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ΑΑσσφφααλλήήςς  χχεειιρριισσµµόόςς  ααννττιιδδρραασσττηηρρίίωωνν  σσττοο  ΚΚλλιιννιικκόό  ΕΕρργγαασσττήήρριιοο

Α. Γρηγοράτου
Βιοχηµικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός», Αθήνα

Στο παρόν άρθρο αναλύονται θέµατα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζοµένων σε κλινικά ερ-
γαστήρια ως προς το χειρισµό και την αποθήκευση των χρησιµοποιούµενων αντιδραστηρίων και
υλικών. Τα Φύλλα ∆εδοµένων Ασφαλείας MSDS (Material Safety Data Sheet), που συνοδεύουν κάθε
αντιδραστήριο, είναι πηγή πολύτιµων πληροφοριών για τις φυσικές και χηµικές τους ιδιότητες, τα
ανώτατα επιτρεπτά όρια έκθεσης, τα προτεινόµενα µέτρα ειδικής προστασίας. Ιδιαίτερη µέριµνα
λαµβάνεται για τις διαβρωτικές (όλα τα ισχυρά οξέα, οι ισχυρές βάσεις καθώς και µερικά ασθενή
οξέα και βάσεις και οι ανυδρίτες τους), τις εκρηκτικές, τις εύφλεκτες ενώσεις, τους πτητικούς δια-
λύτες, τα οργανικά υπεροξείδια, τα αζίδια µετάλλων, τις οβίδες αερίων και τις τοξίνες αναπαραγω-
γής. Σχετικά µε τις καρκινογόνες ενώσεις αναφέρεται επίσης η κατάταξή τους σε καρκινογόνα,
πιθανώς καρκινογόνα και ενδεχοµένως καρκινογόνα, σύµφωνα µε το IARC (International Agency for
Research on Cancer) και προτείνονται τα ανάλογα µέτρα ασφάλειας.
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Εισαγωγή

Στο εργαστήριο «κανείς δεν είναι ένα νησί»* και τα θέ-
µατα υγείας και ασφάλειας αφορούν όλους τους ερ-
γαζόµενους. Απαιτείται επαγρύπνηση σε όλες τις
διαδικασίες, από τα προσωπικά µέτρα ασφάλειας και
υγιεινής, τις παραγγελίες και το σχεδιασµό των ανα-
λύσεων µέχρι το χειρισµό των αντιδραστηρίων, θέµα
στο οποίο θα εστιάσουµε, την αποθήκευση των υλι-
κών και τη διαχείριση των αποβλήτων. Η καθηµερινή
µας εξοικείωση µε τα αντιδραστήρια δεν είναι άλλοθι
αδιαφορίας για τον κίνδυνο.

* Ερνεστ Χεµινγουέι «Για ποιόν χτυπάει η καµπάνα»

1. Φύλλο ∆εδοµένων Ασφαλείας (Material
Safety Data Sheet, MSDS)

Κάθε χηµική ένωση, κατά τη συνήθη χρήση της ή σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, χαρακτηρίζεται ως επιβλα-
βής. Σύµφωνα µε αυτό τον ορισµό, «αθώες» χηµικές
ενώσεις δεν υπάρχουν, καθώς όλες περιλαµβάνονται
στην κατηγορία των επιβλαβών. Οι επιβλαβείς χηµι-
κές ενώσεις συνοδεύονται από το Φύλλο ∆εδοµένων
Ασφαλείας MSDS (Material Safety Data Sheet)1, που
είναι διαθέσιµο σε κάθε ενδιαφερόµενο από την εται-
ρεία που παρασκεύασε ή εισήγαγε το αντιδραστήριο.
Γι’ αυτό είναι σηµαντικό να γνωρίζει ο εργαζόµενος
µε ποιες ενώσεις έρχεται σε επαφή2. Για πληρέστερη
ενηµέρωση για µια ένωση µπορεί να ανατρέξει στις
πληροφορίες που δίνονται στα CLIP (Chemical Labo-
ratory Information Profile), που δηµοσιεύονται στο
Journal of Chemical Education. Τα MSDS είναι απα-
ραίτητα και για διαλύµατα µε συγκέντρωση µεγαλύ-
τερη του 1% ή, εάν πρόκειται για καρκινογόνο ουσία,
το όριο µειώνεται στο 0.1%. Το MSDS περιλαµβάνει
απαντήσεις σε 16 τυποποιηµένα ερωτήµατα:
• Τα στοιχεία της εταιρείας που παρασκεύασε το αν-

τιδραστήριο, δηλαδή το όνοµα της εταιρείας, τη δι-
εύθυνση, το τηλέφωνο και την ηµεροµηνία παρα-
σκευής.

• Το όνοµα της χηµικής ένωσης, τις φυσικές της ιδιό-
τητες (εµφάνιση, οσµή, ειδικό βάρος, τάση ατµών,
σηµείο ζέσεως, σηµείο τήξεως), τις χηµικές της
ιδιότητες (ιδίως αντίδραση µε το νερό και τη δια-
λυτότητά της σε αυτό).

• Τα ανώτατα επιτρεπτά όρια έκθεσης στην ουσία
[Lethal Concentration (LC50), Lethal Dose (LD50),
Lowest reported (LCLO50), Permissive Exposure
Limit (PEL) για εργασία 40h εβδοµαδιαίως], αν
υπάρχουν και είναι γνωστά, τις οδούς εισόδου της
ουσίας (εισπνοή, κατάποση, επιδερµίδα, οφθαλ-
µοί), ποια είναι τα συµπτώµατα οξείας ή χρόνιας
έκθεσης στην ουσία, ποιες είναι οι πρώτες βοή-
θειες και ποιες είναι οι προτεινόµενες εξετάσεις για

τη διαπίστωση της κατάστασης του εργαζοµένου
και σε ποιες περιπτώσεις η έκθεση στη συγκεκρι-
µένη ένωση, µπορεί να προκαλέσει επιδείνωση
µιας ήδη υπάρχουσας κατάστασης. Πρέπει επίσης
να αναγράφεται ο χαρακτηρισµός της ένωσης ως
διαβρωτικής, καρκινογόνου ή µεταλλαξιογόνου.

• Τη θερµοκρασία αυτανάφλεξης της ένωσης και το
χαρακτηρισµό της ως εύφλεκτης ή εκρηκτικής και
προτεινόµενους τρόπους κατάσβεσης πιθανής πυρ-
καγιάς.

• Τους προτεινόµενους τρόπους χειρισµού πιθανής
διαρροής της ένωσης ή δηµιουργίας σταγονιδίων
της (spills).

• Τη σταθερότητα της ένωσης και επισηµάνσεις σχε-
τικά µε αυτήν (π.χ. προσοχή σε αύξηση της πίεσης)
και τα προϊόντα πολυµερισµού ή αποικοδόµησης
της.

• Τους προτεινόµενους τρόπους αποθήκευσής της.
• Τα προτεινόµενα µέτρα ειδικής προστασίας, όπως

π.χ. συνθήκες αερισµού, γάντια, ειδική στολή.

Στο έντυπο του MSDS πρέπει να µην αφήνονται
κενά, να συµπληρώνονται όλες οι ζητούµενες πληρο-
φορίες και όχι µόνον κάποιες επιλεκτικά. Στις ΗΠΑ η
NFPA (National Fire Protection Association)3 κατατάσ-
σει τις χηµικές ενώσεις σε 5 κατηγορίες, από 0 οι
ασφαλέστερες έως 4 οι πιο επικίνδυνες. Σε κάθε συ-
σκευασία υπάρχει το «διαµάντι» της NFPA, µια τετρά-
χρωµη ετικέτα σε σχήµα ρόµβου µε πληροφορίες που
αφορούν το εύφλεκτο (κόκκινο, επάνω), την τοξικό-
τητα (µπλε, αριστερά), τη δραστικότητα (κίτρινο, δεξιά)
και ιδιαίτερα χηµικά χαρακτηριστικά, όπως την αντί-
δραση µε το νερό ή το διαβρωτικό (λευκό, κάτω). Είναι
κεφαλαιώδους σηµασίας να µην υπάρχουν «άγνωστα»
αντιδραστήρια χωρίς ετικέτες. Πάνω σε όλες τις φιά-
λες αναγράφονται τα στοιχεία του περιεχοµένου τους.
∆εν πρέπει να υπάρχουν στο εργαστήριο φιάλες χωρίς
ετικέτα, µε άγνωστο περιεχόµενο.

2. Ενώσεις διαβρωτικές - καυστικές

Ενώσεις διαβρωτικές ή καυστικές4,5 είναι σε υψηλές
συγκεντρώσεις όλα τα ισχυρά οξέα, οι ισχυρές βά-
σεις καθώς και µερικά ασθενή οξέα και βάσεις και οι
ανυδρίτες τους. Σε χαµηλές συγκεντρώσεις προκα-
λούν µόνον ερεθισµό. Μια διαβρωτική ένωση κατα-
στρέφει κάθε υλικό µε το οποίο έρχεται σε επαφή.
Πρέπει εποµένως οι πάγκοι του εργαστηρίου και το
δάπεδο να είναι κατασκευασµένα από υλικά ανθε-
κτικά. Τα διαβρωτικά χρησιµοποιούνται ευρέως στην
καθηµερινή µας ζωή, π.χ. για αποφράξεις σωληνώ-
σεων. Στους ζωντανούς ιστούς προκαλούν υδρολύ-
σεις αµιδικών ή εστερικών δεσµών, όπως οι δεσµοί
που υπάρχουν στα λιπίδια και τις πρωτεΐνες, µε απο-
τέλεσµα χηµικά εγκαύµατα. Τα εγκαύµατα που προκα-
λούνται από βάσεις είναι βαθύτερα και σοβαρότερα6.

Α. ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ
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22..11..  ΕΕίίδδηη  δδιιααββρρωωττιικκώώνν--κκααυυσσττιικκώώνν  οουυσσιιώώνν

Το θεϊκό οξύ (H2SO4) είναι ισχυρό οξύ, ισχυρό οξει-
δωτικό και αφυδατικό, η αντίδραση είναι εξώθερµη
και προκύπτουν σοβαρά χηµικά και θερµικά εγκαύ-
µατα. Το νιτρικό οξύ (HΝO3), είναι επίσης ισχυρό οξύ
και ισχυρό οξειδωτικό µέσο. Αντιδρά ταχύτερα από
το θεϊκό οξύ, προκαλεί µετουσίωση των πρωτεϊνών,
οπότε προκύπτουν κιτρινωποί λεκέδες. 

Τα πυκνά διαλύµατα του ασθενούς φωσφορικού
οξέος (H3PO4) είναι αφυδατικά. Το υπερχλωρικό οξύ
(HClO4) είναι ισχυρό οξειδωτικό και σχηµατίζει εκρη-
κτικές ενώσεις, ιδιαίτερα σε υψηλές θερµοκρασίες.

Το άνυδρο υπερχλωρικό οξύ είναι εκρηκτικό σε
θερµοκρασία δωµατίου, ενώ οι υπερχλωρικοί εστέρες
είναι εξ ίσου «αποτελεσµατικοί» µε τη νιτρογλυκερίνη. 

Το άνυδρο πικρικό οξύ (2,4,6-trinitrophenol) είναι
εκρηκτικό, αλλά ασφαλές σε υδατικό διάλυµα. 

Το ασθενές οξικό οξύ (CH3COOH, ξύδι) έχει χα-
µηλό σηµείο τήξεως 170C, στερεοποιείται το χειµώνα
σε χώρο χωρίς θέρµανση (παγόµορφο), είναι εκρη-
κτικό και µπορεί να σπάσει το δοχείο στο οποίο πε-
ριέχεται. Είναι καυστικό και τα εγκαύµατα που προκα-
λεί γίνονται αντιληπτά πολύ αργότερα από την επα-
φή. Προσοχή απαιτείται και στο pH διαλυµάτων κυα-
νιούχων ή νιτριλίων, ώστε να µην παραχθεί HCN. 

Τα υδροξείδια των αλκαλίων είναι ισχυρές βάσεις
(καυστικό νάτριο NaOH, καυστικό κάλιο KOH).

Τα πυκνά διαλύµατα αµµωνίας (ΝH3) είναι ύπουλα
διαβρωτικά που δεν προκαλούν πόνο αµέσως. 

Να µην ξεχνάµε επίσης, ότι το νιτρικό και το υδρο-
χλωρικό οξύ (HCl), όπως άλλωστε και η αµµωνία,
είναι ερεθιστικά για το αναπνευστικό4,7,8.

Το νατραζίδιο (NaN3) είναι κρυσταλλικό άλας που
διαλύµατά του χρησιµοποιούνται σα συντηρητικό αν-
τιδραστηρίων9,10, ορών ελέγχου (control), βαθµονο-
µητών (calibrator) και διαλυµάτων buffer. Αναστέλλει
την ανάπτυξη των Gram-αρνητικών βακτηρίων, προσ-
δενόµενο µη αντιστρεπτά στο σίδηρο της αίµης του
ενεργού κέντρου της κυττοχρωµικής οξειδάσης τους.
Όταν απορρίπτονται υπολείµµατα αντιδραστηρίων,
να γίνεται αραίωση µε νερό, γιατί το περιεχόµενο
NaN3 µπορεί να αντιδράσει µε τα τοιχώµατα των σω-
λήνων της αποχέτευσης, που πιθανό να περιέχουν
κράµατα µολύβδου, χαλκού ή κασσιτέρου. Η αντί-
δραση είναι εκρηκτική και παράγονται επικίνδυνα
αέρια. Οι παλαιοί σωλήνες καλύτερα να αντικατα-
σταθούν µε σωλήνες από Teflon που είναι ανθεκτικοί.

22..22..  ΦΦύύλλααξξηη  δδιιααββρρωωττιικκώώνν  ––  κκααυυσσττιικκώώνν  οουυσσιιώώνν

Οι διαβρωτικές ενώσεις πρέπει για µεγαλύτερη ασφά-
λεια να φυλάσσονται στα κάτω ράφια ανθεκτικών
ντουλαπιών εργαστηρίου, σε δοχεία όχι µεταλλικά,
αλλά γυάλινα ή κατά προτίµηση από πολυαιθυλένιο

υψηλής πυκνότητας. Εάν κάποια καυστικά αντιδρούν
µεταξύ τους – π.χ. οξέα µε βάσεις- να αποθηκεύονται
χωριστά. Επειδή µπορεί να δηµιουργηθούν ατµοί,
καλό θα ήταν να µην υπάρχουν γρήγορες αλλαγές
της θερµοκρασίας του εργαστηρίου και να µη γεµί-
ζονται µέχρι πάνω τα δοχεία που περιέχουν οξέα ή
βάσεις. ∆ιαλύµατα µε pH πολύ υψηλό (≥12.5) ή πολύ
χαµηλό (≤2), πριν απορριφθούν αραιώνονται µε νερό
τουλάχιστον 1:10 για να µην καταστραφούν οι σωλη-
νώσεις4,6,11,12. 

22..22..  ΠΠααρραασσκκεευυήή  υυδδααττιικκώώνν  δδιιααλλυυµµάάττωωνν  κκααυυσσττιικκώώνν
εεννώώσσεεωωνν  ––  µµέέττρραα  ππρροοφφύύλλααξξηηςς

Η παρασκευή υδατικών διαλυµάτων καυστικών ενώ-
σεων γίνεται προσεκτικά13,14. Η παρασκευή ενός τέ-
τοιου διαλύµατος συνοδεύεται από έκλυση θερµότη-
τας, το διάλυµα ανεβάζει τη θερµοκρασία του, µπορεί
ακόµη και να βράζει. Πρέπει πάντοτε να προστίθενται
αργά και υπό ανάδευση, µικρές ποσότητες οξέος στο
νερό και όχι αντίστροφα γιατί παράγονται επικίνδυνα
σταγονίδια. Αν συµβεί κάτι τέτοιο, απαιτείται άµεσα
έκπλυση µε άφθονο νερό, ιδίως αν πρόκειται για τους
οφθαλµούς. ∆εκαπέντε δευτερόλεπτα επαφής είναι
αρκετά για βλάβη στα µάτια. Στο εργαστήριο πρέπει
να υπάρχουν ειδικές συσκευές έκπλυσης οφθαλµών
και σώµατος, που λειτουργούν εύκολα µόνο τη χρήση
µιας λαβής. Η πρόσβαση σε αυτές πρέπει να είναι
απρόσκοπτη και γρήγορη, για να αποφευχθούν τα
χειρότερα. Οι συσκευές έκπλυσης πρέπε να ελέγ-
χονται ανά τακτά διαστήµατα και το προσωπικό να
είναι εξοικειωµένο µε τη χρήση τους15.

33..  ΕΕύύφφλλεεκκττεεςς  εεννώώσσεειιςς

Εύφλεκτες16 είναι οι χηµικές ενώσεις µε σηµείο ανά-
φλεξης (ΣΑ, FP, Flash Point) χαµηλότερο των 320C.
Σηµείο ανάφλεξης είναι η ελάχιστη θερµοκρασία στην
οποία, σε πίεση 1 Atm (=760 Torr) δηµιουργούνται
αρκετοί ατµοί της πτητικής ουσίας, ώστε το µίγµα
τους µε τον αέρα να µπορεί να γίνει, παρουσία φλό-
γας ή σπινθήρα, εκρηκτικό. Το µίγµα ατµών της πτη-
τικής ουσίας και αέρα είναι εκρηκτικό, µόνον εντός
συγκεκριµένων ορίων (Low Explosive Limit, LEL και
Upper Explosive Limit, UEL)4,11. Απαιτείται ιδιαίτερη
προσοχή γιατί οι µετρήσεις FP, LEL και UEL γίνονται
σε καθορισµένες εργαστηριακές συνθήκες, συνήθως
πίεση 1 Atm και θερµοκρασία δωµατίου, οι οποίες
µπορεί να απέχουν από τις συνθήκες του εργαστη-
ρίου στο οποίο βρισκόµαστε. Οι τιµές στους πίνακες
είναι µόνον ενδεικτικές. Προσοχή γιατί όσο αυξάνει η
θερµοκρασία, αυξάνει και το επικίνδυνο εύρος συγ-
κεντρώσεων της ουσίας, γιατί µειώνεται η LEL και αυ-
ξάνει η UEL. Το µοριακό βάρος των εύφλεκτων υγρών



είναι υψηλότερο του 29, που θεωρείται το «µοριακό
βάρος» του αέρα και για αυτό και οι ατµοί των διαλυ-
τών βρίσκονται κοντά στο δάπεδο και «ταξιδεύουν»
έως και 30 µέτρα. Θα πρέπει να τονισθεί ότι οι ατµοί
δεν είναι ορατοί. Εάν χυθεί κατά λάθος µια ποσότητα
διαλύτη, αερίζεται καλά το εργαστήριο και έως ότου
ολοκληρωθεί ο αερισµός δεν ανοίγονται ελαιόλου-
τρα, υδατόλουτρα, ηλεκτρικές εστίες, διακόπτες ή
εστίες φλόγας ή παραγωγής σπινθήρων ή στατικού
ηλεκτρισµού.

Ανάλογα µε το σηµείο ανάφλεξης και το σηµείο ζέ-
σεως, οι εύφλεκτες ενώσεις κατατάσσονται σε τάξεις
(class) Ι έως ΙΙΙ και A έως C (Πίνακες 1 και 2). Όσο µε-
γαλύτερης τάξης είναι µια ένωση, τόσο λιγότερο εύ-
φλεκτη είναι. Πυρκαγιές στις οποίες καίγονται ενώ-
σεις τάξης Ι και ΙΙ παίρνουν γρήγορα διαστάσεις. Εύ-
φλεκτες ενώσεις ούτε χρησιµοποιούνται, ούτε φυ-
λάσσονται σε υπόγειους χώρους.

Α. ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ
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Κατάταξη εύφλεκτων οργανικών ενώσεωνΠίνακας 1

Κατάταξη συχνά χρησιµοποιούµενων εύφλεκτων οργανικών ενώσεωνΠίνακας 2

ΚΚΑΑΤΤΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗ  ΧΧΗΗΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗΣΣ
((CCLLAASSSS))

Class IA

Class IB

Class IC

Class II

Class IIIA

Class IIIB

ΣΣΑΑ**  ((ºCC))
FFPP**  ((ºFF))

ΣΑ<23
(FP<73)

ΣΑ<23
(FP<73)

38>ΣΑ>23
(100>FP>73)

60>ΣΑ>38
(140>FP>100)

93>ΣΑ>60
(200>FP>140)

ΣΑ>93
(FP>200)

ΣΣΖΖ****  ((ºCC))
ΒΒΡΡ****  ((ºFF))

ΣΖ<38
(ΒΡ<100)

ΣΖ>38
(ΒΡ>100)

ΣΖ>38
(ΒΡ>100)

ΧΧΗΗΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗ

∆ιαιθυλαιθέρας
(ο κοινός αιθέρας) 

Ακεταλδεύδη

∆ιαιθυλαµίνη 

n-εξάνιο

Ακετόνη  (ασετόν)

Βενζόλιο

2-βουτανόνη

Τολουόλιο
(µεθυλοβενζόλιο)

Μεθανόλη

Ισοπροπανόλη

Αιθανόλη
(οινόπνευµα)

ο-ξυλόλιο
(1,2 διµεθυλοβενζόλιο)

1-βουτανόλη

Ανιλίνη

ΧΧΗΗΜΜΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΣΣ  

C2H5-O- C2H5

CH3 CH=O

(C2H5)2 NH

C6H14

(CH3)2 C=O

C6H6

CH3 C=O C2H5

CH3 C6H5

CH3 OH

(CH3)2 CH OH

CH3 CH2 OH

(CH3)2 C6H4

CH3 (CH2)2 OH

C6H5 NH2

ΚΚΑΑΤΤΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗ    ((CCLLAASSSS))

IA

IA

IB

IB

IB

IB

IB

IB

IB

IB

IB

IC

IC

IIIA

ΣΣΑΑ**    ((00CC))

-45

-39

-23

-22

-20

-11

-9

4

11

12

13

17

37

70

ΣΣΖΖ****    ((00CC))

35

21

57

69

56

80

80

111

64

83

78

144

117

184

*ΣΑ, Σηµείο Ανάφλεξης; **ΣΖ, Σηµείο Ζέσεως,

*ΣΑ, Σηµείο Ανάφλεξης, FP, Flash Point; **ΣΖ, Σηµείο Ζέσεως, 
BP Boiling Point



33..11..  ΧΧεειιρριισσµµόόςς,,  φφύύλλααξξηη  εεύύφφλλεεκκττωωνν  εεννώώσσεεωωνν  κκααιι  
µµέέττρραα  ππρροοσστταασσίίααςς

Επειδή οι ατµοί των πτητικών οργανικών διαλυτών
είναι εύφλεκτοι, πρέπει να χρησιµοποιούνται σε απα-
γωγούς. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας οι φιά-
λες µε τους διαλύτες κλείνονται καλά και φυλάσ-
σονται σε ειδικά ντουλάπια. Τα ντουλάπια φύλαξης
των εύφλεκτων ενώσεων είναι µεταλλικά µε διπλά
ατσάλινα τοιχώµατα πάχους τουλάχιστον 38 mm, φέ-
ρουν ειδική σήµανση, δεν είναι εκτεθειµένα στο
άµεσο ηλιακό φως και ψηλές θερµοκρασίες και στη-
ρίζονται σταθερά στον τοίχο. Τα ράφια να έχουν
µικρή κλίση προς το εσωτερικό του ντουλαπιού, ώστε
να µην υπάρχει κίνδυνος να πέσουν κάτω οι φιάλες.
Προσοχή εύφλεκτα και εκρηκτικά δεν αποθηκεύονται
ποτέ µαζί. Σε περίπτωση φωτιάς, υπάρχουν ειδικοί
µηχανισµοί ώστε τα ντουλάπια αυτά να παραµένουν
κλειστά. 

