το Μικροβιολογικό Εργαστήριο εξυπηρετούσε εξωτερικούς ασθενείς ή υγιή άτομα, που προσέρχονταν στο Εργαστήριο για την διενέργεια
διαφόρων εξετάσεων, κυρίως όμως για αυτές που σχετίζονταν με τη φυματίωση και τη σύφιλη. Στο Εργαστήριο πραγματοποιούνταν εξετάσεις ρουτίνας, αλλά
και πλήθος εξειδικευμένων δοκιμασιών (Πίνακας 2).
Από τα πεπραγμένα του Εργαστηρίου φαίνεται ότι
από την εποχή της αναδιοργάνωσής του εμφάνιζε
σταθερή αύξηση του αριθμού των εξετάσεων που διενεργούσε ετησίως, έως το 1937. Η μείωση του απόλυτου αριθμού εξετάσεων μετά το 1937, οφείλεται στο
γεγονός ότι οι Παθολογικές και οι Χειρουργικές Κλινικές ανέλαβαν τις εξετάσεις ανίχνευσης λευκώματος
στα ούρα. Όπως ανέφερε στα πεπραγμένα της η Α΄
Χειρουργική «Ευχής έργον θα ήτο όπως και αι άλλαι κλινικαί του Θεραπευτηρίου αναλάβουν τας απλάς εξετάσεις ούρων αι οποίαι άλλωστε δεν προϋποθέτουν ειδικάς
γνώσεις Βιοχημείας». (Εικόνα 3)
Αναφορικά με τις καλλιέργειες οι πηγές αποκάλυψαν ένα ενδιαφέρον εύρημα. Όπως φαίνεται στον
ακόλουθο πίνακα, οι καλλιέργειες ούρων άρχισαν να
εμφανίζονται ως διαγνωστικό εργαλείο στις αρχές της
δεκαετίας του 1930. Ταυτόχρονα, φαίνεται να τελειώνει η εποχή όπου το πύο αποτελούσε σημαντικό
υλικό σε μια διάγνωση, ενώ οι αιμοκαλλιέργειες απο-
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Ορολογικές και λοιπές Δοκιμασίες

• Αντίδραση Widal

• Αντίδραση Weil-Felix

• Αντίδραση Wasserman

• Ανίχνευση βρουκέλλας (Μελιταίου πυρετού)
• Ανίχνευση πλασμωδίων Laveran
• Δερματοαντίδραση Pirquet
• Δερματοαντίδραση Casoni

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (1900-1940)
Πίνακας 1

Έτος

1927-30

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

Μεταβολές προσωπικού Μικροβιολογικού Εργαστηρίου (1927-1939)

Προσωπικό

Διευθυντής: Κ. Κυριαζίδης
Επιμελητής: Δ. Κουρούκλης
Βοηθοί: Π. Σκλέπα, Σ. Μάνου, Ε. Ζορμπάνος
Υποβοηθοί/χημικοί/παρασκευαστές: Γ. Βάρβογλης, Α. Παπαθεοδωροπούλου

Διευθυντής: Π. Παπαμάρκου
Επιμελητής: Δ. Κουρούκλης
Βοηθοί: Ν. Χουρμουζιάδου, Α. Δαμοπούλου, Π. Σκλέπα, Α.Κόντη (Γραφείο Rockefeller Foundation,
Υγειονομική Σχολή)
Υποβοηθοί/χημικοί/παρασκευαστές: Γ. Βάρβογλης, Α. Παπαθεοδωροπούλου, Κ. Καλοπούλου, Β. Περπεροπούλου,
Α. Κουτσούρη (τελειόφοιτος)
Διευθυντής: Π. Παπαμάρκου
Επιμελητής: Δ. Κουρούκλης
Βοηθοί: Ν. Χουρμουζιάδου, Α. Δαμοπούλου, Π. Σκλέπα, Α. Σιδέρη, Ν. Αντύπας, Α.Κόντη
Υποβοηθοί/χημικοί/παρασκευαστές: Γ. Βάρβογλης, Α. Παπαθεοδωροπούλου, Κ. Καλοπούλου, Β. Περπεροπούλου
Διευθυντής: Π. Παπαμάρκου
Επιμελητής: Δ. Κουρούκλης
Βοηθοί: Ν. Αντύπας, Ν. Χουρμουζιάδου, Π. Σκλέπα, Γ. Μάγος, Α. Βουρέκα, Θ. Τριανταφυλλίδου, Σ. Σταμπουλής,
Π. Βερνάρδος
Υποβοηθοί/χημικοί/παρασκευαστές: Ρ. Κοντογιάννης
Διευθυντής: Π. Παπαμάρκου
Επιμελητής: Δ. Κουρούκλης
Βοηθοί: Π. Σκλέπα, Θ. Τριανταφυλλίδου,Ν. Αντύπας, Σ. Πονηρός, Ν. Λάμπρου, Σ. Σταμπουλής
Υποβοηθοί/χημικοί/παρασκευαστές: Χ. Ζούμπος, Α. Ευγενίδης, Α. Απολλωνιάδου, Ε. Λειβαδά, Α. Κανελλάκης,
Γ. Πελεκόπουλος, Σ. Λαζαράτος
Διευθυντής: Π. Παπαμάρκου
Επιμελητής: Δ. Κουρούκλης
Βοηθοί: Π. Σκλέπα, Ν. Λάμπρου, Ε. Λειβαδά
Υποβοηθοί/χημικοί/παρασκευαστές: Ι. Πεντάρης, Γ. Σκούφος, Κ. Βάλλα, Α. Νεστορίδου, Ν. Παγουμιτζής,
Ι. Γουνιτσιώτης (Στρ.Ιατρός)

Διευθυντής: Π. Παπαμάρκου
Επιμελητής: Δ. Κουρούκλης
Βοηθοί: Π. Σκλέπα, Ε. Λειβαδά , Κ. Βάλλα, Ι. Πεντάρης, Γ. Σκούφος
Υποβοηθοί/χημικοί/παρασκευαστές: Α. Γραικούση, Ν. Καρυτσιώτη, Ρ. Μαρνέρη, Ν. Παγουμιτζής,
Λ. Νεστορίδου (Γραφείο Rockefeller Foundation, Υγειονομική Σχολή)

Διευθυντής: Π. Παπαμάρκου
Επιμελητής: Δ. Κουρούκλης
Βοηθοί: Π. Σκλέπα, Κ. Βάλλα, Ι. Πεντάρης, Λ. Φωτόπουλος, Ν. Καρυτσιώτη, Ε. Παπαχρήστου, Ε. Νικολαΐδου
Υποβοηθοί/χημικοί/παρασκευαστές: Ε. Τζανίδου, Ε. Μαντέλος, Μ. Δήμου, Α. Σολδάτου, Ζ. Πατάκου,
Μ. Μπαρμπαρέσος, Γ. Καρμαδάκης, Δ. Μαρινάκης, Χ. Οικονομάκης,
Π. Παπασταμάτης (Στρ.Ιατρός)

Διευθυντής: Π. Παπαμάρκου
Επιμελητής: Δ. Κουρούκλης
Βοηθοί: Π. Σκλέπα, Ι. Πεντάρης, Λ. Φωτόπουλος, Ν. Τουλιάτου, Ν. Καρυτσιώτη, Η. Αθανασιάδου,
Π. Παπαδοπούλου
Υποβοηθοί/χημικοί/παρασκευαστές: Φ. Λεβαντή, Β. Χαραλαμποπούλου, Δ. Βαλλίδου, Δ. Παπαχρήστου,
Ι. Καμαράτος, Ν. Μιχάλαρος, Σάββας, Φωτεινός, Χρυσοχοϊδου,
Παπαγεωργίου, Αλαφούζος, Β. Αιλιανού, Χ. Ρομπόκος (Στρ.Ιατρός)

Διευθυντής: Π. Παπαμάρκου
Επιμελητής: Δ. Κουρούκλης
Βοηθοί: Π. Σκλέπα, Ι. Πεντάρης, Λ. Φωτόπουλος, Ν. Τουλιάτου, Κ. Στεργίου, Β. Αιλιανού, Π. Παπαδοπούλου
Υποβοηθοί/χημικοί/παρασκευαστές: Α. Παπαγεωργίου, Α. Μπινοπούλου, Α. Φραγκοπούλου, Μ. Πόγορη,
Ε. Λαδίκα, Μ. Στελλεκάτου, Π. Μπόμπος, Χ. Πετρονικόλας,
Γ. Μαραγκός, Δ. Κάλφας, Κ. Παπαστεργίου, Η. Ελευθερουδάκης
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δεικνύονταν ως μια σταθερά πολύτιμη εξέταση στο
πέρασμα των ετών (Πίνακας 4). Αναφορικά με τους μικροοργανισμούς που απομονώνονταν στο Εργαστήριο, κατά σειρά συχνότητας, ήταν οι Staphylococcus
aureus, Salmonella typhi και Streptococcus pyogenes,
ενώ στα παράσιτα το πιο συχνό εύρημα ήταν οι τριχίουροι. (Εικόνες 5 & 6)
Η εργαστηριακή διάγνωση της περιόδου ήταν προσανατολισμένη σε συγκεκριμένες ασθένειες που απασχολούσαν τις υγειονομικές υπηρεσίες όλου του
κόσμου και τα ευρήματα μπορούν να γίνουν κατανοητά σε σχέση με το νοσολογικό φάσμα της Ελλάδας
του Μεσοπολέμου. Οι ασθένειες οι οποίες κυρίως
απασχολούσαν την ιατρική κοινότητα της περιόδου
ήταν η ελονοσία, η φυματίωση, η σύφιλη και ο τυφοΕικόνα 3

Αριθμός εξετάσεων
που διενεργηθήκαν
στο Εργαστήριο
Μικροβιολογίας
(1927-1939)

