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Α ν α σ κ ό π η σ η

Περίληψη

Η ενδοφθαλμίτιδα μετά από επέμβαση καταρράκτη είναι μια εξωγενής λοιμώδης μόλυνση του
οφθαλμού από παθογόνους οργανισμούς, που εισέρχονται στο εσωτερικό του οφθαλμού διεγ-
χειρητικά ή μετεχγειρητικά. Διάφοροι παράγοντες κινδύνου έχουν ενοχοποιηθεί για την ανά-
πτυξη μετεγχειρητικής ενδοφθαλμίτιδας και μπορεί να είναι προ-, δι- ή μετ-εγχειρητικοί. Κλινικά
οι ασθενείς με οξεία ενδοφθαλμίτιδα μετά από καταρράκτη προσέρχονται με αρκετά βεβαρυ-
μένη εικόνα, που περιλαμβάνει πόνο, ερυθρότητα του οφθαλμού, εκκρίσεις και μειωμένη
οπτική οξύτητα, ενώ συνήθως συνυπάρχουν οίδημα βλεφάρων και επιπεφυκότα, υαλίτιδα και
αμφιβληστροειδίτιδα. Είναι σημαντικό να τηρούνται οι κανόνες αντισηψίας, ενώ έχουν προταθεί
οδηγίες προφύλαξης για την προσπάθεια μείωσης του κινδύνου ανάπτυξης ενδοφθαλμίτιδας
μετά από επέμβαση καταρράκτη. Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση είναι πολύ σημαντικά
για την πρόγνωση.

Ειρήνη Χατζηράλλη1, Αθανάσιος Χατζηπαντελής1, Γεωργία Βρυώνη2, Ελένη Δημητρίου1,
Παναγιώτης Θεοδοσιάδης1

1Β’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν»,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Ενδοφθαλμίτιδα μετά από επέμβαση καταρράκτη:
Βιβλιογραφική ανασκόπηση



Εισαγωγή

Η χειρουργική αφαίρεση του καταρράκτη αποτελεί
την πιο συχνή χειρουργική επέμβαση σε αρκετές ανε-
πτυγμένες χώρες με συνεχή τάση αύξησης της συ-
χνότητάς της, καθώς το προσδόκιμο επιβίωσης αυξά-
νεται.1 Τα τελευταία 30 χρόνια υπήρξαν σημαντικές
αλλαγές στην τεχνική της επέμβασης αφαίρεσης του
καταρράκτη και η χρήση της φακοθρυψίας, με ή χωρίς
τη βοήθεια του femtosecond laser, από την πλειοψηφία
των χειρουργών Οφθαλμιάτρων οδήγησε σε ελαχι-
στοποίηση των επιπλοκών, με χρήση μικρών τομών
και άμεση μετεγχειρητική αποκατάσταση.2

Η ενδοφθαλμίτιδα, παρότι σπάνια, αποτελεί μια
από τις πιο σοβαρές επιπλοκές,  που μπορεί να συμβεί
έπειτα από επέμβαση καταρράκτη.3 Ουσιαστικά, απο-
τελεί μια μόλυνση που προκαλείται από μικροοργανι-
σμούς, οι οποίοι εισέρχονται στο εσωτερικό του
οφθαλμικού βολβού κατά τη διάρκεια ή μετά τη χει-
ρουργική επέμβαση.3 Η επίπτωση της μετεγχειρητικής
ενδοφθαλμίτιδας κυμαίνεται από 0.014%-0.2% και πα-
ρουσιάζει συνεχή μείωση λόγω της βελτίωσης των χει-
ρουργικών τεχνικών, της χρήσης προφυλακτικών
αντιβιοτικών διεγχειρητικά και της τήρησης αυστη-
ρών κανόνων αντισηψίας.4 Η πρόγνωση για την
όραση του ασθενή, που έχει προσβληθεί από ενδο-
φθαλμίτιδα, συνήθως δεν είναι καλή και συχνά η
όραση μετά από αυτή είναι χαμηλή. Ειδικότερα, στην
έρευνα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καταρράκτη και
Διαθλαστικής Χειρουργικής (ESCRS) βρέθηκε ότι το
17% των ασθενών με ενδοφθαλμίτιδα είχε τελική
οπτική οξύτητα ≤20/200 και το 48,3% είχε τελική
οπτική οξύτητα ≤20/40.5

Η μετεγχειρητική ενδοφθαλμίτιδα ανήκει στις εξω-
γενείς λοιμώδεις ενδοφθαλμίτιδες, καθώς προκαλείται
από την είσοδο μικροοργανισμών από το περιβάλλον.
Είναι πιο συχνή από την ενδογενή και συναντάται στο
85-98% όλων των περιστατικών ενδοφθαλμίτιδας.6 Η
μετεγχειρητική εξωγενής ενδοφθαλμίτιδα μπορεί να
διαχωριστεί στην οξεία και στη χρόνια.7 Η οξεία με-
τεγχειρητική ενδοφθαλμίτιδα είναι η πιο συχνά παρα-
τηρούμενη και ορίζεται ως η ενδοφθαλμίτιδα που
εμφανίζεται στις 6 πρώτες εβδομάδες μετεγχειρητικά.

Αντίθετα, η χρόνια μετεγχειρητική ενδοφθαλμίτιδα
εμφανίζεται όταν έχουν παρέλθει περισσότερες από
6 εβδομάδες από την εγχείρηση και έχει ηπιότερη κλι-
νική εικόνα και αργή προοδευτική εξέλιξη σε σχέση
με την οξεία.7

Σκοπός της ανασκόπησης αυτής είναι η σύνοψη των
νεότερων δεδομένων που αφορούν στην ενδοφθαλ-
μίτιδα μετά από επέμβαση καταρράκτη, δίνοντας έμ-
φαση στην επιδημιολογία, την παθογένεση, την κλινική
εικόνα, την προφύλαξη και την αντιμετώπισή της.

Επιδημιολογία

Η εμφάνιση ενδοφθαλμίτιδας μετά από επέμβαση κα-
ταρράκτη διαφέρει σημαντικά μεταξύ των διάφορων
ηπείρων, χωρών ή ακόμα και εντός της ίδιας χώρας.8
Συγκεκριμένα, το μέσο ποσοστό ενδοφθαλμίτιδας χα-
ρακτηρίζεται υψηλό με 1 περιστατικό ενδοφθαλμίτι-
δας να εμφανίζεται ανά 315 χειρουργικές επεμβάσεις
στην Αφρική και ανά 368 χειρουργικές επεμβάσεις
στη Νότια Αμερική, ενώ 1 περιστατικό στις 700 επεμ-
βάσεις θα παρουσιαστεί σε Ασία, Αυστραλία και Βό-
ρειο Αμερική. Τέλος, η ενδοφθαλμίτιδα κυμαίνεται σε
χαμηλά επίπεδα στην Ευρώπη, καθώς εμφανίζεται σε
1 περιστατικό ανά 1418 χειρουργικές επεμβάσεις κα-
ταρράκτη.9-11 Σύμφωνα με έρευνα της British Ophth-
almological Surveillance Unit, η οξεία μετεγχειρητική
ενδοφθαλμίτιδα κυμαίνεται σε ποσοστό 0,14%, εκτι-
μώντας όμως ότι μόνο το 62% από το σύνολο των πε-
ριστατικών είχαν αναφερθεί.12,13

Στη χώρα μας, στοιχεία για την οξεία μετεγχειρητική
ενδοφθαλμίτιδα μετά από επεμβάσεις καταρράκτη
σε πανελλαδικό επίπεδο δεν συλλέγονται, ούτε έχει
θεσπιστεί κάποιο εθνικό μητρώο για τη καταγραφή
τέτοιου είδους στατιστικών. Ωστόσο, στη βιβλιογραφία
αναφέρονται στατιστικά στοιχεία από  δύο μεγάλες
πόλεις της Ελλάδας. Η πρώτη έρευνα αφορούσε ανα-
δρομική μελέτη από τον Ιανουάριο του 1998 έως τον
Ιανουάριο του 2001 που πραγματοποιήθηκε στο Γενικό
Νοσοκομείο Κομοτηνής, της οποίας τα αποτελέσματα
έδειξαν σε σύνολο 2446 περιστατικών ποσοστό οξείας
μετεγχειρητικής ενδοφθαλμίτιδας σε 1,13% των ασθε-
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νών που υποβλήθηκαν σε εξωπεριφακική χειρουργική
αφαίρεση καταρράκτη και σε 0.57% των ασθενών
που υποβλήθηκαν σε φακοθρυψία.14 Η δεύτερη ανα-
δρομική μελέτη πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστη-
μιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου Κρήτης. Κατά
τη διάρκεια των εννέα ετών που μελετήθηκαν, από το
2000 μέχρι το 2008, πραγματοποιήθηκαν στην οφθαλ-
μολογική κλινική 8393 επεμβάσεις καταρράκτη, ενώ
ενδοφθαλμίτιδα ανέπτυξαν 7 ασθενείς, ποσοστό που
ανέρχεται σε 0,083%.15

Για τη χρόνια μετεγχειρητική ενδοφθαλμίτιδα, δυ-
στυχώς, δεν υπάρχουν αξιόπιστες εκτιμήσεις για το
ποσοστό εμφάνισής της. Ωστόσο, αυτός ο τύπος εν-
δοφθαλμίτιδας εμφανίζεται λιγότερο συχνά από την
οξεία.16 Μερικές έρευνες εκτιμούν ότι η αναλογία της
οξείας και της χρόνιας μετεγχειρητικής ενδοφθαλμί-
τιδας είναι μεταξύ 5:1 και 2:1, γεγονός που δείχνει ότι
η συχνότητα εμφάνισης της χρόνιας μετεγχειρητικής
ενδοφθαλμίτιδας μπορεί να είναι 5 ανά 10000 επεμ-
βάσεις.17

Παθογόνοι οργανισμοί

Στην οξεία μετεγχειρητική ενδοφθαλμίτιδα οι συνη-
θέστεροι μολυσματικοί παράγοντες είναι τα βακτήρια,
αν και μπορεί να προκύψει και μυκητιακή μόλυνση
κυρίως λόγω χρήσης μολυσμένων οφθαλμικών
υγρών.5,18 Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι βλαβεροί μικρο-
οργανισμοί είναι βακτήρια από τη περιοφθαλμική
χλωρίδα των ασθενών, που εισάγονται στον οφθαλ-
μικό βολβό κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμ-
βασης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα από την Endo-
phthalmitis Vitrectomy Study (EVS), η πλειοψηφία των
μικροοργανισμών που απομονώθηκαν ήταν Gram-θε-
τικά βακτήρια, που συναντώνται στη φυσιολογική βλε-
φαρική χλωρίδα, και αποτελούνται από κοαγκουλάση
αρνητικούς σταφυλόκοκκους (CoNS) και είδη Micro-
coccus. Επίσης, απομονώθηκαν και άλλοι Gram-θετικοί
μικροοργανισμοί με κυριότερους τους Staphylococcus
aureus, είδη Streptococcus με σημαντικότερη παρου-
σία των πρασινιζόντων στεπτοκόκκων, είδη Entero-
coccus και Corynebacterium. Σε μικρότερο ποσοστό
απομονώθηκαν Gram-αρνητικοί μικροοργανισμοί
όπως Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa και
είδη Enterobacter.19,20 Σε περίπτωση που ο παθογόνος
μικροοργανισμός είναι μύκητας, τα περισσότερα πε-
ριστατικά αποδίδονται σε υφομύκητες.21 Ο συνηθέ-
στερος μύκητας που απομονώνεται είναι ο Aspergillus
και ακολουθούν τα είδη Fusarium, Acremonium και
Purpureocillium (πρώην Paecilomyces). Σε αντίθεση με
την ενδογενή ενδοφθαλμίτιδα, μετεγχειρητική ενδο-
φθαλμίτιδα από Candida δεν είναι τόσο συχνή.22 Τέλος,
ασυνήθιστη θεωρείται η λοίμωξη από Cryptococcus

neoformans, Coccidioides immiti και Histoplasma cap-
sulatum.18,23

Οι οργανισμοί που απομονώνονται στη χρόνια με-
τεγχειρητική ενδοφθαλμίτιδα συχνά περιλαμβάνουν
βακτήρια και μύκητες με χαμηλή λοιμογόνο δύ-
ναμη.24,25 Ως συνηθέστερο παθογόνο έχει χαρακτηρι-
στεί το Propionibacterium acnes, ένα σχετικά βραδέως
αναπτυσσόμενο θετικό κατά Gram βακτήριο, που πολ-
λαπλασιάζεται σε αναερόβιες συνθήκες. Ακολουθούν
σε συχνότητα οι μικροοργανισμοί Staphylococcus epi-
dermidis, είδη Corynebacterium και ο μύκητας Candida
parapsilosis.26 Άλλα βακτήρια που μπορούν να προ-
καλέσουν αυτής της κατηγορίας την ενδοφθαλμίτιδα
είναι τα Gram-θετικά Actinomyces, Nocardia και Ach-
romobacter.16,27-29 Επίσης, έχουν απομονωθεί οι μύκη-
τες Acremonium, Purpureocillium και είδη Aspergillus.22

Παράγοντες κινδύνου

Η εμφάνιση ενδοφθαλμίτιδας μετά από χειρουργική
επέμβαση καταρράκτη εξαρτάται από πολλούς πα-
ράγοντες. Αυτοί οι παράγοντες μπορούν να κατηγο-
ριοποιηθούν στους προεγχειρητικούς, τους διεγχει-
ρητικούς και τους μετεγχειρητικούς παράγοντες
κινδύνου και φαίνονται στον Πίνακα 1.5,30

Στους προεγχειρητικούς παράγοντες κινδύνου ανή-
κει η ηλικία, το φύλο, η φυλή των ασθενών και ο τόπος
κατοικίας του ασθενή. Φαίνεται ότι οι ασθενείς 85 ετών
και άνω αποτελούν ομάδα κινδύνου και υπάρχει ση-
μαντική συσχέτιση μεταξύ ενδοφθαλμίτιδας και αρσε-
νικού φύλου, μαύρης φυλής και αγροτικής κατοικίας.5
Επίσης, ο σακχαρώδης διαβήτης, αλλά και η λήψη
φαρμακευτικών σκευασμάτων πριν τη χειρουργική
επέμβαση, όπως είναι η ταμσουλοσίνη, έχουν σχέση
με την οξεία μετεγχειρητική ενδοφθαλμίτιδα.5 Η εκτέ-
λεση της χειρουργικής επέμβασης καταρράκτη την
ίδια ημέρα και όχι μια ημέρα μετά την εισαγωγή μπορεί
επίσης να συνοδεύεται με μεγαλύτερο κίνδυνο ενδο-
φθαλμίτιδας.31 Τέλος, έναν ανεξάρτητο παράγοντα κιν-
δύνου έχει φανεί πως αποτελεί η εποχή της άνοιξης.32

Ως διεγχειρητικοί παράγοντες κίνδυνου αναφέρον-
ται ο τύπος της χειρουργικής επέμβασης που θα ακο-
λουθηθεί (εξωπεριφακική ή φακοθρυψία), η απώλεια
υαλοειδούς και η διενέργεια πρόσθιας υαλοειδεκτο-
μής. Ακόμα και η τεχνική που θα ακολουθηθεί έχει
σημασία, καθώς η καθαρά κερατοειδική τομή και
επέμβαση που θα πάρει πάνω από 45 λεπτά συνδέ-
ονται σε μεγαλύτερο βαθμό με την εμφάνιση ενδο-
φθαλμίτιδας.33 Η ρήξη του οπίσθιου περιφακίου, μια
από τις συνηθέστερες διεγχειρητικές επιπλοκές στις
επεμβάσεις καταρράκτη, συσχετίζεται επίσης ισχυρά
με την εμφάνιση ενδοφθαλμίτιδας.5,30 Από την άλλη,
το υλικό κατασκευής των ενδοφακών έχει σημασία,
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καθώς έχει διαπιστωθεί ότι οι ενδοφακοί σιλικόνης
και πολυμεθακρυλικού μεθύλιου (PMMA) σε σύγκριση
με τους ακριλικούς συνδέονται με υψηλότερα ποσο-
στά εμφάνισης ενδοφθαλμίτιδας. Αυτό πιθανόν να
οφείλεται στο γεγονός ότι οι  οι PMMA ενδοφακοί δεν
μπορούν να αναδιπλωθούν και έτσι χρειάζονται με-
γαλύτερη τομή, ώστε να εισαχθούν στον οφθαλμικό
βολβό.5 Επιπλέον, ταυτόχρονη χειρουργική επέμβαση,
για παράδειγμα επέμβαση που σχετίζεται με τα βλέ-
φαρα ή τη δακρυϊκή συσκευή, μαζί με το χειρουργείο
του καταρράκτη μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο
εμφάνισης ενδοφθαλμίτιδας, ενώ ασθενείς που προ-
ηγουμένως έχουν λάβει ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις βρί-
σκονται επίσης σε μεγαλύτερο κίνδυνο για ανάπτυξη
ενδοφθαλμίτιδας.5 Σημαντικό παράγοντα κινδύνου
αποτελεί και η αποφυγή χρήσης αντιβιοτικών (πχ κε-
φουροξίμης) κατά τη διάρκεια της επέμβασης, η οποία
φαίνεται να αυξάνει 5 φορές τον κίνδυνο ενδοφθαλ-
μίτιδας.33 Τέλος, άλλοι παράγοντες κινδύνου σχετίζον-
ται με τους χειρουργούς οφθαλμίατρους με τη συχνό-

τητα ενδοφθαλμίτιδας να αυξάνεται, όταν ο χειρούρ-
γος κάνει λιγότερες από 50 επεμβάσεις ετησίως, αλλά
και όταν έχει μικρή εμπειρία.5,30

Σχετικά με τους μετεγχειρητικούς παράγοντες κιν-
δύνου, τα διαθέσιμα στοιχεία είναι περιορισμένα.
Ωστόσο, ένας από τους σημαντικότερους μετεγχειρη-
τικούς παράγοντες αποτελεί η διαρροή υδατοειδούς
υγρού από τη τομή την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα.
Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι η έναρξη τοπικών
αντιβιοτικών μια ημέρα μετά και όχι την ίδια ημέρα
της επέμβασης, η μη κάλυψη του εγχειρισμένου
οφθαλμού, αλλά και η χρήση παλαιότερων γενεών αν-
τιβιοτικών φλουοροκινολόνης.5

Διάγνωση- Κλινικά Χαρακτηριστικά

Η ενδοφθαλμίτιδα είναι μια κλινική διάγνωση, που
υποστηρίζεται περαιτέρω από παρακλινικές εξετά-
σεις, όπως είναι η καλλιέργεια συνηθέστερα δείγματος
του υαλοειδούς σώματος παρά του υδατοειδούς
υγρού και από τη B-SCAN υπερηχογραφία.34 Η απομό-
νωση του αιτιολογικού οργανισμού είναι ο βασικός
άξονας για τη θεραπεία.35 Αυτός ο στόχος επιτυγχάνε-
ται με τη λήψη δείγματος υαλοειδούς σώματος και
υδατοειδούς υγρού όσο γρηγορότερα γίνεται, για να
πραγματοποιηθεί δοκιμασία χρώσης κατά Gram, καλ-
λιέργεια και η τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης πο-
λυμεράσης (PCR).34

Στην οξεία μετεγχειρητική ενδοφθαλμίτιδα, οι
ασθενείς προσέρχονται συνήθως μέσα στις πρώτες 15
ημέρες από την επέμβαση, καθώς τα αρχικά συμπτώ-
ματα αναπτύσσονται ραγδαία. Σε αυτά περιλαμβάνε-
ται ο πόνος, η οφθαλμική ερυθρότητα (κόκκινο μάτι),
οι εκκρίσεις και η θολή όραση. Συχνά, όμως, κλινικά
σημεία αποτελούν εκτός από τη μειωμένη οπτική οξύ-
τητα, το οίδημα των βλεφάρων, του επιπεφυκότα και
του κερατοειδούς, η παρουσία κυττάρων και ινικής
στον πρόσθιο θάλαμο, το υπόπυον, η φλεγμονή του
υαλοειδούς σώματος (υαλίτιδα) και του αμφιβληστρο-
ειδούς (αμφιβληστροειδίτιδα). Μάλιστα, έχει αναφερ-
θεί ότι η αμφιβληστροειδική περιφλεβίτιδα μπορεί να
αποτελεί κλινικό σημείο, που εμφανίζεται νωρίτερα
από τα υπόλοιπα.36 Σε σύγκριση με την βακτηριακή
οξεία μετεγχειρητική ενδοφθαλμίτιδα, η μυκητιασική
γενικότερα συνδέεται από μικρότερη φλεγμονώδη
αντίδραση, βραδεία ανάπτυξη και λιγότερο πόνο.7

Στη χρόνια μετεγχειρητική ενδοφθαλμίτιδα, δυσφο-
ρία ή πόνος μπορεί να υπάρχει, αλλά δεν είναι απα-
ραίτητο στοιχείο. Υπόπυον συνήθως δεν υφίσταται,
αλλά ένα μικροϋπόπυον μπορεί να γίνει ορατό μέσω
της γωνιοσκόπησης.37 Η ραγοειδίτιδα μπορεί να είναι
κοκκιωματώδης με μεγάλα ιζήματα στον κερατοειδή
ή στον ενδοφακό. Ειδικότερα, όταν η μόλυνση οφεί-