Εάν οι πτητικοί διαλύτες φυλάσσονται σε ψυγεία,
αυτά είναι ειδικά και όχι τα συνήθη οικιακά ψυγεία,
στα οποία υπάρχει πιθανότητα σχηµατισµού ηλεκτρι-
κών σπινθήρων3,8,9. Να αποφεύγεται η τοποθέτηση
φιαλών στο πάτωµα και τους διαδρόµους του εργα-
στηρίου. Οι λύχνοι Bunsen ανάβονται µόνον όταν οι
εύφλεκτες ενώσεις αποµακρυνθούν από το εργαστή-
ριο και σβήνονται µόλις τελειώσει η δουλειά για την
οποία τους χρησιµοποιούµε. 

Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος οι ποσότητες
των εύφλεκτων ουσιών καλό είναι να είναι περιορι-
σµένες και να µην υπερβαίνουν το όριο των 5lit. H ίδια
λογική ακολουθείται και στις παραγγελίες. 

Ο χώρος του εργαστηρίου πρέπει να διαθέτει σύ-
στηµα αερισµού, σύστηµα πυρανίχνευσης και πυρό-
σβεσης. Όλοι οι εργαζόµενοι να είναι εκπαιδευµένοι

στο χειρισµό πυροσβεστήρων. Για την κατάσβεση
πυρκαγιάς από εύφλεκτες ενώσεις δεν χρησιµοποιεί-
ται νερό, γιατί µπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέ-
σµατα. Ο αριθµός των πυροσβεστήρων µε τους οποί-
ους είναι εξοπλισµένο ένα εργαστήριο, είναι συνάρ-
τηση του αντικειµένου του17. Συνήθως χρησιµοποι-
ούνται πυροσβεστήρες µονοξειδίου του άνθρακα,
κόνεως (NaΗCO3, KΗCO3) ή halon (αλογονωµένα αλ-
κάνια). Σε κλειστό µη αεριζόµενο χώρο οι πυροσβε-
στήρες µονοξειδίου του άνθρακα χρησιµοποιούνται
µε προσοχή γιατί µπορεί να µειωθεί το διαθέσιµο οξυ-
γόνο. Οµοίως σε κλειστό χώρο οι πυροσβεστήρες κό-
νεως µειώνουν την ορατότητα και καταστρέφουν
υπολογιστές και ηλεκτρονικές συσκευές, ενώ οι πυ-
ροσβεστήρες halon προστατεύουν µεν τον ηλεκτρο-
νικό εξοπλισµό, όµως παράγουν τοξικά προϊόντα και
χρησιµοποιούνται µόνον όταν είµαστε βέβαιοι ότι
έχουν αποµακρυνθεί όλοι οι εργαζόµενοι ή φορούν
αναπνευστικές συσκευές. Οι πυροσβεστήρες ελέγ-
χονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα για βλάβες,
διαρροές ή διάβρωση. Ιδιαίτερα οι πυροσβεστήρες
µονοξειδίου του άνθρακα εάν η ένδειξη του µανοµέ-
τρου βρίσκεται στο κόκκινο, χρειάζονται αναγόµωση.

4. Eκρηκτικά αντιδραστήρια

Απαιτείται µεγάλη προσοχή στο χειρισµό πολύ δρα-
στικών ενώσεων4 όπως είναι τα οξειδωτικά µε υψηλή
περιεκτικότητα σε οξυγόνο (πχ HClO4, K2Cr2O4) ή µε
οξειδοαναγωγικές οµάδες (πχ υδραζίνη, υδροξυλα-
µίνη, αζίδια), οι ενώσεις µε πυροφωσφορικές οµάδες
(P2O7)4-, τα υπεροξείδια (-O-O-) και οι ενώσεις που
συν τω χρόνω σχηµατίζουν εκρηκτικά υπεροξείδια
(Πίνακας 3). 

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
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Κατάταξη συχνά χρησιµοποιούµενων εύφλεκτων οργανικών ενώσεωνΠίνακας 3

Αιθέρες ευθείας αλυσίδας (πχ ο κοινός αιθέρας)

Αιθέρες κυκλικοί (πχ τετραϋδροφουράνιο THF (CH2)4O και 1,4 διοξάνη )

Κυκλοεξάνιο, Βουταδιένιο Ισοπροπυλική αλκοόλη (CH3)2CHOH

Βινυλοχλωρίδιο CH2=CHCl 2-βουτανόλη, 2-προπανόλη

Αλκαδιένια µε συζυγιακούς διπλούς δεσµούς (δ.δ) 

(ακόρεστοι υδρογονάνθρακες µε δύο δ.δ εναλλάξ µε απλούς δεσµούς)

Πικρικό οξύ (TNP 2,4,6-trinitrophenol )



Τα υπεροξείδια των αλκαλίων αντιδρούν βίαια µε
το νερό. Για τις ενώσεις που µε την παραµονή τους
σχηµατίζουν υπεροξείδια, είναι ευαίσθητες στη θερ-
µότητα, το φως, την τριβή, τις κρούσεις, την επαφή
µε µεταλλικές επιφάνειες να µην χρησιµοποιούνται
µεταλλικές λαβίδες ή σπάτουλες. Η παρουσία ιχνών
υγρασίας σταθεροποιεί τα οργανικά υπεροξείδια, γι
αυτό να αποφεύγεται η απόσταξη ή η ξήρανσή τους.
Η έκρηξη είναι µια ταχεία και ισχυρά εξώθερµη αντί-
δραση, της οποίας τα προϊόντα έχουν όγκο πολύ µε-
γαλύτερο από τον όγκο των αντιδρώντων. Η αύξηση
της πίεσης οδηγεί στη δηµιουργία ωστικού κύµατος.
Εκρηκτικές ενώσεις σχηµατίζουν οι διαζωνιακές ενώ-
σεις ΑrN2+, οι αλογονωµένες αµίνες, τα αζίδια (N3−),
τα οζονίδια (O3−), οι νιτροενώσεις (–NO2) και νιτροζο-
ενώσεις (-NO). 

44..11..  ΦΦύύλλααξξηη  εεκκρρηηκκττιικκώώνν  ααννττιιδδρραασσττηηρρίίωωνν

Για την αποθήκευση των εκρηκτικών αντιδραστηρίων
λαµβάνονται προφυλάξεις παρόµοιες µε τις προφυ-
λάξεις για τα εύφλεκτα. Χηµικές ενώσεις που αντι-
δρούν ισχυρά µε το νερό, όπως υδρίδια µετάλλων, ή
µέταλλα όπως Νa και K πρέπει να φυλάσσονται σε
ξηρό περιβάλλον, προφυλαγµένα µέσα σε φιάλες µε
οργανικό διαλύτη. Τα οξειδωτικά που συντηρούν την
καύση χωρίς να είναι τα ίδια εύφλεκτα  διατηρούνται
σε κλειστές φιάλες χώρια από τα αναγωγικά αντι-
δραστήρια. 

Οι οβίδες που περιέχουν αέρια σε υψηλή πίεση
φυλάσσονται σε όρθια θέση, µακριά από διαβρωτικά
ή εύφλεκτα υλικά, σε χώρους µε τις ίδιες προδιαγρα-
φές µε τις εύφλεκτες ενώσεις. Κάθε οβίδα παραµένει
δεµένη στον τοίχο σε δυο σηµεία, στο 1/3 και στο 2/3
του ύψους της. Μετά τη χρήση τους οι οβίδες κλεί-
νονται καλά και ο έλεγχος για πιθανή διαρροή γίνεται
µε σαπουνάδα και ποτέ µε σπίρτο. Οι ρυθµιστικές

βαλβίδες των οβίδων να µην ανοίγονται µέχρι τέλους.
Κατά τη µεταφορά τους οι βαλβίδες δεν χρησιµεύουν
σα λαβές. Οι οβίδες ακετυλενίου, περιέχουν µικρή πο-
σότητα ακετόνης και εάν έχουν µετακινηθεί από την
όρθια θέση, να ανοίγονται µόνον αφού περάσουν του-
λάχιστον 30min, από την επαναφορά τους σε όρθια
θέση. Οι φιάλες αερίου δεν αδειάζονται ποτέ µέχρι
τέλους και οι κενές φιάλες φυλάσσονται χωριστά και
φέρουν σχετική ένδειξη5,8,11. 

5. Toξικές ενώσεις

Οι τοξικές ενώσεις διακρίνονται σε ασφυξιογόνες, νευ-
ροτοξικές, δηλητηριώδεις, ερεθιστικές, ηπατοτοξικές
(πχ. αρσενκό, τετραχλωράνθρακας, βινυλοχλωρίδιο)
και νεφροτοξικές (π.χ. βαρέα µέταλλα, µερικά φάρ-
µακα: λίθιο, κυκλοσπορίνη, αντιβιοτικά, αντιφλεγµο-
νώδη). Άλλες ενώσεις µπορεί να προκαλέσουν δερµα-
τίτιδα εξ επαφής (ενώσεις του χρυσού, κοβαλτίου,
υδραργύρου, χρωµίου, φορµαλδεΰδη) (Πίνακας 4)18.

6. Καρκινογόνες ενώσεις

Στις ΗΠΑ ποσοστό 4% των κακοηθειών αποδίδονται
σε επαγγελµατική έκθεση σε καρκινογόνες ενώσεις.
To IARC (International Agency for Research on Can-
cer) κατατάσσει τα καρκινογόνα σε τρεις κατηγορίες:
IARC1Α τα βέβαια καρκινογόνα (111 ενώσεις),
IARC2Α τα πιθανά καρκινογόνα (66 ενώσεις) και
IARC2Β τα ενδεχοµένως καρκινογόνα (285 ενώσεις)
(Πίνακες 5α-5γ). 

Οι χρησιµοποιούµενες φράσεις κινδύνου (φράσεις
R) είναι R40: πιθανός κίνδυνος µόνιµων επιδράσεων,
R45: µπορεί να προκαλέσει κίνδυνο, R48: κίνδυνος σο-
βαρών βλαβών σε παρατεταµένη χρήση18, 19, 20. Ο χει-
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Ενδεικτικός κατάλογος τοξικών χηµικών ενώσεωνΠίνακας 4

ΑΑσσφφυυξξιιοογγόόννεεςς

HF , HCl, Cl2

HBr, Br2

HNO3, NO2

H2SO4, SO3, SO2

Ακρολεΐνη

CH2=CHCHO

∆ιµεθυλαµίνη

Φωσφίνη

ΝΝεευυρροοττοοξξιικκέέςς

Χλώριο Cl2

Βρώµιο Br2

CO

∆ιθειάνθρακας CS2

Υδρόθειο H2S

Υδραζίνη NH2 NH2

Μεθυλυδραζίνη

ΕΕρρεεθθιισσττιικκέέςς

Φορµαλδεΰδη

Ισοπροπανόλη

Ρητίνες

Φαινόλες

Στυρόλιο

Παραφίνη

Λάτεξ, 
Ένζυµα

∆∆ηηλληηττηηρριιώώδδεειιςς

Βενζόλιο C6H6, Μεθανόλη

Βαρβιτουρικά

Μονοξείδιο του άνθρακα CO

Υδροκυάνιο ΗCN

Ακρυλονιτρίλιο

CH2=CH-C≡N

Ενώσεις του υδραργύρου

Ενώσεις του αρσενικού
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Συνοπτικός πίνακας καρκινογόνων ενώσεων (ΙARC1A)Πίνακας 5α

Συνοπτικός πίνακας πιθανών καρκινογόνων ενώσεων (IARC2A)Πίνακας 5β

Συνοπτικός πίνακας ενδεχοµένως καρκινογόνων ενώσεων (IARC2AΒ)Πίνακας 5γ

ΟΟρργγααννιικκέέςς  εεννώώσσεειιςς

Βενζόλιο C6H6

AAννόόρργγααννεεςς  εεννώώσσεειιςς

Αµίαντος (Asbestos, πυριτικά άλατα του µαγνησίου
Mg3(Si2O5)(OH)4 )

Βενζιδίνη (4,4 διάµινο-διφαινύλιο) και τα άλατά της

Ναφθυλαµίνες (αµινοναφθαλίνια)

Βινυλοχλωρίδιο CH2=CHCl

Αφλατοξίνες

Kυκλοφωσφαµίδιο

Αζαθειοπρίνη, Κυκλοσπορίνη

Ενώσεις του νικελίου Ni,

Ενώσεις του βηρυλλίου Be

Ενώσεις του αρσενικού As

Ενώσεις του χρωµίου Cr(VI)

Φορµαλδεΰδη HCH=O

Υποκατεστηµένα διφαινύλια

1,2διµεθυλυδραζίνη(CH3)NΗ- NΗ(CH3)

cisplatin  cis-[Pt(NH3)2(Cl)2]

∆ιχλωροδιφαιλυλτριχλωρο-αιθάνιο (DDT) (Cl C6H5)2 CH-CCl3

Bενζοπυρένιο

Εξαχλωροβενζόλιο C6Cl6

1,4διοξάνιο

Ενώσεις του καδµίου Cd

Τετραχλωράνθρακας CCl4

Μεθυλενοχλωρίδιο CΗ2Cl2

Χλωροφαινόλες C6H4(ΟΗ)Cl

Υδραζίνη ΝΗ2-ΝΗ2

Ακεταλδεΰδη CH3 CH=Ο

Αζασερίνη, Θειοουρακίλη

Υποκατεστηµένα χλωροπαράγωγα της βενζιδίνης

Χλωροφόρµιο CΗCl3

Βενζυλοχλωρίδιο C6H5 CΗ2Cl 

Νιτροβενζόλιο C6H5NΟ2

Τριχλωροξικό οξύ CCl3CΟΟΗ

Ενώσεις του κοβαλτίου Co

Ενώσεις του µολύβδου Pb



ρισµός τους πρέπει να γίνεται µε µεγάλη προσοχή,
ώστε να αποφεύγεται η επαφή µε τον εργαζόµενο και
η διασπορά τους στο χώρο του εργαστηρίου. Οι καρ-
κινογόνες ενώσεις χρησιµοποιούνται µόνο µέσα σε
απαγωγούς, από τους οποίους έχουν αποµακρυνθεί
όσα αντικείµενα δεν είναι απαραίτητα. Όλοι οι χειρι-
σµοί και οι µετακινήσεις των δοχείων γίνονται σε δί-
σκους ανοξείδωτους ή πλαστικούς επικαλυµµένους µε
αλουµινόχαρτο και απορροφητικό χαρτί στερεωµένα
µε κολλητική ταινία. Προσπαθούµε να µη δηµιουργη-
θούν επικίνδυνα αεροζόλ (σταγονίδια)11,21,22.

66..11..  ΦΦύύλλααξξηη  κκααρρκκιιννοογγόόννωωνν  εεννώώσσεεωωνν

Μετά το τέλος της εργασίας τα δοχεία κλείνονται
καλά και σκουπίζονται επιµελώς µε χαρτί εµβαπτι-
σµένο σε νερό και ακετόνη και ξανά µόνο σε νερό. Με
τον ίδιο τρόπο καθαρίζεται και ο απαγωγός. Τα χαρ-
τιά, τα αλουµινόχαρτα, τα τρυβλία Petri µε τα καρκι-
νογόνα συγκεντρώνονται σε πλαστική σακούλα και
καίγονται αργότερα σε κλίβανο. Σε περίπτωση επα-
φής µε την επιδερµίδα καθώς και στο τέλος της ερ-
γασίας συνιστάται πλύσιµο µε άφθονο νερό και
σαπούνι9,11. Λαµβανοµένου υπ’ όψιν του φαινοµένου
της συνέργειας δεν έχουν ορισθεί ανώτατα όρια
ασφαλείας για τα καρκινογόνα. 

Μερικά καρκινογόνα προκαλούν επίσης µεταλλά-
ξεις στα γενετικά κύτταρα και συγγενείς ανωµαλίες
στους απογόνους. Η εκτίµηση του επαγγελµατικού

κινδύνου εργαζοµένων µε καρκινογόνα, µεταλλαξι-
γόνα ή ραδιενεργά προϋποθέτει την παρακολούθησή
τους επί µακρόν για αρκετά ανθρωπο-έτη (= αριθµός
εργαζοµένων Χ έτη). Ο προτεινόµενος χρόνος παρα-
κολούθησης είναι συνήθως 30 έτη, για να συµπεριλη-
φθεί και η πιθανή λανθάνουσα περίοδος. Στη βάση
δεδοµένων CAREX (Carcinogen Exposure)20 περιλαµ-
βάνονται στοιχεία για επαγγελµατική έκθεση σε καρ-
κινογόνα. 

7. Τοξίνες αναπαραγωγης

Οι τοξίνες αναπαραγωγής (reprotoxins) (Πίνακας
6)18,23,24 επηρεάζουν την ικανότητα αναπαραγωγής και
των δύο φύλων. Όπως και για τα καρκινογόνα,
οµοίως και για τις τοξίνες αναπαραγωγής εάν δεν
αναφέρεται ότι µια ένωση προκαλεί πρόβληµα, απλά
µπορεί να µην έχει γίνει η σχετική µελέτη. Οι εµβρυο-
τοξίνες επηρεάζουν τη γονιµότητα, την κυοφορία, τη
γαλουχία, αλλά προκαλούν και βλάβες στο έµβρυο ή
το νεογνό. 

Σε περίπτωση έκθεσης εγκύου σε τοξίνες αναπα-
ραγωγής, τερατογόνα ή µεταλλαξιγόνα, ο πλακουν-
τιακός φραγµός αποδεικνύεται συχνά ανεπαρκής για
την προστασία του εµβρύου, επηρεάζεται η ανάπτυξη
ή προκαλούνται βλάβες και τελικά ο θάνατος του εµ-
βρύου. Οι τοξίνες αναπαραγωγής προκαλούν στει-
ρότητα στους άνδρες.
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Συνοπτικός πίνακας τοξινών αναπαραγωγής (reprotoxins)Πίνακας 6

Βενζόλιο C6H6

Τολουόλιο C6H5(CH3)

Ξυλόλια C6H4(CH3)2

Στυρόλιο C6H5 CH=CΗ2

∆ιχλωροβενζόλιο C6H4Cl2

Ανιλίνη C6H5 ΝΗ2

Φορµαλδεΰδη HCH=O

1,4διοξάνιο

Χλωροφόρµιο CHCl3

Τριχλωροαιθυλένιο Cl2C=CΗCl

Τετράχλωροαιθυλένιο Cl2C=CCl2

Ακρυλονιτρίλιο H2C=CH-CΝ

Βινυλοχλωρίδιο H2C=CHCl

Θαλιδοµίδη

Όζον Ο3

Μονοξείδιο του άνθρακα CO

∆ιοξείδιο του αζώτου ΝΟ2

Bόριο, Βορικό οξύ H3BO3

Pt, ενώσεις του λευκοχρύσου  (Pt)

Ενώσεις του υδραργύρου Hg

Cd, ενώσεις του καδµίου (Cd)

Ενώσεις του σεληνίου Se

Τh, ενώσεις του θαλλίου (Τh)

Te, ενώσεις του τελουρίου (Te)

Βe, ενώσεις του βηρυλλίου (Βe)

Pb , οργανικές ενώσεις του µολύβδου (Pb)

As, ενώσεις του αρσενικού (As)

Ενώσεις του χρωµίου Cr(VI)



8. Νανοσωµατίδια

Τα νανοσωµατίδια22 επιδρούν στην υγεία διαφορετικά
από τις κλασσικές χηµικές ενώσεις. Οι επιπτώσεις
από τη διασπορά νανοσωµατιδίων βρίσκονται υπό µε-
λέτη. Θα πρέπει µην έρχονται σε επαφή µε την επι-
δερµίδα, τους βλεννογόνους και τα µάτια. Γενικά όσο
δραστικότερο είναι ένα νανοσωµατίδιο, τόσο προσε-
κτικότερα να το χειριζόµαστε, σε χώρους αρνητικής
πίεσης.