40

Εικόνα 4

Ποσοστά (%)
καλλιεργειών
(αίματος, πύου,
ούρων) που
διενεργήθηκαν στο
Μικροβιολογικό
Εργαστήριο
(1924-1939)
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ειδής πυρετός. Έτσι, τα νοσήματα αυτά κατείχαν ιδιαίτερη θέση στα πεπραγμένα του Εργαστηρίου. Η ελονοσία ήταν μια ενδημική νόσος στην Ελλάδα, ενώ και
μέσα στην πρωτεύουσα υπήρχαν πολλές «ελονοσογενείς» συνοικίες. Όπως αναφέρουν τα πεπραγμένα «η
ελονοσία ενδημεί εν Αθήναις, εμφανίζεται δε σχεδόν εις
όλα τας συνοικίας με επιδημική τάσιν κατά ΑύγουστονΣεπτέμβριον-Οκτώβριον. Αναφορικώς προς την επικρατούσαν τεχνικήν εξητάζοντο πάντοτε παχείαι σταγόνες
και εξ αυτών είχομεν τα περισσότερα θετικά αποτελέσματα». Τα θετικά αποτελέσματα πράγματι παρουσίαζαν ιδιαίτερη αύξηση κατά τους προαναφερόμενους
μήνες όπως αποτυπώνονταν στους πίνακες και στα
διαγράμματα των πεπραγμένων. (Εικόνες 7 & 8) Το
προσωπικό του Εργαστηρίου όμως δεν επαναπαυό-

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (1900-1940)

Εικόνα 5

Ποσοστά (%) των βακτηρίων που απομονώθηκαν στο σύνολο των θετικών αιμοκαλλιεργειών του
Μικροβιολογικού Εργαστηρίου κατά την περίοδο 1913-1937 (Σημ. Έχει διατηρηθεί η ονοματολογία
των πεπραγμένων)
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Εικόνα 6

Ποσοστά (%) παρασίτων επί των θετικών εξετάσεων (1931-1936)

ταν στην απλή εργαστηριακή επιβεβαίωση της ελονοσίας, αλλά προχωρούσε και στην επιδημιολογική μελέτη των κρουσμάτων συντάσσοντας χάρτες της
Αθήνας όπου σημειώνονταν οι κατοικίες των κρουσμάτων, όχι μόνο της ελονοσίας αλλά και του τυφοειδούς πυρετού. Εντυπωσιακό είναι το εύρημα των
εργαστηριακώς επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στις

κεντρικότερες συνοικίες της πρωτεύουσας (Εικόνα 9).
Μια άλλη μάστιγα του Μεσοπολέμου παγκοσμίως
ήταν η σύφιλη, και η Ελλάδα δεν αποτέλεσε εξαίρεση.
Στα αρχεία του Εργαστηρίου φαίνεται ένας σταθερά
υψηλός αριθμός αντιδράσεων Wasserman που διενεργούνταν ετησίως, αλλά όπως ήταν γνωστό εκείνη
την εποχή, η μέθοδος έδινε πολλά ψευδώς θετικά
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Εικόνα 7

Διακύμανση εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ελονοσίας ανά μήνα και έτος.
(Εκ των πεπραγμένων του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου)
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Εικόνα 8

Συνολικός αριθμός εξετάσεων για ελονοσία και αριθμός θετικών αποτελεσμάτων (1931-1939)

αποτελέσματα (Εικόνα 10). Αιτία ήταν η διασταυρούμενη αντίδραση με τα Plasmodium spp. και Mycobacterium tuberculosis.18 Για το λόγο αυτό, στο εργαστήριο
γινόταν διασταύρωση του αποτελέσματος με την αντίδραση Sachs-Georgi. Όπως αναφέρουν τα πεπραγμένα, η συμφωνία των θετικών ευρημάτων των δύο
αντιδράσεων ανερχόταν σε ποσοστό έως και 97%. Παράλληλα, στο Εργαστήριο αποφασίσθηκε η παρα-
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σκευή ιδίων αντιγόνων όχι μόνο για λόγους οικονομίας, αλλά και γιατί είχαν εντοπιστεί διάφορα προβλήματα στα αντιγόνα που εισάγονταν από το εξωτερικό:
«τόσον δια της Wasserman όσον και δια της Sachs-Georgi επήλθε σταθερότης των αποτελεσμάτων και σημαντική οικονομία χρήματος. Η πείρα απέδειξεν ότι αντιγόνα
του εξωτερικού προερχόμενα δεν έδιδον πάντοτε σαφή
αποτελέσματα».
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Εικόνα 9

Χάρτης της Αθήνας με τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα ελονοσίας (κόκκινα αστέρια) και τυφοειδούς
πυρετού (μπλε αστέρια). (Εκ των πεπραγμένων του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου)

Στο θέμα της φυματίωσης, το Εργαστήριο συνεργαζόταν στενά με το Αντιφυματικό Ιατρείο και το Ακτινολογικό Εργαστήριο. Σε μια εποχή βέβαια όπου
μεσουρανούσε η μεγάλη πλάνη της σανατοριακής θεραπείας, η μικροβιολογική επιβεβαίωση που έθετε το
Εργαστήριο, οριστικοποιούσε την παραπομπή των
ασθενών στο σανατόριο της Πάρνηθας, το οποίο
ανήκε στον Ευαγγελισμό (Εικόνα 11).
Εκτός των πιο συχνών ασθενειών που αναφέρθηκαν, εκείνη την εποχή ενδημικό χαρακτήρα στην
Αθήνα φαίνεται ότι είχαν ο μελιταίος πυρετός και η λεϊσμανίαση. Σύμφωνα με τα θετικά αποτελέσματα του
Εργαστηρίου, αλλά και τα δημογραφικά στοιχεία των
ασθενών, τα κρούσματα διασπείρονταν σε όλη την
Αττική, κυρίως όμως στους συνοικίες πέρα από τον
πυκνό οικιστικό ιστό της πόλης αλλά και σε περιοχές
της Αττικής με έντονο κτηνοτροφικό χαρακτήρα.
Σχετικά με το Αιματολογικό Εργαστήριο, όπως αναφέρθηκε, αποτελούσε τμήμα του Μικροβιολογικού
Εργαστηρίου. Αξίζει να αναφερθεί ότι από το 1934, το
Εργαστήριο ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική, θα
εγκαταλείψει την ανίχνευση των ομάδων αίματος, με
την κατά Moss διαβάθμιση, και θα εισάγει τις ομάδες

του Landsteiner, δηλαδή το γνωστό σύστημα των
ομάδων αίματος Α,Β,ΑΒ,Ο. Από την εποχή της ανακάλυψής τους το 1901, οι ομάδες του Landsteiner δεν
είχαν καταφέρει για δεκαετίες να εκτοπίσουν τις αντίστοιχες του Moss. Η αναγνώριση του Landsteiner και
η βράβευσή του με το βραβείο Nobel το 1930, θα αρχίσει να πείθει την παγκόσμια ιατρική κοινότητα για
την χρησιμότητα της νέας ταξινόμησης. Παρόλα αυτά
δεν μπορούσαν τόσο εύκολα να απομακρυνθούν από
την καθημερινή κλινική πράξη οι ομάδες του Moss.
Ενδεικτικό είναι το σχόλιο στα πεπραγμένα του εργαστηρίου ότι, παρά την εισαγωγή των ομάδων του
Landsteiner, «…δεν προχωρήσαμεν εις την διεθνή ονοματολογία 0-Α-Β-ΑΒ διότι οι κλινικοί προς το παρόν είναι
περισσότερον προσαρμοσμένοι εις την κατά Moss διάβάθμισιν».
Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που αναδεικνύουν
οι πηγές είναι το θέμα των λευχαιμιών, των οποίων τη
διάγνωση είχε αναλάβει το Εργαστήριο. Σύμφωνα με
τα εργαστηριακά ευρήματα των αιματολογικών κακοηθειών φαίνεται ότι, ο ελληνικός πληθυσμός του
Μεσοπολέμου έπασχε περισσότερο από μυελογενείς
λευχαιμίες σε σχέση με τις λεμφογενείς. Επίσης, στη
δεκαετία του 1930 άρχισαν να εμφανίζονται στα ευρήματα του Εργαστηρίου μία με δύο περιπτώσεις κακοήθους αναιμίας Biermer κάθε χρόνο. Κατά την
προηγούμενη δεκαετία δεν είχε ανιχνευθεί ποτέ πριν
αυτή η νοσολογική οντότητα, κάτι που αναγράφεται
και στα πεπραγμένα: «Το γεγονός ότι ουδέποτε εύρομεν
την νόσο του Biermer μεταξύ των πολλών μας αιματολογικών εξετάσεων δεικνύει ότι η πρωτοπαθής κακοήθης
αναιμία είναι σπάνια νόσος παρ’ ημίν». Με τα έως τώρα
γνωστά δεδομένα φαίνεται ότι, το Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Ευαγγελισμού ήταν το πρώτο Ελληνικό
μικροβιολογικό εργαστήριο το οποίο εντόπισε για
πρώτη φορά την αναιμία Biermer στην Ελλάδα, μια
αναιμία που έως τότε ήταν για τους Έλληνες ιατρούς
απλά μια βιβλιογραφική αναφορά.
Τέλος, αναφορικά με το Αντιλυσσικό Ιατρείο, αυτό
συστάθηκε το 1931 και αποτέλεσε ένα ιδιαίτερο και
εξειδικευμένο ιατρείο για «άτομα δηχθέντα υπό λυσσώντων κύνων». Σύμφωνα με τα πεπραγμένα του Ιατρείου, κατά την περίοδο 1931-1938 δεν σημειώθηκε
κανένας θάνατος από λύσσα αλλά και κανένα άτομο
από τα συνολικά 537 άτομα που εμβολιάσθηκαν δεν
παρουσίασε κάποια επιπλοκή. Στο Αντιλυσσικό Ιατρείο χρησιμοποιήθηκαν δύο είδη εμβολίων, το εύχρηστο εμβόλιο Högyes-Phillips (χορήγηση per os) και
το επώδυνα ενέσιμο εμβόλιο Semple.19
Το επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο
του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Το Εργαστήριο συμμετείχε ενεργά στις εκπαιδευτικές
δραστηριότητες του Ευαγγελισμού. Οι διευθυντές δί-
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Εικόνα 10