Προεγχειρητικοί
-Ηλικία >85 έτη
-Άρρεν φύλο
-Μαύρη φυλή
-Αγροτική κατοικία
-Σακχαρώδης διαβήτης
-Κακή υγιεινή βλεφάρων
-Παθήσεις οφθαλμικής επιφάνειας
-Λήψη ταμσουλοσίνης
-Επέμβαση την ίδια μέρα με την εισαγωγή στο νοσοκομείο
-Επέμβαση κατά τη διάρκεια της άνοιξης

Διεγχειρητικοί
-Τύπος επέμβασης (εξωπεριφακική/φακοθρυψία)
-Κερατική τομή
-Διάρκεια επέμβασης >45 λεπτά
-Ρήξη οπισθίου περιφακίου
-Απώλεια υαλοειδούς
-Πρόσθια υαλοειδεκτομή
-Χρήση ενδοφακών σιλικόνης ή PMMA
-Ταυτόχρονη επέμβαση δακρυϊκής συσκευής ή βλεφάρων
-Προηγούμενη λήψη ενδοϋαλοειδικών εγχύσεων
-Μικρή εμπειρία χειρουργού
-Μη χρήση αντιβιοτικών διεγχειρητικά

Μετεγχειρητικοί
-Διαρροή υδατοειδούς από τις τομές μετεγχειρητικά
-Καθυστέρηση στην έναρξη αντιβιοτικής αγωγής
-Χρήση παλαιότερων γενεών αντιβιοτικών
-Μη κάλυψη του χειρουργημένου οφθαλμού

Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη ενδο-
φθαλμίτιδας μετά από επέμβαση καταρράκτηΠίνακας 1



λεται σε είδη Propionibacterium, μια άσπρη ενδοπε-
ριφακική πλάκα είναι συχνά ορατή, η οποία συνδέεται
με υπολείμματα του κρυσταλλοειδούς φακού και πα-
γίδευση μικροοργανισμών.5,27 Στοιχειώδεις λευκές διη-
θήσεις και «χνουδωτές μπάλες» ή «μαργαριτάρια σε
σχοινί» κοντά στη κάψα είναι χαρακτηριστικές, αλλά
όχι παθογνωμονικές, στις λοιμώξεις από μύκητα.5,26

Τέλος, η κυτταρική αντίδραση του υαλοειδούς είναι
συνήθως ήπια, ωστόσο μπορεί να παρατηρηθεί πυκνή,
διάχυτη υαλίτιδα σε μερικές βακτηριακές λοιμώξεις.26

Προφύλαξη

Για την πρόληψη της μετεγχειρητικής ενδοφθαλμίτι-
δας μπορούν να ληφθούν μέτρα πριν, κατά τη διάρκεια
και μετά από τη χειρουργική επέμβαση. Ως προεγχει-
ρητικά μέτρα προστασίας μπορούν να θεωρηθούν η
θεραπεία τοπικών οφθαλμικών παραγόντων όπως
βλεφαρίτιδα, επιπεφυκίτιδα, εκτρόπιο, εντρόπιο και
παθήσεις δακρυϊκής συσκευής. Επίσης, αν ο ασθενής
πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη θα πρέπει να είναι
ρυθμισμένος.8 Η αντισηψία της περιοχής των βλεφά-
ρων και των βλεφαρίδων με χρήση διαλύματος ιωδι-
ούχου ποβιδόνης (povidone-iodine) 10% συνιστάται
ιδιαίτερα, καθώς έχει αποδειχθεί ότι μειώνει την
οφθαλμική χλωρίδα και κατ’ επέκταση ελαττώνει τον
κίνδυνο εμφάνισης βακτηριακής ενδοφθαλμίτιδας.5
Επίσης, διάλυμα ιωδιούχου ποβιδόνης (povidone-io-
dine) 5% πρέπει να ενσταλάσσεται κατευθείαν στην
οφθαλμική επιφάνεια, καθώς έχει φανεί ότι μειώνει
τον κίνδυνο εμφάνισης ενδοφθαλμίτιδας κατά 8 φο-
ρές.5,8 Η χρήση χειρουργικού καλύμματος θα πρέπει
να διασφαλίζει ότι καμία βλεφαρίδα του ασθενή δεν
εκτείνεται στο χειρουργικό πεδίο, ενώ σε διαφορετική
περίπτωση οι εναπομένουσες βλεφαρίδες θα πρέπει
να αφαιρούνται. Όσον αφορά στην προεγχειρητική
εφαρμογή τοπικών αντιβιοτικών, αυτή αποτελεί κοινή
πρακτική σε πολλές χώρες του κόσμου, καθώς μελέτες
υποστηρίζουν ότι με τη χρήση νεότερων γενεών
φλουοροκινολονών μειώνεται η εμφάνιση της μόλυν-
σης.38 Η χορήγηση μοξιφλοξασίνης (moxifloxacin) το-
πικά μιας σταγόνας τέσσερεις φορές ανά 15 λεπτά, 75
λεπτά πριν την επέμβαση ή μιας ταμπλέτας από το
στόμα 12 ώρες πριν την επέμβαση έδειξε ότι ήταν αρ-
κετό για τη πρόληψη του πολλαπλασιασμού των πε-
ρισσότερων βακτηρίων που προκαλούν ενδοφθαλμί-
τιδα, αν και τα αποτελέσματα είναι αμφιλεγόμενα από
άλλους συγγραφείς.5,39

Για τον έλεγχο των διεγχειρητικών μέτρων προστα-
σίας, η ESCRS πραγματοποίησε μια μεγάλη προοπτική,
τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη, η οποία έδειξε ότι η
χορήγηση κεφουροξίμης στο πρόσθιο θάλαμο κατά
τη διάρκεια της φακοθρυψίας μείωσε τα ποσοστά εμ-

φάνισης της μετεγχειρητικής ενδοφθαλμίτιδας κατά
περίπου έξι-εννιά φορές.40 Επίσης, βρέθηκε ότι η
χρήση ακρυλικού ενδοφακού και η επιλογή της σκλη-
ρικής τομής μειώνουν το κίνδυνο ενδοφθαλμίτιδας.40

Ως μετεγχειρητικό μέτρο πρόληψης, σχεδόν το σύ-
νολο των οφθαλμίατρων όπως έδειξε έρευνα της Αμε-
ρικανικής Εταιρείας Καταρράκτη και Διαθλαστικής
Χειρουργικής (ASCRS), χρησιμοποιεί τοπικά αντιβιο-
τικά.41 Ωστόσο, δεν υπάρχουν μεγάλες προοπτικές με-
λέτες που να υποστηρίζουν το συγκεκριμένο. Τα
τοπικά αντιβιοτικά, όπως οι τέταρτης γενιάς φλουο-
ροκινολόνες, έχουν καλή διεισδυτικότητα και μπο-
ρούν να επιτύχουν θεραπευτικές συγκεντρώσεις στον
πρόσθιο θάλαμο, όχι όμως και στην υαλοειδική κοι-
λότητα. Τέλος, έχει προταθεί ότι τα μετεγχειρητικά αν-
τιβιοτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υψηλές
δόσεις αλλά για μικρότερο χρόνο, ώστε να μειωθεί ο
κίνδυνος εμφάνισης ανθεκτικών στελεχών.42

Αντιμετώπιση

Η ενδοϋαλοειδική χορήγηση αντιβιοτικών αποτελεί
βασικό βήμα στην αντιμετώπιση της μετεγχειρητικής
ενδοφθαλμίτιδας. Αρχικά, χρησιμοποιούνται ευρέως
φάσματος αντιβιοτικά, όπως η βανκομυκίνη και η κε-
φταζιδίμη ή η βανκομυκίνη και η αμικασίνη ενδοϋα-
λοειδικά, ως πρώτης και δεύτερης γραμμής θεραπεία
αντίστοιχα. Η αμφοτερικίνη Β, η μικοναζόλη και η βο-
ρικοναζόλη είναι φάρμακα εκλογής σε περιπτώσεις
μυκητιακής ενδοφθαλμίτιδας, όπως φαίνεται στον Πί-
νακα 2.5 Οι ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις επαναλαμβά-
νονται κάθε 48-72 ώρες ανάλογα με την κλινικαπάν-
τηση στη θεραπεία. 
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                                          Ενδοϋαλοειδικοί          Ενδοϋαλοειδική
                                          παράγοντες                   δόση (μg/0.1ml)

                                                    Βακτηριακή ενδοφθαλμίτιδα

1ης γραμμής θεραπεία       Βανκομυκίνη                 1000
                                          Κεφταζιδίμη                   2250
                                          Δεξαμεθαζόνη                400

Εναλλακτικές                    Αμικασίνη                     400
                                          Κεφουροξίμη                 2000
                                          Ερυθρομυκίνη               500
                                          Γενταμυκίνη                  200
                                          Μοξιφλοξασίνη             50-160
                                          Κλινδαμυκίνη                1000

                                                     Μυκητιακή ενδοφθαλμίτιδα

1ης γραμμής θεραπεία       Αμφοτερικίνη Β            5-10
                                          Βορικοναζόλη                100

Εναλλακτικές                    Μικοναζόλη                   5 ή 10

Ενδοϋαλοειδικά φάρμακα για τη θεραπεία της εν-
δοφθαλμίτιδαςΠίνακας 2



Δεν υπάρχει ομοφωνία σχετικά με τον αν η χρήση
συστηματικών αντιβιοτικών είναι αποτελεσματική ή
όχι. Η EVS δεν κατέδειξε σημαντική διαφορά στην τε-
λική οπτική οξύτητα στους ασθενείς που έλαβαν αν-
τιβιοτικά συστηματικά σε σχέση με αυτούς που δεν
έλαβαν. Ωστόσο η ESCRS τονίζει τη σημασία της
λήψης συμπληρωματικών συστηματικών αντιβιοτι-
κών στην θεραπεία της οξείας μετεγχειρητικής ενδο-
φθαλμίτιδας.5

Σε περιπτώσεις ανθεκτικής ενδοφθαλμίτιδας, η υα-
λοειδεκτομή αποτελεί τη θεραπεία εκλογής. Σύμφωνα
με την EVS, μόνο οι ασθενείς που έχουν αρχική οπτική
οξύτητα αντίληψης φωτός ή χειρότερη έχουν όφελος
από μια άμεση υαλοειδεκτομή. Ωστόσο, σε περιπτώ-
σεις που η οπτική οξύτητα μειώνεται ραγδαία ή σε
πολύ βαρειές κλινικά περιπτώσεις, συνιστάται άμεση
υαλοειδεκτομή.5

Όσον αφορά στην χρόνια μετεγχειρητική ενδο-
φθαλμίτιδα, η οποία προκαλείται συνήθως από το Pro-
pionibacterium acnes, ενδοϋαλοειδικά αντιβιοτικά,

αφαίρεση του ενδοφακού και του «σάκου» του φακού,
καθώς και υαλοειδεκτομή είναι οι θεραπευτικές εναλ-
λακτικές ανάλογα με την κλινική πορεία.5

Συμπεράσματα

Η οξεία ενδοφθαλμίτιδα μετά από επέμβαση καταρ-
ράκτη αποτελεί μια σπάνια, αλλά σοβαρή επιπλοκή,
της οποίας η επίπτωση συνεχώς μειώνεται με την ανά-
πτυξη και την εξέλιξη των χειρουργικών τεχνικών και
τη λήψη κατάλληλων μέτρων προφύλαξης. Η έγκαιρη
διάγνωση και ταυτοποίηση του υπεύθυνου παθογό-
νου μικροοργανισμού είναι πολύ σημαντική για τη
σωστή αντιμετώπιση και την πρόγνωση.

Δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων
Όλοι οι συγγραφείς δηλώνουν ότι δεν υπάρχει σύγ-

κρουση συμφερόντων.
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Summary

Endophthalmitis post cataract surgery: A review of the literature

Irini Chatziralli1, Athanasios Chatzipantelis1, Georgia Vrioni2, Eleni Dimitriou1,
Panagiotis Theodossiadis1

12nd Department of Ophthalmology, “Attikon” University Hospital, National and Kapodistrian University
of Athens, Athens 
2Laboratory of Microbiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens 

Endophthalmitis after cataract surgery is an exogenous infectious ocular disease, which is caused
by pathogens, inserted intraocularly either during surgery or postoperatively. Several risk factors
have been identified for the development of endophthalmitis after cataract surgery and they
can be pre-, intra- or post-operative. Clinically patients with acute endophthalmitis after cataract
surgery present with pain, redness, purulent discharge and blurred vision, while lid, conjunctival
and corneal edema, vitritis and retinitis may also coexist. It is crucial to keep aseptic measures,
while guidelines for endophthalmitis prophylaxis have been proposed to reduce the risk of post-
operative endophthalmitis. Prompt diagnosis seems to be very important for the optimal man-
agement and prognosis.

Key words
Endophthalmitis, cataract, prophylaxis, treatment,
pathogens
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O r i g i n a l  a r t i c l e

Summary

The aim of the present study was to determine the current status of measles immunity in northern
Greece, in light of outbreaks in many European countries, while recently, there is an ongoing
measles outbreak in our country, affecting mostly Northern Greece. For the 611 sera tested (col-
lected during June 2014-January 2016, and age range 10 d. – 82 y.o.), the seropositivity rate to
measles virus was found to be 82.07%, while the total vaccination rate was 41.85%. The highest
rates of rubella seropositivity were found in the 41-50 year age group (100%) followed by the 51-
60 year age group (98.8%). Since mass infant vaccination was introduced in Greece in the form of
the National Immunization Program in 1989, it seems that most of these people acquired immunity
through exposure to the wild virus. It also demonstrates that there is high rate of protection
among older people. Moreover the high immunity rates in the age groups 4-6 indicates the high
level of protection in individuals belonging to these groups, mostly acquired through vaccination.
Since 2010, there has been no report from outbreaks in Greece, but sporadic cases are reported.
It is essential to continue epidemiological and virological surveillance of measles in Greece to
monitor the transmission pattern of the virus and the effectiveness of measles immunization,
which will eventually lead to the achievement of the goal for elimination.

Seroprevalence of measles in Northern Greece

Georgia Gioula1, Maria Exindari1, Aggeliki Melidou1, Fani Minti1, Eleni Sidiropoulou2,
Sofia Dionisopoulou2, Maria Kiriazi3, Eleftherios Tsintarakis4, Nikolaos Malisiovas1

1Microbiology Department, Medical School, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
2Microbiology Department, “AHEPA” Hospital, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
31st Department of Paediatrics, Medical School, Aristotle University of Thessaloniki, Greece 
4Microbiology Department, General Hospital of Didimotiho, Greece
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Measles is a highly contagious viral disease and is one
of the leading causes of vaccine-preventable deaths
in young children globally.1 It is caused by a virus that
belongs to the paramyxovirus family and it is normally
transmitted through direct contact and through air. 
The disease typically presents with fever and gener-
alised rash, accompanied by cough, coryza and con-
junctivitis. It is associated with a high risk of compli-
cations and in the worst case scenarios can result in
mortality.2 During the past years, outbreaks were re-
ported in many countries in the western part of Eu-
rope, due to the accumulation of pockets of unvacci-
nated or insufficiently vaccinated susceptible
individuals, which allows sustained transmission.
Measles virus continues to spread across the European
Continent leading to thousands of cases in people
who are not immunized or not immunized on time,
while outbreaks can be expected where coverage is
below 95% for two doses of measles containing vac-
cine.3 In 2015, there were 134.200 measles deaths
globally – about 367 deaths every day or 15 deaths
every hour.1

According to the Global Measles and Rubella
strategic plan 2012-202o, WHO aims to achieve
measles and rubella elimination in at least 5 WHO re-
gions by year 2020.1

In Greece, measles is a notifiable disease, the Euro-
pean Union’s case definition of 2008 is used.4 The last
measles outbreak occurred in 2010. During this out-
break, cases were mostly unvaccinated and mainly be-
longed to three groups: Roma population of Bulgarian
nationality, Greek Roma population and Greek non-mi-
nority population.3,5 Before that, outbreaks occurred in
2005-2006, affecting mostly Roma children 0-14 years
old and unvaccinated or incomplete vaccinated immi-
grant families. Moreover, during that outbreak, older
teenagers and young adults from the non-minority
population were affected. This happened because
they were either unvaccinated or had received only
one dose of the measles containing vaccine.6,7 Re-
cently, there is an ongoing measles outbreak in our

country, affecting mostly Northern Greece. According
to Hellenic Centre for Disease Control and Prevention
(HCDCP), cases are mostly Greek Roma population
(unvaccinated children) and Greek non-minority
adults, aged 22-44 years of age, who were either un-
vaccinated, or had received only one dose of the vac-
cine. The total number of notified cases till October
the 3rd were 215, while no deaths have been
recorded.8

According to the most recent data from ECDC, and
for the period January 2016 to end of July 2017, more
than 17 000 measles cases were reported by 30
EU/EEA countries, with 40 deaths attributed to
measles. The highest number of cases was reported
by Romania (5 067), Italy (4 544) and Germany (915),
accounting for 41%, 37% and 7% respectively of the
EU/EEA cases. Moreover, of all cases with known age,
90% had a known vaccination status and of these,
85% were reported as unvaccinated. In the target
group for routine childhood MMR vaccination (1-4
year old children), 78% of all cases were unvaccinated.9

The aim of the present study was to determine the
current status of measles immunity in northern Greece,
in light of outbreaks in many European countries.

Taking into account the expected seroprevalence
in measles in different age groups, according to
previous serological studies conducted in Greece, as
well as the current population of northern Greece
(3.110.835 inhabitants), the minimum sample size for
the present study was calculated to be 399 with a 5%
error and 95% confidence interval10 (http://www.sta-
tistics.gr/el/statistics/-/publication/SAM03/2011). A
total of 611 residual serum samples were included in
the study having been collected between June 2014
and January 2016, from patients presented to hospital
for reasons unrelated to measles infection. The speci-
mens belonged to 345 males and 266 females. The
age range of the patients was 10 days to 82 years old
and the samples were divided into ten age groups
(Table 1). None of the patients included in the study
was suffering from infectious diseases or any known
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immunodeficiency syndrome. Of the 611 samples,
515 were collected from inhabitants of Thessaloniki
and 96 from people living in other parts of northern
Greece, while 73 of the patients were foreigners
(mostly from Albania, countries of the former Soviet
Union, mainly from Russia and from Turkey). Moreover,
301 out of 611 (49,2%) were vaccinated individuals,
while the remaining 310 (50,8%) were unvaccinated.
From the vaccinated group, 129 of them received 1
dose, while 149 received 2 doses of the vaccine. 

For each individual, data pertaining to age, sex, eth-
nicity, place of residence and history of measles vac-
cination were obtained. For children, data regarding
vaccination was obtained from the parents/care-
givers, while adults provided this information them-
selves; all data obtained was cross-checked with the
information in each individual’s public health book,
when available. 

The method used to determine protective immu-
nity was an enzyme immunoassay method, ELISA
(KAPRMVG10 Measles IgG kit, DIAsource ImmunoAs-
say). An antibody titre of ≥1:20 was defined as protec-
tive seropositivity against measles. 

Data analysis was conducted with IBM SPSS Statis-
tics Version 23. Initially, Pearson’s chi-square test for
independence was implemented, to detect significant
associations in the data. Adjusted Residuals were cal-
culated, to observe how the associated data vary from
what null hypothesis of independence predicts. Fi-
nally, statistical significance of associations was indi-
cated by the Risk Factors, Ratio Risk and Odds Ratio,

with Confidence Interval 95% (p-value < 0.05).
For the 611 sera tested, the seropositivity rate to

measles virus was found to be 82.07%, while the total
vaccination rate was 41.85%. The age-adjusted rates
of measles seropositivity and vaccination are shown
in Table 1. Among individuals aged 0-6 months, the
seropositivity rate of 47.1% reflects maternal acquired
immunity. The seropositivity rate for the next two
groups (17.9% and 87.7%) follows the usual pattern
of disappearing maternal antibodies and the appear-
ance of vaccination-acquired immunity. The highest
rates of rubella seropositivity were found in the 41-50
year age group (100%) followed by the 51-60 year age
group (98.8%). Since mass infant vaccination was in-
troduced in Greece in the form of the National Immu-
nization Program in 1989, it seems that most of these
people acquired immunity through exposure to the
wild virus. It also demonstrates that there is high rate
of protection among older people. Moreover the high
immunity rates in the age groups 4-6 indicates the
high level of protection in individuals belonging to
these groups, mostly acquired through vaccination.