8. Μεταλλικός υδράργυρος

Ειδική µέριµνα λαµβάνεται για τον µεταλλικό υδράρ-
γυρο4, το µόνο µέταλλο σε υγρή φάση που χρησιµο-
ποιείται στα θερµόµετρα. Οι ατµοί υδραργύρου είναι
τοξικοί και δρουν αθροιστικά. Εάν σπάσει ένα υδραρ-
γυρικό θερµόµετρο, σκορπίζονται σταγονίδια υδραρ-
γύρου, µερικά αόρατα στο γυµνό µάτι, που κρύβονται

σε µικρο-εσοχές του δαπέδου. Αποµακρύνονται µε
ηλεκτρική σκούπα µε ειδική σακούλα συλλογής, γιατί
οι ατµοί υδραργύρου διαχέονται από τις κοινές σα-
κούλες. Για την αδρανοποίηση του µεταλλικού
υδραργύρου σκορπίζεται λεπτή σκόνη ψευδαργύρου
ή κασσιτέρου και σχηµατίζονται τα αντίστοιχα αµαλ-
γάµατα. Ακολουθεί παρατεταµένος αερισµός του
χώρου.

Συµπεράσµατα

Η καταγραφή των ατυχηµάτων, καθώς και των παρα-
λίγο  ατυχηµάτων, προσφέρει τη δυνατότητα ανάλυ-
σης των προβληµάτων του εργαστηρίου, διόρθωσης
των ακολουθούµενων διαδικασιών και βελτίωσης των
συνθηκών εργασίας14. Η τήρηση των κανόνων ασφα-
λείας δεν είναι πολυτέλεια, αλλά καθήκον όλων µας
και έκφραση σεβασµού προς τους συναδέλφους µας.
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The article refers to the recommended laboratory techniques, procedures and guidelines that should
be followed to promote the safety of the personnel of clinical laboratories. The MSDS (Material Safety
Data Sheet) of a substance includes information on physical and chemical properties, on toxicity or
other health hazards and proposes the precautionary measures to eliminate the possibility of harm. Fol-
lowing recommendations for corrosive, explosive, flammable chemicals, organic solvents, organic per-
oxides and peroxide formers, compressed gases, metal azides and reprotoxins we reduce the possible
hazards. IARC (International Agency for Research on Cancer) evaluates the occupational exposure to
carcinogens and proposes extreme care when using them, only in a specially designed area of the lab-
oratory.

Key words
chemicals, safety handling, clinical laboratory
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Τα µέλη της οικογένειας των Εντεροβακτηριακών (Enterobacteriaceae) εξακολουθούν να παίζουν
σηµαντικό ρόλο στις λοιµώξεις τις σχετιζόµενες µε µονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας. Αν και τα
τελευταία τριάντα χρόνια έχουν περιγραφεί πολλά νέα µέλη της οικογένειας αυτής, λίγα από αυτά
προκαλούν λοιµώξεις στον άνθρωπο. Η Cedecea, µέλος της οικογένειας των Εντεροβακτηριακών,
είναι µικρόβιο περιβαλλοντικό και βρίσκεται στο νερό, το έδαφος, τα λύµατα, την αγροτική σκόνη,
τα φυτά, τα έντοµα και τα ζώα. Επίσης αποτελεί µέρος της εντερικής χλωρίδας και η παρουσία της
στο περιβάλλον αντανακλά την ύπαρξη κοπρανώδους υλικού από τον άνθρωπο ή τα ζώα. Αποτελεί
σπάνιο παθογόνο µε αυξανόµενη σηµασία. Τα περισσότερα στελέχη της Cedecea αποµονώθηκαν
σε κλινικά δείγµατα ασθενών, κυρίως από αιµοκαλλιέργειες σε ασθενείς µε βακτηριαιµία και ση-
ψαιµία (C. davisae, C. neteri και C. lapagei), από πτύελα, βρογχικές εκκρίσεις και πνευµονικό ιστό,
από οφθαλµικά επιχρίσµατα (C. davisae), από κόπρανα, ούρα, από φαρυγγικά επιχρίσµατα, από
περιτοναϊκό υγρό (C. neteri και C. lapagei), από απόστηµα οσχέου (C. davisae) και από φλεβικούς
καθετήρες. Το γεγονός της αποµόνωσης των συγκεκριµένων στελεχών Cedecea κυρίως από κλινικά
δείγµατα ανοσοκατεσταλµένων ασθενών, σε συνδυασµό µε την παρατηρούµενη πολυαντοχή τους,
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Εισαγωγή

1.1 Ταξινόµηση

Τα µέλη της οικογένειας των Εντεροβακτηριακών
(Enterobacteriaceae) εξακολουθούν να παίζουν ση-
µαντικό ρόλο στις νοσοκοµειακές λοιµώξεις.1-4 Αν και
τα τελευταία τριάντα έτη έχουν περιγραφεί αρκετά
νέα γένη αυτής της οικογένειας, τα περισσότερα σπά-
νια προκαλούν λοίµωξη στον άνθρωπο.4 Τα τελευταία
χρόνια έχει σηµειωθεί εξαιρετική πρόοδος στην ταξι-
νόµηση των βακτηρίων. Ωστόσο υπάρχουν σε εργα-
στήρια αναφοράς αταυτοποίητα βακτήρια τα οποία
κρατούνται σε συλλογή.

Το 1977, ερευνητές του Κέντρου Ελέγχου Λοιµώ-
ξεων των ΗΠΑ (CDC) έδωσαν σε ένα σύνολο 17 λι-
πάση θετικών, µη ταυτοποιηµένων, µελών της οικογέ-
νειας των Εντεροβακτηριακών την ιδιωµατική ονοµα-
σία “Enteric Group 15” (Εντερική οµάδα 15).5 Για αυτό
για το νέο γένος της οικογένειας των Εντεροβακτη-
ριακών προτάθηκε το 1980 το όνοµα “Cedecea”. Το
όνοµα αυτό πηγάζει από το αρκτικόλεξο CDC και αν-
τικατέστησε το παλαιότερο CDC Enteric Group 155.
Το 1981, µε βάση το γονότυπο και το φαινότυπό τους,
είχαν περιγραφεί 5 είδη Cedecea εκ των οποίων τα
δύο πρώτα ονοµάστηκαν Cedecea davisae και Cede-
cea lapagei, ενώ τα υπόλοιπα, που δεν είχαν ταυτο-
ποιηθεί ακόµη, ονοµάστηκαν Cedecea species3,4 και
5. Η C. davisae ονοµάστηκε έτσι προς τιµήν της µι-
κροβιολόγου Betty Davis από το Βακτηριολογικό Ερ-
γαστήριο του CDC της Ατλάντα των ΗΠΑ, η οποίος
συνεισέφερε ουσιαστικά στην ορολογική και στη βιο-
χηµική ταυτοποίηση των Εντεροβακτηριακών και Vib-
rionaceae.5 Η C. lapagei έλαβε το όνοµα της από τον

Stephen Lapage, έναν Βρετανό µικροβιολόγο µε ιδι-
αίτερη συµβολή στην ταξινόµηση των Εντεροβακτη-
ριακών, ως εκδότης του Βακτηριολογικού Κώδικα.4

Για τα υπόλοιπα τρία είδη βρέθηκε από αναλύσεις
DNA ότι αποτελούν διαφορετικά είδη Cedecea.4-5 Στα
είδη αυτά δεν αποδόθηκε κάποια επιστηµονική ονο-
µασία, καθώς µόνο ένα στέλεχος αντιστοιχούσε σε
κάθε είδος. Η κλινική σηµασία των αρχικών 17 βα-
κτηριακών στελεχών Cedecea παρέµενε ασαφής,
καθώς κανένα από αυτά δεν είχε αποµονωθεί από
αίµα ή εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) ασθενών. Το
1982, µετά τη µελέτη πολλών βακτηριακών στελεχών
προτάθηκε για τη Cedecea 4 το επιστηµονικό όνοµα
Cedecea neteri,  αφήνοντας τα είδη Cedecea 3 και 5
χωρίς περαιτέρω ονοµασία.4-7 Η C. neteri ονοµάστηκε
έτσι προς τιµήν του Erwin Neter, ενός Αµερικανού µι-
κροβιολόγου µε µεγάλη συνεισφορά στην κατανόηση
της κλινικής σηµασίας των µελών της οικογένειας των
Εντεροβακτηριακών.6 Πρόσφατα ανακαλύφθηκαν
νέα, ασυνήθιστα είδη Cedecea τα οποία φαίνεται να
διαφέρουν από τα πέντε που είχαν περιγραφεί πα-
λαιότερα. Για τα είδη αυτά καθιερώθηκε η ονοµασία
Cedecea species6.8-9.

1.2. Μορφολογικά και βιοχηµικά χαρακτηριστικά της
Cedecea

Τα στελέχη της Cedecea αποτελούν Gram-αρνητικά,
αερόβια και προαιρετικά αναερόβια, κινητά βακτήρια
τα οποία είναι ασπορογόνα και δεν σχηµατίζουν έλυ-
τρο. Αναπτύσσονται σε θρεπτικό άγαρ σε θερµοκρα-
σία 37oC σχηµατίζοντας κυρτές αποικίες διαµέτρου
περίπου 1,5 χιλιοστόµετρων.4-5 Αναπτύσσονται σε pH

Μ. ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑ, Γ.Π. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΒΡΥΩΝΗ, Α. ΤΣΑΚΡΗΣ
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καθιστούν αναγκαίο τον προσδιορισµό του ρόλου τους στην παθογένεια των λοιµώξεων. Σκοπός της
παρούσας ανασκόπησης είναι η περιγραφή των πρόσφατων επιδηµιολογικών, διαγνωστικών και κλι-
νικών δεδοµένων για τα είδη Cedecea, σε συνδυασµό µε την κατανόηση του ρόλου τους στις λοι-
µώξεις, καθώς και η παρουσίαση τρόπων ταυτοποίησής τους µε νεότερες µοριακές τεχνικές



7-9 σε πεπτόνη περιεκτικότητας 0-4% σε NaCl, καθώς
και σε ζωµό τρυπτικάσης σόγιας στους 15-37oC.5

Είναι καταλάση θετικά, οξειδάση αρνητικά, αραβινόζη
αρνητικά, αργινίνη θετικά, ανάγουν τα νιτρικά σε νι-
τρώδη, διασπούν την εσκουλίνη παρουσία σιδήρου
και παράγουν οξύ από την D- αραβιτόλη, µαλτόζη, D-
µαννιτόλη, D-µαννόζη, σαλικίνη και τρεχαλόζη.5 Αρ-
κετά αποµονωθέντα στελέχη της Cedecea εµφανί-
ζουν ενεργό την οδό της 3-ΟΗ υδροξυβουτανόνης
(acetoin, C4H8O2) στον καταβολισµό της γλυκόζης, δί-
νοντας όµως αρνητική την αντίδραση Voges-
Proskauer µε τη µέθοδο O’Meara, εξαιτίας της µικρής
παραγωγής 2,3-βουτανεδιόλης.10 Μόνο η C. lapagei
δίνει ισχυρή θετική αντίδραση στη δοκιµασία Voges-
Proskauer µε τη µέθοδο O’Meara, ενώ δε φαίνεται να
ισχύει το ίδιο και για τα υπόλοιπα είδη Cedecea τα
οποία εµφανίζουν αρνητική αντίδραση στη δοκιµασία,
εκτός και αν αυτή παραταθεί για αρκετές ώρες µετά
την προσθήκη των αντιδραστηρίων.10

Για τα περισσότερα στελέχη Cedecea τα παρα-
κάτω υποστρώµατα αποτελούν τις αποκλειστικές
πηγές άνθρακα και ενέργειας: D-αραβιτόλη, κιτρικά,
φουµαρικό, D-φρουκτόζη, D-γαλακτόζη, D-γλυκονικό,
D-γλυκοζαµίνη, D-γλυκόζη, D-γλυκουρονικό, γλυκε-
ρόλη, D-µαννιτόλη, D-µαννόζη, D-ριβόζη, 2-κετο-
γλουταρικό, Ν-ακετυλογλυκοζαµίνη, γαλακτικό, πυρο-

σταφυλικό, σαλικίνη, τρεχαλόζη, κ.α.4-5. Αξίζει ακόµα
να σηµειωθεί ότι παρουσία χλωρίου δεν υπάρχει ανα-
ερόβια ανάπτυξη και η δοκιµασία Jordan-τρυγικού
είναι αρνητική. 

Φαινοτυπικά το γένος Cedecea δεν µοιάζει µε τα
υπόλοιπα της οικογένειας των Εντεροβακτηριακών.
Τα είδη του δε ζυµώνουν την αραβινόζη και τη ρα-
µνόζη, ούτε παράγουν εξωκυττάρια δεσoξυριβονου-
κλεάση.4-5. Τα είδη Cedecea διακρίνονται από τα είδη
Escherichia, Citrobacter, Proteus, Providencia, Sal-
monellα και Shigella, καθώς είναι θετικά στη δοκιµα-
σία της ο-νιτροφαινυλ-β-D-γαλακτοπυρανοσίδης, τη
δοκιµασία Voges-Proskauer, τη µαννιτόλη, τη λιπάση,
την εσκουλίνη και αρνητικά στην παραγωγή υδρό-
θειου, ινδόλης, στη διάσπαση της ουρίας, στην απο-
καρβοξυλίωση της λυσίνης και στην απαµίνωση της
φαινυλαλανίνης.5 Η Cedecea διαφοροποιείται από τα
είδη Klebsiella, Erwinia, Enterobacter και Serratia,
καθώς είναι αρνητική στην παραγωγή ζελατινάσης
που ρευστοποιεί την πηκτή, δεσοξυριβονουκλεάσης,
χιτινάσης, αποκαρβοξυλάσης της λυσίνης, πολυγα-
λακτουρονάσης, ενώ δε διασπά την L-ραµνόζη και την
L-αραβινόζη.4-5 Στους Πίνακες 1α και 1β παρουσιά-
ζονται όλα τα βιοχηµικά χαρακτηριστικά που διαφο-
ροποιούν το γένος και τα είδη Cedecea στο Εργα-
στήριο Κλινικής Μικροβιολογίας. 

CEDECEA ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΑΘΟΓΟΝΟ
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Βιοχηµικές δοκιµασίες για τη διάκριση του γένους CedeceaΠίνακας 1α

ΒΒιιοοχχηηµµιικκήή
∆∆οοκκιιµµαασσίίαα

Λακτόζη
Λιπάση
β-γαλακτοσιδάση
Αποϋδρολάση της αργινίνης
Κιτρικά
Γλυκόζη
D-Σορβιτόλη
Υδρόλυση της ζελατίνης
∆εσοξυ-ριβονουκλεάση
Αποκαρβοξυλάση της ορνιθίνης
Αποκαρβοξυλάση της λυσίνης
Αραβινόζη
Ουρεάση
Ινδόλη
Καταλάση
Οξειδάση
Απαµίνωση της τρυπτοφάνης

(+): ≥90% θετική δοκιµασία, V: 10-90% θετική δοκιµασία, (-): “10% θετική δοκιµασία, V*: 10-90% και ανάλογα του είδους
Cedecea (βλ. Πίνακα 1β), +*: αντίδραση θετική στη Cedecea davisae, +**: αντίδραση βραδέως θετική
Προσαρµοσµένο από δεδοµένα των Farmer et al, 20064, Farmer et al, 198510, Abbott. 200611 και Chester & Moskowitz, 198718.
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Η C. davisae διακρίνεται από τη C. lapagei από την
ιδιότητα της να παράγει οξύ από τη D-ξυλόζη και τη
σουκρόζη, καθώς και µέσω των δοκιµασιών παραγω-
γής αποκαρβοξυλάσης της ορνιθίνης και ασκορβικού
(θετικά στη C. davisae), την παραγωγή της β-ξυλοσι-
δάσης από τη C. davisae και τέλος από την ανάγκη
της C. davisae σε θειαµίνη για να αναπτυχθεί.4-5 Όπως
προαναφέρθηκε, η C. lapagei δίνει έντονα θετική την
αντίδραση στη δοκιµασία Voges-Proskauer µε τη µέ-
θοδο O’Meara.10-11 Η C. neteri είναι θετική στη χρώση
µε κυανό του µεθυλενίου, δίνει θετική τη δοκιµασία
Voges-Proskauer (όχι τόσο έντονα όσο η C. lapagei),
ενώ αναπτύσσεται και σε θρεπτικό υλικό χωρίς θει-
αµίνη.6 Όπως φαίνεται στη συγκριτική ανάλυση του
DNA, η Cedecea αποτελεί ένα διαφορετικό γένος
στην οικογένεια των Εντεροβακτηριακών, απαρτιζό-
µενο από τουλάχιστον 5 είδη.4-5 Συγκεκριµένα διαπι-
στώθηκε ότι τα είδη της Cedecea εµφανίζουν οµοιό-
τητα 32-100% µεταξύ τους και 23% µε άλλα γένη της
οικογένειας των Εντεροβακτηριακών.5,11

Μία ακόµα ιδιότητα του γένους Cedecea και ειδι-
κότερα της C. lapagei, που τη διακρίνει από άλλα
γένη της οικογένειας των Εντεροβακτηριακών, είναι
η οξείδωση της D-γλυκόζης χωρίς την προσθήκη
PQQ (pyrroloquinoline quinine) όπως παρατηρείται
στις Serratia marcescens, Yersinia frederiksenii και Er-
winia cypripedi.11-12 Αντίθετα, η Ε. coli µπορεί να οξει-
δώσει τη D-γλυκόζη µόνο παρουσία PQQ. 

Τα στελέχη του γένους Cedecea µπορούν να δια-
χωριστούν από τα άλλα γένη της οικογένειας των Εν-
τεροβακτηριακών µε βάση τη διαφορετική σύσταση
των λιπαρών οξέων τους. Τα λιπαρά οξέα του κυττα-
ρικού τοιχώµατος, που εξάγονται ως µεθυλεστέρες
λιπαρών οξέων, διαχωρίζονται µε τη βοήθεια αέρια
χρωµατογραφίας.11-14 Σύµφωνα µε την παραγωγή των
ενζύµων, τη ρύθµιση της βιοσύνθεσης των αρωµατι-
κών αµινοξέων και τον προσδιορισµό της νουκλεοτι-
δικής αλληλουχίας του γονιδίου 16S rRNA και 5S
rRNA, η Cedecea ανήκει στην οµάδα των Εντεροβα-
κτηριακών 3 (Enterocluster 3), η οποία περιλαµβάνει
τα γένη Kluyvera, Edwardsiella, Hafnia, Yersinia, Pro-
teus, Providencia και Morganella.15,16

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της C. davisae όταν
αναπτύσσεται σε άγαρ είναι η οσµή «δίκην πατά-
τας».16 Στην οικογένεια των Εντεροβακτηριακών, τα
περισσότερα στελέχη της Serratia odorifera και της S.
ficaria, όπως επίσης λίγα στελέχη της S. rubidea, πα-
ράγουν ιδιαίτερη οσµή «δίκην πατάτας», η οποία απο-
δίδεται στις πυραζίνες, ετεροκυκλικές νιτρώδεις
ενώσεις µε µοναδικές οργανοληπτικές ιδιότητες.16 Τα
είδη των πυραζινών που παράγονται ανιχνεύονται µε
χρωµατογραφία και φασµατοφωτοµετρία µάζας.16-17

Οι πυραζίνες που παράγονται από στελέχη των Cede-
cea, Serratia και Pseudomonas µπορούν να χρησιµο-
ποιηθούν ως εργαλεία στην ταξινόµηση των βακτη-
ρίων, αλλά και στη βιοτεχνολογία. 

Μ. ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑ, Γ.Π. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΒΡΥΩΝΗ, Α. ΤΣΑΚΡΗΣ
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Βιοχηµικές δοκιµασίες για τη διάκριση των ειδών CedeceaΠίνακας 1β
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Προσαρµοσµένο από δεδοµένα των Janda et al, 20069, Farmer et al, 19826 και Farmer at al, 198510.