Συνολικός αριθμός αντιδράσεων Wasserman/ Sachs-Georgi που διενεργήθηκαν στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο και
αριθμός θετικών αποτελεσμάτων με αντιδράσεις (1931-1939)

44

Εικόνα 11

Συνολικός αριθμός εξετάσεων για φυματίωση και αριθμός θετικών αποτελεσμάτων (1931-1936
και 1938)

δασκαν το μάθημα «Υγιεινή και Μικροβιολογία» στον
Οίκο των Αδελφών Νοσοκόμων, ενώ προς το τέλος
της δεκαετίας του 1930 συμμετείχαν στις διαλέξεις της
Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας με κύριο θέμα αυτό
της λύσσας. Όπως αναφέρουν τα πεπραγμένα, πραγματοποιούνταν «σειρά μαθημάτων μετά προβολών φωτεινών εικόνων περί λοιμωδών νόσων και του τρόπου
νοσηλείας αυτών». Είναι βέβαια γνωστό ότι ο Ευαγγε-
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λισμός, μαζί με το Στρατιωτικό Νοσοκομείο (Μακρυγιάννη), αρνούνταν σταθερά για δεκαετίες να ικανοποιήσουν το αίτημα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών να
δεχθεί φοιτητές για εξάσκηση στις κλινικές και στα εργαστήρια. Έτσι, το Εργαστήριο, σύμφωνα με τα πεπραγμένα, διοργάνωνε φροντιστήρια με δίδακτρα
μόνο για τους ειδικευμένους μικροβιολόγους. Φαίνεται ότι τα φροντιστήρια αυτά είχαν ιδιαίτερη ζήτηση
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αν κρίνουμε από την οικονομική λογοδοσία του Εργαστηρίου και τη σταθερή αύξηση των εσόδων από τα δίδακτρα κάθε χρόνο. Μάλιστα, το 1932, εκπαιδεύτηκαν
στα φροντιστήριά του είκοσι στρατιωτικοί ιατροί σε θέματα λοιμωδών νοσημάτων. Αξίζει επίσης να σημειωθεί
ότι το Εργαστήριο είχε οργανώσει σειρά διαλέξεων και
για το ευρύ κοινό μεταφέροντας εκλαϊκευμένες γνώσεις μικροβιολογίας στους πολίτες της Αθήνας.
Εκτός από την εκπαιδευτική προσφορά, το ιατρικό
προσωπικό δεν αμέλησε και την έκδοση επιστημονικών
δημοσιεύσεων. Η θεματολογία των εργασιών αφορούσε κυρίως θέματα που προέκυπταν από τα ευρήματα του εργαστηρίου και αφορούσαν την ελληνική
μικροβιολογική εμπειρία σε νοσήματα που απασχολούσαν όλη την επιστημονική κοινότητα του Μεσοπολέμου. Ενδεικτικό του επιπέδου των εργασιών είναι το
γεγονός ότι δημοσιεύθηκαν στα διάσημα περιοδικά της
εποχής Paris Medical, Medical Bulletin, Deutsche Medinizinische Wochenschrieft και Archiv für Tropehnygiene.
Η οικονομική συνεισφορά του Εργαστηρίου
στα έσοδα του νοσοκομείου
Η περίοδος που μελετάται συμπίπτει με την εποχή της
προσπάθειας της υγειονομικής αναδιοργάνωσης της
Ελλάδας. Έως τότε επικρατούσε μια διαστρεβλωμένη
άποψη για την παροχή υπηρεσιών υγείας από το κράτος, σύμφωνα με την οποία το κράτος ήταν περισσότερο πάροχος φιλανθρωπίας, ενώ οι δαπάνες για την
υγεία δεν ήταν στις προτεραιότητες των κρατικών
προϋπολογισμών. Το κενό της αδυναμίας του κράτους
να παρέχει νοσηλευτική κάλυψη κάλυπταν ουσιαστικά διάφορα θεραπευτήρια φιλανθρωπικών οργα-

Εικόνα 12

νώσεων, αφού ο αριθμός των κλινών στα δημόσια νοσοκομεία και σε αυτά του πανεπιστημίου, ήταν απελπιστικά μικρός. Ανάμεσα στα θεραπευτήρια που
παρείχαν νοσηλεία ξεχωρίζει ο Ευαγγελισμός με το
πλούσιο φιλανθρωπικό του έργο. Η οικονομική ύφεση
του Μεσοπολέμου, αλλά και έλευση των προσφύγων
μετά την Μικρασιατική Καταστροφή, πολλαπλασίασαν τις απαιτήσεις της νοσηλείας απόρων ασθενών. Η
δωρεάν νοσηλεία ήταν μια από τις αρχές του Ευαγγελισμού και αυτό ήταν εφικτό λόγω των υψηλών νοσηλίων της Α΄ θέσης και των πλουσιοπάροχων δωρεών
προς το Νοσοκομείο.
Στα πεπραγμένα οι λογοδοσίες των κλινικών και
των εργαστηρίων αποδεικνύουν ότι τα έσοδα ήταν
ελάχιστα σε σχέση με τα έξοδα. Παραδοσιακά, τα
έσοδα των παθολογικών και των χειρουργικών κλινικών υπερτερούσαν έναντι αυτών των εργαστηρίων,
αλλά οι αριθμοί ενισχύουν την διαπίστωση ότι ο Ευαγγελισμός στηριζόταν ουσιαστικά στις δωρεές και στις
προσόδους του από τα πολλά ακίνητα που διέθετε το
Νοσοκομείο. Τα οικονομικά του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου μπορεί να αύξαναν κάθε χρόνο εντούτοις
τα έξοδα ήταν εκπληκτικά υψηλά. Η παρασκευή στο
Εργαστήριο των θρεπτικών καλλιεργητικών υλικών,
αλλά και των αντιγόνων που χρησιμοποιούνταν σε
συγκεκριμένες εξετάσεις, βοήθησε αρκετά στη μείωση των εξόδων. Ουσιαστικά, τα έσοδα του Εργαστηρίου βασίζονταν στο κόστος των εξετάσεων των
εξωτερικών ασθενών και των διδάκτρων από τα
φροντιστήρια. Όσο για τα έξοδα, αυτά αφορούσαν
κυρίως τις μισθοδοσίες και τις παραγγελίες των αναλώσιμων υλικών (Εικόνα 12).

Διακύμανση εσόδων και εξόδων του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου (σε προπολεμικές δραχμές)
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Επίλογος
Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Ευαγγελισμού
αποτέλεσε ένα υπόδειγμα οργάνωσης εργαστηρίου
κατά την εποχή του Μεσοπολέμου. Η προσφορά του
ήταν πολυσχιδής, σε διαγνωστικό, επιστημονικό και
εκπαιδευτικό επίπεδο. Η θέση του Εργαστηρίου, του
μεγαλύτερου νοσοκομείου της Αθήνας, ήταν στο επίκεντρο του νοσολογικού φάσματος της εποχής και
ενεπλάκη σε όλες τις μεγάλες μάστιγες των λοιμωδών

νοσημάτων που ταλαιπωρούσαν τον ελληνικό πληθυσμό. Αν οι ιστορικές συγκυρίες ήταν διαφορετικές,
το Εργαστήριο θα μπορούσε να προσφέρει ακόμα
υψηλότερες υπηρεσίες, αλλά δυστυχώς συμπαρασύρθηκε, όπως όλο το Νοσοκομείο, στη δίνη της οικονομικής ύφεσης εκείνης της εποχής. Παρά τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο Ευαγγελισμός, το προσωπικό
του Εργαστηρίου επέδειξε ιδιαίτερο έργο, αφήνοντας
μια βαριά επιστημονική κληρονομιά στην ιστορία της
Ελληνικής Μικροβιολογίας.

Summary
History of Greek Microbiology Laboratories:
“Evangelismos” Hospital (1900-1940)
Constantinos Tsiamis, Georgia Vrioni, Kalliopi Theodoridou, Athanassios Tsakris
Department of Microbiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece
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The history of the Microbiology Department of Evangelismos Hospital during the period 19241940 is presented. The source of data was the archives of the Hospital (1924-1940). The Microbiology Department was established in 1900 but in 1931 was developed to a modern laboratory
with serological, haematological and antirabies laboratory sections. The Microbiology Department has faced all the challenges of infectious diseases as malaria, tuberculosis and syphilis. According to the laboratory data a great number of diagnostic assays were performed, and the
most common isolated microorganisms were Staphylococcus aureus, Salmonella typhi and Streptococcus pyogenes. For specific diagnoses Widal, Weil-Felix, Wasserman, Sachs-Georgi were used
as serological tests, and Pirquet and Casoni, as skin tests. The contribution of the Microbiology
Department to the diagnosis of severe infectious diseases as malaria, tuberculosis and syphilis
was very important for the identification and management of the patients.
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ERRATUM
Ο ρόλος των Ανθρώπινων Λευκοκυτταρικών Αντιγόνων (HLA – Human Leukocyte Antigens)
και των γενετικών τους πολυμορφισμών στην λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β.
Ευαγγελία Μυσερλή, Ασημίνα Φυλάκτου, Γεωργία Γκιούλα
Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 2016; 61 (4): 275-283.

• Σελίδα 30 να διαβαστεί «HLA-DRB1*11 και HLA-DRB1*12» αντί του «HLA DRB1*11, HLA-DRB1*12».
• Σελίδα 31 να διαβαστούν «B44-DR7-FC31 και B18-DRB1*0301-DQB1*0201» αντί «B44-DR7-FC31», και «B18DRB1*0301-DQB1*0201 και DRB1*0301, DRB1*04» αντί του «DRB1*0301 DRB1*04».
• Σελίδα 32 να διαβαστεί «ευρείας γονιδιωματικής συσχέτισης» αντί «γονιδιακής ανάλυσης – συσχέτισης».