According to statistical analysis of the results, no
evidence of association is shown between the pres-
ence of immunity and sex (ΟR=0.993, 95%CI[0.562,
1.549], p-value=0.79), while analysis also revealed that
immunity is not statistically significant when it is as-
sociated with a patient's nationality (ΟR=0.776,
95%CI[0.378, 1.594], p-value=0.49).  Thessaloniki res-
idents represented 84.3% and the rest of Macedonia
represented 15.7% the samples. The presence of im-

                         Age groups                           Numbers      Seropositivity         Vaccination rate
                                                                                                  rate (%)                         (%)

GROUP1    0-6MONTHS                          34                 47,1                          0

GROUP2:   7-15MONTHS                        28                 17,9                        10,7

GROUP3:   16MONTHS-5YEARS           81                 87,7                        98,7

GROUP4:   6-10YEARS                           77                 97,4                        94,8

GROUP5:   11-20YEARS                          80                 92,5                        98,7

GROUP6:   21-30 YEARS                         56                 92,9                      100

GROUP7:   31-40YEARS                         51                 97,7                        15,6

GROUP8:   41-50YEARS                         44               100,0                          0

GROUP9:   51-60YEARS                         80                 98,8                          0

GROUP10: >60YEARS                            80                 88,7                          0

Total                                                         611                 82,07                      41,85

Age distribution of patients and their serpositivity and vaccination ratesTable 1



munity is independent of a patient’s residence (ΟR =
0.779, 95%CI[0.408, 1.488], p-value=0.45).

Moreover, 49.3% of the tested individuals are vac-
cinated, while 50.7% of them are unvaccinated. From
those who are vaccinated, 92.4% display immunity
and 7% do not display. From those who are not vacci-
nated, 85.2% display immunity and 14.8% do not.
Odds ratio shows evidence that it is more possible for
vaccinated patients to display immunity than from pa-
tients that are not vaccinated. (OR=2.1 95%CI[1.2-3.6],
p-value=0.005). From the 538 Greeks, 263 are vacci-
nated (48.9%) and 275 are not vaccinated (51.1%).
From those who are vaccinated, 242 display immunity
(92.0%) and 21 do not display immunity (8.0%). From
those that are not vaccinated, 237 display immunity
(86.2%) and 38 do not display immunity (13.8%). The
results shows that is statistical significant that Greek
vaccinated patients to display immunity from those
that are not vaccinated. (OR=1.85 95% CI[1.053,
3.242], p-value=0.03). From the vaccinated group, 110
received 1 dose (45.5%) and 132 received 2 doses
(54.5%). The number of doses that a Greek patient re-
ceives is not statistically significant associated with
the presence of immunity. (OR=0.417 95% CI[0.162,
1.069], p-value=0.06). 

Additionally, from the vaccinated patients, 145 re-
ceived 1 dose (48.2%) and 156 received 2 doses
(51.8%). From those that received 1 dose, 89.0% dis-
play immunity and 11% do not display. From those
that received 2 doses, 95.5% display immunity and

4.5% do not display. The presence of immunity in a
patient does not statistically associated with the num-
ber of doses received (ΟR = 0.379 95% CI[0.151, 0.949],
p=0.004).

A cross-sectional study that was conducted in order
to determine the prevalence of mumps and measles
antibodies in the general population in Northern
Greece in 2004-2007 revealed that the great majority
were protected against measles and the total protec-
tion rate against mumps was significantly less (87%
versus 72%, respectively; p<0.01). Moreover, protec-
tion rates against measles seem to be lower than ex-
pected in certain age groups, such as infants and
young adults, something that was not found in the
present study which was conducted almost 10 years
later and several outbreaks in between.11

The high seroprevalence rates of the study were in
accordance with a similar cross-sectional vaccination
coverage study in preschool children conducted in
2016, in which a coverage of more than 95% was
found.12

On the other hand, in a healthcare students groups
which were tested for measles antibodies, the suscep-
tibility rate was 20,5%.13

In conclusion, it is essential to continue epidemio-
logical and virological surveillance of measles in
Greece to monitor the transmission pattern of the
virus and the effectiveness of measles immunization,
which will eventually lead to the achievement of the
goal for elimination.
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Περίληψη

Η επιδημιολογία της ιλαράς στην Βόρειο Ελλάδα

Γεωργία Γκιούλα1, Μαρία Εξηντάρη1,Αγγελική Μελίδου1, Φανή Μίντη1, Ελένη Σιδηροπούλου2,
Σοφία Διονυσοπούλου2, Μαρία Κυριαζή3, Ελευθέριος Τσινταράκης4, Νικόλαος Μαλισιόβας1

1Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρικό Τμήμα, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης
2Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
3Α’ Παιδιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
4Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο προσδιορισμός του ανοσολογικού επιπέδου της ιλαράς
στον πληθυσμό της Β. Ελλάδος, σε περίοδο εμφάνισης ενός σημαντικού αριθμού επιδημιών σε
αρκετές χώρες της Ευρώπης. Εξετάστηκαν συνολικά 611 δείγματα ορών (ηλικίας από 10 ημερών
έως 82 ετών), τα οποία συλλέχθηκαν την περίοδο Ιούνιος 2014-Ιανούαριος 2016 και διαχωρίστη-
καν σε 10 ηλικιακές ομάδες. Το συνολικό ποσοστό ανοσίας ανέρχεται στο 82.07%, ενώ το ποσοστό
εμβολιασμού των υπό εξέταση ατόμων ήταν 41.85%. Τα υψηλότερα ποσοστό ανοσίας ανευρέθη-
σαν στα άτομα ηλικίας 41-50 ετών (100%) καθώς και στην ηλικιακή ομάδα των 51-60 ετών (98.8%).
Φαίνεται ότι τα άτομα των ανωτέρω ηλικιακών ομάδων απέκτησαν ανοσία κατόπιν επαφής με το
άγριο στέλεχος του ιού της ιλαράς, μια και ο υποχρεωτικός εμβολιασμός έναντι του ιού της ιλαράς
ξεκίνησε στην χώρα μας το 1989. Παράλληλα, τα υψηλά ποσοστά ανοσίας στις ηλικιακές ομάδες
4-6 οφείλονται κυρίως στον εμβολιασμό αυτών των ατόμων. Η τελευταία επιδημία ιλαράς στην
χώρα μας έχει σημειωθεί το 2010, ενώ έκτοτε έχουν καταγραφεί μόνο σποραδικά κρούσματα.
Είναι επομένως απαραίτητη η συνεχής επιδημιολογική και ιολογική επιτήρηση της νόσου στην
χώρα μας, προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος της αλλά και τελικός στόχος του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Υγείας που αφορά στην εξάλειψή της.

Λέξεις κλειδιά
ιλαρά, επιδημιολογία, Β. Ελλάδα
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O r i g i n a l  a r t i c l e

Summary

Aim of the study: It has been previously observed that the FilmArray Panel assays result in the si-
multaneous detection of multiple pathogens. However, there is limited data on the frequency of
such simultaneous detections, the prevalence of certain pathogens in such co-detections and the
possible existence of specific patterns. 
Materials and Methodology: In order to investigate the spectrum of multiple isolations in our pa-
tient series, we have retrospectively looked at the results of all the samples which had been
processed with the FilmArray panel assays, during the last one year-period in our hospital.
Results: Among 1041 samples, 8.3% revealed multiple pathogens (>1), 8.7% of the respiratory
samples and 8.8% of the gastrointestinal samples. Human Rhinovirus/Enterovirus (HRV) and en-
teropathogenic E.coli (EPEC) were the most frequent pathogens detected on multiple respiratory

The spectrum of simultaneously detected pathogens identified
in infections by the FilmArray panels

Nikolaos J. Tsagarakis, Anthi Sideri, Panagiotis Makridis, Argyro Triantafyllou,
Alexandra Stamoulakatou, Eleni Papadogeorgaki
Central Laboratories, Hygeia General Hospital, 4 Erythrou Stavrou Str. & Kifisias Avenue, Marousi, Athens, Greece
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Introduction

Upper respiratory tract infections can be a serious
burden to the healthcare system.1 Although most of
such infections are viral in origin, it is difficult to diffe-
rentiate bacterial and viral infections, but also co-in-
fections, due to the frequent overlapping of the
clinical presentation  and the variable sensitivity and
lengthy turn-around time of the viral culture1. At the
same time, gastrointestinal infections remain a major
public health problem worldwide and their diagnosis
is one of the main challenges. It has been suggested
that enteric pathogen co-infections play an important
role in gastroenteritis, but most efforts have only fo-
cused on a small range of species belonging to few
pathogen groups.2

In the FilmArray Panel assays, an unprocessed cli-
nical sample is subjected to nucleic acid purification,
reverse transcription, a high-order nested multiplex
polymerase chain reaction and amplicon melt curve
analysis.3 Biochemical reactions are enclosed in a di-
sposable pouch, minimizing the PCR contamination
risk.3 The rapid turnaround time, the multiplex nature
of the test (allowing simultaneous detection of an
array of viruses, bacteria and parasites) and the supe-
rior sensitivity of FilmArray Panel assays seem to im-
prove the evaluation and management of patients
suspected of having respiratory4 or gastrointestinal
infections. The rapid and sensitive detection of respi-
ratory viruses is essential for the early diagnosis and

administration of appropriate antiviral therapy, as well
as for the effective implementation of infection con-
trol measures.5 Also, the use of gastrointestinal panels
may improve decisions regarding patient isolation
and reduce nosocomial transmission.6 The additional
significant value of the FilmArray Panel assays can be
underlined by the fact that among pediatric patients
who required intensive care unit (ICU) admission,
35.8% had a co-infection with multiple viruses.7

As the increasing use of the FilmArray Panel assays
gradually reveals the significant incidence of co-infec-
tions, we present our first year of experience on the
profile of co-detection of pathogens, which resulted
by the use of FilmArray Panel assays in the routine cli-
nical practice.

Material and methods

In order to investigate the prevalence of multiple iso-
lations in the routine application of FilmArray Panel
assays, but also the most frequently isolated pathogens
or patterns of combination of pathogens, we retro-
spectively studied the results of all the samples which
had been processed during one year-period (November
2015 to November 2016) with the FilmArray Panels,
in the Central Laboratories of Hygeia & Mitera General
Hospitals of Athens. Among 1041 samples processed
during this one-year period, 656/1041(63%) were re-
spiratory samples (Rs), 318/1041(31%) were gastroin-

Key words
FilmArray; Multiple pathogens; multiplex PCR;
co-infection; respiratory panel; gastrointestinal panel
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and gastrointestinal co-detections, respectively, while the combinations of HRV/Adenovirus and
EPEC/Campylobacter spp were the commonest. 
Conclusions: Our patient series revealed that the application of the FilmArray panel assays had a
low, although significant, possibility of simultaneous detection of multiple pathogens, with HRV
and EPEC predominating in such samples. Further studies are needed to explore the clinical sig-
nificance of such pathogen-specific co-detections, arbitrarily named co-infections.
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testinal samples (GIs), 56/1041(5.4%) cerebrospinal
fluids (CSFs) and 11/1041(1.1%) blood samples (Bs)
derived from positive blood cultures. The median age
of the 1041 patients was 21 years old (1 month – 92
years), while all patients were symptomatic.

BioFire FilmArray Panel assays. The FilmArray mul-
tiplex PCR panels consist of the respiratory panel (FA-
RP), the gastrointestinal panel (FA-GP), the meningi-
tis/encephalitis panel (FA-ME) and the blood culture
identification panel (FA-BC). 

FA-RP. Nasopharyngeal swab specimens (Rs) were
collected from patients with symptomatic respiratory
tract infections and processed with FA-RP. BioFire FA-
RP assay version 1.7 (bioMérieux, Marcy l’Etoile, France)
is U.S. FDA-cleared and CE-IVD certified.8 The assay
detects nucleic acids of 17 respiratory viruses and 3
bacteria, including adenovirus (Adv), HCoV or Coro-
navirus (OC43, NL63, 229E and HKU1), human respi-
ratory syncytial virus (RSV), human metapneumovirus
(hMPV), influenza A virus (H1/2009, H1 and H3), in-
fluenza B virus, parainfluenza viruses (PIV type 1 [PIV1]
to PIV4), human rhinovirus/enterovirus (HRV), Bordetella
pertussis, Chlamydophila pneumoniae, and Mycoplasma
pneumoniae in a multiplex PCR.8

FA-GP. FA-GP performs simultaneous detection of
22 different enteric pathogens directly from stool spe-
cimens: Campylobacter spp., Clostridium difficile (toxin
A/B), Plesiomonas shigelloides, Salmonella spp., Vibrio
spp., Vibrio cholerae, Yersinia enterocolitica, enteroag-
gregative E. coli (EAEC), enteropathogenic E. coli
(EPEC), enterotoxigenic E. coli (ETEC), Shiga-like toxin-
producing E. coli (STEC) (stx1 and stx2) (including spe-
cific detection of E. coli O157), Shigella spp./enteroin-
vasive E. coli (EIEC), Cryptosporidium spp., Cyclospora
cayetanensis, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia,
adenovirus F 40/41, astrovirus, norovirus GI/GII, rota-
virus A, and sapovirus.9

FA-ME. The FA-ME is a multiplex in vitro diagnostic
test for the simultaneous, rapid detection of 14 path-
ogens directly from CSF specimens: Escherichia coli K1,
Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Neis-
seria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Strepto-
coccus agalactiae, cytomegalovirus, enterovirus,
herpes simplex virus 1 and 2, human herpesvirus 6,
human parechovirus, varicella-zoster virus, and Cry-
ptococcus neoformans/Cryptococcus gattii.10

FA-BC. The FA-BC tests for a comprehensive list of
24 pathogens and 3 antibiotic resistance genes asso-
ciated with bloodstream infections. 

In all panels, the extraction, amplification, and
detection steps take place in separate chambers of a
self-contained, single-use pouch. The procedures
were performed according to the manufacturer's
instructions.

Results

Multiple co-detections. 86 out of 1041 samples (8.3%)
revealed multiple pathogens (>1): 57/656(8.7%) of Rs
and 28/318(8.8%) of GIs. Based on positive samples
only, we had multiple pathogens in 57 out of 356 po-
sitive Rs (16%) and 28 out of 158 positive GIs (17.7%),
respectively. Our target population, which is the group
of patients with multiple isolations, consisted of
42/86(48.8%) males and 44/86(51.2%) females with a
median age of 4 years old (1 month – 82 years). Ho-
wever, we have to underline that the median age of
the 318 patiens with GIs was 38 years (0.1-89), while
the median age of the 656 patients with Rs was 7
years old (0.1-92). 

FA-RP. Among the Rs, HRV participated in most
multiple isolations, being the most frequent isolated
pathogen (37/57, 64.9%) (Figure 1). The second more
frequently observed pathogens were PIV (1, 2 and 3),
identified in 24 out of 57 samples (42.1%), and Adv
identified in 23 out of 57 samples (40.4%), followed by
RSV (15/57, 26.3%) (Figure 1). It is remarkable that the
coexistence HRV/Adv was the most commonly obser-
ved, with 10 cases out of 57(17.5%), followed by
HRV/RSV(6/57, 10.5%) (Table 1). 

FA-GP. In GIs, Enteropathogenic E.coli (EPEC) was
the most frequently isolated pathogen (18/28, 64.3%),
followed by Clostridium difficile toxin A/B and Campy-
lobacter sp (7/28, 25%, each) and Salmonella sp (6/28,
21.4%) (Figure 2). Moreover, the most common pat-
terns of combination were the combinations of EPEC
with Campylobacter sp, Clostridium difficile toxin A/B,
Salmonella sp and Astrovirus (5/28, 3/28, 2/28 and
2/28, respectively) (Table 2).

FA-ME and FA-BC. The application of these panels
did not reveal samples with simultaneous multiple
detections. 

Discussion

An increasing concern has been recently observed in
the literature about the role of co-infections of the re-
spiratory or gastrointestinal tract on the patient out-
come. There are several reports on co-infections either
of the respiratory or the gastrointestinal tract, discus-
sing the prevalence of each pathogen on multiple de-
tections that predominate. In the present study, we
have discussed the basic profile of multiple co-detec-
tions, which have been obtained by routine clinical
specimens in our hospital, trying to investigate a pos-
sible clinical significance.

Respiratory infections are a common cause of pe-
diatric morbidity.11 The available reference data on the
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RESPIRATORY COMBINATION PATTERNS          Ν         (%)

HRV+Adv                                                                          10        17,5
HRV+RSV                                                                         6          10,5
HRV+Coronavirus                                                             5          8,8
Adv+hMPV                                                                       4          7,0
HRV+PIV                                                                          4          7,0
HRV+Bordetella                                                                3          5,3
RSV+INFLA                                                                     3          5,3
Coronavirus+Adv                                                              3          5,3
Adv+Coronavirus+HRV                                                    3          5,3
RSV+Coronavirus                                                             2          3,5
HRV+hMPV                                                                      2          3,5
HRV+Adv+PIV                                                                 1          1,8
HRV+INFLA                                                                     1          1,8
RSV+Adv                                                                          1          1,8
Coronavirus+INFLA                                                         1          1,8
Coronavirus+PIV                                                              1          1,8
Coronavirus.1+Coronavirus.2+RSV                                 1          1,8
HRV+Mycoplasma                                                            1          1,8
Adv+INFLB                                                                      1          1,8
HRV+INFLB                                                                     1          1,8
Mycoplasma+INFLB                                                         1          1,8
Bordetella+INFLB                                                             1          1,8
HRV+Coronavirus+PIV                                                    1          1,8
                                                                                          57        100

The frequency of each respira-
tory combination pattern.

Coronavirus.1 and Coronavirus.2
refer to two different types of Coro-
navirus, which were simultaneously
detected.
INFLA: influenza A, INFLB: in-
fluenza B.

Table 1

Figure 1

HRV was the most frequent iso-
lated pathogen among the respira-
tory samples with simultaneously
detected multiple pathogens. In the
groups of Parainfluenza, Coron-
avirus and Influenza, all types of
each separate group have been in-
cluded.
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GASTROINTESTINAL COMBINATION PATTERNS       Ν        (%)

EPEC+Campylobacter                                                                5         17,9
EPEC+CDtoxA/B                                                                       3         10,7
EPEC+Salmonella                                                                       2         7,1
EPEC+Astrovirus                                                                        2         7,1
EPEC+Salmonella+Rotavirus                                                     1         3,6
EPEC+Salmonella +CDtoxA/B                                                  1         3,6
EPEC+ETEC                                                                              1         3,6
EPEC+Norovirus                                                                        1         3,6
EPEC+EAEC+Yersinia                                                               1         3,6
Campylobacter+Sapovirus                                                          1         3,6
Campylobacter+Yersinia                                                             1         3,6
Salmonella+CDtoxA/B                                                               1         3,6
Shigella+EIEC                                                                            1         3,6
CDtoxA/B+EAEC                                                                      1         3,6
CDtoxA/B+STEC                                                                       1         3,6
STEC+Adenovirus                                                                      1         3,6
Salmonella+STEC+Rotavirus                                                     1         3,6
EPEC+STEC+Cryptosporidium                                                 1         3,6
Plesiomonas+Vibrio                                                                    1         3,6
STEC+EIEC+ETEC+EAEC                                                       1         3,6
                                                                                                    28       100

Figure 2 EPEC was the most frequent isolated pathogen among the gastrointestinal samples with simultaneous
multiple detections, followed by Clostridium difficile toxin A/B, Campylobacter sp and Salmonella sp.

The frequency of each
gastrointestinal combina-
tion pattern.

CDtoxA/B: Clostridium difficile
(toxin A/B)

Table 2



frequency of respiratory co-infections vary, although
most reported percentages are higher than our re-
sults. In a study of 315 respiratory samples from chil-
dren under 6 years of age, the FA-RP identified
multiple co-infections (39%) with 2, 3, 4 and up to 5
different viruses.12 In the literature co-infection has
also been found in 31%,13 36%,14 37%,15 42%16 and
51.8%17 of positive respiratory samples. In our study,
9% of all our respiratory patients had multiple patho-
gens and 16% of all positive respiratory patients (al-
most one of six positive samples appeared with
co-detections). There is no obvious explanation about
the significant, although lower frequency of co-detec-
tion in our series of patients. However, the predomi-
nance of HRV in our single (data not shown) and
multiple detections is in accordance with previously
published data.18,19 In a previous study, rhinoviruses
have been more frequently detected and their co-in-
fection rates have been also higher.13 Human rhinovi-
rus infections are highly prevalent, genetically diverse,
and associated with both mild upper respiratory tract
and more severe lower tract illnesses.20 Rhinovirus has
been found as the most common pathogen detected
among symptomatic young children in a pediatric
emergency department, while higher rhinovirus viral
load and co-infection has increased the severity of the
disease.21 Moreover, HRV/Adv and HRV/RSV combina-
tions have been previously mentioned as the most
frequent co-infection patterns.16,22 Interestingly, it has
been suggested that the presence of RSV reduces the
probability of rhinovirus infection, but that, if a co-in-
fection occurs, both viruses cause clinical symptoms.23

At the same time, the etiology of pediatric diarrhea
is rarely established because of overlapping signs and
symptoms and expensive and inefficient testing me-
thods.24 Multiple pathogens have been detected in
7.8%,25 15%,24 16.4%,26 21.1%,27 22.2%,6 48.1%28 and
49.3%29 of positive stool samples. In our study, the ap-
plication of FA-GP revealed that 17.7% of positive
samples had multiple co-detections, a percentage clo-
ser to the obtained percentage (16.4%) by the Euro-
pean, multicentre, quarterly point-prevalence study
of community-acquired diarrhoea (EUCODI).26 This
specific study, as well as another study which compa-
red two commercially available multiplex panels (Fil-
mArray and Luminex gastrointestinal panels),
suggested significantly lower levels of sensitivity on
the detection of mixed infections by routine methods,
compared to the application of the FilmArray panel
(5.5% vs 16.4% and 8.3% vs 21.1%, respectively).30,31

According to our knowledge, the prevailance of
EPEC on the mixed infections has not been clearly re-
ported elsewhere until now. Nevertheless, it has been
usually reported as one of the most prevalent patho-
gens causing infectious gastroenteritis, detected ei-
ther alone or included in the term “diarrheagenic
Escherichia coli”.31-35 Combination patterns that have
been previously described as prevalent are rotavirus
and toxin-producing C. difficile,36 rotavirus and Shigella
spp37 and rotavirus and norovirus GII,2 while a positive
association has been suggested for two pairs, rotavi-
rus and adenovirus, and norovirus GII and Salmo-
nella.38 It is also important that the prevalence of
co-infections with two enteric pathogens in diarrhea
cases has been found higher than in asymptomatic
children,2 while children with co-infection had a more
severe clinical presentation and had a higher proba-
bility to be severely dehydrated, independently of age
and living community type.36 Unfortunately, our pa-
tient series cannot be clinically assessed as they have
been retrospectively analyzed and the clinical infor-
mation is irrelevant, because of many different medi-
cal teams implicated. However, the predominance of
EPEC either as the main pathogen or as colonization
which accompanies the main pathogen, seem to
need further investigation. 