Με βάση τη βιοχηµική αντίδραση της καταλάσης,
που χρησιµοποιείται στην ταυτοποίηση των µελών
της Οικογένειας των Εντεροβακτηριακών, η Cedecea
spp. ανήκει στην οµάδα που δίνει άµεση θετική αντί-
δραση µαζί µε τα Εντεροβακτηριακά: Serratia,
Yersinia, Proteus, Morganella, Providencia και Hafnia
spp.18 Με τη δοκιµασία της καταλάσης, η Cedecea
διακρίνεται από το Enterobacter, το οποίο δίνει καθυ-
στερηµένα θετική τη δοκιµασία της καταλάσης.18

Τέλος, µε βάση το αντιβιόγραµµα, τα περισσότερα
στελέχη της Cedecea spp. είναι ανθεκτικά στην κολι-
στίνη και την κεφαλοθίνη, όπως και η Serratia spp.5,19

Η Cedecea είναι συνήθως ευαίσθητη στη στρεπτοµυ-
κίνη, καναµυκίνη, τοµπραµυκίνη, γενταµυκίνη, αµικα-
σίνη,καρµπενικιλλίνη, τριµεθοπρίµη-σουλφοµεθοξα-
ζόλη, ναλιδιξικό οξύ, νιτροφουραντοΐνη, χλωραµφε-
νικόλη, τετρακυκλίνη και µινοκυκλίνη.5-6,20-21

1.3. Οικολογία και αποµόνωση

Η Cedecea είναι µικρόβιο περιβαλλοντικό, όπως το
σύνολο των Εντεροβακτηριακών.4,11 Βρίσκεται στο
νερό, το έδαφος, τα λύµατα, την αγροτική σκόνη22, τα
φυτά, τα έντοµα και τα ζώα.23 Επίσης αποτελεί µέρος
της εντερικής χλωρίδας και η παρουσία της στο πε-
ριβάλλον αντανακλά την ύπαρξη κοπρανώδους υλι-
κού από τον άνθρωπο ή τα ζώα.4,11 Τα περισσότερα
στελέχη της Cedecea αποµονώθηκαν από κλινικά
δείγµατα ασθενών, κυρίως από αιµοκαλλιέργειες
ασθενών µε βακτηριαιµία και σηψαιµία (C. davisae, C.
neteri και C. lapagei)19-21,24,26, από πτύελα, βρογχικές
εκκρίσεις και πνευµονικό ιστό (C. davisae και C. la-
pagei )5,27-29, από περιεχόµενο χοληδόχου κύστεως (C.
davisae)5, από τραύµατα5,30 και εγκαύµατα (C. la-
pagei)20, από δερµατικά έλκη7,21, από οφθαλµικά επι-
χρίσµατα (C. davisae)5, από κόπρανα5,31 ούρα5, από
φαρυγγικά επιχρίσµατα5, από περιτοναϊκό υγρό (C.
neteri και C. lapagei)32,33, από απόστηµα οσχέου (C.
davisae)34 και από φλεβικούς καθετήρες.5 Είναι αξιο-
σηµείωτο ότι κανένα από τα πρωταρχικά 17 στελέχη
της Cedecea δεν αποµονώθηκε από αίµα ή ΕΝΥ, µε
αποτέλεσµα να της αποδοθεί αρχικά µικρή κλινική ση-
µασία.5-6,10 Σήµερα, η αποµόνωση των στελεχών της
Cedecea spp. από τα κλινικά δείγµατα στους χώρους
παροχής υπηρεσιών υγείας αυξάνεται συνεχώς και
επειδή αφορά κυρίως ανοσοκατεσταλµένους ασθε-
νείς, είναι αναγκαίος ο προσδιορισµός του ρόλου της
στην παθογένεια των λοιµώξεων.20-21, 24-30

2. Κλινικά χαρακτηριστικά και παθογένεια της
λοίµωξης από Cedecea

Αρκετά από τα µέλη της οικογένειας των Εντεροβα-
κτηριακών είναι δυνητικά παθογόνοι µικροοργανισµοί

και ευθύνονται περίπου για το 50% των λοιµώξεων σε
χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας στις Η.Π.Α.35-37

Η Cedecea αποτελεί ένα σπάνιο ευκαιριακά πα-
θογόνο βακτήριο. ∆εν αποµονώνεται συχνά από καλ-
λιέργειες βιολογικών υλικών νοσηλευόµενων ασθε-
νών, µε αποτέλεσµα η κλινική της σηµασία της να
είναι εν πολλοίς άγνωστη και να µην έχει µελετηθεί
εις βάθος. Παραµένει λοιπόν ασαφής ο ρόλος της
Cedecea στις ανθρώπινες λοιµώξεις, ενώ για κάποια
βακτηριακά στελέχη δεν υπάρχει ικανός αριθµός
δειγµάτων για να διερευνηθεί η κλινική σηµασίας
τους.5-10 Μία µη δηµοσιευµένη έρευνα στα νοσοκο-
µεία της Βραζιλίας υπογραµµίζει την αύξηση της συ-
χνότητας ανεύρεσης των ειδών Cedecea, τα οποία
αποτελούν λιγότερο από το 1% των καταγεγραµµέ-
νων αιτιών νοσοκοµειακών λοιµώξεων.37 Στην παρα-
πάνω µελέτη, είδη Cedecea αποµονώθηκαν από 52
δείγµατα βιολογικών υλικών ασθενών, κυρίως ούρα,
αίµα, φλεβοκαθετήρες και έλκη.37 Συχνότερα απο-
µονώθηκε το είδος C. lapagei.37

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν λίγες αναφορές πε-
ριπτώσεων λοίµωξης οφειλόµενες σε είδη Cedecea,
που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.6,7,10,19-21,24-30,38-41 Tα
είδη C. lapagei, C. davisae και C. neteri προκάλεσαν
κυρίως βακτηριαιµία σε άτοµα µε σακχαρώδη δια-
βήτη (Σ∆)20,21,26, χρόνια καρδιοπάθεια6,19 (π.χ. παθή-
σεις των καρδιακών βαλβίδων), χρόνια αποφρακτική
πνευµονοπάθεια (ΧΑΠ)19, συστηµατικό ερυθηµατώδη
λύκο (ΣΕΛ)24, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια26 και οξεία
λευχαιµία.39 Ως νοσοκοµειακή λοίµωξη περιγράφηκε
µόνο µία περίπτωση σηψαιµίας σε ανοσοκατασταλ-
µένο ασθενή µε υποκείµενο ΣΕΛ.24 Σε όλες τις άλλες
περιπτώσεις λοιµώξεων οφειλόµενων σε C. davisae
και C. lapagei δεν είχε παρατηρηθεί έκθεση των ασθε-
νών σε νοσοκοµειακό περιβάλλον πριν τη λοίµωξη.
Για το λόγο αυτό, θεωρήθηκαν λοιµώξεις της κοινό-
τητας.6,19-21 Η Cedecea αποτελούσε πιθανότατα µέρος
της δερµατικής χλωρίδας.19-21 Σε τρεις περιπτώσεις
υπάρχουν ενδείξεις ότι πηγή της βακτηριαιµίας από
C. davisae αποτέλεσε ο κεντρικός φλεβικός καθετή-
ρας και οι γραµµές Swan-Ganz, καθώς βρέθηκε µε-
γάλος αριθµός βακτηριακών στελεχών σε καλ-
λιέργειες που ελήφθησαν από το άκρο των καθετή-
ρων αυτών, καθώς και από το αίµα του ασθενούς
κατά την οξεία φάση της λοίµωξης.19,26,39 Οι Magnum
και Radish αναφέρουν µία περίπτωση όπου κατά τη
νεκροψία αποµονώθηκε Cedecea sp. 3 από αίµα των
καρδιακών κοιλοτήτων.40 Η κλινική σηµασία αυτού
του ευρήµατος παραµένει ασαφής, καθώς συνυ-
πήρχε συστηµατική λοίµωξη από Candida albicans,
ενώ τα στελέχη Cedecea sp.3 δεν αποµονώθηκαν από
αιµοκαλλιέργειες που ελήφθησαν πριν το θάνατο του
ασθενούς.40 Στα εργαστηριακά ευρήµατα της λοίµω-
ξης από Cedecea περιλαµβάνονται η λευκοκυττάρωση
µε αριστερή στροφή του τύπου, η τοξική κοκκίωση, η
υψηλή ΤΚΕ και οι υψηλές τιµές CRP.6,19-21
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Αναφερόµενες στη διεθνή βιβλιογραφία  περιπτώσεις λοιµώξεων από Cedecea spp. Πίνακας 2
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Έχει περιγραφεί περίπτωση ασθενούς µε χρόνια
καρδιοπάθεια και ηπατική νόσο όπου η C. davisae
αποτελούσε τον κυρίαρχο µικροοργανισµό που απο-
µονώθηκε σε απόστηµα του οσχέου.34

Η C. lapagei έχει συσχετισθεί µε δύο περιπτώσεις
πνευµονίας.27,28 Και στις δύο περιπτώσεις υπήρχε
υποκείµενο νόσηµα: η µία περίπτωση αφορούσε
ασθενή µε ΧΑΠ και υπαραχνοειδή αιµορραγία που
υποβλήθηκε σε χειρουργική επέµβαση και νοσηλεύ-
τηκε διασωληνωµένος σε Μονάδα Εντατικής Θερα-
πείας27 και η δεύτερη ασθενή µε οξεία προµυελοκυτ-
ταρική λευχαιµία.28 Η C. davisae αποµονώθηκε σε
τρεις περιπτώσεις ασθενών µε πνευµονία.29,41 Η µία
αφορούσε 20χρονη ασθενή µε κυστική ίνωση29, ενώ
οι άλλες δύο αφορούσαν ασθενείς προχωρηµένης
ηλικίας µε πνευµονία και υποκείµενη καρδιοπάθεια.41

Η αποµόνωση στα πτύελα και άλλων µικροβίων, τόσο
στην ασθενή µε κυστική ίνωση (µεθικιλλίνη-ανθεκτικό
S. aureus και B. cepacia), όσο και σε έναν από τους
δύο ασθενείς µε καρδιοπάθεια (Klebsiella oxytoca)
οδηγούν στη σκέψη ότι πιθανόν η C. davisae να µην
ήταν το κύριο αίτιο της πνευµονίας.29,41

Έχουν αναφερθεί επίσης δύο περιπτώσεις περι-
τονίτιδας οι οποίες αποδόθηκαν στις C. lapagei και C.
neteri. Στην πρώτη περίπτωση, η C. lapagei αποµο-
νώθηκε από υγρό περιτοναϊκών πλύσεων σε ασθενή
55 ετών µε νεφρική ανεπάρκεια.32 Ο ασθενής είχε
υποβληθεί σε ορθότοπη µεταµόσχευση ήπατος λόγω
δευτερογενούς κίρρωσης οφειλόµενης σε λοίµωξη
από ιό ηπατίτιδας C.32 Στην περίπτωση αυτή, η C. la-
pagei θεωρήθηκε δυνητικά παθογόνο, καθώς η εφαρ-
µοζόµενη τεχνικής της µεταµόσχευσης προδιαθέτει
σε µια πιθανή µόλυνση. Η συνηθέστερη προέλευση
των µικροοργανισµών που προκαλούν περιτονίτιδα
σχετιζόµενη µε συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση
φαίνεται να είναι το γαστρεντερικό και το ουροποι-
ητικό σύστηµα.32 Σε άλλες περιπτώσεις στελέχη C.
neteri καθώς και Escherichia vulneris αποµονώθηκαν
από καλλιέργειες περιτοναϊκού υγρού σε ασθενείς
που είχαν υποβληθεί σε χειρουργικές επεµβάσεις της
κοιλιακής χώρας.33

Επιπρόσθετα, τα βακτήρια C. lapagei, C. davisae
και Cedecea sp. 6 έχουν συσχετιστεί µε δερµατικές
λοιµώξεις σε έλκη7,21, εγκαύµατα20 και τραύµατα µετά
από τροχαίο.30  Στις τρεις πρώτες περιπτώσεις οι
ασθενείς έπασχαν από Σ∆, γνωστό προδιαθεσικό πα-
ράγοντα για την ανάπτυξη παρόµοιων λοιµώ-
ξεων.7,20,21 Σε ασθενή 47 ετών µε χηµικά εγκαύµατα
οφειλόµενα σε σκυρόδεµα διαπιστώθηκε βακτηριαι-
µία και επιµόλυνση των εγκαυµάτων µε C. lapagei.20 Η
ανάπτυξη της ευνοήθηκε από το αλκαλικό περιβάλ-
λον της περιοχής.20 Ως πιθανή αιτία της λοίµωξης θε-
ωρήθηκε η επαφή των εγκαυµατικών επιφανειών µε
αντικείµενα, καθώς και η µεταφορά του βακτηρίου
µέσω του υδάτινου περιβάλλοντος.20 Επίσης το περι-
βάλλον θεωρήθηκε πηγή µόλυνσης στην περίπτωση

της λοίµωξης του τραύµατος άκρου ποδός µετά από
τροχαίο, µια και τα σηµεία λοίµωξης στον 20χρονο
ασθενή παρουσιάστηκαν µέσα στις πρώτες 48 ώρες
από τον τραυµατισµό του και την εισαγωγή του στο
νοσοκοµείο.30

Από τις µέχρι τώρα καταγεγραµµένες περιπτώσεις
λοίµωξης από Cedecea διαπιστώνεται ότι παράγον-
τες κινδύνου λοίµωξης είναι ο Σ∆, η ΧΑΠ, οι χρόνιες
καρδιακές νόσοι, καθώς και καταστάσεις που σχετί-
ζονται µε ανοσοκαταστολή, όπως ο ΣΕΛ, η µεταµό-
σχευση ήπατος, η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, η
κυστική ίνωση και οι αιµατολογικές κακοήθειες (λευ-
χαιµία).4,6,7,19-21,24,26-29,32,34,38,39

Η αντιµετώπιση των λοιµώξεων αυτών είναι δυ-
σχερής εξαιτίας της αντοχής των στελεχών της Cede-
cea στα διάφορα αντιβιοτικά. Σε αυτά περιλαµβά-
νονται η κεφαλοθίνη, οι κεφαλοσπορίνες ευρέως φά-
σµατος, η κολιστίνη και αρκετές αµινογλυκοσίδες.20-

21,37 Σύµφωνα µε µία µη δηµοσιευµένη έρευνα από τη
Βραζιλία, τα στελέχη Cedecea που αποµονώθηκαν
εµφάνισαν τάσεις πολυαντοχής σε αρκετά αντιβιο-
τικά, µε µεγαλύτερη ευαισθησία στις φλουοροκινο-
λόνες και τις καρβαπενέµες.37 Σε επιδηµιολογική
µελέτη που διεξήχθη σε νοσηλευόµενα παιδιά που
λάµβαναν κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς, µε σκοπό
τη διερεύνηση του αποικισµού των κοπράνων µε αν-
θεκτικά Gram-αρνητικά µικρόβια, βρέθηκε ότι τα παι-
διά αυτά παρουσίασαν αποικισµό µε Gram-αρνητικά
βακτήρια ανθεκτικά στις κεφαλοσπορίνες τρίτης γε-
νιάς.37 Συχνότερα αποµονώθηκαν ανθεκτικά στελέχη
των Εντεροβακτηριακών, όπως Citrobacter, Serratia,
Chromobacterium και Cedecea.37 Η µακρά νοσηλεία
και η θεραπεία µε τα αναφερόµενα αντιβιοτικά δε φαί-
νεται να αποτελούν τις απαραίτητες αιτίες του αποι-
κισµού των κοπράνων των παιδιών αυτών, καθώς
ανθεκτικά στελέχη µικροβίων απαντώνται τόσο στο
νοσοκοµειακό περιβάλλον όσο και στην κοινότητα.37

Έτσι σε πρόσφατη µελέτη από αγροτική περιοχή της
Ουγκάντα για τον έλεγχο αντοχής βακτηρίων που
αποµονώνονται από το γάλα αγελάδων µε µαστίτιδα,
αποµονώθηκε πολυανθεκτικό στέλεχος C. davisae
(αντοχή σε αµπικιλλίνη, αµοξικιλλίνη-κλαβουλανικό,
κεφαλοθίνη, κεφοξιτίνη, κεφοταξίµη, κεφουροξίµη, νι-
τροφουραντοΐνη και ερταπενέµη).42 Στέλεχος C.
davisae που αποµονώθηκε από πτύελα ασθενή µε κυ-
στική ίνωση ήταν ανθεκτικό σε όλες τις οµάδες αντι-
βιοτικών (ευαίσθητο µόνο σε τριµεθοπρίµη/σουλφο-
µεθοξαζόλη), γεγονός που υποδηλώνει την ικανότητα
των συγκεκριµένων βακτηρίων να προσλαµβάνουν
διάφορα γονίδια αντοχής.29 Εποµένως η εξάπλωση
τέτοιων ανθεκτικών στελεχών µπορεί να περιοριστεί
µόνο µέσω λήψης µέτρων ελέγχου νοσοκοµειακών
λοιµώξεων και πολιτικής χρήσης των αντιβιοτικών.
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3. Εργαστηριακή διάγνωση της λοίµωξης 
από Cedecea

3.1. Συµβατικές τεχνικές

Σε θερµοκρασία 35-37οC τα είδη της Cedecea ανα-
πτύσσονται στα περισσότερα θρεπτικά υλικά, όπως
MacConkey άγαρ, σοκολατόχρωµο άγαρ, άγαρ εµ-
πλουτισµένο µε αίµα προβάτου και κολιστίνη-ναλιδι-
ξικό οξύ, µέσα σε διάστηµα 24 ωρών, σχηµατίζοντας,
κυρτές αποικίες διαµέτρου 1,5mm.4,5,43 Τα περισσό-
τερα στελέχη Cedecea δε ζυµώνουν τη λακτόζη, σχη-
µατίζοντας άχρωµες αποικίες όταν καλλιεργούνται σε
θρεπτικό υλικό που περιέχει λακτόζη.43

Οι βιοχηµικές δοκιµασίες βάσει των οποίων γίνεται
η ταυτοποίηση του γένους Cedecea και των διαφό-
ρων ειδών της φαίνονται στoυς Πίνακες 1α και 1β.
Λόγω του κινδύνου παραγωγής κεφαλοσπορινασών,
καρβαπενεµασών και ευρέως φάσµατος β-λακταµα-
σών από τα βακτήρια, είναι απαραίτητη η σωστή ταυ-
τοποίηση σε επίπεδο είδους.11,43 Γενικά, τα είδη της
Cedecea ταυτοποιούνται εύκολα µε τη χρήση συστη-
µάτων που διατίθενται στο εµπόριο, όπως το API 20E
και τα αυτοµατοποιηµένα συστήµατα Microscan
(Dade Behring), VITEK (bioMérieux) και PhoenixTM
(Becton Dickinson). Τα συστήµατα αυτά χρησιµοποι-
ούν έναν συνδυαστικό πίνακα ταυτοποίησης και µία
αυτοµατοποιηµένη µέθοδο µικροαραίωσης σε ζωµό
για να προσδιοριστεί η ευαισθησία τους στα αντιβιο-
τικά.3,6,11,20-21

Χρησιµοποιώντας πρόσφατες αποικίες του µικρο-
βίου, από καλλιέργηµα 18-24 ωρών σε άγαρ περιε-
κτικότητας 5% σε αίµα προβάτου ή άγαρ MacConkey,
µπορεί να γίνει γρήγορα η διάκρισή του γένους Cede-
cea από τα άλλα Εντεροβακτηριακά χάρη στη δοκι-
µασία της καταλάσης.18 Η Cedecea δίνει άµεση θετική
αντίδραση στη δοκιµασία καταλάσης µε την άµεση
εµφάνιση φυσαλίδων µετά την τοποθέτηση µίας στα-
γόνας 3% υπεροξειδίου του υδρογόνου στην αντικει-
µενοφόρο πλάκα. Με τον τρόπο αυτό µπορεί να γίνει
διάκριση από τα Εντεροβακτηριακά που εµφανίζουν
καθυστερηµένα θετική αντίδραση, όπως το Enter-
obacter.18

Είναι γνωστό ότι τα µέλη της οικογένειας των Εν-
τεροβακτηριακών αναπτύσσουν αντοχή σε αντιβιο-
τικά µε διαρκώς αυξανόµενο ρυθµό, λόγω της
παραγωγής κεφαλοσπορινασών, β-λακταµασών ευ-
ρέως φάσµατος και καρβαπενεµασών.11,44 Τα περισ-
σότερα στελέχη της Cedecea εµφανίζουν αντοχή σε
αµπικιλλίνη, κεφαλοθίνη, κολιστίνη και πολυµυξίνες.
Στην έρευνα από τη Βραζιλία διαφαίνεται η τάση για
πολυαντοχή των στελεχών της Cedecea σε αντιβιο-
τικά, ενώ υπογραµµίζεται η εµφάνιση µεγαλύτερης
ευαισθησίας αυτών στις φλουοροκινολόνες και τις
καρβαπενέµες.37 Το ίδιο φαίνεται και στη µελέτη ελέγ-
χου ευαισθησίας βακτηρίων που αποµονώνονται από

το γάλα αγελάδων µε µαστίτιδα στην Αφρική.42 Πα-
ράλληλα, σε πρόσφατη δηµοσίευση περίπτωσης απο-
µόνωσης C. davisae από πτύελα ασθενούς µε κυστική
ίνωση βρέθηκε αντοχή σε όλα τα αντιβιοτικά, εκτός
της τριµεθοπρίµης/σουλφοµεθοξαζόλης.29

Οι συχνότερα χρησιµοποιούµενες µέθοδοι για τον
προσδιορισµό της ευαισθησίας των Εντεροβακτηρια-
κών, συµπεριλαµβανοµένης και της Cedecea, είναι η
διάχυση δισκίων αντιβιοτικών σε άγαρ Mueller-Hinton
(Kirby-Bauer), καθώς και η αραίωση σε ζωµό.11 Ο
προσδιορισµός της αντοχής σε αντιβιοτικά στελεχών
που αποµονώνονται σε µεµονωµένες περιπτώσεις µε
ιδιαίτερη κλινική σηµασία µπορεί να χρησιµεύσει σε
ευρύτερες επιδηµιολογικές µελέτες. Ενδέχεται, επί-
σης, να βοηθήσει στην ταυτοποίηση στελεχών της
Cedecea βάσει της σύγκρισης αυτών µε αντιβιο-
γράµµατα από γνωστά στελέχη.