Ερωτήσεις–απαντήσεις
1. Σε ποια από τις παρακάτω καταστάσεις το οστικό
κλάσμα της αλκαλικής φωσφατάσης είναι ελαττωμένο;

4. Ποιο από τα παρακάτω απαντάται συχνότερα σε
ασθενείς με φαρμακευτικό λύκο;

α)
β)
γ)
δ)
ε)

α)
β)
γ)
δ)
ε)

Μεταστατικός καρκίνος οστών
Νόσος Paget
Παιδιά κατά την ανάπτυξη
Θεραπεία με κορτιζόνη
Υπερπαραθυρεοειδισμός

Αντιπυρηνικά αντισώματα
Ρευματοειδής παράγοντας
Anti-ds-DNA αντισώματα
Αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα
Αντισώματα έναντι ιστονών

2. Παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην διατήρηση της φυσιολογικής τιμής της γλυκόζης στο αίμα
σε περίοδο νηστείας είναι οι κατωτέρω αναφερόμενοι, εκτός μιας εσφαλμένης αναφοράς:

5. Στην εξέταση μυελού των οστών ασθενούς ευρέθησαν, 15% βλαστικά κύτταρα, μείωση της ερυθράς
σειράς και των μεγακαρυοκυττάρων. Τι θα υποψιαστούμε ότι μπορεί να έχει ο ασθενής;

α)
β)
γ)
δ)

α)
β)
γ)
δ)

Λόγω της αύξησης της νεογλυκογένεσης
Λόγω της μείωσης της έκκρισης γλυκαγόνης
Λόγω της αύξησης της γλυκογονόλυσης
Λόγω της μείωσης της έκκρισης ινσουλίνης

MDS
Χρόνια ουδετεροφιλική λευχαιμία
Οξεία λευχαιμία
Κανένα από τα ανωτέρω

3. Με ποιους μηχανισμούς κυτταρικής ανοσίας καταστρέφονται τα ενδοκυττάρια μικρόβια;
α) Τα Τ-βοηθητικά λεμφοκύτταρα ενεργοποιούν τα
μακροφάγα για να καταστρέψουν τα φαγοκυτταρωμένα μικρόβια
β) Τα Τ-κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα καταστρέφουν
τα μολυσμένα κύτταρα
γ) Τα αντισώματα συνδέονται με αντιγονικά στοιχεία
των ενδοκυτταρίων μικροβίων και τα καταστρέφουν
δ) α+β
ε) α+β+γ
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Απαντήσεις στις ερωτήσεις του προηγούμενου τεύχους (61-4, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2016)
1. ε – 2. β – 3. γ – 4. γ – 5. β

Γεώργιος Αρσένης
Εργαστήριο Μικροβιολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Μ. Ασίας 75, 115 27 Αθήνα,
τηλ.: 210-7462132
fax: 210-7462210
e-mail: garsenis@med.uoa.gr

Επιμέλεια-Αλληλογραφία
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ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Οδηγίες προς τους συγγραφείς
Γενικά στοιχεία - Σκοπός του περιοδικού
Το Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας είναι η επίσημη τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Μικροβιολογικής
Εταιρείας, με σκοπό τη συνεχή εκπαίδευση των Βιοπαθολόγων, Κλινικών Μικροβιολόγων, αλλά και κάθε επιστήμονα που ασχολείται με την εργαστηριακή και κλινική ιατρική.
Κύρια επιδίωξη είναι η δημοσίευση μελετών στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα που αφορούν όλους τους τομείς
της Κλινικής Μικροβιολογίας (Βακτηριολογία, Παρασιτολογία, Μυκητολογία, Ιολογία), αλλά και τις λοιπές εξειδικεύσεις
της Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Εργαστηριακή ΑιματολογίαΑιμοδοσία, Ιατρική Βιοχημεία και Ανοσολογία).
Πρόσβαση στο περιοδικό
Η πρόσβαση στο περιοδικό γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο,
σε όλα τα μέλη της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρίας,
μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικής Μικροβιολογικής
Εταιρίας (www.hms.org.gr).
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Διαδικασία υποβολής προς δημοσίευση
Τα άρθρα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο www.hms.org.gr (Περιοδικό/Ηλεκτρονική Υποβολή Άρθρων). Χειρόγραφα που
παραλαμβάνονται με το ταχυδρομείο, ανεξάρτητα της
ύπαρξης ή όχι ηλεκτρονικού αρχείου, δεν θα λαμβάνονται
υπ’ όψιν. Το υποβαλλόμενο άρθρο θα πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή-δήλωση του υπεύθυνου συγγραφέα που
να βεβαιώνει ότι όλοι οι συγγραφείς έχουν διαβάσει και
συμφωνούν με την υποβολή του χειρογράφου και ότι το
άρθρο ή ένα σημαντικό μέρος αυτού δεν έχει δημοσιευθεί
ή υποβληθεί για δημοσίευση κάπου αλλού. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται κάθε σύγκρουση συμφερόντων όλων
των συγγραφέων. Κατά την παραλαβή, το άρθρο ελέγχεται
για την πληρότητα και στη συνέχεια αποστέλλεται απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα στον υπεύθυνο για αλληλογραφία συγγραφέα.
Είδη άρθρων προς δημοσίευση
Στο περιοδικό δημοσιεύονται οι παρακάτω κατηγορίες
άρθρων:
Ερευνητικές εργασίες: Περιέχουν αποτελέσματα εργαστηριακών, επιδημιολογικών ή κλινικών μελετών προοπτικού ή αναδρομικού χαρακτήρα που δημοσιεύονται για
πρώτη φορά. Η έκταση του κειμένου χωρίς τη βιβλιογραφία καλόν είναι να μην υπερβαίνει τις 5.000 λέξεις.
Βραχείες δημοσιεύσεις: Έχουν την γενική δομή των
ερευνητικών εργασιών, όμως έχουν μικρότερο μέγεθος
έως 1.800 λέξεις και έως 15 βιβλιογραφικές αναφορές.
Αφορούν μελέτες που δεν δικαιολογούν την έκταση μιας
πλήρους ερευνητικής εργασίας. Η Συντακτική Επιτροπή,
μετά από πρόταση των εκάστοτε κριτών, διατηρεί το δι-
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καίωμα να συστήσει στους συγγραφείς να μετατρέψουν
μια πλήρη ερευνητική εργασία σε βραχεία δημοσίευση,
εφόσον, κατά την κρίση τους, δεν δικαιολογείται η έκταση
που έχει δοθεί. Οι συγγραφείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν εργασίες που έχουν εξαρχής τη μορφή βραχειών δημοσιεύσεων.
Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Αποτελούν νέες ή πολύ
σπάνιες περιπτώσεις νοσημάτων, σπάνιες εκδηλώσεις,
εφαρμογή νέων διαγνωστικών κριτηρίων ή νέων θεραπευτικών μεθόδων. Η έκταση του κυρίως κειμένου να μην
υπερβαίνει τις 1.500 λέξεις και η βιβλιογραφία να μην
υπερβαίνει τις 15 παραπομπές.
Ανασκοπήσεις: Αναλύονται σύγχρονα ιατρικά θέματα,
στα οποία παρουσιάζονται οι πρόσφατες εξελίξεις ή αναφέρονται τα συμπεράσματα σειράς ερευνητικών μελετών
των συγγραφέων. Οι ανασκοπήσεις γράφονται από έναν
ή περισσότερους συγγραφείς, ανάλογα με τη θεματολογία
τους. Η έκταση του κυρίως κειμένου να μην υπερβαίνει
τις 10.000 λέξεις και η βιβλιογραφία τις 100 παραπομπές.
Επιστολές προς την Σύνταξη: Περιέχουν κρίσεις ή παρατηρήσεις για δημοσιευμένες μελέτες κ.λπ. Η έκτασή
τους να μην υπερβαίνει τις 500 λέξεις και η βιβλιογραφία
τις 5 αναφορές.
Άρθρα της Σύνταξης: Σύντομα άρθρα σχολιασμού ή
κρίσης επίκαιρων θεμάτων, τα οποία γράφονται μετά από
πρόσκληση της συντακτικής επιτροπής. Η έκτασή τους να
μην υπερβαίνει τις 1.000 λέξεις και η βιβλιογραφία τις 10
αναφορές.
Ορισμός συγγραφέα άρθρου
Ως συγγραφέας ενός άρθρου ορίζεται ένα άτομο που έχει
συνεισφέρει στον σχεδιασμό ή στην εκτέλεση της συγκεκριμένης έρευνας που παρουσιάζει το άρθρο, σύμφωνα
με τις οδηγίες της Διεθνούς Επιτροπής Συντακτών Ιατρικών
Περιοδικών (ICMJE):
[http://www.icmje.org/ethical_1author.html]. Το περιοδικό
θεωρεί όλους τους συγγραφείς, ανεξάρτητα της σειράς
τους, ως φέροντες εξίσου την πλήρη ευθύνη ενός άρθρου,
συμπεριλαμβανομένου και του ορισμού του τίτλου και
της σειράς των υπολοίπων συγγραφέων. Άτομα που παρεχώρησαν προς χρήση εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό, κλινικά ή πρότυπα στελέχη, αναλώσιμα ή αντιδραστήρια,
έδωσαν οικονομική βοήθεια μέσω δημόσιας ή ιδιωτικής
χρηματοδότησης, ή συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια, δεν
μπορούν να θεωρηθούν ότι πληρούν τα κριτήρια του συγγραφέα. Επίσης τα κριτήρια αυτά δεν πληρούν άτομα που
σχολίασαν, ή διόρθωσαν ή παρείχαν συμβουλές κατά τη
διαδικασία της συγγραφής μέρους ή όλου του άρθρου.
Αυτά τα άτομα μπορούν να αναφερθούν στο κεφάλαιο
των ευχαριστιών. Ομάδες εργασίας μπορεί να αναφερθούν
ως συγγραφείς, εφόσον όλα τα μέλη που αποτελούν την
ομάδα πληρούν τα κριτήρια που αναφέρθηκαν πιο πάνω.
Τέλος, αναφέρεται ρητά ότι ο τίτλος του συγγραφέα δεν