In conclusion, our first year experience on the rou-
tine application of FilmArray panels indicated a mo-
derate, although remarkable, frequency of multiple
co-detections on respiratory and stool specimens. In
our patient series, HRV and EPEC were the predomi-
nant pathogens, which participated in co-infections,
while HRV/Adv and EPEC/Campylobacter sp were the
most frequent combinations observed. However,
many are the remaining questions. What is the main
reason that we have a wide variety on co-infections’
frequency? It is an age-effect, as it has been previously
proposed,14,17 a time-effect,39,40 or a combination of
these, with factors such as the host phenotypic traits
and the pathogen-pathogen interactions?41 Finally, do
we always have co-infections or single infections with
accompanying colonization, and is it clearly establi-
shed that “co-infections” are more severe than single
infections? Future studies are considered imperative
for the elucidation of all these questions.
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Περίληψη

Ταυτόχρονα ανιχνευθέντα παθογόνα που ταυτοποιήθηκαν σε λοιμώ-
ξεις με την τεχνολογία FilmArray

Νικόλαος Ι. Τσαγκαράκης, Ανθή Σιδέρη, Παναγιώτης Μακρίδης, Αργυρώ Τριανταφύλλου,
Αλεξάνδρα Σταμουλακάτου, Ελένη Παπαδογεωργάκη 
Κεντρικά Εργαστήρια, ΔΘΚΑ «Υγεία», Ερυθρού Σταυρού 4, Μαρούσι, Αθήνα Τ.Κ. 15123

Σκοπός της μελέτης: Προηγούμενες παρατηρήσεις έχουν δείξει ότι η εφαρμογή της τεχνολογίας
του FilmArray μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη ανίχνευση πολλαπλών παθογόνων. Ωστόσο,
υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα σχετικά με τη συχνότητα αυτών των ταυτόχρονων ανιχνεύσεων,
τη συχνότητα εμφάνισης συγκεκριμένων παθογόνων σε τέτοιες συν-ανιχνεύσεις και την πιθανή
ύπαρξη συγκεκριμένων συνδυασμών.
Υλικά και Μεθοδολογία: Για να μελετήσουμε την ταυτόχρονη ανίχνευση των πολλαπλών παθο-
γόνων στη σειρά των ασθενών μας, αναλύσαμε αναδρομικά τα αποτελέσματα όλων των δειγμά-
των που είχαν υποβληθεί στη μέθοδο του FilmArray, κατά τη διάρκεια του τελευταίου ενός έτους,
στο Νοσοκομείο μας. 
Αποτελέσματα: Μεταξύ 1041 δειγμάτων που υποβλήθηκαν στη μέθοδο, το 8,3% αποκάλυψε
πολλαπλά παθογόνα (>1). Συγκεκριμένα, το 8.7% όλων των αναπνευστικών δειγμάτων και το
8.8% όλων των δειγμάτων γαστρεντερικού, αντίστοιχα. Ο ανθρώπινος ρινοϊός/εντεροϊός (Human
Rhinovirus/Enterovirus ή HRV) και η εντεροπαθογόνος E.coli (enteropathogenic E.coli ή EPEC)
ήταν τα συχνότερα ανιχνευθέντα παθογόνα στις πολλαπλές αναπνευστικές και γαστρεντερικές
συν-ανιχνεύσεις, αντίστοιχα. Οι συνδυασμοί HRV/αδενοϊού και EPEC/Campylobacter sp ήταν οι
συνηθέστεροι.
Συμπεράσματα: Η δική μας σειρά ασθενών έδειξε ότι η εφαρμογή των πάνελ του FilmArray είχε
χαμηλή, αν και σημαντική, πιθανότητα ταυτόχρονης ανίχνευσης πολλαπλών παθογόνων, με τον
HRV και την EPEC να υπερέχουν σε τέτοια δείγματα. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να διερευ-
νηθεί η κλινική σημασία τέτοιων συν-ανιχνεύσεων, που αυθαιρέτως αποκαλούνται συλλοιμώξεις.

Λέξεις κλειδιά
FilmArray; πολλαπλά παθογόνα; πολυπλεκτική PCR;
συλλοίμωξη; αναπνευστική λοίμωξη; γαστρεντερική
λοίμωξη; μικροσυστοιχίες
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Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή  ε ρ γ α σ ί α

Περίληψη

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας αναδρομικής μελέτης, ήταν να διερευνηθεί α) η επίπτωση της
βακτηριαιμίας από στελέχη S.aureus (SAB) ευαίσθητα (methicillin sensitive S.aureus, ΜSSA) και
ανθεκτικά στη μεθικιλλίνη (methicillin resistant S.aureus, MRSA) και β) η σχέση της βακτηριαιμίας
από MRSA (MRSAB) και της βακτηριαιμίας από MSSA (MSSAB) (i) με παράγοντες κινδύνου (ηλικία,
φύλο, ύπαρξη κεντρικού φλεβικού καθετήρα, ανοσοκαταστολή, σακχαρώδη διαβήτη, αιμοκά-
θαρση, κακοήθεια και πρόσφατη χειρουργική επέμβαση), (ii) με την αντοχή στα αντιβιοτικά και
(iii) με την έκβαση (χρόνος αρνητικοποίησης αιμοκαλλιεργειών, διάρκεια πυρετού και νοσηλείας
και θνητότητα εντός τριάντα ημερών).
Υλικό-Μέθοδοι: Υλικό αποτέλεσαν ασθενείς με βακτηριαιμία από MSSA και MRSA που νοση-

Επιδημιολογική μελέτη της βακτηριαιμίας από ευαίσθητα και ανθε-
κτικά στη μεθικιλλίνη στελέχη Staphylococcus aureus σε ασθενείς
τριτοβάθμιου νοσοκομείου

Ελένη Ισμυρλή1, Λεμονιά Σκούρα2, Χαράλαμπος Ανταχόπουλος3, Εμμανουήλ Ροηλίδης3

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Θ.Ιπποκράτειο
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ
3Γ΄ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ.Ιπποκράτειο



Εισαγωγή

Η βακτηριαιμία από στελέχη Staphylococcus aureus,
(S. aureus bacteraemia, SAB) αποτελεί συχνή και ση-
μαντική λοίμωξη. Η επίπτωση της SAB είναι δύσκολο
να εκτιμηθεί με ακρίβεια, καθώς δεν πραγματοποι-
ούνται συχνά προοπτικές πληθυσμιακές μελέτες. Εν-
δεικτικά, στις Σκανδιναβικές χώρες, όπου η επιδημιο-
λογική επιτήρηση της SAB γίνεται σε επίπεδο ρουτίνας,
η επίπτωσή της είναι χαμηλή (26/100.000 πληθυσμού
ετησίως). Εξίσου χαμηλή επίπτωση παρατηρείται και
στον Καναδά(19,7/100.000 πληθυσμού ετησίως), ενώ
σε χώρες με υψηλό ποσοστό methicillin resistant S.
aureus (MRSA), παρατηρείται υψηλή επίπτωση (35 έως
39/100.000 πληθυσμού ετησίως). Η υψηλότερη επί-
πτωση SAB έχει καταγραφεί στις Η.Π.Α. (50/100.000
πληθυσμού ετησίως).1

Σύμφωνα με πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα
που αναφέρονται στην επιδημιολογία των βακτηριαι-
μιών στις Ευρωπαϊκές χώρες, η επίπτωση της βακτη-
ριαιμίας από MRSA ακολούθησε διφασική πορεία.
Συγκεκριμένα καταγράφηκε μία τάση αύξησης το

2005 (23%) σε σχέση με το 2002 (21%) και στη συνέ-
χεια πτώση το 2008 (19%). Στο χρονικό διάστημα
2002-2005 η ετήσια επίπτωση ήταν 7,6%. Αντίθετα για
τους ασθενείς με βακτηριαιμία από MSSA παρατηρή-
θηκε μια σταθερή αύξηση (από 12.125 σε 15.266 πε-
ριστατικά).2

Οι παράγοντες κινδύνου της βακτηριαιμίας από
MRSA φαίνεται να ποικίλουν σημαντικά. Ειδικότερα
σε ασθενείς με νοσοκομειακή βακτηριαιμία από στελέχη
MRSA παρουσιάστηκαν διαφορές ανάλογα με την πλη-
θυσμιακή ομάδα και πιο σημαντικοί παράγοντες κιν-
δύνου αναδείχθηκαν: η ηλικία, η διάρκεια της νοσηλείας
πριν την εμφάνιση βακτηριαιμίας, η μηχανική αναπνοή,
καθώς και η ύπαρξη κεντρικού φλεβικού καθετήρα.3
Σε ασθενείς με βακτηριαμία από στελέχη MRSA της
κοινότητας, η νοσηλεία σε οίκους ευγηρίας ανευρέθηκε
ως ο πιο σημαντικός παράγοντας κινδύνου.4

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί
η επίπτωση της βακτηριαιμίας από στελέχη ΜRSA και
methicillin sensitive S. aureus (ΜSSA), η σχέση με συγ-
κεκριμένους παράγοντες κινδύνου (ηλικία, φύλο,
ύπαρξη κεντρικού φλεβικού καθετήρα, ανοσοκατα-
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λεύτηκαν κατά το χρονικό διάστημα 2009-2014 στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. H
συλλογή των δημογραφικών στοιχείων και των κλινικών δεδομένων έγινε από το αρχείο του νο-
σοκομείου. H στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα SPSS (Statistical Pack-
age for Social Science-ΙΒΜ 21th edition), για χρήση σε Windows 8.0.
Αποτελέσματα:  Δεν ανευρέθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ MRSAB και MSSAB
σε σχέση με τους παράγοντες κινδύνου με εξαίρεση την προηγηθείσα χειρουργική επέμβαση
(συχνότερη σε MRSAB, P=0,001). Δεν ανευρέθηκαν στελέχη MRSA και MSSA με αντοχή στην
βανκομυκίνη, τεïκοπλανίνη, λινεζολίδη, δαπτομυκίνη και τιγεκυκλίνη. Επίσης δεν υπήρχε ση-
μαντική διαφορά μεταξύ MRSAB και MSSAB όσον αφορά τον χρόνο αρνητικοποίησης των αι-
μοκαλλιεργειών, τη διάρκεια πυρετού και νοσηλείας, καθώς και τη θνητότητα εντός 30 ημερών.
Συμπεράσματα: Δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στους παράγοντες κινδύνου
και την έκβαση μεταξύ MSSAB και MRSAB, με εξαίρεση τη μεγαλύτερη συχνότητα προηγηθείσας
χειρουργικής επέμβασης στους ασθενείς με MRSAB.



στολή, σακχαρώδη διαβήτη, αιμοκάθαρση, κακοήθεια
και πρόσφατη χειρουργική επέμβαση), καθώς και με
την έκβαση (χρόνος αρνητικοποίησης αιμοκαλλιερ-
γειών, διάρκεια πυρετικής κίνησης και νοσηλείας και
θνητότητα) σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν το χρο-
νικό διάστημα 2009-2014 σε τριτοβάθμιο γενικό νο-
σοκομείο. Επιπλέον, διερευνήθηκε η ευαισθησία στα
χορηγούμενα αντιμικροβιακά φάρμακα που είχαν
συμπεριληφθεί, τόσο στα εμπειρικά, όσο και στα στο-
χευμένα θεραπευτικά σχήματα.

Υλικό-Μέθοδοι

Πρόκειται για αναδρομική μελέτη στην οποία συμπε-
ριλήφθηκαν ασθενείς όλων των ηλικιών με βακτηρι-
αιμία από ΜRSA και ΜSSA, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν το
χρονικό διάστημα 2009 έως 2014 στο Ιπποκράτειο
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Κριτήρια αποκλεισμού
αποτέλεσαν η πολυμικροβιακή αιτιολογία της βακτη-
ριαιμίας, καθώς και η αδυναμία ανεύρεσης και συλλο-
γής δεδομένων για ορισμένους από τους ασθενείς της
μελέτης. 

Η επώαση των αιμοκαλλιεργειών έγινε στο αυτομα-
τοποιημένο σύστημα BacT/ALERT (Biomérieux) και η
ταυτοποίηση των στελεχών, όπως και ο προσδιορι-
σμός των ελάχιστων ανασταλτικών συγκεντρώσεων
(Μinimal Inhibitory Concentration, MIC) στον αυτομα-
τοποιημένο σύστημα VITEK II (Biomérieux). Τα όρια
ευαισθησίας ορίστηκαν με βάση τις οδηγίες του Clini-
cal and Laboratory Standards Institute (CLSI). Στην με-
λέτη συμπεριλήφθηκε μόνο το πρώτο δείγμα από τις
θετικές αιμοκαλλιέργειες και οι συγκεκριμένοι ασθε-
νείς καταγράφηκαν μία και μόνο φορά. 

Ειδικότερα έγινε καταγραφή του φύλου, της ηλι-
κίας, του υποκείμενου νοσήματος, της ημερομηνίας
λήψης του δείγματος, όπως και συγκεκριμένων παρα-
γόντων κινδύνου (ύπαρξη κεντρικού φλεβικού καθε-
τήρα, αιμοκάθαρση, ανοσοκαταστολή εξαιτίας

χρήσης ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, κακοήθειας,
μεταμόσχευσης συμπαγών οργάνων, ανεπαρκής δια-
τροφή, σακχαρώδης διαβήτης, και πρόσφατη χει-
ρουργική επέμβαση εντός 30 ημερών). Επιπλέον,
καταγράφηκαν τα εργαστηριακά τους ευρήματα, η
πυρετική κίνηση κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους,
η εμπειρική και η τροποποιημένη αντιμικροβιακή
αγωγή, η έκβαση και η θνητότητα εντός τριάντα ημε-
ρών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι παράγοντες κιν-
δύνου εκπροσωπήθηκαν στο σύνολο τους σε
ποσοστό ≥10%. 

Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες: 1η ομάδα
Ιανουάριος 2009 - Δεκέμβριος 2010, 2η ομάδα Ιανουά-
ριος 2011 - Δεκέμβριος 2012 και 3η ομάδα Ιανουάριος
2013-Δεκέμβριος 2014. Η κατανομή αυτή οδήγησε σε
ομάδες συγκρίσιμων μεγεθών. Χρησιμοποιήθηκε η
δοκιμασία χ2 (chi square test) και η δοκιμασία Fi-
scher´s (Exact test) για τη σύγκριση ποιοτικών μετα-
βλητών. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης το λογαριθμικό
μοντέλο και το γραμμικό μοντέλο παλινδρόμησης, για
τον καθορισμό της σχέσης μεταξύ ποιοτικών, αλλά και
μεταξύ ποιοτικής και ποσοτικής μεταβλητής.

Αποτελέσματα

Στο τελικό σύνολο των 60 ασθενών, οι 38 είχαν βακτη-
ριαιμία από MSSA (63,3%) και οι 22 από MRSA
(36,6%).Συγκεκριμένα: στην 1η ομάδα 15 ασθενείς με
MSSAB και 5 με MRSAB, στη 2η ομάδα 12 ασθενείς με
MSSAB και 6 με MRSAB και στην 3η ομάδα 11 ασθενείς
με MSSAB και 11 με MRSAB. Η επίπτωση της SAB συ-
νολικά, μετά από μία μείωση το χρονικό διάστημα
2011-2012, παρουσίασε αύξηση το 2013-2014. H επί-
πτωση της βακτηριαιμίας από στελέχη MSSA, κατέ-
γραψε μία σταθερά πτωτική τάση, ενώ η επίπτωση της
βακτηριαιμίας από στελέχη MRSA μια σταθερά ανο-
δική τάση μετά το χρονικό διάστημα το 2009-2010
(Γράφημα 1).
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Γράφημα 1

Επίπτωση των περιστατικών
βακτηριαιμίας από στελέχη
S. aureus (SAB) τις τρεις χρο-
νικές περιόδους (2009-2010,
2011-2012, 2013-2014).



Οι ασθενείς νοσηλεύτηκαν στις κλινικές του Παθο-
λογικού, Χειρουργικού και Παιδιατρικού Τομέα. Oι 60
ασθενείς (37 άρρενες και 23 θήλεα) που μελετήθηκαν,
είχαν μέση ηλικία 59,4 έτη και εύρος ηλικίας από 1
ημέρα έως 87 έτη. Η μέση ηλικία των ασθενών με
MSSAB ήταν 56,4 έτη και με MRSAB 64,1 έτη. Εκπρο-
σωπήθηκαν όλες οι ηλικιακές ομάδες (ενήλικες, παιδιά
και νεογνά). Ο μέσος χρόνος νοσηλείας ήταν 14,4 ημέ-
ρες. Τα υποκείμενα νοσήματα των ασθενών της μελέ-
της απεικονίζονται στον πίνακα 1. Φαίνεται ότι η βα-
κτηριαιμία από MSSA και MRSA απαντάται συχνότερα
στους ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια. 

Το ποσοστό των MRSA σε παιδιά και νεογνά ήταν
20%, έναντι 36,6% των ενηλίκων, και των MSSA 80%,
έναντι 63,3% των ενηλίκων, και σε 3 από τα 8 παιδιά
καταγράφηκε οστεομυελίτιδα (63,3%). Θρομβοπενία
(<100.000 αιμοπετάλια/mm3) παρουσίασαν μόνο 3
ασθενείς, ενώ σε κανέναν ασθενή δεν παρατηρήθηκε
λευκοπενία. Αύξηση της CRP μεγαλύτερη από 50
mg/dl καταγράφηκε σε 19 συνολικά ασθενείς.

Αναφορικά με τους παράγοντες κινδύνου που με-
λετήθηκαν, 25 ασθενείς είχαν κεντρικό φλεβικό καθε-
τήρα (41,6%), 17 ήταν αιμοκαθαιρόμενοι (28,3%), 13
ασθενείς έπασχαν από σακχαρώδη διαβήτη (21,6%),
12 ήταν ανοσοκατασταλμένοι (20,0%) και 6 από αυ-
τούς έπασχαν από κακοήθεια (10%). Οι ασθενείς με
κεντρικό φλεβικό καθετήρα ήταν στο σύνολό τους
ενήλικες και στο μεγαλύτερο ποσοστό (14/25 ασθε-
νείς) νοσηλεύονταν στη νεφρολογική κλινική. Σε πρό-
σφατη χειρουργική επέμβαση είχαν υποβληθεί 11
άτομα (18,3%, 2 γυναίκες και 9 άντρες) με μέση ηλικία
62,4 έτη. Από τους παραπάνω ασθενείς στους 9
(81,8%) απομονώθηκαν στελέχη MRSA και στους δύο
ασθενείς στελέχη MSSA (22,2%), 

Η μοναδική αλλά πολύ ισχυρή συσχέτιση η οποία
ανευρέθηκε μεταξύ βακτηριαιμίας από MRSA και των
παραγόντων κινδύνου που μελετήθηκαν αφορούσε
την ύπαρξη προηγηθείσας χειρουργικής επέμβασης
(OR: 9,2; CI: 1,7-48,0; P=0,001), που ήταν συχνότερη σε
ασθενείς με MRSAB, σε σύγκριση με τους ασθενείς με
MSSAB (πίνακας 2). Μεταξύ των δύο ομάδων ασθενών
(βακτηριαιμία από MSSA και βακτηριαιμία από MRSA)
δε βρέθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά (P<0,05),
σε σχέση με τους υπόλοιπους παράγοντες κινδύνου
που μελετήθηκαν. Στο μεγαλύτερο ποσοστό των
ασθενών οι αιμοκαλλιέργειες αρνητικοποιήθηκαν
εντός 6 ημερών (73,2%), ενώ το 9,9% παρουσίασε εμ-
μένουσα βακτηριαιμία για χρονικό διάστημα μεγαλύ-
τερο από 7 ημέρες. Ένα μεγάλο ποσοστό (49,9%)
εμφάνισε αρνητικές αιμοκαλλιέργειες σε διάστημα μι-
κρότερο των 2 ημερών, γεγονός που θα μπορούσε να
αποδοθεί στην έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμε-
τώπιση των ασθενών με το κατάλληλο αντιμικροβιακό
σχήμα. Ειδικότερα, από τους ασθενείς με βακτηριαι-
μία από MRSA μόνο το 3,3% παρουσίασε εμμένουσα
βακτηριαιμία άνω των 7 ημερών, ενώ από MSSA το
6,6%, και συνολικά το 13,3%. Δεν υπήρχε διαφορά με-
ταξύ MRSAB και MSSAB, όσον αφορά τον χρόνο νο-
σηλείας στο νοσοκομείο (P=0,605), τη θνητότητα
(OR:3,14; CI 0,67-14,70; P=0,131), τον χρόνο αρνητικο-
ποίησης των αιμοκαλλιεργειών και τη διάρκεια της πυ-
ρετικής κίνησης σε σχέση με τους ασθενείς με MRSAB
(OR:0,94; CI 0,83-1,07; P=0,385) (πίνακας 3). 