3.2. Μοριακές τεχνικές

Οι µοριακές τεχνικές υπερέχουν των συµβατικών τε-
χνικών, καθώς χρησιµοποιούν σταθερά γονοτυπικά
χαρακτηριστικά για την ταυτοποίηση των βακτηρια-
κών στελεχών. Αντίθετα, οι συµβατικές τεχνικές στη-
ρίζονται στην καλλιέργεια των βακτηρίων και στον
προσδιορισµό των φαινοτυπικών χαρακτηριστικών, τα
οποία µπορεί να µεταβληθούν στην in vitro καλλιέρ-
γεια και να οδηγήσουν σε εσφαλµένα αποτελέ-
σµατα.43-46

Για τον προσδιορισµό των ειδών και τη δηµιουρ-
γία φυλογενετικών αναλύσεων, το βακτηριακό γονι-
δίωµα παρέχει ορισµένες σταθερές περιοχές, όπως
το 16S rRNA46, καθώς και γονίδια που κωδικοποιούν
συγκεκριµένες πρωτεΐνες (π.χ. gyrB, hsp60, infB,
rpoB).46-48 Ειδικότερα, το 16S rRNA χρησιµοποιείται
ευρέως στον καθορισµό φυλογενετικών σχέσεων,
καθώς και στην ανίχνευση και ταυτοποίηση παθογό-
νων βακτηρίων.46-49 Η διατήρηση και η ευκολία στην
ανάλυση της αλληλουχίας του 16S rRNA συντέλεσαν
στην ευρεία χρήση του, αν και η διάκριση των Εντε-
ροβακτηριακών µε παραπλήσια συγγένεια είναι δύ-
σκολη µε τη µέθοδο αυτή.47-49 Εναλλακτικά, µε τη
χρήση γονιδίων που κωδικοποιούν συγκεκριµένες
πρωτεΐνες έγινε δυνατή η κατάρτιση αξιόπιστων φυ-
λογενετικών δέντρων και η κατηγοριοποίηση των
µελών της οικογένειας των Εντεροβακτηριακών.49-52

Τελευταία, για την ταυτοποίηση και τη φυλογενε-
τική ανάλυση των Εντεροβακτηριακών χρησιµοποι-
ήθηκαν και άλλα γονίδια, όπως τα γονίδια oriC, tuf και
atpD.23,48 Ειδικότερα µε τη χρήση του γονιδίου oriC
έγινε δυνατή η δηµιουργία ενός φυλογενετικού δέν-
τρου για την ταξινόµηση διαφόρων ειδών από τα γένη
των ακόλουθων µικροοργανισµών: E. coli, Shigella,
Salmonella, Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella,
Raoultella, Kluyvera, Cedecea και Buttiauxella. Σε σύγ-
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κριση µε την ανάλυση του 16S rRNA, η ανάλυση των
αλληλουχιών του γονιδίου oriC δύνει δυνατότητα µε-
γαλύτερης διάκρισης των στελεχών µεταξύ τους,48

οµοίως και η ανάλυση του atpD γονιδίου.23 Έτσι, η ανά-
λυση του γονιδίου αυτού έδειξε ότι η Cedecea αποτε-
λεί µονοφυλετικό γένος των Εντεροβακτηριακών.

Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία αναφορικά
για τη χρήση µοριακών τεχνικών, µετά την αποµό-
νωση του DNA των βακτηρίων και την προετοιµασία
του δείγµατος ακολουθεί ο πολλαπλασιασµός του µε
τη χρήση της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης
(PCR). Το είδος των εκκινητών, οι κύκλοι και το πρό-
γραµµα της PCR που θα χρησιµοποιηθούν, εξαρτών-
ται από το γονίδιο που θα πολλαπλασιαστεί.
Ειδικότερα, για το γονίδιο του 16S rRNA χρησιµοποι-
ούνται οι εκκινητές KR1 (5′-TGGCTCGATTGAACGCT-
GGCGGC-3′) και KR2 (5′-TACCTTGTTACGACTTCAC-
CCCA-3′).13,47,49 Για τον πολλαπλασιασµό του oriC-
locus, ο Roggenkamp48 περιέγραψε 5 PCR µεθοδο-
λογίες βασιζόµενες σε 5 διαφορετικές οµάδες εκκι-
νητών: Για την πρώτη PCR το ζεύγος εκκινητών Ori-
85-f (5’-CAAAAGGATCCKGATAAAACATGGT-3’) και
Ori-72-r (5’-GGSGAAACACTGAAGATCAACAT-3’), για
τη δεύτερη τους εκκινητές Ori-85-f και Ori-53-r (5’-AA-
CATCCTYGAACATGARATTCCG-3’), για την τρίτη το
ζεύγος εκκινητών Ori-85-f και Ori-40-r (5’-CATGA-
GATTCCGGARGATCCG-3’), για την τέταρτη το ζεύ-
γος εκκινητών Ori-50-f (5’-CGGGCCGTGGATTCTACT-
CA-3’) και Ori-40-r και τέλος για την πέµπτη το ζεύγος
εκκινητών EcOriC-73-f (5’-CACTGCCCTGTGGATAA-
CAA-3’) και EcOriC-292-r (5’-TATACAGATCGTGC-
GATCTAC-3’). Σύµφωνα µε τη σχετική βιβλιογραφία48,
η θερµοκρασία υβριδισµού µεταβάλλεται αυξανόµενη
σε κάθε βήµα κατά 20C αρχίζοντας 60C κάτω από την
κατώτερη Τm των εκκινητών που χρησιµοποιούνται
µέχρι την παραγωγή µονόκλωνων προϊόντων PCR. Οι
θερµοκρασίες υβριδισµού επιλέγονται ανάλογα µε το
χρησιµοποιούµενο ζεύγος εκκινητών ως ακολούθως:
550C για την πρώτη PCR, 560C για τη δεύτερη PCR
και 570C για την τρίτη PCR.

Οι Paradis και συνεργάτες προχώρησαν στην κα-
τασκευή µιας οµάδας εκκινητών για τον πολλαπλα-
σιασµό του γονιδίου tuf, αλλά και άλλων δύο οµάδων
εκκινητών για τον πολλαπλασιασµό του γονιδίου
atpD.23 Για το πρώτο γονίδιο, γίνεται πολλαπλασια-
σµός ενός τµήµατος του µεγέθους 884bp µε το ζεύ-
γος των εκκινητών Τ1: 5’-AAYATGATIACIGGIGCIG-
CICARATGGA-3’ και T2: 5’-CCIACIGTICKICCRCCYT-
CRCG-3’. Για το γονίδιο atpD χρησιµοποιούνται δύο
ζεύγη εκκινητών. Το πρώτο ζεύγος (A1: 5’- RTIATIG-
GIGCIGTIRTIGAYGT-3’ και A2: 5’- TCRTCIGCIG-
GIACRTAIAYIGCYTG-3’) πολλαπλασιάζει ένα συγκε-
κριµένο τµήµα του γονιδίου χρησιµοποιώντας το ίδιο
µήκος βάσεων όπως το προηγούµενο (884bp), ενώ το
δεύτερο ζεύγος (A3: 5’- TIRTIGAYGTCGARTTCCCT-
CARG-3’ και A2: 5’- TCRTCIGCIGGIACRTAIAYIG-

CYTG-3’) πολλαπλασιάζει ένα τµήµα 871bp.23 Μετά
το πέρας της αντίδρασης PCR, η ανάγνωση των απο-
τελεσµάτων γίνεται µε ηλεκτροφόρηση σε γέλη αγα-
ρόζης 2% µετά από χρώση του µε βρωµιούχο εθίδιο. 

Εκτός της PCR µπορεί να γίνει και ανάλυση αλλη-
λουχίας του γενετικού υλικού (sequencing) και σύγ-
κριση της άγνωστης αλληλουχίας µε άλλες αλληλου-
χίες γνωστές από τη βάση δεδοµένων.23,48,49 Η διά-
θεση στο εµπόριο συστηµάτων για την ανάλυση του
16S rRNA έχει βοηθήσει στη διάδοση της χρήσης του
για την ταυτοποίηση βακτηρίων.47 Όταν τελειώσει η
διαδικασία αναγνώρισης της αλληλουχίας του 16S
rRNA, αυτή τοποθετείται σε µία βάση δεδοµένων η
οποία περιέχει αλληλουχίες από επιλεγµένα βακτη-
ριακά είδη. Με αυτόν τον τρόπο ταυτοποιείται το βα-
κτήριο που αποµονώθηκε. Οι πλέον γνωστές βάσεις
δεδοµένων είναι οι ακόλουθες: Ribosomal Database
Project (RDP-II), MicroSeq, Ribosomal Differentiation
of Medical Microorganisms (RIDOM) και η SmartGene
Intergrated Database Network System (SmartGene
IDNS). Οι αλληλουχίες που περιέχονται στις RIDOM
και MicroSeq προέκυψαν από την ανάλυση 16S rRNA
γονιδίων βακτηριακών στελεχών από καλλιέργειες,
ενώ οι βάσεις δεδοµένων RDP-II και SmartGene IDNS
περιέχουν αλληλουχίες από την GenBank.49-51

4. Συµπεράσµατα και προοπτικές

Η µελέτη της µέχρι σήµερα βιβλιογραφίας σχετικά µε
τις περιπτώσεις αποµόνωσης Cedecea από κλινικά
δείγµατα οδηγεί στα παρακάτω συµπεράσµατα:
• τα είδη Cedecea είναι µάλλον ευκαιριακά παθο-

γόνα αφού οι περισσότεροι ασθενείς µε λοίµωξη
από τα συγκεκριµένα βακτήρια ήταν ανοσοκατε-
σταλµένοι είτε λόγω προχωρηµένης ηλικίας είτε
λόγω κάποιας υποκείµενης νόσου (π.χ. ΣΕΛ, λευ-
χαιµία, κακοήθης νεοπλασία),

• πρόκειται για µικρόβια διαδεδοµένα στο περιβάλ-
λον, αφού οι περισσότερες των λοιµώξεων προέρ-
χονταν από την κοινότητα, ενώ λιγότερες ήταν
αυτές που σχετίζονταν µε νοσηλεία σε νοσοκο-
µείο, ενώ παράλληλα έχουν αποµονωθεί και από
περιβαλλοντικά δείγµατα,

• µάλλον δεν προκαλούν ιδιαίτερα σοβαρή λοίµωξη
αφού η έκβαση στο σύνολο των περιπτώσεων ήταν
καλή, παρά τη βεβαρηµένη υποκείµενη κατάσταση
των ασθενών

• τα είδη Cedecea είναι ικανά, όπως εξάλλου και
άλλα Εντεροβακτηριακά, να δέχονται και να φιλο-
ξενούν ποικίλα γονίδια αντοχής. Κάποια από τα
αποµονωθέντα στελέχη παρουσίαζαν αντοχή σε
πολλές τάξεις αντιβιοτικών. Εποµένως, πρέπει να
γίνεται έλεγχος ευαισθησίας κάθε φορά που απο-
µονώνεται ένα τέτοιο στέλεχος και, ανάλογα του
αποτελέσµατος, να προσαρµόζεται η θεραπεία.
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Η σύγχρονη ταυτοποίηση των Εντεροβακτηριακών
και η σταθερή αύξηση του αριθµού των δοκιµασιών
στην Κλινική Μικροβιολογία εγείρουν τα ακόλουθα
δύο ερωτήµατα: «Πόσο µακριά πρέπει να οδηγηθεί η
ταυτοποίηση των µικροοργανισµών που αποµονώ-
νονται στις καλλιέργειες;» και «Πώς πρέπει να ανα-
φέρονται τα αποτελέσµατα των καλλιεργειών στον
κλινικό γιατρό;» 

Η απάντηση στην πρώτη ερώτηση φαίνεται εύ-
κολη. Τα περισσότερα µικροβιολογικά εργαστήρια
χρησιµοποιούν πλέον εµπορικά και αυτοµατοποι-
ηµένα συστήµατα τα οποία διαθέτουν έναν προκαθο-
ρισµένο αριθµό ταυτοποιητικών δοκιµασιών. Μετά
την ολοκλήρωση των δοκιµασιών αυτών, το αποτέλε-
σµα θα αναζητηθεί σε µία βάση δεδοµένων, όπου και
θα προκύψει το όνοµα του µικροοργανισµού που ανα-

ζητείται. Οι βάσεις δεδοµένων εµπλουτίζονται συνε-
χώς, καθώς εµφανίζονται νέα δεδοµένα προερχόµενα
από νέα, σπάνια Εντεροβακτηριακά. Τα αυτοµατο-
ποιηµένα συστήµατα ταυτοποίησης βακτηρίων που
διατίθενται στο εµπόριο αποτελούν τη συνηθέστερη
χρησιµοποιούµενη µέθοδο. Σε αυτό συµβάλλει ου-
σιαστικά η ταχύτητα, η αξιοπιστία και η αποτελεσµα-
τικότητά των συστηµάτων αυτών. Όµως σε αντίθεση
µε την αναφορά ανεύρεσης E. coli ή S. typhi σε ένα
κλινικό δείγµα ασθενούς, των οποίων η κλινική σηµα-
σία είναι προφανής, η αναφορά ανεύρεσης π.χ. C.
davisae σε κλινικό δείγµα παρουσιάζει λιγότερο εν-
διαφέρον στον κλινικό γιατρό που θα λάβει την απάν-
τηση. Έτσι, είναι επιθυµητή η επεξήγηση του ευρήµατος
ως σχόλιο ή παρατήρηση στην απάντηση.10,52
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Bacterial members belonging to the family of Enterobacteriaceae continue to play an important role as
causes of health care-associated infections. Several new members of the family Enterobacteriaceae,
such as Cedecea, have been described over the past 30 years; however, most of these members con-
stitute rare causes of human infections. Cedecea strains may be found in aqueous environment, agri-
cultural dust, soil, plants, and also in animals, ranging from insects to humans. Most of them are
inhabitants of the intestinal tract and therefore their presence in the environment reflect fecal excretion
by animals and humans. However, the natural habitat of Cedecea remains unknown. Cedecea spp.
constitutes a rare pathogen with rising importance. A significant majority of Cedecea strains have been
isolated from clinical specimens, mostly from blood in patients with bacteraemia and septicaemia
(Cedecea davisae, C. neteri and C. lapagei), from sputum, BAL specimens and lung tissue, from gall
bladder (C. davisae), hand wounds, burn wounds (C. lapagei), cutaneous ulcer, eye swabs (C.
davisae), stool, urine, throat cultures, from peritoneal fluid (C. neteri and C. lapagei), from scrotal ab-
scess (C. davisae) and from venous catheters. Because of their inherent resistance to some antibi-
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otics, the clinical response could be unpredictable making management of Cedecea infection in im-
munocompromised patients challenging. The purpose of the present review is to present new epi-
demiological, diagnostic and clinical data regarding Cedecea, a relatively new member of the family
of Enterobacteriaceae. Nowadays, the isolation of Cedecea species from clinical specimens in hospi-
tals has been more and more frequent, so that their role in human disease as well as their ecologic
niches must be better defined.

Key words
Cedecea, human infections, identification

Βιβλιογραφία
1. Chastre J, Fagon JY. Ventilator-associated pneumonia. Am J

Respir Crit Care Med 2002; 165: 867-903
2. Velasco E, Byington R, Martins CS, Schirmer M, Dias LC,

Gonçalves VM. Bloodstream infection surveillance in a cancer cen-
tre: a prospective look at clinical microbiology aspects. Clin Mi-
crobiol Infect 2004; 10: 542-549

3. Stone ND, O'Hara CM, Williams PP, McGowan JE Jr, Tenover
FC. Comparison of disk diffusion, VITEK 2, and broth microdilu-
tion antimicrobial susceptibility test results for unusual species of
Enterobacteriaceae, J Clin Microbiol 2007; 45:340-346

4. Farmer JJ III, Boatwright K, Janda MJ. Enterobacteriaceae: in-
troduction and identification. In: Murray PR, Baron EJ, Jorgensen
JH, Landry ML, Pfaller MA (eds) Manual of Clinical Microbiol-
ogy. 9th ed. ASM Press Washington, DC. 2006:649-669.

5. Grimont PAD, Grimont F, Farmer JJ III, Asbury MA. Cedecea
davisae gen nov, sp nov and Cedecea lapagei sp  nov, new Enter-
obacteriaceae from clinical specimens. Int J System Bacteriol 1981,
31:317-326.

6. Farmer JJ 3rd, Sheth NK, Hudzinski JA, Rose HD, Asbury MF.
Bacteremia due to Cedecea neteri sp nov. J Clin Microbiol 1982;
16:775-778

7. Hansen MW, Glupczynski GY. Isolation of an unusual Cedecea
species from a cutaneous ulcer. Eur J Clin Microbiol 1984; 3:152-
153 

8. Winn W et al. Koneman’s color atlas and textbook of diagnostic
microbiology. 6th ed. Lippincott Williams & Wilkins. Baltimore.
2006:211

9. Janda JM. New members of the family Enterobacteriaceae. Ιn:
Dworkin M, Falkow S, Rosenberg E, Schleifer K-H, Stackebrandt
E (eds.) Prokaryotes, A handbook on the biology of bacteria, Pro-
teobacteria: gamma subclass. 3rd ed. Springer Science and Busi-
ness Media. LLC Singapore.2006:5-40.

10. Farmer JJ III, Davis BR, Hickman-Brenner FW, McWhorter A,
Huntley-Carter GP, Asbury MA et al. Biochemical identification
of new species and biogroups of Enterobacteriaceae isolated from
clinical specimens. J Clin Microbiol 1985; 21, 46-76.

11. Abbott SL. Klebsiella Enterobacter Citrobacter Serratia Ple-
siomonas and other Enterobacteriaceae. In: Murray PR, Baron EJ,
Jorgensen JH, Landry ML, Pfaller MA (eds) Manual of Clinical
Microbiology. 9th ed. ASM Press Washington, DC. 2006: 698-715.

12. Bouvet OMM. Grimont PAD. Extracellular oxidation of D-Glu-
cose by some members of the Enterobacteriaceae. Ann Int Pas-
teur Microbiol 1988; 130:59-77

13. Langsrud S. Møretrø T. Sundheim G. Characterization of Serra-
tia marcescens surviving in disinfecting footbaths. J Appl Micro-
biol 2003; 95:186. 

14. Sundheim G. Sletten A. Dainty RH. Identification of pseudomon-
ads from fresh and chill-stored chicken carcasses. Int J Food Mi-
crobiol 1998; 39: 185-195. 

15. Ahmad S. Weisburg WG. Jensen RA. Evolution of aromatic
amino acid biosynthesis and application to the fine-tuned phylo-
genetic positioning of enteric bacteria, J Bacteriol 1990; 172:1051-
1061.

16. Gallois A. Grimont PAD. Pyrazines responsible for the potato-like
odor produced by some Serratia and Cedecea strains. Appl Envi-
ron Microbiol 1985; 50: 1048-1051.

17. Maga JA. Pyrazines in food: an update. Crit Rev Food Sci Nutr.
1982; 20:1-48

18. Chester B. Moskowitz LB. Rapid catalase supplemental test for
identification of members of the family Enterobacteriaceae. J Clin
Microbiol 1987; 25:439-441.

19. Perkins S R. Beckett TA. Bump CM. Cedecea davisae bacteremia.
J Clin Microbiol 1986; 24:675-676.

20. Dalamaga M, Karmaniolas K, Arsenis G, Pantelaki M,
Daskalopoulou K, Papadavid E, Migdalis I. Cedecea lapagei bac-
teremia following cement-related chemical burn injury. Burns
2008; 34:1205-1207

21. Dalamaga M, Pantelaki M, Karmaniolas K, Matekovits A,
Daskalopoulou K Leg ulcer and bacteremia due to Cedecea
davisae. Eur J Dermatol 2008; 18:17-18

22. Pande BN, Krysinska-Traczyk E, Prazmo Z, Skorska C, Sitkowska
J, Dutkiewicz J. Occupational biohazards in agricultural dusts from
India. Ann Agric Environ Med 2000; 7:133-139.

23. Paradis S, Boissinot M, Paquette N, Bélanger SD, Martel EA,
Boudreau DK, et al. Phylogeny of the Enterobacteriaceae based
on genes encoding elongation factor Tu and F-ATPase β-subunit.
Int J Syst Evol Microbiol 2005; 55:2013-2025.

24. Aguilera A, Pascual J, Loza E, Lopez J, Garcia G, Liaño F, et al.
Bacteraemia with Cedecea neteri in patient with systemic lupus
erythematosus. Postgrad Med 1995; 71:179-180

25. Akinosoglou K, Perperis A, Siagris D, Goutou P, Spiliopoulou I,
Gogos CA, Marangos M. Bacteraemia due to Cedecea davisae in
a patient with sigmoid colon cancer: a case report and brief review
of the literature. Diagn Microbiol Infect Dis. 2012;74:303-306.

26. Peretz A, Simsolo C, Farber E, Roth A, Brodsky D, Nakhoul F. A
rare bacteremia caused by Cedecea davisae in patient with chronic



renal disease. Am J Case Rep 2013; 14: 216-218
27. Yetkin G, Ay S, Kayabaş U, Gedik E, Güçlüer N, Calişkan A. A

pneumonia case caused by Cedecea lapagei. Mikrobiyo Bul 2008;
42: 681-684.

28. Ismaael TG, Zamora EM, Khasawneh FA Cedecea davisae’ s role
in a polymicrobial lung Infection in a cystic fibrosis patient. Case
Rep Infect Dis 2012;2012:176864

29. Salazar G, Almeida A, Gómez M. Infección de herida traumática
por Cedecea lapagei. Comunicación de un caso y revisión de la lit-
erature (Cedecea lapagei traumatic wound infection. Case report
and literature review). Rev Chilena Infectol 2013; 30: 86-89.

30. Berkowitz FE. Metchock B. Third-generation cephalosporin-re-
sistant Gram-negative bacilli in the feces of hospitalized children.
Pediatr Infect Dis J 1995; 14:97-99.

31. Davis O. Wall BM. “Broom straw peritonitis” secondary to Cede-
cea lapagei in a liver transplant recipient. Perit Dial Int 2006;
26:512-513.

32. Aňón MT, Ruiz-Velasco LM, Borrajo E, Giner C, Sendino M,
Cantón R. Escherichia vulneris infection. Report of 2 cases. En-
ferm Infecc Microbiol Clin 1993;11:559-561.

33. Bae BH, Sureka SB. Cedecea davisae isolated from scrotal abscess.
J Urol 1983;130:148-149.

34. Musgrove MT,  Northcutt JK, Jones DR, Cox NA, Harrison MA.
Enterobacteriaceae and related organisms isolated from shell eggs
collected during commercial processing. Poult Sci 2008; 87:1211-
1218.

35. Brenner DJ. et al. Attempts to classify Herbicola group-Enter-
obacter agglomerans strains by deoxyribonucleic acid hybridiza-
tion and phenotypic tests. Int J Syst Bacteriol 1984;34:45-55.

36. Antunes MM. Antunes AA. Campos-Takaki, GM. Incidence and
resistance profile of Cedecea sp isolated from hospital. PowerPoint
Presentation in the Internet. 2007 (www.formatex.org/biomi-
croworld2007/virtual/ppt/865.ppt). 

37. Mawardi H, Pavlakis M, Mandelbrot D, Woo SB. Sirolimus oral
ulcer with Cedecea davisae superinfection. Transpl Infect Dis 2010;
12:446-450. 