μπορεί να αποδοθεί «τιμής ένεκεν» λόγω θέσης. Τυχόν
διαφωνίες που ανακύψουν σχετικά με την απονομή του
τίτλου του συγγραφέα ή την σειρά των συγγραφέων σε
ένα άρθρο, θα σημαίνουν αυτόματα την αναστολή της
διαδικασίας κρίσης, έως ότου αυτά λυθούν, είτε από το
σύνολο των συγγραφέων, ή από την αρμόδια επιτροπή
βιοηθικής και δεοντολογίας του ιδρύματος προέλευσης
του άρθρου.
Ευχαριστίες
Τα άτομα στο κεφάλαιο των ευχαριστιών θα πρέπει να
έχουν εγκρίνει την συμμετοχή τους σε αυτό. Για υλικό που
έχει δημοσιευθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και υπόκειται σε περιορισμό πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων (copyright) θα πρέπει να αναφερθεί αναλυτικά ο
τρόπος με τον οποίο αυτό αποκτήθηκε και πως δόθηκε η
άδεια. Κάθε οικονομική βοήθεια, είτε δημόσια είτε ιδιωτική θα πρέπει να αναφέρεται ρητά.
Σύγκρουση συμφερόντων
Όλοι οι συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρουν στο άρθρο
κάθε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, σχετικά με την υπό
δημοσίευση μελέτη, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεθνούς
Επιτροπής Συντακτών Ιατρικών Περιοδικών (ICMJE):
[http://www.icmje.org/ethical_4conflicts.html]. Θα πρέπει
να αναφέρεται κάθε χρηματοδότηση που θα μπορούσε
να οδηγήσει ή να υπονοήσει κατευθυνόμενη εξαγωγή συμπερασμάτων, όπως επίσης κάθε οικονομική δραστηριότητα που μπορεί να έχει σχέση με την μελέτη (π.χ. και όχι
περιοριστικά, προηγούμενη κατοχή μετοχών ή συμμετοχή
σε Διοικητικά Συμβούλια ή λήψη χρηματοδότησης για ομιλίες από εταιρία της οποίας τα προϊόντα ελέγχονται στην
συγκεκριμένη μελέτη, κ.λπ.). Η μη ύπαρξη σύγκρουσης
συμφερόντων θα πρέπει επίσης να αναφέρεται. Εδώ σημειώνεται ότι οι λεπτομέρειες της σύγκρουσης συμφερόντων δεν δημοσιεύονται μαζί με το άρθρο, αλλά παραμένουν στην Συντακτική Επιτροπή υπό αυστηρή εχεμύθεια.
Στο άρθρο δημοσιεύεται μια γενικόλογη φράση, π.χ. «Ο
συγγραφέας Χ.Χ έλαβε ενίσχυση από την εταιρία Ψ.Ψ. για ερευνητικούς σκοπούς, ή για ομιλίες σε συνέδρια κ.λπ.». Αποτυχία
της συμμόρφωσης με αυτή την οδηγία θα οδηγεί σε επιστροφή του άρθρου για συμπλήρωση, πριν την επιστημονική κρίση. Σε περίπτωση που εκ των υστέρων αποκαλυφθεί σύγκρουση συμφερόντων που δεν δηλώθηκε, η
συντακτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να το αναφέρει
σε επόμενο τεύχος με την μορφή «Ο συγγραφέας Χ.Χ. δεν
δήλωσε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, σχετικά με το άρθρο Ζ.Ζ. και την εταιρία Ψ.Ψ.».
Οδηγίες σύνταξης άρθρων
Για τη σύνταξη των άρθρων το περιοδικό ακολουθεί τις
υποδείξεις της Διεθνούς Επιτροπής Συντακτών Ιατρικών
Περιοδικών (ICMJE): [http://www.icmje.org/urm_main.html].
Αποτυχία των συγγραφέων να συμμορφωθούν με τις οδηγίες μπορεί να σημαίνει επιστροφή του άρθρου, πριν την
κρίση, για διόρθωση και εκ νέου υποβολή. Το χειρόγραφο,