Από τους ασθενείς της μελέτης, οι 8 (13,3%) κατέ-
ληξαν εντός 30 ημερών νοσηλείας, στο σύνολό τους
άντρες, με μέση ηλικία 73,8 έτη και εύρος 55 έως 87
έτη (3 με MSSAB και μέση ηλικία 82,6 έτη και 5 ασθε-
νείς με MRSAB και μέση ηλικία 72,4 έτη). Αξίζει να ση-
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  ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΣΗΜΑ          MRSAB             MSSAB         ΣΥΝΟΔΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

    Καρδιαγγειακό νόσημα           6 (10%)           4 (6,6%)         Ουρολοίμωξη (13,3%)

      Νεφρική ανεπάρκεια            7 (11,6%)        10 (16,6%)         Λοίμωξη ανώτερου 
                                                                                                    αναπνευστικού (6,6%)

   Νόσημα γαστρεντερικού           3 (5%)            5 (8,3%)         Οστεομυελίτιδα (5%)
             συστήματος

      Νευρολογική νόσος-             2 (3,3%)           2 (3,3%)         Ενδοκαρδίτιδα (3,3%)
            τραυματισμός

              Κακοήθεια                     2 (3,3%)           4 (6,6%)         Χολαγγείιτιδα (3,3%)

     Αιματολογικό νόσημα            2 (3,3%)           1 (1,6%)

Ιστορικό των ασθενών με βακτηριαιμία από methicillin-resistant S.
aureus MRSA (MRSAB) και με βακτηριαιμία από methicillin-sen-
sitive S. aureus (MSSAB) κατά την εισαγωγή τους στο νοσοκομείοΠίνακας 1
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            Μεταβλητή                 Ομάδα ασθενών    Ομάδα ασθενών    odds ratio(C.I.)        Σύγκριση
                                                      με MRSA               με MSSA                                              P value

              Ηλικία                           65,1                     56,4           1,01 (0,99-1,04)        0,274

         Άρρεν φύλο                         13                        25             0,52(0,18-1,52)         0,233

   Κλινική Νοσηλείας                   19                        34                                               0,561

             Μ.Ε.Θ.                             3                          1                                                     

 Παθολογικές Κλινικές                 8                         12                                                    

 Χειρουργικές Κλινικές                 1                          1                                                     

 Νεφρολογική Κλινική                  6                         13                                                    

      Παιδιατρική και                      1                          7                                                     
 Νεογνολογική Κλινική

 Σακχαρώδης Διαβήτης                 6                          7               1,51(0,43-5,23)         0,512

     Ανοσοκαταστολή                     5                          7                 2,5(0,5-12,8)           0,232

        Αιμοκάθαρση                        7                         10             1,18(0,37-3,71)         0,761

   Κεντρικός φλεβικός                  12                        13               2,70(0,9-7,9)           0,193
           καθετήρας

Πρόσφατη χειρουργική                 9                          2                 9,2(1,7-48,0)           0,001
           επέμβαση 

Σύγκριση μεταξύ των ομάδων με βακτηριαιμία από methicillin-resistant
S. aureus (MRSA) και methicillin-sensitive S. aureus (MSSA) σε σχέση
με τους παράγοντες κινδύνουΠίνακας 2

             ΕΚΒΑΣΗ                      ΟΜΑΔΑ                ΟΜΑΔΑ         Odds ratio(C.I.)        ΣΥΓΚΡΙΣΗ
                                                  ΑΣΘΕΝΩΝ           ΑΣΘΕΝΩΝ                                              P value
                                                     MRSAΒ                 MSSAΒ

 Αρνητική Α.Κ.* 2d**       14(23,3%)           16(26,6%)      0,96(0,20-4,46)           0,958

    Αρνητική Α.Κ. 4d            5(8,3%)                3(5%)         3,14(0,67-14,7)           0,131

    Αρνητική Α.Κ. 6d              3(5%)                  3(5%)         1,70(0,31-9,24)           0,536

          Εμμένουσα                  2(3,3%)               4(6,6%)        0,86(0,14-5,17)           0,572

    βακτηριαιμία>7d

   Διάρκεια νοσηλείας             12,6d                   15,1d          0,99(0,95-1,03)           0,605

            Διάρκεια                       5,6d                     6,1d          0,94( 0,83-1,07)           0,385
   πυρετικής κίνησης

          Θνητότητα                  5(8,3%)                3(5%)         3,14(0,67-14,7)           0,131

Σύγκριση μεταξύ των ομάδων ασθενών με βακτηριαιμία από methicillin-
resistant S. aureus (MRSA) και methicillin-sensitive S. aureus (MSSA) σε
σχέση με την έκβαση της λοίμωξηςΠίνακας 3

*Α.Κ.= Αιμοκαλλιέργεια**d days=ημέρες



μειωθεί ότι δεν κατέληξε κανένας ασθενής από τον
παιδιατρικό και νεογνικό πληθυσμό. Συνολικά, η θνη-
τότητα των ασθενών με MRSAΒ και τροποποιημένη
αντιμικροβιακή αγωγή ήταν μεγαλύτερη από τη θνη-
τότητα των ασθενών με MSSAB (P=0,009).

Τέλος, σε σχέση με την in vitro ευαισθησία στα χο-
ρηγούμενα αντιμικροβιακά σκευάσματα, που είχαν
συμπεριληφθεί τόσο στα εμπειρικά όσο και στα τρο-
ποποιημένα θεραπευτικά σχήματα, παρατηρήθηκε με
βάση το αντιβιόγραμμα ευαισθησία στο σύνολο των
στελεχών S. aureus στην βανκομυκίνη, τεïκοπλανίνη,
λινεζολίδη, δαπτομυκίνη και τιγεκυκλίνη. Εξαίρεση
αποτέλεσε μόνο ένα στέλεχος ΜSSA (τιμή MIC για την
βανκομυκίνη=2μg/ml). Επίσης η πλειοψηφία των στε-
λεχών MRSA παρουσίασε αντοχή στο αντιβιοτικό
κλινδαμυκίνη, σε αντίθεση με τα στελέχη MSSA, ενώ
η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών του S.aureus
(<5%) παρουσίασαν ευαισθησία στην τριμεθοπρίμη-
σουλφαμεθοξαζόλη (πίνακας 4).

Συζήτηση

Πρόκειται για μία αναδρομική μελέτη 60 ασθενών,
όλων των ηλικιακών ομάδων με βακτηριαιμία από
στελέχη ΜRSA και ΜSSA, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν στο
τριτοβάθμιο γενικό νοσοκομείο το χρονικό διάστημα
2009 έως 2014. 

Η προηγηθείσα χειρουργική επέμβαση αποτελεί
τον μοναδικό παράγοντα κινδύνου ΜRSAB, όπως προ-
κύπτει από την τρέχουσα μελέτη. Το παραπάνω απο-
τέλεσμα πιθανόν να οφείλεται στο μικρό αριθμό ασθε-
νών που συμπεριλήφθησαν στη μελέτη, καθώς και
στην χαμηλή εκπροσώπηση των παραγόντων κινδύ-
νου. Τα αποτελέσματα μας συμφωνούν με μελέτη της
διεθνούς βιβλιογραφίας, με μεγαλύτερο συνολικό
αριθμό SAB και μεγαλύτερο αριθμό MRSAB. 

H διεθνής βιβλιογραφία έχει αναδείξει ως στατιστι-
κώς σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για βακτηρι-
αιμίες από στελέχη MRSA την ηλικία, την ύπαρξη κεν-
τρικού φλεβικού καθετήρα3 και το φύλο.1 Το άρρεν
φύλο υπήρχε σε μεγάλη αναλογία στην συγκεκριμένη
μελέτη (37 άρρενες έναντι 23 θηλέων), δεν ανευρέθηκε
όμως ως στατιστικά σημαντικός παράγοντας κινδύνου
μεταξύ των δύο ομάδων, όπως και η ηλικία, που υπε-
ρέβαινε και στις δύο ομάδες τα 65 έτη. Σε έρευνα στην
οποία η ηλικία ήταν στατιστικά σημαντικός παράγον-
τας, το φύλο, η αιμοκάθαρση, η χρόνια νεφρική ανε-
πάρκεια και η ύπαρξη κεντρικού φλεβικού καθετήρα
δεν είχαν καμία στατιστική σημασία για την εμφάνιση
MRSAB, όπως και στην τρέχουσα μελέτη.4 Σε άλλη με-
λέτη η ηλικία και η νεφρική ανεπάρκεια παρουσίασαν
στατιστική σημαντικότητα, ενώ η ύπαρξη κεντρικού
φλεβικού καθετήρα δεν παρουσίασε στατιστική ση-
μαντικότητα.5 Σε ένα μεγάλο ποσοστό (41,6%) οι SAB
στη παρούσα έρευνα, εμφανίστηκαν σε ασθενείς με
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     ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ             ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ       ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ     Odds ratio(C.I.)            P value
                                                    MRSA                    MSSA

   Σιπροφλοξασίνη             13(59,0%)             3(7,8%)       12,36(2,94-51,98)        0,0001

     Τετρακυκλίνη                5(22,7%)             4(10,5%)        2,29(0,54-9,62)           0,249

    Τριμεθοπρίμη-                 1(4,5%)               1(2,6%)        1,63(0,09-27,51)          0,730
Σουλφαμεθοξαζόλη

     Κλινδαμυκίνη               15(68,1%)            6(15,7%)       6,66(2,06-21,56)         0,0001

 Βανκομυκίνη-MIC           15(44,1%)           19(55,8%)       0,95(0,52-1,71)           0,112
         0,5μg/ml

 Βανκομυκίνη-MIC              7(28%)               18(72%)         1,01(0,56-1,84)           0,164
           1μg/ml

 Βανκομυκίνη-MIC                   –                     1(100%)        2,19(0,35-13,48)          0,467
           2μg/ml

Σύγκριση μεταξύ των ομάδων ασθενών με βακτηριαιμία από methicillin-
resistant S. aureus (MRSA) και methicillin-sensitive S. aureus (MSSA) σε
σχέση με την αντιμικροβιακή αντοχή και τις τιμές MIC της βανκομυκίνηςΠίνακας 4



κεντρικό φλεβικό καθετήρα, οι οποίοι στην πλειοψηφία
τους ήταν ασθενείς σε αιμοκάθαρση, υποδεικνύοντας
την πιθανή πύλη εισόδου. Σε άλλη μελέτη το ποσοστό
αυτό ήταν ακόμη μεγαλύτερο (62,6%),6 αποτελώντας
παράγοντα κινδύνου για MRSAB σε αντίθεση με την
τρέχουσα μελέτη. To παραπάνω αποτέλεσμα οφείλεται
εν μέρει στο μικρότερο ποσοστό MRSAB σε σχέση με
την συγκεκριμένη έρευνα. 

Σε μια μικρή μελέτη ασθενών σε Μ.Ε.Θ. και μικρή
αναλογία MRSA, δεν βρέθηκε κανένας παράγοντας
κινδύνου (από αυτούς που εξετάστηκαν στη συγκε-
κριμένη μελέτη) που να διαφοροποιεί τους ασθενείς
των δυο ομάδων.7 Το παραπάνω αποτέλεσμα συμπί-
πτει με τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, λόγω του
μικρού αριθμού ατόμων που συμπεριλήφθησαν, με
εξαίρεση την προηγηθείσα χειρουργική επέμβαση
που δεν μελετήθηκε ως παράγοντας κινδύνου. 

Σε μια πολυκεντρική, πολυπληθυσμιακή μελέτη,
στην οποία συμπεριλήφθησαν νοσοκομεία διαφόρων
χωρών (Ν. Κορέα, Ινδία, Κίνα, Βιετνάμ, Ταιβάν, Ταϋ-
λάνδη, Σρι- Λάνκα, Φιλιππίνες, και Χονγκ Κονγκ) έχει
περιγραφεί ισχυρή στατιστική εξάρτηση μεταξύ
MRSAΒ και θνητότητας εντός τριάντα ημερών, ακόμη
και μετά την απαλοιφή των επιβαρυντικών παραγόν-
των της ομάδας ΜRSAB.8

Στις περισσότερες μελέτες της διεθνούς βιβλιογρα-
φίας, η θνητότητα στους άντρες, ήταν μεγαλύτερη σε
σχέση με τις γυναίκες.1 Εξαίρεση αποτελεί μία μελέτη
με μεγάλο αριθμό ατόμων στην οποία δεν ανευρέ-
θηκε ως παράγοντας θνητότητας το άρρεν φύλο,4 ενώ
σε μια άλλη μελέτη υπήρχε ίδιο ποσοστό θνητότητας
στα δύο φύλα, όταν υπήρχε προσαρμογή ως προς την
ηλικία.1 Η ηλικία στις περισσότερες μελέτες ανευρέ-
θηκε ως αδιαμφισβήτητος παράγοντας θνητότητας
ασθενών με MRSAB1 και τα ποσοστά θνητότητας των
παιδιών με SAB κυμαίνονταν σε χαμηλά επίπεδα σε
σχέση με τους ενήλικες (0,7% έως 18,3% έναντι 22%)
σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη,9 ενώ σε άλλη έρευνα
παιδιατρικών ασθενών συνυπήρχε σε ένα μεγάλο πο-
σοστό των ασθενών οστεομυελίτιδα.10 Τα ποσοστά
θνητότητας των παιδιών και των νεογνών στην πα-
ρούσα μελέτη ήταν σε μηδενικά επίπεδα, γεγονός που
οφείλεται αφενός μεν στο μικρό δείγμα παιδιατρικών
ασθενών και αφετέρου στην έγκαιρη και στοχευμένη
αντιμετώπιση.

Σε μία μεγάλη τυχαιοποιημένη μελέτη έχει ανευρε-
θεί σημαντική διαφορά στον χρόνο αρνητικοποίησης
των αιμοκαλλιεργειών (9 ημέρες για MRSAΒ έναντι 3
ημερών για MSSAΒ).11 Σε χώρα με χαμηλό επιπολασμό
MRSA το 20,2% των ασθενών με MRSAΒ παρουσίασαν
εμμένουσα βακτηριαιμία άνω των 7 ημερών,12 ενώ η
σχέση μεταξύ της MRSAΒ και του χρόνου νοσηλείας
στο νοσοκομείο ήταν στατιστικώς σημαντική σε άλλη
μελέτη.4

H διάρκεια του πυρετού παρουσίασε μεγαλύτερη
διάρκεια, σε ασθενείς με MRSAB σε πρόσφατη μελέτη7

σε αντίθεση με τη παρούσα μελέτη, όπου δεν ανευρέ-
θηκε διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση διαφόρων ερευ-
νών, υπάρχει στατιστικώς σημαντική συσχέτιση με-
ταξύ τροποποιημένης αντιμικροβιακής αγωγής και
θνητότητας από MRSAΒ.13,14 Ακόμη, σε μεγάλη πολυ-
κεντρική μελέτη η εμπειρική αγωγή της MRSAB ήταν
επιτυχής στο 66%,13 ενώ σε άλλη μελέτη η βανκομυ-
κίνη συμπεριλήφθηκε στο εμπειρικό σχήμα στο 86,9%
των ασθενών.14 Στην παρούσα έρευνα η βανκομυκίνη
συμπεριλήφθηκε σε μικρό αριθμό ασθενών με MRSAB
(27,2%) στο εμπειρικό σχήμα, ενώ μονοθεραπεία με
βανκομυκίνη, ακολουθείται σε ένα πολύ μικρό ποσο-
στό (14,7%), σε αντίθεση με τις κατευθυντήριες οδη-
γίες του IDSA(Infectious Diseases Society of America).15

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η στατιστικώς ση-
μαντική συσχέτιση μεταξύ τροποποιημένης αντιμι-
κροβιακής αγωγής και θνητότητας από MRSAΒ στην
τρέχουσα μελέτη, μπορεί να οφείλεται στην περιορι-
σμένη χρήση της βανκομυκίνης στο εμπειρικό σχήμα.
Αντιθέτως η περιορισμένη χρήση της βανκομυκίνης,
αλλά και άλλων αντιμικροβιακών χημειοθεραπευτι-
κών, όπως η τιγεκυκλίνη, η δαπτομυκίνη και η λινεζο-
λίδη έχει οδηγήσει στην απουσία ανθεκτικών
στελεχών στα παραπάνω αντιβιοτικά. Σε πρόσφατη
έρευνα σε όλα τα στελέχη που απομονώθηκαν από
MRSAB, παρατηρήθηκε ευαισθησία σε τιγεκυκλίνη, λι-
νεζολίδη, και δαπτομυκίνη αλλά και στην βανκομυ-
κίνη, με ανώτατο όριο της MIC της βανκομυκίνης το
1,5 μg/ml.16

Η παρούσα μελέτη υπόκειται σε κάποιους περιορι-
σμούς, όπως το σχετικά περιορισμένο δείγμα ασθε-
νών καθώς και το γεγονός ότι ήταν αναδρομική, με
αποτέλεσμα, να μην υπάρχει διευκρίνιση για την πο-
ρεία ορισμένων περιστατικών και διαχωρισμός των
στελεχών σε νοσοκομειακά και κοινότητας. 

Συμπερασματικά, η προηγηθείσα χειρουργική
επέμβαση εντός 30 ημερών αποτελεί σημαντικό πα-
ράγοντα κινδύνου για βακτηριαιμία από MRSA σε
σχέση με τη βακτηριαιμία από MSSA. Η θνητότητα, ο
χρόνος νοσηλείας και αρνητικοποίησης των αιμοκαλ-
λιεργειών, καθώς και η διάρκεια του πυρετού δεν επη-
ρεάζονται από το είδος της βακτηριαιμίας (MSSA
έναντι MRSA).