38. Abate G, Qureshi S, Mazumder SA. Cedecea davisae bacteremia
in a neutropenic patient with acute myeloid leukemia. J Infect
2011; 63:83-85.

39. Mangum ME, Radisch D. Cedecea species: unusual clinical iso-
late. Clin Microbiol Newsl 1982; 4:117-119.

40. Bae BHC. Sureka SB. Ajamy JA. Enteric group 15 (Enterobacte-
riaceae) associated with pneumonia. J Clin Microbiol 1981; 14:596-
597.

41. Kateete DP, Kabugo U, Baluku H, Nyakarahuka L, Kyobe S, Okee
M, et al. Prevalence and antimicrobial susceptibility patterns of
bacteria from milkmen and cows with clinical mastitis in and
around Kampala, Uganda. PLOS One, 2013;8:e63413

42. Janda JM. Abbott SL. The Enterobacteria. 2nd ed. ASM Press.
Washington DC. 2006:357-376.

43. Livermore DM. β-Lactamases in laboratory and clinical resistance.
Clin Microbiol Rev 1995;8:557-584

44. Arya SC. Evaluation of BBL CHROMagar and CPS ID2 media
for detection and presumptive identification of urinary tract
pathogens. J Clin Microbiol 1998; 36:1464

45. Weile J. Knabbe C. Current applications and future trends of mo-
lecular diagnostics in clinical bacteriology. Anal Bioanal Chem
2009; 394:731-742.

46. Patel JB. 16S rRNA gene sequencing for bacterial pathogen iden-
tification in the clinical laboratory. Molec Diagn 2001;6:313-321.

47. Roggenkamp A. Phylogenetic analysis of enteric species of the
family Enterobacteriaceae using the oriC-locus. Syst Appl Micro-
biolb 2007;30:180-188

48. Woo PCY, Lau SK, Teng JL, Tse H, Yuen KY. Then and now: use
of 16S rDNA gene sequencing for bacterial identification and dis-
covery of novel bacteria in clinical microbiology laboratories. Clin
Microbiol Infect 2008; 14:908-934.

49. Cilia V. Lafay B. Christen R. Sequence heterogeneities among 16S
ribosomal RNA sequences and their effect on phylogenetic analy-
ses at the species level. Mol Biol Evol 1996; 13:451-461

50. Fukushima M. Kakinuma K. Kawaguchi R. Phylogenetic analysis
of Salmonella, Shigella and Escherichia coli strains on the basis of
the gyrB gene sequence. J Clin Microbiol 2002; 40:2779–2785.

51. Dalamaga M, Vrioni G. Cedecea. In: Dongyou Liu Molecular De-
tection of human bacterial pathogens. (ed). Taylor and Francis edi-
tions Taylor and Francis Group editions, 2011, chapter 71, pp
815-823

Μ. ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑ, Γ.Π. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΒΡΥΩΝΗ, Α. ΤΣΑΚΡΗΣ

28

VOL. 59 • ΙSSUE 1, January - March 2014



ΤΟΜΟΣ 59 • ΤΕΥΧΟΣ 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2014

ΣΣυυννήήθθεειιςς  ιιοογγεεννεείίςς  λλοοιιµµώώξξεειιςς  ττοουυ  σσττόόµµααττοοςς

Β. Καραθανάση1, Μ. Μπουραζάνη1, Χ. Ορφανού1, Σ. Τιτσινίδης1, Κ. Τόσιος2, Ν. Σπανάκης1, Γ. Βρυώνη1

1Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών
2Εργαστήριο Στοµατολογίας, Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών

Περίληψη

Η στοµατική κοιλότητα ως ανοιχτή πύλη του οργανισµού αποτελεί προσφιλές πεδίο εγκατάστασης
λοιµώξεων ποικίλης αιτιολογίας. Ειδικότερα, οι ιογενείς λοιµώξεις προσβάλλουν συχνά το στοµα-
τικό βλεννογόνο είτε ως µέρος συστηµατικής λοίµωξης είτε εντοπισµένα. Οι συχνότερες ιογενείς
λοιµώξεις του στόµατος αφορούν στους ερπητοϊούς, τους εντεροϊούς και τους ιούς του ανθρωπί-
νου θηλώµατος. Μεταξύ των ερπητοϊών ο ιός του απλού έρπητα τύπου 1 (HSV-1), o ιός της ανεµο-
βλογιάς-ζωστήρα (VZV) και ο Epstein-Barr (EBV) προσβάλλουν συχνότερα τη στοµατική κοιλότητα.
Ο HSV-1 και ο VZV εµφανίζονται κυρίως µε τη µορφή φυσαλίδων που ρήγνυνται και καταλείπουν
επώδυνες διαβρώσεις.  Ο EBV στα πλαίσια λοιµώδους µονοπυρήνωσης µπορεί να προκαλέσει φα-
ρυγγοαµυγδαλίτιδα, περιαµυγδαλικά αποστήµατα, ελκονεκρωτική ουλίτιδα και άτυπες εξελκώσεις
ή πετέχειες της υπερώας ενώ παράλληλα αποτελεί το αίτιο της τριχωτής λευκοπλακίας, µιας ανώ-
δυνης λευκωπής αλλοίωσης των πλάγιων χειλέων της γλώσσας η οποία αποτελεί παθογνωµονικό
εύρηµα της HIV λοίµωξης. Από τους εντεροϊούς συνηθέστερα οι ιοί coxsackie είναι εκείνοι που προ-
σβάλλουν το στόµα προκαλώντας την ερπητική κυνάγχη και τη νόσο στόµατος-χεριών-ποδιών που
συνίσταται στην ταυτόχρονη εµφάνιση του χαρακτηριστικού κηλιδο-βλατιδο-φυσαλιδώδους εξαν-
θήµατος στα εν λόγω µέρη του σώµατος. Τέλος, η λοίµωξη του στόµατος από τους ιούς HPV γίνε-
ται κυρίως µέσω της σεξουαλικής επαφής και οδηγεί στην ανάπτυξη είτε καλοήθων ογκόµορφων
βλαβών (θηλώµατα, κονδυλώµατα) είτε του ακανθοκυτταρικού καρκίνου του στόµατος ανάλογα µε
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Εισαγωγή

Το στόµα αποτελεί µία από τις κυριότερες ανοιχτές
πύλες του οργανισµού που επιτελεί πολυάριθµες και
ποικίλες λειτουργίες µε αποτέλεσµα να συνιστά
σύνηθες προσφιλές πεδίο ανάπτυξης λοιµώξεων. Οι
λοιµώξεις του στόµατος µπορεί να προκαλούνται από
βακτήρια, ιούς, µύκητες και παράσιτα. Οι ιογενείς
λοιµώξεις αποτελούν ένα σηµαντικό µέρος της
παθολογίας του στόµατος, συνήθως είναι µεταδο-
τικές και ενίοτε µπορούν να παρέχουν πληροφόρηση
σχετικά µε την αµυντική κατάσταση του ασθενούς ή
την παρουσία υποκείµενου νοσήµατος (π.χ. κακοή-
θεια, AIDS).

1. Ερπητοιοί

Ο όρος ερπητοϊός προέρχεται από την ελληνική λέξη
«έρπω» που αναφέρεται σε αυτόν που µετακινείται
«σερνόµενος»1 και κατ’ επέκταση σε εκείνον που µε-
τακινείται αργά και µε κόπο. Οι ερπητοϊοί που προ-
σβάλλουν τον άνθρωπο (Human Herpes Viruses-HHV)
συνιστούν µία οκταµελή οικογένεια στην οποία περι-
λαµβάνονται οι ιοί του απλού έρπητα τύπου 1 και 2
(Herpes Simplex Virus-1,-2, HSV-1,-2), ο ιός της ανε-
µευλογιάς–ζωστήρα (Varicella-Zoster Virus, VZV/HHV-
3), ο ιός Epstein-Barr (EBV/HHV-4), ο κυτταροµεγα-
λοϊός (Cytomegalovirus-CMV/HHV-5) και οι ανθρώπι-
νοι ερπητοϊοί HHV-6,-7 και -82,3,4. Από το σύνολο των
ανθρώπινων ερπητοϊών οι HSV-1, VZV και EBV προ-
καλούν συνηθέστερα στοµατικές λοιµώξεις µε ιδιαί-
τερο κλινικό ενδιαφέρον.

11..11..  ΙΙόόςς  ττοουυ  ααππλλοούύ  έέρρππηητταα  --  11  
((HHeerrppeess  SSiimmpplleexx  VViirruuss  --11,,  HHSSVV--11))

Ο HSV-1 είναι ένας DNA ιός που µεταδίδεται κυρίως
µε το σάλιο ή µέσω ενεργών στοµατικών και περι-

στοµατικών βλαβών και µπορεί να προκαλέσει την
πρωτοπαθή και δευτεροπαθή ερπητική λοίµωξη του
στόµατος, γνωστή ως ερπητική ουλοστοµατίτιδα5,6,7.
Σπανιότερα, µπορεί να ενοφθαλµιστεί στη στοµατική
κοιλότητα ο HSV-2 µέσω στοµατογεννητικής επαφής
προκαλώντας ανάλογες βλάβες µε τον HSV-17.

Η πρωτοπαθής λοίµωξη από τον HSV-1 παρατη-
ρείται συνηθέστερα στην παιδική ηλικία και η κλινική
της εκδήλωση είναι είτε θορυβώδης είτε ήπια8. Στην
πρωτοπαθή ερπητική ουλοστοµατίτιδα το άτοµο εµ-
φανίζει πολλαπλές φυσαλίδες σε διάφορες θέσεις
του στοµατικού βλεννογόνου, όπως η ραχιαία επιφά-
νεια της γλώσσας, η υπερώα, τα ούλα και ο χειλικός
βλεννογόνος. Οι φυσαλίδες γρήγορα ρήγνυνται κα-
ταλείποντας επώδυνες διαβρωτικο-ελκωτικές βλάβες,
οι οποίες µε την πάροδο του χρόνου καλύπτονται από
κιτρινωπή ψευδοµεµβράνη, ενίοτε αιµορραγική7,8,9

(Eικόνα 1). Ο ασθενής εµφανίζει επίσης πυρετική κί-
νηση (38-38.5οC), λεµφαδενίτιδα, δυσκαταποσία, δυ-
σφαγία, κακουχία και αδυναµία7. Τις πρώτες ηµέρες
της λοίµωξης ενδέχεται ο αναφερόµενος πόνος και
ερεθισµός από την περιοχή της µαλθακής υπερώας
σε συνδυασµό µε την πυρετική κίνηση να εκληφθούν
εσφαλµένα ως φαυρρυγοαµυγδαλίτιδα µε αποτέλε-
σµα τη µη σωστή θεραπευτική αντιµετώπιση του
ασθενούς7,9. Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία όταν ο
ασθενής είναι µικρής ηλικίας, καθώς τα παιδιά µε
πρωτοπαθή HSV-1 λοίµωξη λόγω των εξαιρετικά επώ-
δυνων στοµατικών βλαβών παρουσιάζουν έντονη δυ-
σκατοποσία µε συνεπακούλουθο κίνδυνο ανάπτυξης
αφυδάτωσης8.

Συνήθως, ο ιός αυτοπεριορίζεται µετά από 2 εβδο-
µάδες περίπου και στη συνέχεια παραµένει σε λαν-
θάνουσα κατάσταση στα γάγγλια του τρίδυµου
νεύρου. Η αναζωπύρωση του HSV-1 συνιστά τη δευ-
τεροπαθή ερπητική ουλοστοµατίτιδα, η οποία παρα-
τηρείται όταν µειωθεί η αµυντική κατάσταση του
ατόµου π.χ. στρες, έκθεση σε ακραίες θερµοκρασίες,
κακή διατροφή, κάπνισµα, προηγηθείσα οδοντιατρική
θεραπεία, έµµηνος ρύση, αλλεργία, τραύµα, εγκυµο-
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το στέλεχος που εµπλέκεται στη λοίµωξη. Η διάγνωση της ιογενούς στοµατικής λοίµωξης τίθεται
βάσει του λεπτοµερούς ιστορικού, της κλινικής εξέτασης και των ενδεδειγµένων εργαστηριακών
εξετάσεων. Η γνώση των συνηθέστερων στοµατικών ιογενών λοιµώξεων είναι απαραίτητη καθώς
µπορεί να αποτελούν το πρώτο κλινικό σηµείο εκδήλωσης  συστηµατικής νόσου. Συνεπώς, η ορθή
και έγκαιρη διάγνωση της ιογενούς στοµατικής λοίµωξης συµβάλλει στην επιτυχέστερη θεραπευ-
τική αντιµετώπιση του ασθενούς καθώς και στη βελτίωση της πρόγνωσης και της ποιότητας της
ζωής του.
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σύνη ή ασθενείς µε υποκείµενα συστηµατικά νοσή-
µατα όπως AIDS και καρκίνο6,7,10,11. 

Η δευτεροπαθής ερπητική ουλοστοµατίτιδα εκδη-
λώνεται συνηθέστερα µε τη µορφή του επιχείλιου  έρ-
πητα και σπανιότερα µε ενδοστοµατική προσβολή.
Στην περίπτωση του επιχείλιου έρπητα το άτοµο αρ-
χικά αναφέρει αίσθηµα κνησµού το οποίο ακολουθεί-
ται από ήπια ερυθρότητα στο ερυθρό κράσπεδο των
χειλέων και µετά από 2 ηµέρες περίπου εµφανίζεται η
χαρακτηριστική φυσαλίδα του ερπητοϊού, η οποία ρή-
γνυται και καταλείπει επώδυνη ελκωτική βλάβη καλυ-
πτόµενη από εφελκίδα. Σε ανοσοεπαρκή άτοµα η
βλάβη αυτοϊάται σε 7-10 ηµέρες, ενώ σε ανοσοκατε-
σταλµένους (π.χ. ογκολογικοί ασθενείς, µεταµοσχευ-
µένοι, οροθετικοί, ασθενείς µε αρρύθµιστο σακχαρώ-
δη διαβήτη) παρατηρούνται εκτεταµένες βλάβες των
χειλέων µε αυξηµένη τάση υποτροπής12,13. 

Στη δευτεροπαθή λοίµωξη από HSV-1 µε ενδο-
στοµατική εντόπιση παρατηρούνται πολλαπλές µι-
κρές φυσαλίδες, οι οποίες ρήγνυνται καταλείποντας
χαρακτηριστικές συρρέουσες εξελκώσεις µε δενδρι-
τικά ανώµαλα όρια6,12. Η συχνότερη εντόπιση των
βλαβών είναι απέναντι από τη µύλη του δεύτερου
γοµφίου της άνω γνάθου7,12 (Εικόνα 2). Αξίζει να ση-
µειωθεί ότι ο HSV-1 ως επιθηλιοτρόπος ιός προ-
σβάλλει το επιθήλιο του στόµατος στη µεν πρωτο-
παθή λοίµωξη γενικευµένα, σε κερατινοποιηµένο και
µη κερατινοποιηµένο επιθήλιο, ενώ στη δευτεροπαθή
λοίµωξη προκαλεί διαβρωτικοελκωτικές βλάβες κυ-
ρίως σε κερατινοποιηµένο επιθήλιο όπως σκληρά
υπερώα, ούλα και ραχιαία επιφάνεια της γλώσσας.

Η διάγνωση της πρωτοπαθούς ερπητικής λοίµω-

ξης του στόµατος τίθεται συνήθως κλινικά βάσει του
ιστορικού και των χαρακτηριστικών φυσαλιδωδών
βλαβών που αναπτύσσονται στο στοµατικό βλεννο-
γόνο. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο µπορεί να
διενεργηθεί διαγνωστικός εργαστηριακός έλεγχος.
Συχνότερα πραγµατοποιείται η λήψη κυτταρολογικού
επιχρίσµατος από την περιοχή των στοµατολογικών
βλαβών µόνη της ή σε συνδυασµό µε βιοψία. Σε
αυτήν την περίπτωση παρατηρούνται τα χαρακτηρι-
στικά επιθηλιακά κύτταρα που έχουν προσβληθεί από
τον ιό και εµφανίζουν ευµεγέθη πυρήνα (κοιλοκύτ-
ταρα) σε συνδυασµό µε ενδοεπιθηλιακή ανάπτυξη
φυσαλίδας και ακανθόλυση7. 

Στο υλικό του επιχρίσµατος ή στο δείγµα της ιστι-
κής βιοψίας µπορεί να εφαρµοστεί άµεσος ανοσο-
φθορισµός, ενώ άλλες διαγνωστικές προσεγγίσεις
περιλαµβάνουν µοριακές µεθόδους όπως την PCR
(polymerase chain reaction) και ορολογικές τεχνικές.
Μολονότι είναι θεωρητικά εφικτή η αποµόνωση του
ιού από ιστική καλλιέργεια αυτό δεν εφαρµόζεται
στην πράξη καθώς προαπαιτείται η λήψη υλικού από
ακέραιη φυσαλίδα κάτι που σπάνια παρατηρείται στο
ενδοστοµατικό περιβάλλον5,14.

Θεραπευτικά, στη συµπτωµατική πρωτοπαθή λοί-
µωξη από HSV-1 χορηγούνται συνήθως αντιικά
σκευάσµατα ακυκλοβίρης ή βαλακυκλοβίρης p.o. σε
ηµερήσια δόση 1 gr για ενήλικα ανοσοεπαρκή άτοµα
και για διάρκεια 5 ηµερών, ενώ για ανοσοκατεσταλ-
µένους ασθενείς (π.χ. οροθετικοί, µεταµοσχευµένοι,
ογκολογικοί ασθενείς) απαιτείται συνήθως διπλασια-
σµός της δόσης και της διάρκειας θεραπείας7,8,15. 

Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η έγκαιρη και ορθή διά-

Ει κό να 1. Πρωτοπαθής λοίµωξη από τον HSV-1 σε γυναίκα ηλικίας
21 ετών. Παρατηρούνται συρρέουσες ελκώσεις µε ανώ-
µαλα, δενδριτικά όρια στο βλεννογόνο του κάτω χείλους
και στα προσπεφυκότα ούλα της κάτω γνάθου. Αντίστοι-
χες ελκωτικές βλάβες αναπτύχθηκαν στο ερυθρό κρά-
σπεδο των χειλέων οι οποίες καλύπτονται από αιµορρα-
γικές εφελκίδες.

Ει κό να 2. Γυναίκα ηλικίας 68 ετών επανήλθε µε δευτεροπαθή ενδο-
στοµατική λοίµωξη από τον HSV-1 2 ηµέρες µετά από
εργώδη οδοντική εξαγωγή του 17. Παρατηρούνται µικρές
συρρέουσες διαβρωτικοελκωτικές βλάβες στη σκληρά
υπερώα αντίστοιχα µε τη θέση του 17.



γνωση της ερπητικής λοίµωξης σε µικρά παιδιά ώστε
να επέλθει συµπτωµατική ανακούφιση, να αρθεί η δυ-
σκαταποσία και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος αφυ-
δάτωσης του παιδιού8. Η αγωγή στοχεύει στην ανα-
κούφιση των συµπτωµάτων και στη µείωση της διάρ-
κειας των βλαβών.

Στη δευτεροπαθή λοίµωξη του στόµατος συνήθως
δεν απαιτείται κάποια θεραπευτική παρέµβαση σε
ανοσοεπαρκή άτοµα, ενώ η τοπική εφαρµογή ιοστα-
τικής γέλης (π.χ. ακυκλοβίρης) µπορεί να βραχύνει
τον κύκλο του ιού µόνο αν εφαρµοστεί στην πρώιµη
φάση του κνησµού, πριν την εµφάνιση ορατών βλα-
βών15,16.

Βασική οδηγία παραµένει η διατήρηση καλής στο-
µατικής υγιεινής και η αντικατάσταση της οδοντό-
βουρτσας µετά την αποδροµή της ερπητικής λοίµω-
ξης, καθώς και η πλήρης αποφυγή επαφής των στο-
µατικών βλαβών µε γυµνά δάχτυλα τα οποία µπορεί
ασυναίσθητα να αγγίξουν µετά τους οφθαλµούς. Σε
αυτήν την περίπτωση υπάρχει η πιθανότητα ανάπτυ-
ξης ερπητικής παρονυχίας ή ερπητικής ενοφθαλµίτι-
δας, η οποία σε ακραίες καταστάσεις µπορεί να
καταλήξει σε τύφλωση7,15. 

11..22..  ΙΙόόςς  ααννεεµµοοββλλοογγιιάάςς  ––  ζζωωσσττήήρραα  ((VVaarriicceellllaa  ZZoosstteerr
VViirruuss--VVZZVV))

Η πρωτοπαθής λοίµωξη από τον ιό VZV πραγµατο-
ποιείται συνήθως µέσω αεροσταγονιδίων ή άµεσης
επαφής µε την περιοχή των βλαβών και συνίσταται
στην ανεµοβλογιά η οποία προσβάλλει συνηθέστερα
παιδιά. Η νόσος εκδηλώνεται µε το χαρακτηριστικό
φυσαλιδώδες ερύθηµα στο δέρµα του προσώπου και
του κορµού συνοδευόµενο από κακουχία, φαρυγγί-
τιδα και ρινίτιδα17. Οι στοµατικές και περιστοµατικές
βλάβες στην ανεµοβλογιά είναι συχνές και συνήθως
προηγούνται της ανάπτυξης του γενικευµένου εξαν-
θήµατος. Χαρακτηριστικά, αναπτύσσονται πολλαπλές
λευκωπές φυσαλιδώδεις βλάβες κυρίως στη µαλθακή
υπερώα, στο ερυθρό κράσπεδο των χειλιών και στις
παρειές οι οποίες ρήγνυνται καταλείποντας συρρέ-
ουσες εξελκώσεις που καλύπτονται από ψευδοµεµ-
βράνη, οι οποίες σε αντίθεση µε τις βλάβες που
προκαλεί ο HSV-1, είναι σχετικά ανώδυνες. Σε ήπιες
περιπτώσεις οι στοµατικές βλάβες είναι παρούσες
στο 1/3 των προσβεβληµένων ατόµων και συνίσταν-
ται σε 1-2 ελκώσεις που επουλώνονται εντός 1-3 ηµε-
ρών, ενώ σε βαρύτερες περιπτώσεις οι στοµατικές
εκδηλώσεις µπορεί να αντιστοιχούν σε πολυάριθµες
ελκωτικές βλάβες (περίπου 30) οι οποίες επιµένουν
για περίοδο 5-10 ηµερών. Στη δεύτερη περίπτωση πα-
ρατηρείται µίγµα φυσαλίδων και ελκώσεων στο στο-
µατικό βλεννογόνο18,19.