με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και λογισμικού
επεξεργασίας κειμένου, δακτυλογραφείται σε μορφοποίηση
μεγέθους σελίδας Α4 (212 x 297 mm) με περιθώρια εκατέρωθεν τουλάχιστον 2,5 cm, σε διπλό διάστημα και με
συνεχή αρίθμηση σειρών στο αριστερό περιθώριο (Μενού:
Διάταξη σελίδας/Αρίθμηση γραμμών/Συνεχόμενη αρίθμηση).
Οι ερευνητικές εργασίες, οι βραχείες δημοσιεύσεις
και οι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις θα πρέπει να έχουν
την ίδια κοινή δομή και να περιλαμβάνουν τα εξής τμήματα, σε ένα ενιαίο αρχείο κειμένου (word, text, ή άλλο):
τη σελίδα τίτλου, την ελληνική περίληψη με τις λέξεις κλειδιά, την αγγλική περίληψη με τις λέξεις κλειδιά στα αγγλικά, το κυρίως κείμενο, τις ευχαριστίες, τη δήλωση
σύγκρουσης συμφερόντων, τη δήλωση άδειας από την
αρμόδια Επιτροπή Βιοηθικής ή/και τον ΕΟΦ (εφόσον
απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για ερευνητικές εργασίες παρεμβατικού τύπου), τη βιβλιογραφία,
τους πίνακες και τις λεζάντες των εικόνων. Οι εικόνες θα
πρέπει να υποβάλλονται σε ξεχωριστά αρχεία, σύμφωνα
με τις οδηγίες που ακολουθούν.
Η σελίδα τίτλου αποτελεί την πρώτη σελίδα του άρθρου και περιλαμβάνει: (α) τον τίτλο του άρθρου, στον
οποίο δεν επιτρέπονται συντμήσεις λέξεων, (β) τα ονόματα των συγγραφέων (πλήρες όνομα και επώνυμο), (γ)
το εργαστήριο ή την κλινική και το νοσοκομείο ή το
ίδρυμα από το οποίο προέρχεται η εργασία, (δ) την πλήρη
διεύθυνση του υπεύθυνου για την αλληλογραφία συγγραφέα, συμπεριλαμβανομένου ενός αριθμού τηλεφώνου και
μιας ενεργούς διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
(e-mail) και (ε) βραχύ τίτλο όχι μεγαλύτερο από 40 γράμματα με τα διαστήματα. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες
θα πρέπει να αναφέρονται στην Ελληνική γλώσσα και στη
συνέχεια και στην Αγγλική γλώσσα.
Η περίληψη θα πρέπει να έχει έκταση 250–400 λέξεις
(εκτός από τις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις που θα έχει
έκταση έως 250 λέξεις), στην Ελληνική και την Αγγλική
γλώσσα και θα πρέπει να χωρίζεται σε 4 παραγράφους
(Σκοπός, Υλικό-Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα).
Κάτω από την περίληψη θα πρέπει να αναφέρονται οι λέξεις κλειδιά (3-6) στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα,
που πρέπει να αντιστοιχούν στους διεθνείς όρους του
Index Medicus και να αποδίδονται στα Ελληνικά σύμφωνα
με το ΙΑΤΡΟΤΕΚ (MeSH-Hellas-Βιοϊατρική Ορολογία).
Το κυρίως κείμενο θα πρέπει να χωρίζεται στα τμήματα: Εισαγωγή, Υλικό και μέθοδοι, Αποτελέσματα, Συζήτηση, εκτός από τις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις που
θα πρέπει να αποτελούνται από τα τμήματα: Εισαγωγή,
Περιγραφή περίπτωσης, Σχόλιο ή Συζήτηση. Στο Υλικό
και Μέθοδοι περιγράφεται λεπτομερώς ο τρόπος επιλογής του υλικού ή των ασθενών, καθώς και οι μέθοδοι που
εφαρμόσθηκαν, ώστε η έρευνα να μπορεί να αναπαραχθεί από ερευνητές που επιθυμούν την εφαρμογή της. Σε
περιπτώσεις ερευνών που αφορούν σε ανθρώπους, πρέπει να διευκρινίζεται ότι τηρήθηκε η Διακήρυξη του Ελσίνκι (1975) και θα πρέπει να αναφέρεται εάν η μελέτη
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έχει λάβει έγκριση από την αντίστοιχη Επιτροπή Βιοηθικής και Δεοντολογίας. Στα αποτελέσματα θα πρέπει να
αναφέρονται αναλυτικά τα αποτελέσματα με μορφή κειμένου ή πινάκων (όσο πιο συνοπτικά γίνεται, χωρίς επαναλήψεις). Στη συζήτηση μπορεί να γίνει σύγκριση με τα
αποτελέσματα άλλων εργασιών και να αναφέρονται τα
συμπεράσματα, τα οποία προκύπτουν από τα αποτελέσματα της μελέτης. Ανάλογα με το μέγεθος του άρθρου
μπορεί να γίνει σύντμηση των κεφαλαίων των αποτελεσμάτων και της συζήτησης σε ένα κεφάλαιο (Αποτελέσματα-Συζήτηση).
Οι ευχαριστίες θα πρέπει να απευθύνονται σε άτομα
με ουσιαστική συμβολή στην πραγματοποίηση της έρευνας, όπως προαναφέρθηκε πιο πάνω.
Η δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων θα πρέπει να
είναι αναλυτική για όλους τους συγγραφείς.
Η δήλωση έγκρισης από την αρμόδια Επιτροπή Βιοηθικής ή τον ΕΟΦ (για μελέτες που αυτό απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, π.χ. μελέτες παρεμβατικού τύπου, με ασθενείς, μελέτες ασθενών-μαρτύρων, κ.λπ.)
θα πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό πρωτοκόλλου και
την ημερομηνία έγκρισης. Καθίσταται σαφές ότι δεν μπορεί να δημοσιευθεί μελέτη για την οποία οι συγγραφείς
ζήτησαν αναδρομικά έγκριση για εργασίες που ήδη είχαν
γίνει. Οι επιδημιολογικές μελέτες, οι εργασίες ελέγχου της
μικροβιακής αντοχής, οι συγκρίσεις εργαστηριακής μεθοδολογίας και οι παρουσιάσεις περιστατικών αποτελούν
είδη ερευνητικών εργασιών που δεν απαιτούν παρόμοια
έγκριση.
Στη βιβλιογραφία ακολουθείται το διεθνές σύστημα
Vancouver. Επειδή η αναπαραγωγή των άρθρων από τις
ιστοσελίδες ανεύρεσης δεν μεταφέρει απόλυτα όλα τα τυπογραφικά στοιχεία (π.χ. ειδικά γράμματα) οι συγγραφείς
για να εξασφαλίσουν την ορθή απόδοση των αναφορών
θα πρέπει να ανατρέχουν στο τυπωμένο κείμενο, είτε σε
έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία .pdf). Όλοι οι
συγγραφείς ενός άρθρου θεωρούνται από κοινού υπεύθυνοι για την σωστή αναπαραγωγή των βιβλιογραφικών
αναφορών του άρθρου και η συντακτική ομάδα του περιοδικού δεν ελέγχει την τυπογραφική ακρίβειά τους. Κόστος διόρθωσης λάθους αναφοράς που τυχόν ζητηθεί
από τρίτο άτομο μετά την τελική εκτύπωση του τεύχους
του περιοδικού, επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τους συγγραφείς. Η αρίθμηση των αναφορών στο κείμενο γίνεται με
την σειρά που αναφέρονται στο κείμενο, με αραβικούς
αριθμούς, ως εκθέτες, μετά τα σημεία στίξης (π.χ.: η συγκεκριμένη παρατήρηση έχει αναφερθεί αρχικά από τους
Jones και συν.4 και έχει επιβεβαιωθεί και από άλλες μελέτες.5,7,8-12).
Άρθρα περιοδικών δημοσιευμένα: Γράφονται τα επώνυμα των συγγραφέων και τα αρχικά του ονόματος χωρίς
τελείες, στην συνέχεια το περιοδικό στην συντετμημένη
του μορφή με πλάγια γράμματα, στην συνέχεια το έτος, ο
αριθμός τόμου (χωρίς τον αριθμό τεύχους σε παρένθεση)
και οι σελίδες (π.χ. Klotz SA, Penn CC, Negvesky GJ, Butrus
SI. Fungal and parasitic infections of the eye. Clin Microbiol
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Rev 2000; 13:662-685). Όταν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι από έξι, αναγράφονται τα πρώτα έξι ονόματα και
ακολουθεί η λέξη “et al.” με πλάγια γράμματα, ή «και συν.»
για ελληνικό άρθρο (π.χ. Garcia HH, Herrera G, Gilman RH,
Tsang VC, Pilcher JB, Diaz JF et al. Discrepancies between
cerebral computed tomography and western blot in the
diagnosis of neurocysticercosis. Am J Trop Med Ηyg 1994;
50:152-157). Σε περίπτωση αναφοράς ονομάτων συγγραφέων στο κείμενο, αναγράφεται μόνο το επώνυμό τους.
Εάν οι συγγραφείς είναι δύο, μεταξύ των επωνύμων τοποθετείται η λέξη “and” ή «και» (για ελληνική δημοσίευση).
Αν το άρθρο είναι ανυπόγραφο, στη θέση των ονομάτων
των συγγραφέων αναφέρεται “Anonymous” ή «Ανώνυμος» (για ελληνική δημοσίευση). Για τα ηλεκτρονικά περιοδικά που δεν έχουν σελιδοποίηση, ή όπου αυτό επίσης
είναι εφικτό, μετά την συντομογραφία του τίτλου του περιοδικού θα πρέπει να αναφέρεται ο κωδικός DOI (Digital
Object Identifier) (π.χ. Kalil AC. Is cefepime safe for clinical
use? A Bayesian viewpoint. J Antimicrob Chemother 2011; doi:
10.1093/jac/ dkr 138).
Άρθρα περιοδικών υπό δημοσίευση: Αφορά άρθρα που
έχουν γίνει αποδεκτά και εκκρεμεί η τελική δημοσίευσή
τους. Ακολουθείται η προηγούμενη οδηγία και μετά την
συντομογραφία του περιοδικού αναγράφεται “in press” ή
«υπό δημοσίευση». Εάν κατά την διάρκεια της διαδικασίας
κρίσης το άρθρο τελικά δημοσιευθεί, οι συγγραφείς είναι
υπεύθυνοι για την ανανέωση της αναφοράς με τα στοιχεία
του περιοδικού (τεύχος, σελίδες ή νούμερο DOI).
Σύγγραμμα: αναφέρονται το όνομα του συγγραφέα, ο
τίτλος, ο αριθμός της έκδοσης (αν υπάρχουν περισσότερες
από μία), ο εκδότης, ο τόπος έκδοσης, το έτος και οι σελίδες της αναφοράς. Για τα κεφάλαια βιβλίων αναφέρεται
επιπλέον μετά το όνομα του εκδότη και ο τίτλος του βιβλίου (π.χ. Griﬃths WD. Old world cutaneous leishmaniasis.
In: Peters W, Killick-Kendrick R (eds). The leishmaniases in
biology and medicine. Vol. II. London, Academic Press,
1987:617-636).
Εργασίες υπό μορφή ανακοινώσεων σε συνέδρια (προφορικές ή ανηρτημένες), δεν περιλαμβάνονται στην βιβλιογραφία, αλλά μπορεί να παρατίθενται σε παρένθεση
στο κείμενο, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πάνω από δύο
έτη από την παρουσίασή τους, αναφέροντας το όνομα
του πρώτου συγγραφέα, το συνέδριο και την σελίδα του
τόμου πρακτικών (π.χ. Juncosa B et al, XVII Lancefield International Symposium on Streptococci & Streptococcal
Diseases, Porto Heli, Greece, 2008, pp63 ). Με παρόμοιο
τρόπο θα πρέπει να αναγράφονται και οι αναφορές σε
ιστοσελίδες, όπου επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται και
η ημερομηνία της τελευταίας επίσκεψης και ελέγχου από
τους συγγραφείς (π.χ. http://www.mednet.gr/whonet, τελευταία επίσκεψη, 1η Μαΐου 2013).
Οι φωτογραφίες, τα σχήματα, τα διαγράμματα κ.λπ.
ονομάζονται ως εικόνες (εφόσον είναι φωτογραφίες) ή
γραφήματα (εφόσον είναι σχέδια), αναφέρονται στα σημεία του κειμένου όπου αντιστοιχούν και αριθμούνται με
αραβικούς αριθμούς (εικόνα 1, εικόνα 2, κ.ο.κ.). Υποβάλ-

λονται ηλεκτρονικά ως ανεξάρτητα αρχεία εικόνων (JPEG,
TIFF, EPS, κλπ.) στην υψηλότερη δυνατή ανάλυση (το λιγότερο 300 dpi για ασπρόμαυρες ή έγχρωμες φωτογραφίες και 600 dpi για γραφήματα που περιέχουν σχέδια και
γράμματα) και όχι ενσωματωμένα στο αρχείο κειμένου
του άρθρου. Η τελική αποδοχή προϋποθέτει τον έλεγχό
τους από τεχνική άποψη. Για εικόνες που δεν πληρούν τις
τεχνικές προδιαγραφές ζητείται η εκ νέου υποβολή τους
από τους συγγραφείς, . Οι λεζάντες των εικόνων θα πρέπει
να γράφονται όλες μαζί σε ξεχωριστή σελίδα στο κείμενο
του άρθρου.
Όλοι οι πίνακες αναφέρονται στα σημεία του κειμένου
όπου αντιστοιχούν και αριθμούνται με συνεχόμενους
αραβικούς αριθμούς (πίνακας 1, πίνακας 2, κ.ο.κ.). Οι πίνακες δακτυλογραφούνται σε διπλό διάστημα και σε ξεχωριστή σελίδα ο καθένας. Η έκταση κάθε πίνακα καλόν
είναι να μην υπερβαίνει τη μία σελίδα. Όλοι οι πίνακες πρέπει να έχουν λεζάντες, οι οποίες γράφονται στο άνω μέρος
της αντίστοιχης σελίδας. Τυχόν επεξηγήσεις αναφέρονται
με παραπομπές στο τέλος του πίνακα.
Στην ονοματολογία και στις μονάδες μέτρησης, οι
φαρμακευτικές ουσίες αναφέρονται με την χημική και όχι
την εμπορική ονομασία τους. Οι μονάδες των διαφόρων
μεγεθών αναφέρονται με τους διεθνώς παραδεκτούς συμβολισμούς και όχι με τις ελληνικές ονομασίες τους. Για παράδειγμα, γράφεται κύτταρα/μl και όχι κύτταρα κ.κ.χ. Η
ονοματολογία των βακτηρίων είναι αυτή που αναφέρεται
στο: Approved lists of Bacterial names (Skerman VBD,
McGowan V, Sneath PHA, ed. American Society for Microbiology (1989) και στο International Journal of Systematic
and Evolutionary Microbiology. Τα ονόματα των ιών θα
πρέπει να είναι τα εγκεκριμένα από τη διεθνή επιτροπή
για την ταξινόμηση των ιών (ICTV), όπως αναφέρονται στο
Virus Taxonomy: Classification and nomenclature of viruses, Seventh report of the international Committee on Taxonomy of Viruses (van Regenmortel et al, ed. Academic
Press, San Diego, Calif, 2000).
Οι ανασκοπήσεις ακολουθούν τις ίδιες προηγούμενες
γενικές οδηγίες εκτός της κεφαλαιοποίησης που είναι ανάλογη του θέματος (δεν ακολουθείται δηλ. η κεφαλαιοποίηση «εισαγωγή, υλικό και μέθοδοι, αποτελέσματα
συζήτηση»).
Οι επιστολές προς την Σύνταξη και τα άρθρα της Σύνταξης ακολουθούν τις προηγούμενες γενικές οδηγίες, εκτός
του γεγονότος ότι δεν έχουν περίληψη ή κεφαλαιοποίηση
(υποβάλλονται σε μια ενιαία παράγραφο).