Σύγκρουση συμφερόντων
Κανένας εκ των συγγραφέων δεν δηλώνει οποιαδή-

ποτε σύγκρουση συμφερόντων.
Ευχαριστίες
Επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε το επιστημονικό

συμβούλιο, τους διευθυντές των Τμημάτων, το ιατρικό
προσωπικό καθώς και τους ασθενείς του Γ.Ν.Θ. Ιππο-
κράτειου, για την συνεργασία τους.
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Summary
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Epidemiological study of bacteraemia of methicillin sensitive and me-
thicillin resistant Staphylococcus aureus strains in a tertiary hospital

Eleni Ismyrli,1 Lemonia Skoura2, Charalampos Antachopoulos3, Emmanuel Roilidis3

1Department of Microbiology, Hippokration Hospital,Thessaloniki 
2Department of Microbiology, AHEPA Hospital, Thessaloniki 
3Third Department of Pediatrics, Aristotle University,, Hippokration  Hospital, Thessaloniki

Aim of the study: The aim of this retrospective study, was to study the incidence of bacteraemia of
Staphylococcus aureus (methicillin sensitive S. aureus-ΜSSA and methicillin resistant S. aureus-
MRSA) in a tertiary hospital and the relationship between bacteraemia of MRSA (MRSAB) and bac-
teraemia of MSSA (MSSAB) with risk factors (age, gender, central venous catheter, immunosupres-
sion, diabetes mellitus, haemodialysis and recent surgery), with antimicrobial resistance, as well as
with outcome (time to negativity of blood cultures, duration of hospitalization, fever, and 30 day-
mortality).
Material-Methods: During the period 2009-2014, at tertiary-care general hospital Hippokration of
Thessaloniki, demographics and relevant clinical data were retrieved from the database and cross-
referenced with the patients’medical files. Chi square and Fischer´s Exact test were used for com-
parison of categorical variables. Logistic regression analysis and linear regression analysis were
also employed for determination of the relation between categoricals and categorical with con-
tinuous variables .
Results: 60 patients were studied, 38 with bacteraemia of MSSA (63,3%), and 22 of MRSA (36,6%).
There was no statistically significant difference between MRSAB and MSSAB in risk factors, with
the exception of recent surgery(more frequent among MRSAB, P=0,001). Additionally there was
no significant difference between MRSAB and MSSAB, in time to negativity of blood cultures, du-
ration of hospitalization and fever, as well as in 30-day mortality. There were no strains of MRSA
and ΜSSA with resistance to vancomycin, teicoplanin, linezolid, daptomycin and tigecyclin. Con-
clusions: MRSAB and MSSAB share common risk factors and exhibit similar outcome. Recent
surgery is more common among patients with MRSAB.
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Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή  Ε ρ γ α σ ί α
( Ι σ τ ο ρ ί α  τ η ς  Μ ι κ ρ ο β ι ο λ ο γ ί α ς )

Περίληψη

Η εργασία παρουσιάζει την εισαγωγή του DDT (Dichloro-Diphenyl-Trichloroethane, δίχλωρο-δι-
φαίνυλο-τριχλωροαιθάνιο) κατά την τρίτη φάση του ελληνικού ανθελονοσιακού αγώνα μετά το
τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι πηγές αντλήθηκαν από το αρχειακό υλικό της United Nations
Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA), το προσωπικό αρχείο του επικεφαλής του Τμή-
ματος Ελονοσίας της UNRRA στην Ελλάδα, Συνταγματάρχη Daniel Wright, και από τις Εκθέσεις της
Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ελονοσίας της Υγειονομικής Σχολής (Αρχείο Υπουργείου Υγείας, Γενικά
Αρχεία του Κράτους). Στο τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου η ελονοσία αποτελούσε ένα σοβαρό
υγειονομικό πρόβλημα για την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία των διεθνών οργανισμών το 87%
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Εισαγωγή

Η ελονοσία ήταν ένα ενδημικό νόσημα στην Ελλάδα,
γνωστό από την αρχαιότητα. Η επιτυχημένη προσπά-
θεια περιστολής της νόσου με την αθρόα χορήγηση
κινίνης από το Σύλλογο προς Περιστολή των Ελωδών
Νόσων, του Καθηγητή Μικροβιολογίας Κωνσταντίνου
Σάββα και του παιδιάτρου Ιωάννη Καρδαμάτη, ανε-
στάλη από την έλευση των Ελλήνων προσφύγων, μετά
την Μικρασιατική Καταστροφή, και την πλήρη απο-
διοργάνωση του ανθελονοσιακού αγώνα.1-2 Σύμφωνα
με τις εκθέσεις της Διεύθυνσης Υγείας της Κοινωνίας
των Εθνών, η ετήσια θνησιμότητα από ελονοσία στην
Ελλάδα αυξήθηκε από 7,94 /10.000 κατοίκους το
1925, σε 10,24 /10.000 κατοίκους το 1930.2-3 Τα συσ-
σωρευμένα προβλήματα ώθησαν την Ελλάδα να
απευθυνθεί στο Τμήμα Διεθνούς Υγείας της Κοινωνίας
των Εθνών, και στις αρχές του 1929 μια επιτροπή από
εμπειρογνώμονες επισκέφτηκε τη χώρα και υπέβαλε
την έκθεσή της στην Ελληνική Κυβέρνηση. Σύμφωνα
με τις εισηγήσεις της επιτροπής, ιδρύθηκε το 1929 η
«Υγειονομική Σχολή Αθηνών» (Ν. 4069/29), με πρώτο
Διευθυντή τον Άγγλο υγιεινολόγο Norman White.4 Η
συμβολή της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών στον αν-
θελονοσιακό αγώνα εστιαζόταν σε επίπεδο αντιπρο-

νυμφικής αγωγής, εκτέλεσης μικρών αποστραγγιστι-
κών έργων, ίδρυσης ανθελονοσιακών ιατρείων και
πειραματικών ανθελονοσιακών σταθμών καθώς και
στην εκτέλεση εκτεταμένων εντομολογικών μελετών.
Η Υγειονομική Σχολή ορίστηκε αργότερα και ως η
βάση του Ιδρύματος Rockefeller στην Ελλάδα, υπό
την τεχνική Διεύθυνση του ελονοσιολόγου ιατρού
M.C. Balfour. 

Το πρόβλημα της ελονοσίας είχε επιπτώσεις και
στην ελληνική οικονομία. Από τις μελέτες της εποχής
φαίνεται ότι, από το 1921 έως το 1937, οι ημεραργίες
διακυμάνθηκαν από 20-40 εκατομμύρια ετησίως και
οι άμεσες ζημίες για το κράτος ανέρχονταν ανά έτος
στα 28 εκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α. (υπολογισμός σε
δολάρια του 1940).5 Το 1937, ανατέθηκε στον Καθηγητή
της Σχολής Δημόσιας Υγείας, Γρηγόριο Λιβαδά, η
εντολή να εκπονήσει ένα γενικό σχέδιο ανθελονοσιακού
προγράμματος και να οργανώσει ειδική υπηρεσία για
την εφαρμογή του.4 Η Διεύθυνση Ελονοσίας που ιδρύ-
θηκε με επικεφαλής τον Καθηγητή Λιβαδά, ανέπτυξε
έντονη δραστηριότητα, κυρίως κατά την περίοδο
1937-1941, και τα υλοποιούμενα ανθελονοσιακά προ-
γράμματα στη χώρα παρουσίασαν σημαντική αύξηση.
Οι δράσεις περιελάμβαναν επίσης εντομολογικές με-
λέτες των ενδημικών περιοχών και συστηματική κα-
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της έκτασής της χώρα είχε ελονοσία, ενώ οι ασθενείς ανέρχονταν στα τρια εκατομμύρια. Σύμφωνα
με τα ελληνικά δεδομένα στις επιδημίες ελονοσίας ανιχνευόταν κυρίως το Plasmodium falciparum,
ενώ στις ενδημικές περιοχές τα P. vivax και P. malariae. Επιπλέον, η Ελλάδα είχε την ιδιαιτερότητα
της ύπαρξης των κουνουπιών Anopheles superpictus, των οποίων ο βιολογικός κύκλος παρέτεινε
τις περιόδους των επιδημικών κυμάτων έως τον Οκτώβριο. Η έλευση της UNRRA και η εισαγωγή
του DDT άλλαξε τη μορφή του ανθελονοσιακού αγώνα με εκπληκτικά αποτελέσματα. Παρά τα
προβλήματα και τις επιστημονικές διαφωνίες που προέκυψαν, παραμένει διαχρονικό το δίδαγμα
του σωστού επιδημιολογικού ελέγχου και της συνεχούς επαγρύπνησης για τη διαφύλαξη της Δη-
μόσιας Υγείας.



ταπολέμηση των ανωφελών κουνουπιών με χημικούς
και βιολογικούς παράγοντες. Όμως, η εμπλοκή της
Ελλάδας στη δίνη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και η
Γερμανική Κατοχή αύξησαν κατακόρυφα τον επιπο-
λασμό της νόσου, αχρηστεύοντας επί της ουσίας τις
προσπάθειες των περασμένων δεκαετιών. 

Μέχρι την ανακάλυψη της εντομοκτόνου δράσης
του DDT, βασικό σκεύασμα στις ανθελονοσιακές εκ-
στρατείες κάθε χώρας ήταν το «Πράσινο των Παρι-
σίων», [Paris Green, (Cu(C2H3O2)2.3Cu(AsO2)2)].6-7 Η
ανόργανη αυτή χημική ένωση ήταν άκρως τοξική και
είχε αποδειχθεί ότι μπορούσε να εξολοθρεύσει τις
προνύμφες των κουνουπιών Anopheles spp. Η πρώτη
χρήση του Paris Green σε αεροψεκασμούς σημει-
ώθηκε κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
από το Αμερικανικό Υγειονομικό Σώμα. Οι ανάγκες
του πολέμου στο μέτωπο της Μεσογείου, όπου η νό-
σος ήταν ενδημική, οδήγησε τις Αμερικανικές δυνά-
μεις στην απόφαση να προμηθευθούν κάνιστρα προ-
κειμένου να δοκιμασθεί η χημική ένωση σε μαζικούς
αεροψεκασμούς. Ο κλασσικός διαλύτης της ένωσης
ήταν το πετρέλαιο, αλλά οι Αμερικανοί χρησιμοποί-
ησαν ως διαλύτη το θαύμα της χημικής βιομηχανίας
του Μεσοπολέμου, το Freon-12 (Dichlorodifluorome-
thane). Μαζική χρήση του Paris Green από αέρος κα-
ταγράφηκε στην Κορσική και την Σαρδηνία το 1944,
με σχετικά ικανοποιητικά αποτελέσματα.6,8-9

H ανακάλυψη και οι πρώτες χρήσεις 
του DDT 

Η ιστορία του DDT αποτελεί μια από τις πλέον αμφι-
λεγομένες επιστημονικές ανακαλύψεις του 20ού αι-
ώνα. Το DDT συντέθηκε για πρώτη φορά το 1874 από
τον Γερμανό χημικό Othmar Zeidler.10 Η ανακάλυψη
σύντομα ξεχάστηκε, αφού ήταν απλά ένα από τα
πολλά πειράματα που είχε εκτελέσει στο πλαίσιο της
συγγραφής της διδακτορικής του διατριβής και ου-
δέποτε ασχολήθηκε περαιτέρω με την ένωση. Το 1939,
ο Ελβετός χημικός Paul Müller (Νόμπελ Ιατρικής/Φυ-
σιολογίας 1948), ανασυνθέτει το DDT στα εργαστήρια
της Geigy στη Βασιλεία της Ελβετίας, με σκοπό την
ανακάλυψη ενός αποτελεσματικού οργανοχλωρικού
εντομοκτόνου κατά των σκαθαριών της πατάτας που
απειλούσαν με καταστροφή τις καλλιέργειες.10 Το
1940, το σκεύασμα παντεντάρεται στην Ελβετία και
το 1941 η Geigy ξεκινά την μελέτη της αποτελεσματι-
κότητας του DDT επί των φορέων του εξανθηματικού
τύφου, τις ψείρες του ανθρώπου (Pediculus corporis),
οι οποίες μεταφέρουν τον αιτιολογικό παράγοντα της
νόσου, την Rickettsia prowazekii.11 Το 1942, και μετά
την κατάληψη της Γαλλίας, πλήθος προσφύγων θα κα-
τευθυνθούν στη γειτονική Ελβετία. Η Geigy θα προ-

μηθεύσει τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό με DDT (Neo-
cide®), για την αποφθειρίαση των Γάλλων προσφύγων
προκειμένου να προληφθούν πιθανές επιδημίες εξαν-
θηματικού τύφου. Σε σύντομο χρονικό διάστημα η
Geigy θα συνθέσει και έτερο παράγωγο του DDT, το
Gesarol®. Την ίδια περίοδο που η Ελβετία έχει εγκρίνει
τη χρήση του DDT, οι Γερμανοί χημικοί θεωρούν την
ένωση άχρηστη και επιβλαβή για τις καλλιέργειες και
σύντομα την εγκαταλείπουν.12 Αν και δεν υπάρχουν
ακριβή στοιχεία για τον τρόπο μεταφοράς του, φαίνε-
ται ότι εκείνη την περίοδο οι Αμερικανοί αλλά και οι
Γερμανοί θα αποκτήσουν μέσω της Ελβετίας το DDT.
Πάντως είναι γεγονός ότι τον Αύγουστο του 1942, η
Geigy ενημέρωσε τον Αμερικανό στρατιωτικό ακό-
λουθο της πρεσβείας των Η.Π.Α. στη Βέρνη για την
αντιφθειρική δράση του σκευάσματος.13 Ενδιαφέρον
επίσης παρουσιάζει το γεγονός ότι στην εναρκτήρια
ομιλία του ο Καθηγητής G. Fischer, κατά την τελετή
βράβευσης του Paul Müller με το βραβείο Nobel το
1948, ανέφερε δημόσια ότι κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πό-
λεμο οι Η.Π.Α. είχαν παραλάβει κρυφά το πανίσχυρο
εντομοκτόνο από τους Ελβετούς.14 Τον Δεκέμβριο του
1942 το American Research Council for Insectology
(Orlando, Frolida) ξεκινά πειράματα για τη δραστικό-
τητα του DDT σε ψύλλους, ψείρες και τσιμπούρια.15

Σύντομα το ενδιαφέρον των Αμερικανών επιστημόνων
θα επικεντρωθεί στην πιθανή ωφέλεια του εντομο-
κτόνου κατά των κουνουπιών. Το 1943, ο Metcalf στο
Tennessee και ο Knipling στο Orlando θα μελετήσουν
την εντομοκτόνο δράση στα κουνούπια Anopheles
spp. προχορώντας στον πειραματικό ψεκασμό κτη-
ρίων.16-19 Οι μελέτες στο Orlando απέδειξαν ότι το DDT
ήταν 25 φορές πιο δραστικό από το Paris Green.20

Τον Οκτώβριο του 1943, κατά τη μεγάλη επιδημία
εξανθηματικού τύφου στην Νάπολη, ο Στρατηγός Fox
του Υγειονομικού Σώματος του Αμερικανικού Στρα-
τού θα διατάξει την χρήση του DDT, σε μια προσπά-
θεια περιστολής της επιδημίας. Μετά την απόβαση
των Αμερικανών στο Άντζιο της Ιταλίας, σε μια από τις
πιο ελονοσογενείς περιοχές της χώρας, οι Γερμανοί
παγιδεύσαν με εκρηκτικά τα φράγματα και τα υδρευ-
τικά έργα της πεδιάδας προκειμένου να καθυστερή-
σουν την προέλαση των τεθωρακισμένων. Παρά τις
εκκλήσεις των Ιταλών ελονοσιολόγων, οι Γερμανοί
προχώρησαν στην ανατίναξη των φραγμάτων και
εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού πλημμύρισαν την
πεδιάδα. Με την έλευση των Αμερικανικών στρατευ-
μάτων οι Ιταλοί ελονοσιολόγοι θα έρθουν σε επαφή
με τους Αμερικανούς συναδέλφούς τους και θα ζητή-
σουν την βοηθειά τους. Έτσι, θα δοθεί στους Αμερικα-
νούς η δυνατότητα επιτόπιας μελέτης της δράσης του
DDT κατά των Anopheles spp., υπό τις οδηγίες του
Fred Soper, στις περιοχές κατά μήκος του ποταμού Τί-
βερη και στο Castel Volturno.21-22 Στις Η.Π.Α. εν τω με-
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ταξύ, συνεχίζονταν οι μελέτες για την εντομοκτόνο,
αλλά και εντομοαπωθητική δράση του DDT από τον
Gahen στο Arkansas.19 Από το 1944, εκτός των Η.Π.Α.,
άρχισε η μαζική παραγωγή του DDT και στην Μεγάλη
Βρετανία.23

Στο Βερολίνο, οι Γερμανοί ελονοσιολόγοι θα ξεκι-
νήσουν, σχεδόν ταυτόχρονα με τους Αμερικανούς, τα
δικά τους ερευνητικά προγράμματα υπό τους Emmel
και Krupe. Το 1941, οι Γερμανοί επιστήμονες εκμεταλ-
λευόμενοι την ουδετερότητα της Ελβετίας προσέγγι-
σαν την Geigy προκειμένου να προμηθευθούν
κάποιες ποσότητες DDT. Ήδη όμως από το Μάρτιο
του 1941 το DDT είχε πατενταριστεί στη Γαλλία και με
την κατάληψή της, η πατέντα πέρασε αυτομάτως στην
Γερμανία. Μετά το τέλος του πολέμου, οι υπηρεσίες
πληροφορίων των Συμμάχων θα ανακαλύψουν ότι η
Γερμανική χημική εταιρία I.G. Farben είχε παραλάβει
δείγματα του DDT από την Geigy πριν τη πτώση της
Γαλλίας, ενώ και ο Γερμανικός στρατός είχε εφοδιαστεί
με αντιφθειρικές σκόνες.24 Στα τέλη του 1943, θα αρ-
χίσουν επίσης τα πειράματα των ιατρών της Luftwaffe
στην Αζοφική Θάλασσα, μελετώντας την δράση του
Gesarol® στα κουνούπια της περιοχής.25

Η κατάληψη της Ελλάδας έδωσε την ευκαιρία
στους Γερμανούς ελονοσιολόγους και εντομολόγους
να διεξάγουν τις μελέτες τους σε μια από τις πλέον
ελονοσογόνες χώρες της Ευρώπης. Οι Γερμανοί ια-
τροί ασχολήθηκαν με την μελέτη της υγιεινής των
υδάτων και της ελονοσίας κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.
Οι υγειονολόγοι της Wehrmacht θα βρουν έτοιμες τις
υποδομές και τους σταθμούς επιτήρησης που είχε εγ-
καταστήσει στον Μεσοπόλεμο το ίδρυμα Rockefeller,
και ταυτόχρονα θα οργανώσουν την επιδημιολογική
παρακολούθηση 100 πόλεων και χωριών στη Βόρεια
Ελλάδα. 

Επιπλέον, οργανώθηκαν 60 νέοι σταθμοί ελέγχου
και μια Σχολή εκμάθησης του ιατρικού προσωπικού,
κοντά στη Θεσσαλονίκη, σχετικά με την ελονοσία. Οι
Γερμανοί θα συστήσουν επίσης στη Θεσσαλονίκη και-
νούργιο σταθμό ελέγχου κατά της ελονοσίας, τον
οποίο προμήθευσαν με μεγάλες ποσότητες Paris
Green και πετρέλαιο για τη διάλυσή του.26

Το τελευταίο διάστημα της Γερμανικής Κατοχής θα
καταφθάσουν στην Ελλάδα τεράστιες ποσότητες Ne-
ocid®, με περιεκτικότητα 5% DDT. Οι Γερμανικές μελέ-
τες στη Βόρεια Ελλάδα όμως κατέδειξαν ότι η
περιεκτότητα του 5% δεν θα είχε τα αναμενόμενα
αποτελέσματα εναντίον των κουνουπιών.27 Το επίπεδο
και η μεθοδολογία των Γερμανικών πειραμάτων με το
Neocide®, καθώς και η πρόοδος των εντομολογικών
τους μελετών στην Ελλάδα, θα αποκαλυφθούν μετά
το τέλος του πολέμου.28 Το 1947, η τριμερής επιστη-
μονική επιτροπή των Αμερικανών, Βρετανών και Γάλ-
λων (F.I.A.T.-Field Information Agencies Technical) που

συνέλεγε επιστημονικά στοιχεία στην Κατεχόμενη
Γερμανία, θα ανακαλύψει μια έκδοση με τον τίτλο
«Tropenmedizin und Parazitologie». Το ίδιο έτος, θα
εκδοθεί μια συλλογή υπό τον τίτλο «F.I.A.T. Review of
German Science 1939-1946», όπου συμπεριελήφθη το
εν λόγω γερμανικό πόνημα ως ένα ξεχωριστό κεφά-
λαιο. Στην έκδοση του «Tropenmedizin und Parazito-
logie» ήταν συγκεντρωμένες οι περισσότερες εκ των
Γερμανικών μελετών για την ελονοσία και την πειρα-
ματική δράση του DDT σε διάφορες κατεχομένες Ευ-
ρωπαϊκές χώρες.29

Η έλευση της UNRRA στην Ελλάδα 

Το 1938, οι ειδικοί του Ιδρύματος Rockefeller που επι-
σκέφθηκαν την Ελλάδα, είχαν καταλήξει στο συμπέ-
ρασμα ότι οι Έλληνες ιατροί είχαν άριστες γνώσεις και
είχαν παρουσιάσει μεγάλη πρόοδο στον ανθελονο-
σιακό αγώνα. Μετά την είσοδο της Ελλάδας στον πό-
λεμο, η Ελληνική οργάνωση Greek War Relief Asso-
ciation (GWRA) στις Η.Π.Α., σε συνεργασία με την
Αμερικανική Κυβέρνηση, οργάνωσε την αποστολή 5
τόνων Paris Green, ενώ το ίδρυμα Near East Founda-
tion σε συνεργασία με το Ίδρυμα Rockefeller επιχεί-
ρησαν την αποστολή ειδικού ελονοσιολόγου στην Ελ-
λάδα. Πιο συγκεκριμένα, κλήθηκαν να μετακινηθούν
στην Ελλάδα ο Marshall Balfour ή ο Daniel Wright,
που είχαν εμπειρία από τον ελληνικό ανθελονοσιακό
αγώνα. Δυστυχώς, η Γερμανική Κατοχή και η είσοδος
των Η.Π.Α. στον πόλεμο, θα ακυρώσει αυτή την προ-
σπάθεια. 