Μετά την ανάπτυξη της ανεµοβλογιάς ο ιός πα-
ραµένει σε λανθάνουσα κατάσταση στα νωτιαία γάγ-

γλια και όταν ενεργοποιηθεί ξανά προκαλείται ο ζω-
στήρας µε την εµφάνιση χαρακτηριστικών κηλιδοφυ-
σαλιδώδους εξανθήµατος κατά µήκος της περιοχής
διανοµής του προσβεβληµένου αισθητικού νεύ-
ρου. Υπολογίζεται ότι το 10-20% των ατόµων θα εκ-
δηλώσει κάποια στιγµή στη ζωή τους ζωστήρα, ενώ
το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε ηλικιωµένους και ανο-
σοκατεσταλµένους17.

Οι στοµατικές βλάβες προκαλούνται όταν προ-
σβληθεί το τρίδυµο νεύρο και µπορεί να εντοπίζονται
είτε σε στέρεα προσφυόµενο στοµατικό βλεννογόνο
είτε σε κινητό. Οι βλάβες αντιστοιχούν σε πολλαπλές
φυσαλίδες που ρήγνυνται καταλείποντας ελκώσεις
καλυπτόµενες από κιτρινωπή ψευδοµεµβράνη, οι
οποίες σταµατούν χαρακτηριστικά στη µέση γραµµή
του στόµατος. Αντίστοιχες φυσαλιδοελκωτικές βλά-
βες µπορεί να αναπτυχθούν στο σύστοιχο τµήµα του
δέρµατος του προσώπου7,20. Επίσης, έχει καταγραφεί
η πιθανότητα πρόκλησης σηµαντικής οστικής νέκρω-
σης των γνάθων και απώλειας δοντιών οφειλόµενης
σε προσβολή από τον έρπητα ζωστήρα21.

Η διάγνωση της λοίµωξης από τον ιό της ανεµο-
βλογιάς–ζωστήρα είναι συνήθως κλινική καθώς ο
ασθενής αναφέρει έκθεση στον ιό (µέσω επαφής µε
άτοµο που νοσούσε) περίπου 3 βδοµάδες πριν ο ίδιος
αναπτύξει το χαρακτηριστικό κηλιδοβλατιδώδες εξάν-
θηµα. Αν κριθεί απαραίτητη η εργαστηριακή επιβε-
βαίωση µπορεί να αποµονωθεί ο ιός από κυτταροκαλ-
λιέργεια προερχόµενη από υγρό ακέραιης φυσαλί-
δας. Στην περίπτωση αυτή παρατηρούνται χαρακτη-
ριστικές αλλοιώσεις των προσβεβληµένων κυττάρων
παρόµοιες µε αυτές που ανευρίσκονται στη λοίµωξη
από τον ιό του απλού έρπητα. Επίσης, µπορεί να
εφαρµοστούν ορολογικές και µοριακές µέθοδοι (άµε-
σος ανοσοφθορισµός, PCR)7.

Θεραπευτικά δεν προτείνεται η χορήγηση κάποιου
αντιικού σκευάσµατος  σε ανοσοεπαρκή παιδιά που
εµφανίζουν ανεµοβλογιά, εκτός από υποστηρικτική
αγωγή όπως αντιπυρετικά. Όµως, σε περίπτωση που
προσβληθεί µεγαλύτερο ή ανοσοκατεσταλµένο άτο-
µο από ανεµοβλογιά ή ζωστήρα τότε ενδείκνυται η
χορήγηση αντιικών σκευασµάτων (π.χ. ακυκλοβίρη,
βαλακυκλοβίρη, φαµσικλοβίρη) σε δόση προσαρµο-
σµένη στη βαρύτητα της νόσου, στην ηλικία και στο
ιατρικό ιστορικό του ασθενούς22,23. Ειδικά στην περί-
πτωση του ζωστήρα προτείνεται η άµεση έναρξη της
αντιικής αγωγής, αν είναι εφικτό εντός 2-3 ηµερών
προκειµένου να επιταχυνθεί η επούλωση των στοµα-
τικών βλαβών και να περιοριστεί το άλγος. Παράλ-
ληλα για την αντιµετώπιση της µεθερπητικής νευραλ-
γίας έχει προταθεί πλήθος φαρµάκων εκτός από τα
συνήθη αναλγητικά όπως επιφανειακά αναισθητικά,
αντικαταθλιπτικά, αντιεπιληπτικά και κορτικοστερο-
ειδή, η αποτελεσµατικότητα των οποίων προκύπτει να
είναι εξατοµικευµένη23,24.
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11..33..ΙΙόόςς  EEppsstteeiinn--BBaarrrr  ((EEppsstteeiinn  BBaarrrr  VViirruuss--EEBBVV))

Ο ιός Epstein-Barr αναπτύσσει συνήθεις στοµατικές
εκδηλώσεις κυρίως στα πλαίσια πρόκλησης της λοι-
µώδους µονοπυρήνωσης, ενώ παράλληλα συνιστά
αίτιο ανάπτυξης της τριχωτής λευκοπλακίας του στό-
µατος, µιας στοµατικής αλλοίωσης µε ιδιαίτερο κλι-
νικό ενδιαφέρον25,26,27. 

Η βαρύτητα και το φάσµα των κλινικών εκδηλώ-
σεων της λοιµώδους µονοπυρήνωσης ποικίλουν κυ-
ρίως βάσει της ηλικίας του ατόµου. Γενικά, αναφέρε-
ται πυρετός, λεµφαδενοπάθεια, ηπατοσπληνοµεγα-
λία, φαρυγγίτιδα, αδυναµία και ανορεξία28. Ενδοστο-
µατικά, παρατηρείται κυρίως διόγκωση της στοµατο-
φαρυγγικής και περιαµυγδαλικής περιοχής, µερικές
φορές µε σχηµατισµό αποστηµατίων25,27. Η γλωσσική
αµυγδαλή ενδέχεται να διογκωθεί και να προκαλέσει
απόφραξη της άνω αεραγωγού29. Περίπου το 25%
των ασθενών παρουσιάζουν ερυθρότητα και πετέ-
χειες στη σκληρά και µαλθακή υπερώα, οι οποίες
αποδράµουν µετά από 1-2 ηµέρες25,27. Συνήθως, η
νόσος αυτοπεριορίζεται µετά από 4-6 εβδοµάδες και
η θεραπευτική αντιµετώπιση συνίσταται κυρίως  σε
αντιπυρετικά και αναλγητικά σκευάσµατα28.

Στο πλαίσιο της λοιµώδους µονοπυρήνωσης έχει
παρατηρηθεί η ανάπτυξη µίας βακτηριακής λοίµωξης,
της ελκονεκρωτικής ουλίτιδας, η οποία χαρακτηρίζε-
ται από νέκρωση και εσχαροποίηση των θηλών των
ούλων που παρεµβάλλονται µεταξύ των δοντιών. Σε
συνύπαρξη λοιµώδους µονοπυρήνωσης, η ελκονε-
κρωτική ουλίτιδα αντιστέκεται στη συνήθη θεραπευ-
τική αντιµετώπιση27,30. 

Καθώς οι στοµατικές βλάβες της λοιµώδους µο-
νοπυρήνωσης δεν είναι παθογνωµονικές της νόσου
απαιτείται περαιτέρω κλινικοεργαστηριακός έλεγχος
προκειµένου να τεθεί η διάγνωση. Η κλασική εργα-
στηριακή διάγνωση της λοιµώδους µονοπυρήνωσης
προκύπτει από την ορολογική δοκιµασία Paul-Bunnell
κατά την οποία ανευρίσκονται τα οµώνυµα ετερόφιλα
αντισώµατα, ενώ στη γενική εξέταση αίµατος παρα-
τηρείται λευκοκυττάρωση και άτυπα λευκοκύτταρα
στο περιφερικό αίµα26,28.

Στην πλειονότητα τω περιπτώσεων η λοιµώδης µο-
νοπυρήνωση υποχωρεί εντός 4-6 εβδοµάδων και η
αγωγή είναι κυρίως υποστηρικτική πχ χορήγηση µη
στεροειδών αντιφλεγµονωδών σκευασµάτων. Η αντι-
µετώπιση των στοµατικών βλαβών είναι συντηρητική
ενώ σε περίπτωση εµφάνισης έντονης φαρυγγίτιδας
ή ελκονεκρωτικής ουλίτιδας µπορεί να χορηγηθούν
µε φειδώ αντιβιοτικά ή/και κορτικοστεροειδή. Συνή-
θως προτιµάται η χορήγηση µετρονιδαζόλης που κρί
νεται πιο αποτελεσµατική για την αντιµετώπιση της
επιµένουσας ελκονεκρωτικής ουίτιδας, ενώ η πενι-
κιλλίνη έχει συσχετισθεί µε ανάπτυξη δερµατικού αλ-
λεργικού ερυθήµατος σε έδαφος λοιµώδους µονοπυ-
ρήνωσης και για αυτό δεν προτιµάται7,27,30.

Η τριχωτή λευκοπλακία του στόµατος εµφανίζεται
µε τη µορφή µη αποκολλώµενων λευκών πλακών ή
γραµµών, οι οποίες φέρονται παράλληλα µεταξύ τους
και κάθετα προς τα πλάγια χείλη της γλώσσας (Ει-
κόνα 3). Είναι ασυµπτωµατική βλάβη µε υψηλή κλινική 
αξία, καθώς αποτελεί διαγνωστικό δείκτη οροθετικό-
τητας και ανάπτυξης πλήρους AIDS31,32,33. Σπανιότερα
µπορεί να ανευρεθεί και σε άλλους ανοσοκατεσταλ-
µένους ασθενείς, κυρίως σε µεταµοσχευµένους. Ως
ιογενής βλάβη οφειλόµενη στον Epstein-Barr, η τρι-
χωτή λευκοπλακία ανταποκρίνεται πλήρως στη χορή-
γηση αντιικών φαρµάκων, συνήθως όµως δε χρήζει
αγωγής καθώς είναι ασυµπτωµατική και δε σχετίζεται
µε κίνδυνο ανάπτυξης επιθηλιακής δυσπλασίας ή
καρκινώµατος in situ27.

Τέλος, ο EBV έχει συσχετιστεί µε διάφορα κα-
κοήθη νεοπλάσµατα που µπορούν να αναπτυχθούν
στο στοµατοφάρυγγα, όπως το λέµφωµα και το ρινο-
φαρυγγικό καρκίνωµα25,26,27.

2. Εντεροϊοί

Οι εντεροϊοί παραδοσιακά ταξινοµούνταν στους
echoviruses, ιούς coxsackie A και B, και πολιοϊούς
(polioviruses). Από το 1960 και µετά η ανακάλυψη και
άλλων εντεροϊών  έχει εγείρει ζητήµατα δυσταξινό-
µησης, ενώ το κλινικό φάσµα των παθήσεων που προ-
καλούνται από τους εντεροϊούς είναι ευρύ και
σύνθετο καθώς κυµαίνεται από ασυµπτωµατικές και
υποκλινικές λοιµώξεις µέχρι δυνητικά θανατηφόρες34.
Συνηθέστερα στοµατικές εκδηλώσεις παρατηρούνται
κατά τη λοίµωξη από τους ιούς coxsackie και την πρό-
κληση της ερπητικής κυνάγχης και της νόσου χειρών-
ποδών-στόµατος.
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Ει κό να 3. Τριχωτή λευκοπλακία χαρακτηριζόµενη από ασυµπτωµα-
τικές λευκές πλάκες που φέρονται παράλληλα µεταξύ
τους και κάθετα προς τα πλάγια χείλη της γλώσσας σε νε-
αρό HIV (+) ασθενή. Η τριχωτή λευκοπλακία αποτέλεσε
πρώιµο δείκτη ανάπτυξης AIDS στον ασθενή.



Στην ερπητική κυνάγχη παρατηρείται αιφνίδια εγ-
κατάσταση δυσφαγίας, ξηρού λαιµού και πυρετού. Η
νόσος γενικά έχει ήπια πορεία και συνοδεύεται από
µικρό αριθµό στοµατικών βλαβών. Συγκεκριµένα, πα-
ρατηρείται ερυθρότητα της οπίσθιας περιοχής του
στόµατος, κυρίως της µαλθακής υπερώας και των
αµυγδαλών, όπου στη συνέχεια εµφανίζονται φυσα-
λίδες που ρύγνηνται ταχέως καταλείποντας ανώδυ-
νες διαβρωτικοελκωτικές βλάβες. Η νόσος αποδράµει
σε 7-10 ηµέρες35.

Στη νόσο χεριών-ποδών-στόµατος παρατηρείται η
ταυτόχρονη ανάπτυξη κηλιδοβλατιδοφυσαλιδώδους
εξανθήµατος σε χέρια-πόδια και στοµατικό βλεννο-
γόνο. Οι στοµατικές βλάβες είναι ανώδυνες και προ-
ηγούνται των δερµατικών βλαβών σε χέρια και πόδια
Αντίθετα µε την ερπητική κυνάγχη, οι στοµατικές εκ-
δηλώσεις δεν περιορίζονται στην οπίσθια ενδοστο-
µατική χώρα, αλλά είναι πολυάριθµες και επεκτεί-
νονται στη γλώσσα, τον παρειακό και χειλικό βλεννο-
γόνο. Παρόµοια µε την ερπητική κυνάγχη η νόσος
υποχωρεί µετά από 7-10 ηµέρες36.

Η διάγνωση των ανωτέρω βλαβών που προκα-
λούνται από εντεροϊούς συνήθως είναι κλινική λόγω
των χαρακτηριστικών βλαβών που αναπτύσσονται. Σε
περίπτωση άτυπων βλαβών η τελική διάγνωση τίθεται
εργαστηριακά µε αποµόνωση του ιού από κυτταρο-
καλλιέργεια, µε ορολογικές ή µοριακές µεθόδους7. 

3. Ιός των ανθρώπινων θηλωµάτων

Ο ιός των ανθρωπίνων θηλωµάτων (Human Papillo-
mavirus-HPV) αποτελεί πολυάριθµη οικογένεια DNA
ιών (υπερβαίνει τους 100 υποτύπους), οι οποίοι δια-
κρίνονται σε στελέχη µε χαµηλό, µεσαίο και υψηλό
ογκογόνο δυναµικό, γεγονός που αντανακλά την κλι-

νική τους βαρύτητα37. Είναι γνωστό από χρόνια ότι
συγκεκριµένα ογκογόνα στελέχη (κυρίως τα 6,11,16
και 18) ευθύνονται για την ανάπτυξη του καρκίνου του
τραχήλου της µήτρας στη γυναίκα38, γεγονός που
οδήγησε τελευταία στην ανάπτυξη προληπτικού εµ-
βολίου για την προστασία των νεαρών γυναικών απέ-
ναντι στα ισχυρά ογκογόνα στελέχη HPV39. Πιστεύε-
ται σήµερα ότι η χορήγηση του εν λόγω εµβολίου πι-
θανόν να αναστείλει την ανάπτυξη HPV βλαβών στην
περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου, καλοήθους
και κακοήθους χαρακτήρα40.

Ο HPV προκαλεί διάφορες βλάβες στη στοµατική
και περιστοµατική περιοχή κυρίως καλοήθεις, ενώ τα
τελευταία χρόνια η παρουσία του έχει συσχετισθεί µε
την ανάπτυξη ακανθοκυτταρικού καρκινώµατος του
στόµατος40,41. Εκτιµάται ότι τουλάχιστον 17 στελέχη
του ιού σχετίζονται µε την ανάπτυξη  βλαβών σε κε-
φαλή και τράχηλο, ενώ το στέλεχος 16 εµφανίζεται
ως το επικρατέστερο42.

Το θήλωµα είναι η συχνότερη καλοήθης βλάβη
που µπορεί να προκληθεί στο στόµα από τον HPV.
Πρόκειται για ασυµπτωµατικό, καλοήθη, λευκωπό, έµ-
µισχο όγκο µε ανθοκραµβοειδή επιφάνεια και µικρές
διαστάσεις που αναπτύσσεται συχνότερα στο όριο
µαλθακής-σκληράς υπερώας (Εικόνα 4), στη γλώσσα
και τα χείλη43. Οφείλεται κυρίως στα στελέχη 6 και
11 του HPV44, όµως τα θηλώµατα παρουσιάζουν χα-
µηλό ιικό φορτίο, µειωµένη µεταδοτικότητα και δε θεω-
ρείται ότι µπορούν να υποστούν κακοήθη εξαλλαγή 43,44.
Ανάλογη κλινική εικόνα παρουσιάζουν και οι µυρµη-
κιές που είναι σπάνιες στο στόµα45. 

Το θήλωµα  µεταδίδεται είτε µε στοµατογεννητική
επαφή είτε µέσω στενής επαφής, µε το σάλιο, µε µο-
λυσµένα αντικείµενα και µέσω θηλασµού. Η περίοδος
επώασης ποικίλει ευρέως από 3 µέχρι 12 µήνες, ενώ
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Ει κό να 4. Άνδρας ηλικίας 45 ετών προσήλθε για έλεγχο ασυµπτω-
µατικής µάζας στην υπερώα διάρκειας 1 µηνός. Η στοµα-
τολογική εξέταση αποκάλυψε έµµισχο, λευκωπό όγκο µε
θηλωµατώδη επιφάνεια στο όριο σκληρά –µαλθακής υπε-
ρώας, συµβατό µε θήλωµα.

Ει κό να 5. Οξυτενή κονδυλώµατα του κάτω χείλους σε γυναίκα ηλι-
κίας 28 ετών µε τη µορφή ασυµπτωµατικών ήπιων λευκών
πλακών στο ερυθρό κράσπεδο των χειλέων.

� �

��



η χειρουργική εξαίρεση αποτελεί την ενδεικνυόµενη
θεραπευτική αντιµετώπιση7,43.

Τα οξυτενή κονδυλώµατα, εκτός από την περιοχή
των γεννητικών οργάνων, µπορούν να αναπτυχθούν
και στη στοµατική περιοχή. Θεωρούνται σεξουαλικώς
µεταδιδόµενο νόσηµα και η βλάβη αναπτύσσεται στο
σηµείο επαφής µετά από 1-3 µήνες συνήθως. Τα οξυ-
τενή κονδυλώµατα εµφανίζονται κυρίως στα χείλη (Ει-
κόνα 5) και στη µαλθακή υπερώα ως καλά περιγεγραµ-
µένη, ροδαλή, εξωφυτική µάζα µε θηλωµατώδη όψη.
Τα οξυτενή κονδυλώµατα του στόµατος είναι µεγα-
λύτερα από τα θηλώµατα και τείνουν να είναι περισ-
σότερα από ένα46,47. Επειδή είναι µεταδοτικά πρέπει να
αφαιρούνται χειρουργικώς, ενώ η χρήση laser εγείρει

κάποια ερωτηµατικά αναφορικά µε την ασφάλεια της
µεθόδου λόγω της αερογενούς διασποράς του ιού7,48.

Συµπεράσµατα

Οι συχνότερες ιογενείς λοιµώξεις του στόµατος οφεί-
λονται στους ιούς HSV-1, Epstein-Barr, Coxsackie και
HPV. Οι στοµατικές εκδηλώσεις που αναπτύσσονται
πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά διότι συµβάλ-
λουν στην ορθή διάγνωση της εν λόγω λοίµωξης και
συνοδών υποκείµενων νοσηµάτων, ενώ αντίθετα η µη
αναγνώρισή τους επιβαρύνει τον ασθενή και ενίοτε τη
φυσική πορεία της λοίµωξης.
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CCoommmmoonn  oorraall  vviirraall  iinnffeeccttiioonnss

Oral cavity as being an “open gate” of the human body comprises an appropriate field for the estab-
lishment of varying infections. Oral viral infections can be either primary and localized or secondary to
systematic infection. The most common oral viral infections are caused by herpes viruses, enteroviruses
and human papilloma viruses. Among herpes viruses, herpes simplex virus 1(HSV-1), vericella-zoster
virus (VZV) and Epstein-Barr virus (EBV) affect the oral cavity more frequently. HSV-1 and VZV appear
in the form of vesicles that break leaving secondary painful ulcerations. EBV within the development of
infectious mononucleosis can cause pharyngo-amygdaligitis, periamygdalic apostemas, ulcerative
necrotizing gingivitis and atypical ulcerations and petechiae of the palate. Additionally, EBV is the caus-
ing factor of oral hairy leukoplakia, a painless whitish lesion of the lateral tongue borders that com-
prises a pathognomonic feature of HIV infection.  Coxsackie viruses are the main enteroviruses that
affect oral mucosa and might develop herpetic angina or mouth-hand-foot disease that is character-
ized by the simultaneous development of the maculopapular exanthema in mouth, hands and feet. Fi-
nally, HPV oral infection is primarily sexually transmitted and leads to the development of either benign
tumors such as papillomas and condylomata or oral squamous cell carcinoma depending on the virus
type involved in the infection. Diagnosis of oral viral infection is accomplished by the combination of a
thorough medical and dental history, clinical examination and the application of adequate laboratory
tests. The knowledge of the common oral viral infections is necessary as they can be the first clinical
manifestation of an underlying systematic disease. Thus, the correct and immediate diagnosis of the
oral viral infection might contribute to the treatment success and improve the prognosis and the qual-
ity of life of the patient.