Διαδικασία κρίσης
Όλες οι εργασίες που υποβάλλονται κρίνονται από τουλάχιστον έναν εξωτερικό κριτή και από την ομάδα σύνταξης
του περιοδικού. Οι κριτές μπορεί να αποτελούν μέλη της
Συντακτικής Επιτροπής ή να είναι άλλοι, ειδικοί για το θέμα,
επιστήμονες. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια η
κρίση για την αποδοχή, την τροποποίηση ή την απόρριψη
μια υποβληθείσας εργασίας να ολοκληρώνεται σε εύλογο
χρονικό διάστημα (τρεις έως τέσσεριςεβδομάδες) από την
ημερομηνία υποβολής της. Όλη η αλληλογραφία πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email) του
υπεύθυνου συγγραφέα, γι’ αυτό τον λόγο ένας ενεργός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι απολύτως
απαραίτητος. Σε περίπτωση που οι κριτές ζητήσουν διορθώσεις ή προτείνουν αλλαγές, το τελικό διορθωμένο κείμενο υποβάλλεται εκ νέου από τον υπεύθυνο συγγραφέα,
σε διάστημα τριών εβδομάδων από την επιστροφή του για
τροποποίηση και συνοδευόμενο από επιστολή στην οποία
θα αναφέρονται σημείο προς σημείο όλες οι αλλαγές στο
κείμενο, καθώς και η αιτιολογημένη αποδοχή ή απόρριψη
των προτάσεων των κριτών. Μετά την τελική αποδοχή, η
μελέτη αποστέλλεται στο τυπογραφείο. Οι συγγραφείς,
εφόσον το επιθυμούν, δύνανται να λάβουν τυπογραφικά
δοκίμια για έλεγχο. Τα δοκίμια πρέπει να επιστρέφονται
στο Τυπογραφείο σε τρείς το πολύ ημέρες με την χρήση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εφόσον οι συγγραφείς επιθυμούν ανάτυπα, θα πρέπει να αποστείλουν επιστολή που
θα δηλώνουν τον αριθμό ανατύπων που επιθυμούν. Η σχετική δαπάνη βαρύνει εξ ολοκλήρου τους συγγραφείς. Δεν
επιτρέπεται αλλαγή του κειμένου στο στάδιο των τυπογραφικών δοκιμίων χωρίς την άδεια της Σύνταξης.
Δήλωση άδειας έκδοσης
Μετά την οριστική αποδοχή του άρθρου προς δημοσίευση, ο υπεύθυνος συγγραφέας θα πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει την επιστολή ανάθεσης της άδειας
έκδοσης που μπορεί να βρει στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρίας. Η συμπληρωμένη φόρμα
θα πρέπει να ταχυδρομηθεί (κατά προτίμηση με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς) στην διεύθυνση «Συντακτική Επιτροπή, Δελτίο Ελληνικής
Μικροβιολογικής Εταιρείας, ASCENT ΕΠΕ, Μιχαλακοπούλου 29, 115 28, Αθήνα». Σημειώνεται εδώ ότι μόνο μετά
την παραλαβή της επιστολής θα ξεκινάει η διαδικασία ενσωμάτωσης του άρθρου στο επόμενο τεύχος και η στοιχειοθέτησή του.
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General features – Scope of the Journal
The Journal of the Hellenic Society for Microbiology (Journal of
HMS) is the oﬃcial Journal of the Hellenic Society for Microbiology,
aiming at the constant education of Biopathologists, Clinical Microbiologists, as well as of every scientist involved in Laboratory
and Clinical Medicine. The Journal of the Hellenic Society for Microbiology is a quarterly peer-reviewed journal, cited in Scopus®
database.
Its main objective is the publication of studies in Greek and/or
English language, which are relevant to all fields of Clinical Microbiology (Bacteriology, Parasitology, Mycology, Virology) and
to the other subspecialties of Medical Biopathology (Laboratory
Haematology- Blood Donation, Medical Biochemistry and Immunology). In addition, Journal of HMS is an appropriate forum
for the publication of information related to the role of the
laboratory in both the management of infectious diseases and
the elucidation of the epidemiology of infections. Manuscripts
which present the results of original scientific investigations are
encouraged. Finally, Journal of HMS welcomes submission of manuscripts which describe novel molecular methods for use in the
diagnosis or elucidation of infections.
The Journal does not charge page or article processing or any
other fees to the authors. All articles are available over the Internet after publications as Open Access.
Access to the Journal
All members of the Hellenic Society for Microbiology can access
the journal through the HMS website (www.hms.org.gr).
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Submission procedure for publication
Submit your manuscript through our online system www.hms.org.gr
(Journal/Submission). Manuscripts received by post, regardless
of whether complemented with an electronic file or not, will not
be taken into consideration.
Submitted manuscripts must be accompanied by a relevant
personal statement of the author confirming that all authors involved have read the manuscript and agree with its submission,
and that neither the article nor a substantial part of it have been
published or submitted for publication elsewhere. In addition,
any conflict of interest among all authors has to be mentioned.
Upon its receipt, the manuscript will be checked for its integrity;
a reply e-mail will then be sent to the author in charge of the correspondence.
Types of papers for publication
The following types of articles are published in the journal:
Research papers: contain the results of prospective or retrospective laboratory, epidemiological or clinical studies which are published for the first time. The length of the text -excluding
literature- should not exceed 5,000 words, four to five tables or
figures and 35 bibliographical references.
Short-form papers: generally share the same structure as research papers, but their length is smaller and does not exceed
1,800 words, two tables or figures and 15 bibliographical references. They relate to studies that do not justify the scope of a full research paper. The Editorial Board reserves the right to ask the
authors to convert a research paper into a short-form paper, upon
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a relevant proposal by the respective referees, when they consider
that the topic does not justify the original length. The authors may
submit their work in the form of short papers from the outset.
Interesting cases – Case reports: include new or very rare
cases of diseases, rare occurrences and the implementation of
new diagnostics criteria or new therapeutic methods. The length
of the text should not exceed 1,500 words two tables or figures
and 15 bibliographical references.
Review articles: modern medical issues are analyzed, where
the latest developments are presented or the conclusions of series of research studies by the authors are listed. Review articles
are written by one or more authors, according to their theme. The
main text should not exceed 10,000 words, including up to 100
references.
Letters to the Editors: contain opinions or comments on published studies, etc. Their length should be no more than 500
words, including up to 5 references.
Editorial articles: brief articles commenting on or assessing
contemporary issues, published upon invitation by the Editorial
Board. Their length should not exceed 1,000 words and 10 references.
Defining the author of an article
The author of an article is defined as the person who has assisted
in designing and/ or carrying out a specific research presented
in the article, according to the guidelines of the International
Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)
[http://www.icmje.org/ethical_1author.html].
The journal considers all authors, irrespective of the order of appearance, as equally bearing full responsibility of an article, including its title and order of appearance of other authors. Any
individuals who oﬀered specific equipment or facilities, clinical
or reference strains, consumables or reagents, financial assistance
through public or private financing, or who completed questionnaires, do not meet the criteria of an author and cannot be defined as such. Moreover, individuals who commented, edited or
advised during the writing process of the article cannot be included as authors. Rather, these individuals can be mentioned in the
Acknowledgements section. Working groups can be included as
authors, provided that all group members fulfill the criteria mentioned above. Finally, it is explicitly stated that no individual can
be included as an author honoris causa, because of a position that
he/she holds. Any disputes that arise with regard to the inclusion
of an individual as an author or to the authors’ order of appearance in an article, will automatically trigger the suspension of
the evaluation process until these disputes are resolved, either
by all authors or by the competent bioethics and ethics committee of the institution of origin of the article.
Acknowledgements
The inclusion of individuals in the Acknowledgements section
must have been approved by the former beforehand. In case of
material which has been published in any other manner and is
subject to copyright provisions, the way in which this material
and the permission to publish it were acquired has to be indicated in detail. Any relevant funding, either from public or private
sources, must be explicitly stated.