Μετά το τέλος του πολέμου θα εμφανισθεί στο
προσκήνιο η UNRRA (United Nations Relief and Reha-
bilitation Administration) η οποία δρούσε υπό την
εποπτεία του νεοσύστατου Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών. Η UNRRA κατεύθυνε την παροχή της διεθνούς
βοήθειας σε λαούς που είχε πλήξει ο πόλεμος. Παράλ-
ληλα, ειδικά τμήματά της ασχολούνταν με οργανωτικά
θέματα της δημόσιας υγείας των πληγέντων χωρών.
Αρκετά από τα καθήκοντα της UNRRA σταδιακά θα
ανατεθούν σε άλλους πρωτοεμφανιζόμενους οργανι-
σμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η
Διεθνής Επιτροπή Προσφύγων (η σημερινή United
Nations High Commisioner for Refugees-UNHCR).30

Από την ίδρυσή της, η UNRRA θα υποστηριχθεί θερμά
από τις Η.Π.Α., οι οποίες θα τη στελεχώσουν με προ-
σωπικό, αλλά και θα την ενισχύσουν οικονομικά. Ως
«Αμερικανικός» φορέας, οι δράσεις και τα προγράμ-
ματά της τελικά θα αφομοιωθούν το 1948 από τα αν-
τίστοιχα του σχεδίου Μάρσαλ.31 Επίσης, πρέπει να
διευκρινισθεί ότι εξαιρετικά σημαντική ήταν και η συ-
νεισφορά του Ιδρύματος Rockefeller στην επιστημο-
νική στελέχωση της UNRRA, αλλά και την παροχή
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εξειδικευμένης βοήθειας σε θέματα υγείας.32 Αμέσως
μετά την αποχώρηση των Γερμανών από την Αθήνα,
το προσωπικό της UNRRA κινήθηκε προς την πρω-
τεύουσα και έως το Νοέμβριο είχε προσέλθει σχεδόν
όλο το προσωπικό που θα ασχολούνταν με τα θέματα
της Ελλάδας.33 H UNRRA, εκτός των άλλων δράσεων,
θα ξεκινήσει το μεγαλύτερο εγχείρημα που είχε επι-
χειρηθεί ποτέ παγκοσμίως για την εκρίζωση της ελο-
νοσίας. Η χώρα ήταν κατεστραμμένη από τον πόλεμο
και στα πρόθυρα μιας εμφύλιας σύρραξης, με το 87%
της έκτασής της να κυριαρχείται από την ελονοσία
ενώ οι ασθενείς ανέρχονταν στα τρία εκατομμύρια.34

Η πρόσκληση της UNRRA από την Ελλάδα ουσια-
στικά σήμαινε την αλλαγή του τρόπου προσέγγισης
του ανθελονοσιακού αγώνα, όπως τον γνώριζαν οι Έλ-
ληνες ελονοσιολόγοι πριν τον πόλεμο. Οι Η.Π.Α. προ-
ωθούσαν το επιθετικό μοντέλο της εξόντωσης των
κουνουπιών στα έλη και στις λίμνες. Η κυριαρχία του
Αμερικανικού επιστημονικού τρόπου σκέψης περί
εξόντωσης των κουνουπιών βασίστηκε στο γεγονός
της επιτυχίας των μικρής κλίμακας δοκιμών κατά των
κουνουπιών Aedes aegypti και Anopheles gambiae στις
επαρχίες της βορειο-ανατολικής Βραζιλίας με τη
χρήση του Paris Green.35 Επίσης, τα επιστημονικά δε-
δομένα από την πειραματική χρήση του DDT στο Με-
ξικό από τους ελονοσιολόγους του Ιδρύματος
Rockefeller ήταν άκρως ενθαρρυντικά.36 Ενδεικτικό
της κυριαρχίας και της αποδοχής της άποψης περί ψε-
κασμών με DDT αποτελεί το γεγονός ότι και άλλες
χώρες, όπως η Βενεζουέλα και η Αργεντινή, ξεκίνησαν
παρόμοια προγράμματα το 1945.37-38

Η οργάνωση του ανθελονοσιακού αγώνα

Πρώτο μέλημα της UNRRA το 1945 ήταν να βοηθήσει
τον Καθηγητή Λιβαδά ο οποίος ενεργοποίησε ξανά το
προπολεμικό Τμήμα Ελονοσίας της Σχολής Δημόσιας
Υγείας. Ο άνθρωπος ο οποίος θα συνεργαζόταν με τον
Καθηγητή Λιβαδά, ήταν ένας παλαιός γνώριμος των
Ελλήνων, ο υγειονολόγος-μηχανικός Συνταγματάρχης
Daniel Wright. Ο Wright είχε μακρά εμπειρία και είχε
συμμετάσχει πριν τον πόλεμο σε υγειονομικές εκ-
στρατείες κατά της ελονοσίας στο κανάλι του Πανάμα,
στην Μπούρμα, την Ελλάδα και την Τουρκία. Ο Wright,
ο οποίος πλέον δούλευε για την UNRRA, δήλωνε από
το 1944 ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί μόνο τεχνική βοή-
θεια στον ανθελονοσιακό της αγώνα, αφού οι Αμερι-
κανοί είχαν απόλυτη εμπιστοσύνη στους Έλληνες
ιατρούς τους οποίους θεωρούσαν άριστα καταρτισμέ-
νους στο θέμα της ελονοσίας.39

Η Σχολή Δημόσιας Υγείας με επικεφαλής τον Καθη-
γητή Λιβαδά θα αναλάμβανε τη γενική οργάνωση της
επιχείρησης, ενώ η UNRRA θα φρόντιζε τον τεχνικό

εξοπλισμό σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής.39

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, η χώρα χωρί-
σθηκε με γεωγραφικά κριτήρια σε 11 περιοχές, με τη
Σχολή Δημόσιας Υγείας να έχει την κεντρική διαχεί-
ριση από την Αθήνα. Το σχέδιο για τα έτη 1945-1946,
προέβλεπε 5 τρόπους δράσης που συνοψίζονταν: i)
στην εκτέλεση τοπικών προγραμμάτων αντιπρονυμ-
φικής αγωγής σε πόλεις και χωριά, ii) στην καταπολέ-
μιση των ώριμων εντόμων με ψεκασμό από το έδαφος
και τον αέρα, iii) την αποξήρανση ελών, iv) τον καθα-
ρισμό των μικροσυλλογών των υδάτων από τους δρό-
μους, και v) την υλοποίηση προγραμμάτων μηχανικής
προφύλαξης των οικημάτων.39 Επίσης, έπρεπε να ξε-
κινήσουν και οι πρώτες δοκιμές, πριν τη μαζική χρήση
των αεροψεκασμών σε πανελλήνια κλίμακα, σχετικά
με τις ιδανικές πυκνότητες του DDT και των διαλυτών
του. Σύντομα όμως φάνηκε το διαχρονικό φαινόμενο
της αλληλοεπικάλυψης των αρμοδιοτήτων. Αυτό βέ-
βαια ήταν ένα γεγονός αναμενόμενο, που δυστυχώς
εμφανίζεται ακόμα στις μέρες μας κατά την διάρκεια
της διαχείρισης των κρίσεων υγείας όταν δρουν ταυ-
τόχρονα στον ίδιο χώρο αρκετοί φορείς.40-41

Το 1945, οι επιχειρήσεις έπρεπε να αρκεστούν σε
μικρές περιοχές, αλλά κυρίως στην επικαιροποίηση
και μελέτη των επιδημιολογικών δεδομένων που συ-
νέλεξαν πριν τον πόλεμο οι Έλληνες ιατροί. Για το λογο
αυτό, η Ελληνική Κυβέρνηση ήλθε σε επαφή με την
αντίστοιχη Αμερικανική ζητώντας επιπλέον βοήθεια
παράλληλα με αυτήν της UNRRA. Αποτέλεσμα των συ-
νομιλιών ήταν η συγκρότηση μιας ειδικής Επιδημιο-
λογικής Μονάδας η οποία θα δρούσε στην Ελλάδα για
10 μήνες. Έτσι, συγκροτήθηκε η 404 Επιδημιολογική
Μονάδα του Αμερικανικού Ναυτικού με αποστολή την
επιδημιολογική μελέτη της ελονοσίας.25 (Εικόνα 1)
Εκτός της ελονοσίας, η Μονάδα 404 θα παρείχε βοή-
θεια στην επιδημιολογική μελέτη της φυματίωσης και
του τύφου. Ενώ η Μονάδα 404 ασχολούνταν με τις
επιδημιολογικές της μελέτες, ο Wright κατόπιν συνεν-
νόησης με την Ελληνική κυβέρνηση, η οποία ανέλαβε
το κόστος της επιχείρησης, ξεκίνησε την εκπαίδευση
των Ελλήνων υγειονομικών στη χρήση του DDT. Ο
Wright ήταν σε συνεχή επαφή με τον Fred Soper, τον
ειδικό επί θεμάτων της ελονοσίας από το Ίδρυμα
Rockefeller, από τον οποίο ζήτησε την αποστολή εξο-
πλισμού για τον ψεκασμό του DDT.25

Στο σχέδιο που εκπόνησε η Σχολή Δημόσιας Υγείας
σχετικά με την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας
του ψεκασμού, θα πραγματοποιούνταν από ομάδες
ελονοσιολόγων οι οποίες θα μελετούσαν τον αριθμό
των προνυμφών και τα είδη των ώριμων κουνουπιών.
Όσο για την ένδειξη «βελτίωσης της υγείας των πολι-
τών», θα ακολουθούνταν το γνωστό μοντέλο της μέ-
τρησης του σπληνικού και του παρασιτικού δείκτη.42

Σύμφωνα με τα ελληνικά επιδημιολογικά δεδομένα
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από την εποχή του προπολεμικού ανθελονοσιακού
αγώνα, το 38% των ασθενών είχαν μολυνθεί από P.
falciparum, το 35% από P. vivax και το 27% από P. ma-
lariae. Στις επιδημίες ελονοσίας στην Ελλάδα ανιχνευό-
ταν κυρίως το P. falciparum, ενώ στις ενδημικές πε-
ριοχές εμφανίζονταν τα P. vivax και P. malariae. Σχετικά
με τη μηνιαία κατανομή της ελονοσίας είχε διαπιστω-
θεί ότι η νόσος έπληττε τους πληθυσμούς από τα τέλη
Ιουλίου έως τον Οκτώβριο. Αυτό το φαινόμενο έκανε
την Ελλάδα να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες Ευρωπαϊ-
κές χώρες, των οποίων τα κύματα είχαν μικρότερο εύ-
ρος. Η εξήγηση της περίπτωσης της Ελλάδας σχετιζό-
ταν με την ύπαρξη των κουνουπιών Anopheles
superpictus, των οποίων η αύξηση κατά τον Αύγουστο
και το Σεπτέμβριο επιμήκυνε την περίοδο του κύμα-
τος. Όσο για την εποχική διακύμανση, οι μελέτες έδει-
χαν ότι την άνοιξη και στις αρχές του καλοκαιριού εμ-
φανιζόταν κυρίως το P. vivax και κατά τη φθινοπωρινή
περίοδο επικρατούσε το P. falciparum.43

Η εισαγωγή του DDT
στον ανθελονοσιακό αγώνα 

Σύμφωνα με τα δεδομένα που επεξεργάστηκαν οι ει-
δικοί, ένα μεσαίου μεγέθους χωριό προκειμένου να
έχει προστασία τουλάχιστον για 6 μήνες, θα χρειαζό-
ταν 800 kg DDT.44 Η ταχύτητα της προμήθειας του DDT
από τις Η.Π.Α. ήταν ένα σημαντικό επίτευγμα της
UNRRA. Για τα έτη 1945-46, η UNRRA είχε ζητήσει 300
τόνους DDT και η Αμερικανική βιομηχανική παρα-
γωγή ανταποκρίθηκε πλήρως. Η ποσότητα DDT που
παρασκευάσθηκε για τις ανάγκες της Ελλάδας ήταν η
μεγαλύτερη που παρέλαβε η UNRRA σε όλες τις υγει-
ονομικές της εκστρατείες στην Ευρώπη και στην
Ασία.45 Όσο η UNRRA προετοιμαζόταν για τη μεγάλη
επιχείρηση των αεροψεκασμών, ξεκίνησαν οι κλασσι-
κοί ψεκασμοί από ομάδες εδάφους. Ο ψεκασμός στις
όχθες των ελών γινόταν με χειροκίνητες συσκευές και
χρησιμοποιήθηκε DDT περιεκτικότητας 5%. Στις λί-
μνες και τα ποτάμια, οι ομάδες προσέγγιζαν τα έλη με
βάρκες οι οποίες έφεραν τους ειδικούς ψεκαστήρες
Hudson Industrial των 15 λίτρων με τους οποίου είχε
προμηθεύσει η UNRRA τις Ελληνικές ομάδες.46

Καθώς τελείωσε το έτος και άρχισε η συλλογή των
πρώτων στοιχείων τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά.
Οι δείκτες για πρώτη φορά στην ιστορία της ελονοσίας
στην Ελλάδα μειώνονταν εντυπωσιακά, το ίδιο και ο
αριθμός των ασθενών. Χαρακτηριστικά αναφέρονται
οι περιπτώσεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Στην
Αθήνα, η έκθεση της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ελο-
νοσίας της Σχολής Δημόσιας Υγείας παρουσίασε εντυ-
πωσιακά στοιχεία με μικρό αριθμό ασθενών. Μάλιστα,
οι όποιες περιπτώσεις εντοπίζονταν αφορούσαν ανα-
ζοπυρώσεις της νόσου από ημιτελή θεραπεία. Η Αθήνα
μετά από αιώνες ήταν πλέον ελεύθερη από τη νόσο.
Ένα μικρό πρόβλημα εντοπιζόταν στα περίχωρα της
πρωτεύουσας, τα οποία χωρίσθηκαν σε τέσσερεις το-
μείς και επαναλήφθηκαν οι ψεκασμοί σε 81 χωριά και
συνοικισμούς το 1946 και το 1947.47 (Εικόνα 2 και 3)
Στη Θεσσαλονίκη τα στοιχεία της UNRRA έδειχναν επί-
σης μεγάλη μείωση στην πόλη αλλά και στα περίχωρα.48

Μεγάλη επιτυχία είχε επίσης και η αποστολή της UNRRA
στην Κρήτη, όπου έως το 1946 είχαν ψεκασθεί 1,210
χωριά και το 98% της έκτασης του νησιού.49 Ενδεικτική
επίσης είναι η περίπτωση της Λίμνης Κωπαΐδας, μιας
περιοχής με ελονοσία από την εποχή της κλασσικής
αρχαιότητας. Η νοσηρότητα στην περιοχή έφθανε σε
κάποια χωριά το 100%. Ύστερα από τους ψεκασμούς
με το DDT, δεν  καταγράφηκε ούτε ένα κρούσμα ελο-
νοσίας, σε κανένα από τα 52 χωριά της περιοχής.50

Όπως αναφέρθηκε, η προετοιμασία της εναέριας
προσέγγισης των περιοχών με ελονοσία ξεκίνησε από
τη στιγμή που η UNRRA ανέλαβε επίσημα τα καθή-
κοντά της το 1945. Πρώτο μέλημα του Wright ήταν
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Γράφημα σπληνικών και παρασιτικών δεικτών της δυ-
τικής Ελλάδας από την 404 Επιδημιολογική Μονάδα.
(Αρχείο D. Wright, Special Collections, Virginia Poly-
technic Institute and State University,Virginia).

Εικόνα 1



να επιλέξει τον κατάλληλο τύπο αεροπλάνου. Η
UNRRA κατέληξε στα εύχρηστα και δοκιμασμένα ανα-
γνωριστικά διπλάνα της Αεροπορίας του Αμερικανικού
Ναυτικού, τα Stearman PT-17 (Stearman-Boeing Model
75 Kaydet), τα οποία όμως έπρεπε να υποστούν μετα-
τροπές. (Εικόνα 4) Η UNRRA κατάφερε να εξασφαλίσει
18 Stearman PT-17, και η ταχύτητα με την οποία έγιναν
οι μετατροπές στα αεροπλάνα ήταν εντυπωσιακή.51

Οι επόμενοι μήνες αναλώθηκαν στην εκπαίδευση των
Ελλήνων πιλότων και των μηχανικών που στάλθηκαν
για το σκοπό αυτό στις Η.Π.Α. Στους δοκιμαστικούς
ψεκασμούς χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι συνδυασμοί
καθαρής περιεκτικότητας DDT (από 5-20%) και διά-
φορες αναλογίες διαλυτών. Το θέμα του διαλύτη, ει-

δικά για τους αεροψεκασμούς ήταν ιδιαιτέρως σημαν-
τικό και δοκιμάστηκαν αρκετοί από αυτούς όπως οι
Cyclohexanone, Dichlorobenzene, Velsicol NP 70, Vel-
sicol XR-40, AR-50, Sovasol 74, Sovasol 75 και Freon.52

(Εικόνα 5) 
Το DDT διοχετευόταν μέσα στις εξατμίσεις του αε-

ροπλάνου. Για το λόγο αυτό το θέμα του διαλύτη ήταν
σημαντικό, γιατί επηρεαζόταν άμεσα από τη θερμο-
κρασία του κινητήρα με τελικό αποτέλεσμα τη μει-
ωμένη δραστικότητα του εντομοκτόνου. Το μίγμα δια-
λύτη/DDT τροφοδοτούνταν μέσα στις εξατμίσεις του
κινητήρα όπου ακολουθούσε η θερμική εξαέρωση
του διαλύτη και η νεφελοποίηση του DDT. Τα αερο-
πλάνα απογειώνονταν πριν την ανατολή του ηλίου και
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Εικόνα 2

Αναφορά της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ελο-
νοσίας με τα αποτελέσματα του ανθελονοσια-
κού αγώνα για το νομό Αττικής κατά το 1946
(Αρχείο Νομαρχίας Αττικο-Βοιωτίας, Φ.37, ΓΑΚ)

Εικόνα 3

Η οργάνωση του ανθελονοσιακού αγώνα στην
Αττική. (Αρχείο Νομαρχίας Αττικο-Βοιωτίας,
Φ.37, ΓΑΚ).
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Εικόνα 4 Έλληνες πιλότοι του 1ου Σμήνους των Stearman της UNRRA στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας το 1946. (United Nations
Relief and Rehabilitation Administration, “S-0800-0008-0004-00021”, 1945-1-1-1948-12-31, Fond: UNRRA 1943-1946,
Series: UNRRA Country Missions Photographs).

Εικόνα 5

Απαντητική επιστολή προς τον Daniel Wright
από προμηθεύτρια εταιρία σχετικά με την
απόδοση των διαλυτών.(Αρχείο D. Wright,
Special Collections, Virginia Polytechnic Insti-
tute and State University, Virginia).



το σχέδιο προέβλεπε ότι κάθε αεροπλάνο θα πρέπει
να ψεκάζει 4 στρέμματα ανά λεπτό. 

Η επίσημη έναρξη των ψεκασμών ξεκίνησε στις 1
Μαϊου 1946. Κατά τους τέσσερεις επόμενους μήνες
καταγράφηκαν 1.653 ώρες πτήσεις, ενώ ψεκάστηκαν
285.444 στρέμματα σε όλη την Ελλάδα. Όσο περ-
νούσε ο καιρός και οι πιλότοι εξοικειώνονταν με τις
πτητικές μηχανές άρχισαν να αυξάνουν και οι ώρες
πτήσης. Ενδεικτικό είναι το στοιχείο ότι το 1946 κατα-
γράφηκαν συνολικά 2.840 ώρες πτήσης, ενώ το 1947
ανήλθαν στις 4.740. (Εικόνα 6)

Επιστημονικές και οργανωτικές διχογνωμίες

Η πρώτη σοβαρή κρίση στο επιχειρησιακό κομμάτι
του εγχειρήματος φάνηκε ήδη από το 1945. Όπως είχε
ήδη αποφασισθεί, η Σχολή Δημόσιας Υγείας θα ανα-
λάμβανε τη γενική οργάνωση της επιχείρησης, ενώ η
UNRA θα φρόντιζε τον τεχνικό εξοπλισμό. Στα τέλη
του 1945 αρχίζουν να εμφανίζονται διάφορα οργα-
νωτικά προβλήματα στην επαρχία. Πρέπει να λάβουμε
υπόψη μας ότι η κρατική οργάνωση της Ελλάδας είχε
πληγεί σοβαρά από τον πόλεμο και οι δομές της δεν
ήταν ακόμα επαρκώς στελεχωμένες. Μπροστά όμως
στην επιθυμία της UNRRA για επιτυχία του προγράμ-
ματος τίποτα δεν έπρεπε να σταθεί εμπόδιο. Έτσι, άρ-
χισαν να αναδύονται τα πρώτα σημάδια τριβής ανά-
μεσα στην UNRRA και τη Σχολή Δημόσιας Υγείας, που
ουσιαστικά απηχούσαν την κουλτούρα δύο διαφορε-
τικών κόσμων. Στην Ελλάδα ήταν αδιανόητη η ύπαρξη
μιας αποκεντρωμένης διοίκησης «Αμερικανικού» τύ-
που. Οι Αμερικανοί όμως της UNRRA θεωρούσαν ότι

η τοπική διαχείριση ήταν ιδανικότερη από την κεν-
τρική διαχείριση της Αθήνας, όπου οι καθυστερήσεις
στη διάχυση των οδηγιών προς την επαρχία θα δημι-
ουργούσε προβλήματα στον ανθελονοσιακό αγώνα.
Στο πλαίσιο αυτό οργανώθηκε ένα σύστημα αποκέν-
τρωσης των ανθελονοσιακών υπηρεσιών και η διαδι-
κασία περνούσε στα χέρια τοπικών επιτροπών.25,39

Το 1946, και παρά τα πρώτα ενθαρυντικά αποτελέ-
σματα των δοκιμαστικών ψεκασμών, ο Καθηγητής Λι-
βαδάς θα θέσει ένα πολύ λογικό και κρίσιμο ερώτημα
για το αν ο ψεκασμός θα ήταν μαζικός ή επιλεκτικός.
Μετά τον αρχικό ενθουσιασμό, η άποψη της Σχολής
Δημόσιας Υγείας ήταν ότι οι ψεκασμοί που θα προ-
γραμματιστούν θα έπρεπε να είναι στοχευμένοι κατά
συγκεκριμμένων ειδών Anopheles, ενώ ο Καθηγητής
Λιβαδάς επιφυλάχθηκε για τις μακροχρόνιες επιπτώ-
σεις του DDT. Αυτό που κυρίως αναδυόταν από τις αν-
τιδράσεις ήταν ότι ο υπέρμετρος ενθουσιασμός για το
DDT θα ήταν σε βάρος άλλων τομέων και δράσεων
του ανθελονοσιακού αγώνα.53-55

Το 1948 θα κυλήσει με μεγάλη ένταση. Η πρώτη
αφορμή θα δοθεί τον Ιούλιο στο Παγκόσμιο Συνέδριο
Ελονοσίας στην Ουάσινγκτον. Στις Η.Π.Α. ο Καθηγητής
Λιβαδάς θα βρει έναν απρόσμενο σύμμαχο, την Ιτα-
λική ανθελονοσιακή αποστολή. Εκεί θα τεθεί από Έλ-
ληνες και Ιταλούς ιατρούς το θέμα του πιθανού
αποκλεισμού των ιατρών από τις αποφάσεις που σχε-
τίζονταν με τα τεχνικά έργα. Όταν διέρευσε η πληρο-
φορία στην Αθήνα, η UNRRA διαβεβαίωσε ότι δεν
υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο αλλά η οποιαδήποτε απο-
μάκρυνση ιατρού από τα τεχνικά έργα θα στόχευε
στην αποδέσμευσή του από καθήκοντα που ήταν εν-
τελώς τεχνικής φύσεως, με σκοπό να επικεντρωθεί σε
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Εικόνα 6

Βιβλίο πτήσεων του 1ου Σμήνους της UNRRA
(Αρχείο Υπουργείου Υγείας, Φ.23, ΓΑΚ).



αμιγώς ιατρικά καθήκοντα.56 Η γενικότερη στάση της
Ελληνικής αποστολής στο συνέδριο της Ουάσινγκτον
έδειχνε ότι ίσως ο ρόλος της UNRRA είχε φθάσει πλέον
στο τέλος του. Οι βάσεις είχαν τεθεί και ο συνδυασμός
της ελληνικής εμπειρίας και της αμερικανικής τεχνο-
γνωσίας είχαν φέρει αποτελέσματα και η Ελλάδα μπο-
ρούσε να εφαρμόσει ένα ανθελονοσιακό πρόγραμμα
σύμφωνα με τις ανάγκες της. 

Το Σεπτέμβριο του 1948 θα ξεκινήσει ένας νέος κύ-
κλος αντιπαράθεσης σχετικά με τον οικονομικό προ-
ϋπολογισμό του προγράμματος για το έτος 1949.
Σύμφωνα με μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας, η UNRRA θα χρειαζόταν τον επόμενο χρόνο
625 τόνους DDT.57-58 Με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο
μέρος της ποσότητας του DDT προοριζόταν για τους
αεροψεκασμούς τέθηκε ευθέως το θέμα του περιορι-
σμού τους. Ο Λιβαδάς πρότεινε την περικοπή από τον
προϋπολογισμό του ανθελονοσιακού αγώνα των κον-
δυλίων που αφορούσαν τα αεροπλάνα και τους αερο-
ψεκασμούς. Ταυτόχρονα, επανέλαβε την πάγια θέση
του για μια στροφή του ανθελονοσιακού αγώνα σε λι-
γότερο επιθετικές μορφές, με περισσότερη επιδημιο-
λογική επιτήρηση και αποξηράνσεις.

Ο Νοέμβριος ήταν ο μήνας που σηματοδότησε την
αρχή του τέλους της παρουσίας του Τμήματος Ελονο-
σίας της UNRRA στην Ελλάδα. Στις 8 Νοεμβρίου, ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ενημέρωσε τον Da-
niel Wright ότι οι Ελληνικοί προϋπολογισμοί είχαν αλ-
λάξει και τα κόστη του DDT είχαν υπολογιστεί με νέα
βάση. Πλέον, τα αεροπλάνα καθηλώνονταν στο έδα-
φος, εκτός από 3 ή 5 τα οποία θα εκτελούσαν εξαιρε-
τικά περιορισμένους ψεκασμούς και αυτούς κατά
περίπτωση.59 Το 1949, τα μέλη της ανθελονοσιακής
ομάδας της UNRRA άρχισαν να αποχωρούν και μαζί
τους επέστρεψε στην Αμερική και ο Daniel Wright.
Πλέον, ο ανθελονοσιακός αγώνας στην Ελλάδα περ-
νούσε στη φάση της συνεργασίας της Ελλάδας με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Όσο για την εμμονή
του Καθηγητή Λιβαδά σχετικά με τις μελλοντικές συ-
νέπειες της μαζικής χρήσης του DDT, τελικά θα δικαιω-
θεί πλήρως το 1951, όταν για πρώτη φορά
παγκοσμίως θα διαπιστωθεί στην Ελλάδα η αντοχή
του είδους Anopheles sacharovi στο εντομοκτόνο.60-61

Η εξέλιξη της χρήσης του DDT
και η θέση του στον 21ο αιώνα 

Οι ψεκασμοί με το DDT συνεχίστηκαν κατά τις επόμε-
νες δεκαετίες σε πολλές χώρες του κόσμου και αποτέ-
λεσαν αναπόσπαστο κομμάτι της καταπολέμησης των
κουνουπιών. Ταυτόχρονα, η εμπορευματοποίησή του
το κατέστησε μέρος της καθημερινότητας του Δυτι-
κού κόσμου. Η μαζική και ανεξέλεγκτη χρήση του θα

οδηγήσει σταδιακά στο φαινόμενο της αντοχής δια-
φόρων εντόμων στο σκεύασμα, που όπως προανα-
φέρθηκε για πρώτη φορά εντοπίστηκε στην Ελλάδα.
Οι αρχικές μελέτες δεν είχαν δείξει υψηλά επίπεδα το-
ξικότητας ή συμπτώματα στους ανθρώπους και τα
ζώα. Εκείνη την εποχή ήταν ακόμα άγνωστο ότι η
ένωση ήταν μη βιοδιασπάσιμη και ότι είχε συσσωρευ-
τική τοξικότητα. Οι πρώτες ενδείξεις εμφανίσθηκαν
στη δεκαετία του 1950 με το θάνατο ψαριών σε λίμνες
και ποτάμια αλλά και μορφολογικές ανωμαλίες στα
αυγά των αρπακτικών πτηνών.62-64 Το 1964, η έκδοση
της βιολόγου Rachel Carson «Σιωπηλή Άνοιξη» (Silent
Spring), κινητοποίησε τις Αρχές αλλά και ευαισθητο-
ποίησε τις πλατιές μάζες σηματοδοτώντας την έναρξη
του οικολογικού κινήματος. Το 1972, η U.S. Environ-
mental Protection Agency εισηγήθηκε και πέτυχε την
απαγόρευση του DDT στις Η.Π.Α. Η απαγόρευσή του
ουσιαστικά σχετιζόταν με την επίδρασή του στο περι-
βάλλον. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τις υποψίες, το
DDT ουδέποτε συσχετίσθηκε επιδημιολογικά με νεο-
πλάσματα στους ανθρώπους και έως σήμερα θεωρεί-
ται ως «πιθανό» καρκινογόνο.65 Με ενέργειες της
United Nations Environmental Programme κατέστη
εφικτή η μείωση της χρήσης του παγκοσμίως με την
υπογραφή της Συνθήκης της Στοκχόλμης (Restriction
of Persistent Organic Pollutants-1972). Το 2006, ο Παγ-
κόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε την υποστή-
ριξή του στη χρήση του DDT για ψεκασμούς
εσωτερικών χώρων στις αφρικανικές χώρες, στις
οποίες είναι σε εξέλιξη ανθελονοσιακές εκστρατείες. 

Γενική αποτίμηση της χρήσης του DDT
στην Ελλάδα

Η χρήση του DDT ήταν καθοριστική για την εκρίζωση
της ελονοσίας στην Ελλάδα και ουδείς το αμφισβητεί.
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι το δόγμα
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δεν διέφερε κατά
βάση από αυτό του Ιδρύματος Rockefeller, σύμφωνα
με το οποίο η κινίνη πουθενά στον κόσμο δεν μπό-
ρεσε να ελέγξει την ελονοσία και μόνο η επίθεση κατά
των κουνουπιών θα εξαφάνιζε τη νόσο. Αν και ο Παγ-
κόσμιος Οργανισμός Υγείας έθετε ως μια εκ των προ-
τεραιοτήτων την αποξήρανση των ελών, εντούτοις
δεν παρέβλεπε την επιθετική τακτική της εξολόθρευ-
σης των κουνουπιών. Αυτή η τάση της επιθετικής δρά-
σης που εισήγαγε το Ίδρυμα Rockefeller και εκτέλεσε
η UNRRA εναντίον της ελονοσίας, θα επηρεάζε μελ-
λοντικά τις υγειονομικές ανθελονοσιακές εκστρατείες
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε όλο τον
κόσμο, οι οποίες βασίστηκαν στο μοντέλο της εξολό-
θρευσης των κουνουπιών.66 Με αφορμή τη διαμάχη
UNRRA-Δημόσια Σχολή Υγείας, πρέπει να διευκρινι-
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σθει ότι η τάση του Ιδρύματος Rockefeller (η οποία
εφαρμοζόταν ουσιαστικά μέσω της UNRRA) να επεμ-
βαίνει στον τρόπο λειτουργίας των εθνικών υγειονο-
μικών υπηρεσιών, προερχόταν από τον Αμερικανικό
τρόπο σκέψης, ο οποίος όμως διέφερε πολύ από
αυτόν των Ευρωπαίων. Η νοοτροπία του Ιδρύματος
Rockefeller συνοψιζόταν στην πεποίθηση ότι οι Ευρω-
παίοι δεν έπρεπε να ασχολούνται τόσο με τη βασική
έρευνα, όσο με την εκπαίδευση και την προετοιμασία
των ειδικών που θα δρούσαν στο πεδίο. Ενδεικτική
είναι η αντίστοιχη περίπτωση του ανθελονοσιακού
αγώνα της UNRRA στην Ιταλία κατά την περίοδο 1946-
1951. Οι επιχειρήσεις ήταν βέβαια μικρότερης κλίμα-
κας από αυτές της Ελλάδας, αλλά και εκεί η διαμάχη
ανάμεσα σε UNRRA/Rockefeller και στους Ιταλούς
ελονοσιολόγους για τη δομή της αντίστοιχης Σχολής
Δημόσιας Υγείας, προκάλεσε πολλές καθυστερήσεις
στο Ιταλικό ανθελονοσιακό πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα των ψεκασμών με το DDT συνεχί-
στηκε κατά τα επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο των προ-
ληπτικών μέσων του ελέγχου της νόσου. Σταδιακά,
με τη σωστή επιδημιολογική επιτήρηση των ελληνικών
υγειονομικών αρχών, ο επιπολασμός της νόσου έφθασε
σε αμελητέα ποσοστά και το 1974 η Ελλάδα έλαβε πι-
στοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως
«χώρα ελεύθερη από την ελονοσία». Από τότε ο εντο-
πισμός σποραδικών κρουσμάτων αφορούσε εισαγό-
μενες περιπτώσεις από χώρες με γνωστή ενδημικότητα
(ναυτικοί, τουρίστες, μετανάστες, πρόσφυγες). 

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα καταγράφονται
κρούσματα με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης.67 Παρά
την εξάλειψη της νόσου, ο κίνδυνος επανεγκατάστα-
σής της είναι υπαρκτός σε συγκεκριμένες γεωγραφι-
κές περιοχές. Οι βασικές αρχές καταπολέμησης της
ελονοσίας, με την έγκαιρη καταπολέμηση των κου-
νουπιών, αλλά και τον έγκαιρο εντοπισμό και θερα-
πεία των κρουσμάτων, δεν έχουν αλλάξει από την
εποχή που διαδραματίστηκε η τρίτη φάση του ελλη-
νικού ανθελονοσιακού αγώνα. Τα παραδείγματα των
παρελθόντων υγειονομικών εκστρατειών σε όλο τον
κόσμο αναδεικνύουν την αναγκαιότητα της συνεχούς
επαγρύπνησης, ειδικότερα σε μια εποχή όπου το
βάρος μετατοπίζεται στο πρόβλημα της αντοχής των
πλασμωδίων στα ανθελονοσικά φάρμακα. 
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Summary

The introduction of DDT (Dichloro-Diphenyl-Trichloroethane) in the
Greek antimalarial fight during the period 1945-1949

Constantinos Tsiamis1, Georgia Vrioni1, Kalliopi Theodoridou1, Effie Poulakou-Rebelakou2,
Athanassios Tsakris1

1Department of Microbiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece 
2Department of History of Medicine, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens,
Greece 

The study presents the introduction of the DDT (Dichloro-Diphenyl-Trichloroethane) during the
third phase of the Greek antimalarial fight, after the end of the Second World War. The material
is derived from the archive of United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA),
the personal archive of Colonel Daniel Wright, head of the UNRRA Department of Malaria in
Greece, and the Reports of the Department of Malaria of National School of Public Health (Min-
istry of Health Archive, General State Archives). At the end of the Second World War, malaria was
a serious hygienic problem in Greece. According to the international organizations’ data, 87% of
the country's territory had malaria, while the patients amounted to three million. According to
the Greek data, the malaria epidemics mainly detected Plasmodium falciparum, while in the en-
demic areas P. vivax and P. malariae. In addition, Greece had the particularity of the existence of
mosquitoes Anopheles superpictus whose biological cycle extended the periods of epidemic
waves until October. The advent of UNRRA and the introduction of DDT changed the form of an-
timalarial fight with amazing results. Despite the problems and the scientific controversies that
had arisen, it is timeless the lesson of the proper epidemiological control and constant vigilance
for the preservation of public health.

Key words
DDT, Greece, history of Microbiology, malaria,
Public Health
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Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς – α π α ν τ ή σ ε ι ς
1. Σε ασθενείς με δρεπανοκυτταρική αναιμία ποιος
από τους παρακάτω μικροοργανισμούς προκαλεί
οστεομυελίτιδα;

α) Escherichia 
β)  Streptococcus
γ)  Micrococcus
δ)  Salmonella
ε)  Pseudomonas

2. Σε μαζική καταστροφή νεοπλασματικών κυττά-
ρων από κυτταροτοξικά φάρμακα ποιο από τα πα-
ρακάτω συμβάματα ΔΕΝ ισχύει: 

α)  Υπερουρικαιμία
β)  Υποκαλιαιμία
γ)  Αύξηση ουρίας στα ούρα
δ)  Οξεία νεφρική βλάβη

3. Υπερκαλιαιμία αναπτύσσεται σε ασθενείς που πα-
ρουσιάζουν μια εκ των αναφερομένων καταστά-
σεων ΕΚΤΟΣ μιας:

α)  Διαβητική κετο-οξέωση
β)  Μεταβολική αλκάλωση
γ)  Ραβδομυόλυση 
δ)  Λήψη β-αδρενεργικών αναστολέων
ε)  Λήψη αναστολέων της αλδοστερόνης

4. Η μείωση της βιταμίνης Κ στον ορό του αίματος
προκαλεί:

α)  Παράταση PT και APTT
β)  Μείωση των παραγόντων II, VII, IX και X
γ)  Εκχυμώσεις και αιμορραγίες
δ)  α+β
ε)  Όλα τα ανωτέρω

5. Η παρουσία εμπυρήνων ερυθρών αιμοσφαιρίων
στο περιφερικό αίμα θέτει την υποψία για:

α)  Συγγενή καρδιοπάθεια
β)  Πνευμονοπάθεια
γ)  Θαλασσαιμία
δ)  Όλα τα ανωτέρω

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του προηγούμε-
νου τεύχους (62-2, Απρίλιος-Ιούνιος 2017)

1. δ  – 2. δ  – 3. ε  – 4. δ  – 5. γ

Επιμέλεια-Αλληλογραφία
Γεώργιος Αρσένης

Εργαστήριο Μικροβιολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Μ. Ασίας 75, 115 27 Αθήνα,
τηλ.: 210-7462132
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Γενικά στοιχεία - Σκοπός του περιοδικού
Το Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας είναι
η επίσημη τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Μικρο-
βιολογικής Εταιρείας, με σκοπό τη συνεχή εκπαί-
δευση των Βιοπαθολόγων, Κλινικών Μικροβιολό-
γων, αλλά και κάθε επιστήμονα που ασχολείται με
την εργαστηριακή και κλινική ιατρική.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Άρθρα της Σύνταξης: Σύντομα άρθρα σχολια-
σμού ή κρίσης επίκαιρων θεμάτων, τα οποία γρά-
φονται μετά από πρόσκληση της συντακτικής
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επιτροπής. Η έκτασή τους να μην υπερβαίνει τις
1.000 λέξεις και η βιβλιογραφία τις 10 αναφορές.

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

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

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

Οδηγίες σύνταξης άρθρων
Για τη σύνταξη των άρθρων το περιοδικό ακολου-
θεί τις υποδείξεις της Διεθνούς Επιτροπής Συντα-
κτών Ιατρικών Περιοδικών (ICMJE):
[http://www.icmje.org/urm_main.html]. Αποτυχία
των συγγραφέων να συμμορφωθούν με τις οδηγίες
μπορεί να σημαίνει επιστροφή του άρθρου, πριν
την κρίση, για διόρθωση και εκ νέου υποβολή. Το
χειρόγραφο, με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογι-
στή και λογισμικού επεξεργασίας κειμένου, δακτυ-
λογραφείται σε μορφοποίηση μεγέθους σελίδας Α4
(212 x 297 mm) με περιθώρια εκατέρωθεν τουλά-
χιστον 2,5 cm, σε διπλό διάστημα και με συνεχή
αρίθμηση σειρών στο αριστερό περιθώριο (Μενού:
Διάταξη σελίδας/Αρίθμηση γραμμών/Συνεχόμενη
αρίθμηση).
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Οι ερευνητικές εργασίες, οι βραχείες δημοσιεύ-
σεις και οι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις θα πρέπει
να έχουν την ίδια κοινή δομή και να περιλαμβάνουν
τα εξής τμήματα, σε ένα ενιαίο αρχείο κειμένου
(word, text, ή άλλο): τη σελίδα τίτλου, την ελληνική
περίληψη με τις λέξεις κλειδιά, την αγγλική περί-
ληψη με τις λέξεις κλειδιά στα αγγλικά, το κυρίως
κείμενο, τις ευχαριστίες, τη δήλωση σύγκρουσης
συμφερόντων, τη δήλωση άδειας από την αρμόδια
Επιτροπή Βιοηθικής ή/και τον ΕΟΦ (εφόσον απαι-
τείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για
ερευνητικές εργασίες παρεμβατικού τύπου), τη βι-
βλιογραφία, τους πίνακες και τις λεζάντες των εικό-
νων. Οι εικόνες θα πρέπει να υποβάλλονται σε
ξεχωριστά αρχεία, σύμφωνα με τις οδηγίες που
ακολουθούν.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δήλωση άδειας έκδοσης
Μετά την οριστική αποδοχή του άρθρου προς δη-
μοσίευση, ο υπεύθυνος συγγραφέας θα πρέπει να
συμπληρώσει και να υπογράψει την επιστολή ανά-
θεσης της άδειας έκδοσης που μπορεί να βρει στην
ιστοσελίδα της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εται-
ρίας. Η συμπληρωμένη φόρμα θα πρέπει να ταχυ-
δρομηθεί (κατά προτίμηση με συστημένη επιστολή
ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς) στην διεύθυνση «Συν-
τακτική Επιτροπή, Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογι-
κής Εταιρείας, ASCENT ΕΠΕ, Μιχαλακοπούλου 29,
115 28, Αθήνα». Σημειώνεται εδώ ότι μόνο μετά την
παραλαβή της επιστολής θα ξεκινάει η διαδικασία
ενσωμάτωσης του άρθρου στο επόμενο τεύχος και
η στοιχειοθέτησή του.
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General features – Scope of the Journal
The Journal of the Hellenic Society for Microbiology
(Journal of HMS) is the official Journal of the Hellenic
Society for Microbiology, aiming at the constant
education of Biopathologists, Clinical Microbiologists,
as well as of every scientist involved in Laboratory
and Clinical Medicine. The Journal of the Hellenic
Society for Microbiology is a quarterly peer-reviewed
journal, cited in Scopus® database.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Review articles: modern medical issues are ana-
lyzed, where the latest developments are presented
or the conclusions of series of research studies by
the authors are listed. Review articles are written by
one or more authors, according to their theme. The
main text should not exceed 10,000 words, inclu-
ding up to 100 references. 
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Letters to the Editors: contain opinions or com-
ments on published studies, etc. Their length sh-
ould be no more than 500 words, including up to 5
references. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In the Materials and Methods section, the way

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

torial Board or other scientists who are experts on
the respective subject. Every effort is made so as to
complete the evaluation process within a reasona-
ble time (three to four weeks) from the date of its
submission, regardless of whether the paper is ac-
cepted or rejected, or has to be modified. All cor-
respondence takes place via the e-mail of the
author in charge and therefore an active e-mail ac-
count is necessary. In case that the reviewers re-
quest corrections or suggest modifications, the
final amended version will be resubmitted by the
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 e-mail within three days at the most. If the au-
thors wish to receive reprints, they should send a
letter stating the number of desired copies. The re-
levant expense is borne entirely by the authors. Ex-
tensive 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 Mich-
alakopoulou 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.
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