Conflict of interest
All authors must state any conflict of interest in the article, regarding the study under publication, according to the guidelines of
the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE):
[http://www.icmje.org/ethical_4conflicts.html]. Any source of funding with direct or indirect implications of biased conclusions has
to be mentioned, along with any financial activity that could be
associated with the study (for instance –and not exclusively– previous shareholding or participation in Boards of Directors, financing of lectures by specific companies whose products are
examined in the study, etc.). Nonexistence of conflicting interests
should also be mentioned. At this point, it should be noted that
all details regarding conflicting interests are not published together with the article; instead, the Editorial Board shall retain them
under strict confidentiality. In the latter case, the article will be accompanied by a generic phrase, e.g. “Author XX received support
from the company YY for research purposes, or for lectures at conferences, etc.” Failure to comply with this guideline will result in the
article being returned to its authors for completion, before its
scientific evaluation. Should an undeclared conflict of interest
emerge ex post, the Editorial Board reserves the right to report it
in the next issue, in the form of “Author XX did not state a potential
conflict of interest concerning article ZZ and company YY”.
Guidelines for writing articles
Regarding the writing of articles, the journal complies with the
guidelines of the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)
[http://www.icmje.org/urm_main.html].
Failure of the authors to comply with these guidelines can lead
to the article being returned for adjustments and resubmission,
prior to its evaluation.
With the use of a computer and word processing software, the
manuscript is typed on A4 page format (212 x 297 mm) with margins on both sides of at least 2,5 cm, double-spaced and with
continuous line numbering in the left margin (Menu: Page Layout
> Line Numbers > Continuous).
Research papers, Short-form papers and Interesting cases
should have a common structure and include the following sections in a single text file (word, text or other): title page, Greek
abstract with key words (for manuscripts in Greek), English abstract with key words, main body of the text, acknowledgements,
declaration of competing interests, declaration of authorization
by the competent Bioethics Committee and/ or the National Organization for Medicines (for Greek authors EOF) (when required,
in accordance with current legislation, in the case of interventionist research papers), references, tables and image captions. Images have to be submitted in separate files, in accordance with the
instructions that follow.
The title page is the first page of the article and includes: (a)
the title of the article, where no abbreviations can be used, (b)
the names of the authors (full name and surname), (c) the laboratory or clinic and hospital or institution where the study was
carried out, (d) the full address of the author in charge of correspondence, including a telephone and fax number and an active
e-mail address, and (e) a brief title no longer than 40 characters
including spaces. All the above information should be provided
first in Greek and then in English.
The abstract has to be between 250 and 400 words (except
for interesting cases where the abstract should not exceed 250
words) in the Greek and English language (for a Greek speaking

article) or solely in English (for an English speaking article) and it
should be divided into four paragraphs (Aim of the study, Materials and Methodology, Results, Conclusions). Three to six key
words are listed below the abstract both in Greek and/or English
(as mentioned above), which must correspond to the international terms of Index Medicus and be attributable to Greek according
to ΙΑΤRΟΤΕΚ (MeSH-Hellas-Biomedical Terminology).
The main body of the text, for the Research papers and the
Short-form papers, must be divided into sections: Introduction,
Materials and Methods, Results, Discussion. For the Interesting
Cases format it should be divided into the following sections: Introduction, Case Description, Comments or Discussion.
In the Materials and Methods section, the way in which the
material or patients were selected is described in detail, as well
as the methods implemented, in order for other researchers to
be able to reproduce the research. In case that the research involves people, compliance with the Declaration of Helsinki (1975)
has to be stated, whereas it should also be defined whether the
study has been approved by the respective Bioethics and Ethics
Committee and the respective decision No has to be quoted (please see below).
In the Results section, the results have to be mentioned analytically in the form of either text or tables (as concisely as possible, without repetitions). The results can then be compared with
the results of other studies in the Discussion section, where the
conclusions stemming from these results will also be mentioned.
According to the length of the article, the Results and Discussion
sections can be merged into a single section (Results-Discussion).
The Acknowledgements section has to be addressed to individuals with substantial contribution to the realization of the
research, as mentioned above.
The declaration of competing interests should be analytical
for all authors involved.
The declaration of authorization by the competent Bioethics
Committee or the National Organization for Medicines (for
Greek authors-EOF) (when required in accordance with current
legislation, e.g. for interventionist research papers, research involving patients, studies of patients-witnesses, etc.) must include
the protocol number and date of authorization. It is made clear
that no research can be published for which the authors requested retroactive authorization for work that had already been
carried out. Epidemiological studies, antimicrobial resistance control reports, comparisons between laboratory methodologies
and cases reports constitute types of research that require no
such authorization.
References follow the international Vancouver system (Vancouver reference style). Due to the fact that the referencing of articles from their websites of origin does not fully transfer all
typefaces used (e.g. special lettering), the authors should refer to
the relevant printed text in order to ensure proper referencing,
either in printed or in electronic format (.pdf files). The authors
of an article are all held equally responsible for the proper reproduction of references, whereas the Editorial Board of the journal
does not check references for their typographical accuracy. In
case of any request by a third party to correct a reference error
after the final print of the respective issue of the journal, the financial cost is entirely borne by the authors. The numbering of
references follows the sequence in which they appear in the text,
using Arabic numerals, in the form of superscripts and following
punctuation (e.g.: this was originally observed by Jones et al.4 and
has been confirmed by other studies as well.5,7,8-12).
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Published journal articles: The surnames of the authors are written first along with the initials of their names without dots, followed by the title of the journal in its abbreviated form in italics,
then by the year, volume number (without the issue number in
parentheses) and pages (e.g. Klotz SA, Penn CC, Negvesky GJ, Butrus SI. Fungal and parasitic infections of the eye. Clin Microbiol
Rev 2000; 13:662-685). When the authors are more than six, the
first six names are listed and followed by the phrase “et al.” in italics
(e.g. Garcia HH, Herrera G, Gilman RH, Tsang VC, Pilcher JB, Diaz 5
JF et al. Discrepancies between cerebral computed tomography
and western blot in the diagnosis of neurocysticercosis. Am J Trop
Med Ηyg 1994; 50:152-157). When mentioning the name of an author within the text, only their surname is given. If the authors are
two, the word “and” should be placed between their surnames.
When an article is unsigned, instead of the names of the authors
the word “Anonymous” is used. For electronic journals with no
page numbers, or whenever this is possible, the DOI (Digital Object Identifier) code should follow the abbreviated title of the journal (e.g. Kalil AC. Is cefepime safe for clinical use? A Bayesian
viewpoint. J Antimicrob Chemother 2011; doi: 10.1093 /jac/ dkr 138).
Journal articles under publication: these are articles which
have been approved and pending final publication. The previous
instructions should be followed, whereas the abbreviated journal
title is followed by the phrase “in press” or “under publication”.
When an article is published during the evaluation process, the
authors are responsible for renewing the reference by mentioning
the relevant journal details (issue, page numbers or DOI).
PhD thesis, book chapters or equivalent: the reference includes
the name of the author, title, publication edition (in case of more
than one editions), publisher, city of publication, year and page
numbers. For book chapters, the title of the book must also be
mentioned after the name of the publisher (e.g. Griﬃths WD. Old
world cutaneous leishmaniasis. In: Peters W, Killick-Kendrick R
(eds). The leishmaniases in biology and medicine. Vol. II. London,
Academic Press, 1987:617-636).
Works in the form of notices at conferences (either oral or posted)
are not included in literature, but they can be set out in the text
in parentheses, as long as no more than two years have passed
since their presentation, indicating the name of the first author,
the conference and specific page(s) in the volume of the minutes
of the conference (e.g. Juncosa B et al, XVII Lancefield International Symposium on Streptococci & Streptococcal Diseases, Porto
Heli, Greece, 2008, pp63). References to websites should be listed
in a similar manner, further indicating the date of the authors’
last access to the website (e.g. http://www.mednet.gr/whonet,
cited 1 September 2015).
Photographs, figures, diagrams, etc. are defined as images
(in case of photos) or graphs (in case of drawings) and they are listed in the corresponding points of the text and numbered in
Arabic numerals (Figure 1, Figure 2, etc.). They are submitted in
electronic format as individual image files (JPEG, TIFF, EPS, etc.) in
the highest possible resolution (at least 300 dpi for black and
white or color photos and 600 dpi for graphs containing drawings
and letters) and not as attachments to the text file of the article.
Their final admission requires approval after technical control.
When images do not meet the specifications, the authors will be
requested to resubmit them. Image captions should be written
together on a separate page in the text.
All tables are listed in the corresponding points of the text and
numbered in continuous Arabic numerals (Table 1, Table 2, etc.).
The tables must be typed using double-spacing, at the end of the
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manuscript, after the references, in the same file. Each table should fit in one page. All tables must be accompanied by captions,
which are written in the upper part of the corresponding page.
Any clarifications are listed as references at the end of the table.
As far as nomenclature and units of measurement are concerned, pharmaceutical substances are mentioned by their chemical rather than by their brand name. The various units of measurement are referred to according to the internationally
acceptable standards. The nomenclature of bacteria can be found
in: Approved lists of Bacterial names (Skerman VBD, McGowan V,
Sneath PHA, ed. American Society for Microbiology (1989) and
in the International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. The nomenclature of viruses has to be approved by
the International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), as
referred to in Virus Taxonomy: Classification and nomenclature
of viruses, Seventh report of the international Committee on Taxonomy of Viruses (van Regenmortel et al, ed. Academic Press,
San Diego, Calif, 2000).
Reviews follow the same general guidelines except for their
structure, which should be analogous to the subject (i.e. the “introduction, materials and methodology, results, discussion” structure is not applicable).
Letters to the editors and Editorial articles conform to the
general guidelines laid out above, apart from the fact that they
have no abstract and no individual sections (instead, they are
submitted in a single paragraph).
Evaluation process
All submitted manuscripts are evaluated by at least one external
reviewer, as well as by the Editorial Board. The reviewers may be
members of the Editorial Board or other scientists who are experts
on the respective subject. Every eﬀort is made so as to complete
the evaluation process within a reasonable time (three to four
weeks) from the date of its submission, regardless of whether the
paper is accepted or rejected, or has to be modified. All correspondence takes place via the e-mail of the author in charge and therefore an active e-mail account is necessary. In case that the
reviewers request corrections or suggest modifications, the final
amended version will be resubmitted by the author in charge, within three weeks from its return and accompanied by a relevant
letter stating all modifications made in the text point by point, as
well as the reasoned acceptance or rejection of the reviewers’ proposals. Following its final acceptance, the manuscript is sent for
printing. If they wish, the authors may receive printing proofs for
checking. The proofs have to be resent to the printing oﬃce by email within three days at the most. If the authors wish to receive
reprints, they should send a letter stating the number of desired
copies. The relevant expense is borne entirely by the authors. Extensive changes cannot be performed while in the process of
proof reading without prior permission by the Editorial Board.
Declaration of publication permission
After the final acceptance of the article for publication, the author
in charge must fill in and sign the letter of publication and printing
permission, which can be found on the Hellenic Society for Microbiology website (www.hms.org.gr). The completed form should
be mailed (preferably by registered mail or courier) to the address:
“Editorial Board, Journal of Hellenic Society for Microbiology , Ascent
Ltd., 29 Michalakopoulou 11528, Athens, Greece”. It should be noted
here that the article will be sent to the printer’s only after the letter
of permission has been received.