Key words
oral viral infections, HSV, EBV, Coxsackie,
HPV 
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11..  ΠΠοοιιαα  ααππόό  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  ααπποοττεελλεείί  ααιιττίίαα  µµηη  ιικκαα--
ννοοπποοιιηηττιικκήήςς  ππααρράάτταασσηηςς  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  ππρροοθθρροοµµββίί--
ννηηςς  µµεεττάά  ααππόό  λλήήψψηη  κκοουυµµααρριιννιικκώώνν::
α) Χολόσταση
β) Υπερδοσολογία κουµαρινικών
γ) Λήψη τροφών πλούσιων σε βιταµίνη Κ
δ) Αυξηµένη ευαισθησία σε κουµαρινικά
ε) Κανένα από τα παραπάνω

22..  ∆∆εείίγγµµαα  ππττυυέέλλωωνν  ππρροοσσκκοοµµίίζζεεττααιι  σσττοο  εερργγαασσττήή--
ρριιοο  γγιιαα  εεξξέέτταασσηη..  ΣΣττηη  GGrraamm  χχρρώώσσηη  δδιιααππιισσττώώννοοννττααιι
τταα  αακκόόλλοουυθθαα::  σσππάάννιιαα  εεππιιθθηηλλιιαακκάά  κκύύττττααρραα  κκααιι  1100--
1155  πποολλυυµµοορρφφοοππύύρρηηνναα  λλεευυκκοοκκύύττττααρραα  ααννάά ππεεδδίίοο
υυψψηηλλήήςς  µµεεγγέέθθυυννσσηηςς  κκααιι  ππλλεειιοοµµοορρφφιικκάά  GGrraamm--ααρρ--
ννηηττιικκάά  ββαακκττηηρρίίδδιιαα..  
ΠΠώώςς  εερρµµηηννεεύύοοννττααιι  τταα  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα;;
α) το δείγµα πτυέλων είναι πολύ επιµολυσµένο µε

σίελο και συνεπώς ακατάλληλο
β) δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνηγορούν υπέρ

φλεγµονώδους διεργασίας
γ) Ο ασθενής πάσχει από πνευµονιοκοκκική πνευµονία
δ) Ο ασθενής πάσχει από κυνάγχη του Vincent
ε) Τα πτύελα είναι ενδεικτικά πνευµονίας από αιµό-

φιλο

33..  ΑΑσσθθεεννήήςς  εεππιισσκκέέππττεεττααιι  τταα  εεξξωωττεερριικκάά  οοφφθθααλλµµοο--
λλοογγιικκάά  ιιααττρρεείίαα  ννοοσσοοκκοοµµεείίοουυ  γγιιαα  µµέέττρρηησσηη  ττηηςς
οοφφθθααλλµµιικκήήςς  ττοουυ  ππίίεεσσηηςς..  ΜΜίίαα  εεββδδοοµµάάδδαα  ααρργγόόττεερραα
εεµµφφααννίίζζεειι  ααίίσσθθηηµµαα  ξξέέννοουυ  σσώώµµααττοοςς  σσττοονν  ΑΑΡΡ
οοφφθθααλλµµόό,,  φφωωττοοφφοοββίίαα  κκααιι  υυδδααρρέέςς  έέκκκκρριιµµµµαα  κκααιι
ααππόό  ττοουυςς  δδύύοο  οοφφθθααλλµµοούύςς,,  σσυυννοοδδεευυόόµµεεννοο  ααππόό
εερρυυθθρρόόττηητταα  κκααιι  οοίίδδηηµµαα..  ΠΠρροοσσέέρρχχεεττααιι  ξξααννάά  σστταα
εεξξωωττεερριικκάά  ιιααττρρεείίαα  όόπποουυ  δδιιααππιισσττώώννεεττααιι  οοίίδδηηµµαα
ττοουυ  εεππιιππεεφφυυκκόότταα  κκααιι  ττωωνν  ββλλεεφφάάρρωωνν,,  υυπποοεεππιιππεε--
φφυυκκιικκήή  ααιιµµοορρρρααγγίίαα  κκααιι  σσττιικκττέέςς  εεππιιθθηηλλιιαα--
κκέέςς  ββλλάάββεεςς  ττοουυ  κκεερρααττοοεειιδδοούύςς  σσττηη  χχρρώώσσηη  µµεε  φφθθοο--
ρριιοοσσεεΐΐννηη,,  ιιδδιιααίίττεερραα  σσττοο  ΑΑΡΡ  ααλλλλάά  κκααιι  σσττοο  ∆∆ΕΕ
οοφφθθααλλµµόό,,  κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  κκααιι  δδιιόόγγκκωωσσηη  ττωωνν  ππρροο--

ωωττιιααίίωωνν  λλεεµµφφααδδέέννωωνν..  ΠΠοοιιόό  εείίννααιι  ττοο  ππιιθθααννόόττεερροο
ααίίττιιοο  ττηηςς  κκεερρααττοοεεππιιππεεφφυυκκίίττιιδδααςς  σσεε  ααυυττήή  ττηηνν  ππεε--
ρρίίππττωωσσηη;;

α) HSV (Herpes Simplex virus) - 1
β) Adenovirus
γ) Neisseria gonorrhoeae
δ) Haemophilus influenzae
ε) Acanthamoeba spp

44..  ΠΠοοιιαα  ααππόό  ττιιςς  ααννααφφεερρόόµµεεννεεςς  ιιδδιιόόττηηττεεςς  ττωωνν  ΤΤ--
λλεεµµφφοοκκυυττττάάρρωωνν  εείίννααιι  ΛΛΑΑΘΘΟΟΣΣ;;
α) Τα Τ-λεµφοκύτταρα αναγνωρίζουν πεπτίδια
β) Τα Τ-λεµφοκύτταρα αναγνωρίζουν γραµµικούς επι-

τόπους
γ) Τα Τ-λεµφοκύτταρα αναγνωρίζουν διαµορφωτι-

κούς επιτόπους.
δ) Τα Τ-λεµφοκύτταρα αναγνωρίζουν αντιγόνα, που

παρουσιάζονται µε το MHC από τα αντιγονοπα-
ρουσιαστικά κύτταρα.

55..  ΠΠοοιιαα  εείίννααιι  ηη  %%  ααννααλλοογγίίαα  ττωωνν  δδιιααφφόόρρωωνν  υυπποο--
ππλληηθθυυσσµµώώνν  λλεεµµφφοοκκυυττττάάρρωωνν  σσττοο  ππεερριιφφεερριικκόό
ααίίµµαα;;  ΠΠοοιιαα  ααππάάννττηησσηη  εείίννααιι  ΛΛΑΑΘΘΟΟΣΣ;;
α) CD4(+) βοηθητικά Τ-λεµφοκύτταρα  50-60%
β) CD8(+) κυτταρολυτικά Τ-λεµφοκύτταρα  20-25%
γ) Β-λεµφοκύτταρα 25-30%
δ) ΝΚ φυσικά  κυτταροκτόνα 10%

Aπαντήσεις στις ερωτήσεις του προηγούµενου 
τεύχους
1. β 
2. ε
3. α
4. γ
5. α

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
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Σκοπός: Οι περισσότερες µελέτες που ασχολούνται µε ποσοστά αντοχής αφορούν σε ασθενείς νο-
σηλευόµενους σε νοσοκοµεία και η απουσία ενός συστήµατος ενεργούς επιτήρησης λοιµώξεων,
όπως η οξεία µη επιπλεγµένη ουρολοίµωξη σε επίπεδο κοινότητας, οδηγούν σε σχετική ένδεια µι-
κροβιολογικών δεδοµένων για αυτή την πληθυσµιακή οµάδα και στην ανάγκη για τακτική επικαιρο-
ποίηση των δεδοµένων αυτών.
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Εισαγωγή

Οι ουρολοιµώξεις αποτελούν µια συχνή αιτία
νοσηρότητας τόσο σε κατά τα άλλα υγιείς ανθρώ-
πους όσο και σε άτοµα µε προδιαθεσικούς παρά-
γοντες για λοίµωξη του ουροποιητικού συστήµατος.
Συγκεκριµένα αποτελούν το συχνότερο είδος λοί-
µωξης σε ασθενείς στην κοινότητα και τη δεύτερη
συχνότερη νοσοκοµειακή λοίµωξη σε πολλές χώρες
του κόσµου.

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των ενοχλη-
µάτων αλλά και του µικρού σχετικά αριθµού ουροπα-
θογόνων, πολύ συχνά λοιµώξεις του κατώτερου ου-

ροποιητικού σε ασθενείς της κοινότητας αντιµετω-
πίζονται στο πρωτοβάθµιο σύστηµα περίθαλψης µε
εµπειρική αντιµικροβιακή θεραπεία1. Για το λόγο αυτό
είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η γνώση του είδους της
αντοχής των συχνότερων ουροπαθογόνων στελεχών
κοινότητας, προκειµένου να καθοδηγηθούν µε ασφά-
λεια οι κλινικοί στη σωστή επιλογή αντιβιοτικού για τη
θεραπεία της µη επιπλεγµένης ουρολοίµωξης.

Τα τελευταία χρόνια στις αναπτυγµένες χώρες πα-
ρατηρούνται αλλαγές στα συστήµατα παροχής υπη-
ρεσιών υγείας που έχουν µετατοπίσει ένα σηµαντικό
µέρος της φροντίδας των ασθενών από το νοσο-
κοµείο σε µονάδες παροχής υγείας στην κοινότητα.

K. TΡΥΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, Μ. ΠΟΛΕΜΗΣ, Τ. ΑΒΡΑΜΙ∆Η, Κ. ΑΜΟΙΡΙ∆ΟΥ...
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Λέξεις κλειδιά
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µικροβιακή 

Υλικό-Μέθοδοι: Πραγµατοποιήθηκε µια προοπτική µελέτη παρατήρησης µικροβιολογικών δεδοµέ-
νων καλλιεργειών ούρων ασθενών πρωτοβάθµιας περίθαλψης. Η ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαι-
σθησίας στα αντιβιοτικά έγινε µε τη χρήση του αυτόµατου αναλυτή Vitek 2 Compact σε 25
διαγνωστικά εργαστήρια. Στο σχεδιασµό προβλέφθηκε το αντιβιόγραµµα κάθε στελέχους να συ-
νοδεύεται από δηµογραφικά στοιχεία του ασθενούς καθώς και από κλινικές πληροφορίες για τυ-
χούσα προηγούµενη επαφή µε υπηρεσίες υγείας. Οι ασθενείς ταξινοµήθηκαν ως προς την ηλικία σε
τρεις οµάδες για τις ανάγκες της ανάλυσης (<15 ετών, 15-64 ετών και >64 ετών). Η στατιστική
ανάλυση έγινε µε τη βοήθεια του προγράµµατος Stata 9.2.

Αποτελέσµατα: Συνολικά συγκεντρώθηκαν µικροβιολογικά δεδοµένα για 1135 στελέχη ουροπαθο-
γόνων από ισάριθµους ασθενείς κατά το διάστηµα της µελέτης. Σύµφωνα µε τα κριτήρια ταξινόµη-
σης,  978 στελέχη θεωρήθηκαν ως υπεύθυνα για ουρολοίµωξη κοινότητας και 113 ως υπεύθυνα
για ουρολοίµωξη σχετιζόµενη µε υπηρεσίες υγείας. Μεταξύ του συνόλου των 978 στελεχών από
ασθενείς µε ουρολοίµωξη κοινότητας, συχνότερα αποµονώθηκε E.coli (77,2%, n=755) και ακολού-
θως P. mirabilis (9%, n=88), K. pneumoniae (8,3%, n=81), Enterococcus spp. (2,6%, n=25) και λοι-
ποί µικροοργανισµοί (2,9%, n=29). Τα 978 ουροπαθογόνα στελέχη αποµονώθηκαν από 771 (78,8%)
γυναίκες και 207 (21,2%) άνδρες.

Ως προς τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα του ελέγχου αντοχής των υπευθύνων για ουρολοίµωξη
κοινότητας στελεχών, θετικά για ESBL βρέθηκαν 54/937 (5,8%), σύµφωνα µε την ερµηνεία του ex-
pert system του VITEK-II ενώ ως προς τις άλλες κατηγορίες αντιβιοτικών πλην των β-λακταµικών, τα
συνολικά ποσοστά αντοχής ήταν ως εξής: νιτροφουραντοΐνη 21,4%, κοτριµοξαζόλη 21,8%, νορ-
φλοξασίνη 11,1%, και γενταµικίνη 3,9%. Επιπρόσθετα τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες πα-
ρατηρήθηκαν διαφορές στην αντοχή των ουροπαθογόνων στελεχών E. coli ανάµεσα στις τρεις
ηλικιακές οµάδες µε τα µεγαλύτερα ποσοστά αντοχής να παρατηρούνται στην οµάδα ασθενών >64
ετών για την πλειονότητα των µελετούµενων αντιβιοτικών και κυρίως για την κοτριµοξαζόλη και τις
κινολόνες. 

Στην ηλικιακή αυτή κατηγορία εξάλλου (>64 ετών) διαπιστώθηκαν σηµαντικά µεγαλύτερα ποσοστά
αντοχής στους άνδρες σε σχέση µε τις γυναίκες στην νορφλοξασίνη, γενταµικίνη, κοτριµοξαζόλη
(p<0,05) & αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό (p=0,065). Ως προς την εµφάνιση συνδυασµένης αντοχής
µεταξύ των στελεχών E. coli, ταυτοχρόνως ανθεκτικά σε αµπικιλλίνη  και κοτριµοξαζόλη βρέθηκαν
τα 138/756  (18,3%).  Στον πληθυσµό αυτό αντοχή και στις κινολόνες εµφάνισαν τα 56/138 (40,5%)
ενώ ανθεκτικά συγχρόνως σε αµπικιλλίνη, κοτριµοξαζόλη και  νιτροφουραντοΐνη βρέθηκαν τα 41/138
(30%).



Αυτή η τάση, καθώς και άλλοι παράγοντες, δηµιούρ-
γησε ένα µεγάλο πληθυσµό ασθενών που χρειάζονται
συχνή επαφή µε τα συστήµατα υγειονοµικής περί-
θαλψης. Λοιµώξεις σε αυτούς τους ασθενείς έχει
προταθεί να ορίζονται ως λοιµώξεις µε έναρξη στην
κοινότητα-σχετιζόµενες µε υπηρεσίες υγείας (com-
munity-onset healthcare-associated infections) και του-
λάχιστον για τις βακτηριαιµίες χρησιµοποιείται από
την πλειοψηφία των ερευνητών2,3,4. Πρόσφατα, η κα-
τάταξη των βακτηριαιµιών κατά Friedman2 σε νοσο-
κοµειακές, σχετιζόµενες µε υπηρεσίες υγείας και κοι-
νότητας προτάθηκε να εφαρµοστεί και στις ουρολοι-
µώξεις, προκειµένου να διαχωριστούν οι λοιµώξεις µε
έναρξη στην κοινότητα αλλά σχετιζόµενες µε υπηρε-
σίες υγείας από τις αληθείς ουρολοιµώξεις κοινότη-
τας5. Τα κριτήρια αυτά περιγράφονται στο σχεδιασµό
της µελέτης.

Σχεδιασµός µελέτης

Υλικό και µέθοδοι

Πραγµατοποιήθηκε µια προοπτική µελέτη παρατήρη-
σης µικροβιολογικών δεδοµένων καλλιεργειών ούρων
ασθενών εξεταζόµενων σε συνολικά 25 εργαστήρια
πρωτοβάθµιας περίθαλψης από 9 γεωγραφικά διαµε-
ρίσµατα της χώρας το διάστηµα 10/2012-12/2012.
Στην ανάλυση περιελήφθη µόνο το πρώτο χρονικά
αποµονωθέν στέλεχος ανά ασθενή. Τα δεδοµένα συγ-
κεντρώθηκαν ως µέρος του προγράµµατος της εται-
ρίας BioMerieux “BE SMART with Resistance” στα
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ηµέρας Εγρήγορσης για τα
Αντιβιοτικά (18 Νοεµβρίου 2012) σε συνδυασµό µε το
Ελληνικό Σύστηµα Επιτήρησης της Μικροβιακής αν-
τοχής (www.mednet.gr/whonet).

Οι καλλιέργειες ούρων διενεργήθηκαν σύµφωνα
µε τις κλασικές µικροβιολογικές τεχνικές, ενώ η ταυ-
τοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά
έγινε µε τη χρήση του αυτόµατου αναλυτή Vitek 2
Compact µε την κάρτα AST-N215. Συνολικά ελέγχθη-
καν τα εξής αντιβιοτικά: αµπικιλλίνη, αµοξυκιλλίνη-
κλαβουλανικό, πιπερακιλλίνη-ταζοµπακτάµη, κεφο-
ξιτίνη, κεφαλοθίνη, κεφουροξίµη, κεφποδοξίµη, κε-
φοταξίµη, κεφταζιντίµη, ιµιπενέµη, µεροπενέµη, νιτρο-
φουραντοΐνη, νορφλοξασίνη, σιπροφλιξασίνη, αµικασί-
νη, γενταµικίνη, τοµπραµυκίνη, τετρακυκλίνη και κο-
τριµοξαζόλη. Τα αποτελέσµατα ερµηνεύτηκαν σύµ-
φωνα µε τα κλινικά όρια ευαισθησίας, όπως αυτά
παρέχονται από το CLSI 20126. Στελέχη µε αντοχή ή
µειωµένη ευαισθησία στα εξεταζόµενα αντιβιοτικά τα-
ξινοµήθηκαν σε κοινή οµάδα ως µη ευαίσθητα για
τους σκοπούς της ανάλυσης.

Στο σχεδιασµό προβλέφθηκε το αντιβιόγραµµα
κάθε στελέχους να συνοδεύεται από δηµογραφικά
στοιχεία του ασθενούς (ηλικία και φύλο) καθώς και

από κλινικές πληροφορίες για τυχούσα προηγούµενη
επαφή µε υπηρεσίες υγείας. Συγκεκριµένα χρησιµο-
ποιήθηκαν τα προσαρµοσµένα για την κατάταξη ου-
ρολοιµώξεων κριτήρια κατάταξης των βακτηριαιµιών
κατά Friedman et al, προκειµένου να διακριθούν οι
αληθείς ουρολοιµώξεις κοινότητας από ουρολοιµώ-
ξεις σχετιζόµενες µε υπηρεσίες υγείας. Εφόσον ο
ασθενής πληρούσε τουλάχιστον ένα από τα τέσσερα
κριτήρια, η ουρολοίµωξη του θεωρήθηκε ως σχετιζό-
µενη µε υπηρεσίες υγείας, ενώ ως αληθής ουρολοί-
µωξη κοινότητας θεωρήθηκε όταν ο ασθενής δεν
πληρούσε κανένα από τα κριτήρια αυτά.
Οι ασθενείς ταξινοµήθηκαν ως προς την ηλικία σε
τρεις οµάδες για τις ανάγκες της ανάλυσης (<15
ετών, 15-64 ετών και >64 ετών).
Η στατιστική ανάλυση έγινε µε τη βοήθεια του προ-
γράµµατος Stata 9.2

Αποτελέσµατα

Συνολικά συγκεντρώθηκαν µικροβιολογικά δεδοµένα
για 1135 στελέχη ουροπαθογόνων από ισάριθµους
ασθενείς κατά το διάστηµα της µελέτης. Σύµφωνα µε
τα κριτήρια ταξινόµησης, 978 στελέχη θεωρήθηκαν
ως υπεύθυνα για ουρολοίµωξη κοινότητας και 113 ως
υπεύθυνα για ουρολοίµωξη σχετιζόµενη µε υπηρε-
σίες υγείας. Για 44 στελέχη δεν κατέστη δυνατή η
συλλογή όλων των απαραίτητων κλινικών πληροφο-
ριών και δεν περιελήφθησαν στη µελέτη.

Μεταξύ του συνόλου των 978 στελεχών από ασθε-
νείς µε ουρολοίµωξη κοινότητας, συχνότερα αποµο-
νώθηκε Escherichia coli (77,2%, n=755) και ακολού-
θως Proteus mirabilis (9%, n=88), Klebsiella pneumo-
niae (8,3%, n=81), Enterococcus spp (2,6%, n=25)
και λοιποί µικροοργανισµοί (2,9%, n=29). Τα 978 ου-
ροπαθογόνα στελέχη αποµονώθηκαν από 771 (78,8%)
γυναίκες και 207 (21,2%) άνδρες.

Ως προς τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα του
ελέγχου αντοχής των υπευθύνων για ουρολοίµωξη
κοινότητας στελεχών, θετικά για ESBL βρέθηκαν
54/937 (5,8%), σύµφωνα µε την ερµηνεία του expert
system του VITEK-II ενώ ως προς τις άλλες κατηγο-
ρίες αντιβιοτικών πλην των β-λακταµικών, τα συνολικά
ποσοστά αντοχής ήταν ως εξής: τετρακυκλίνη 27%,
νιτροφουραντοΐνη 21,4%,  κοτριµοξαζόλη 21,8%, νορ-
φλοξασίνη 11,1%, και γενταµικίνη 3,9%. 

Η αναλογία των ανθεκτικών ουροπαθογόνων στε-
λεχών σε κοτριµοξαζόλη, νορφλοξασίνη και γενταµι-
κίνη ήταν σηµαντικά µεγαλύτερη στους άνδρες σε
σχέση µε τις γυναίκες (28,2% vs. 20,3% , 23,2% vs.
7,8% και 8,5% vs. 2,8% αντίστοιχα).

∆εδοµένα για την ηλικία συγκεντρώθηκαν για τους
582 ασθενείς. Από αυτούς 43 είχαν ηλικία µικρότερη
των 15 ετών (7,4%; 35 γυναίκες & 8 άνδρες), 345 ήταν
µεταξύ 15 και 64 χρονών (59,3%; 311 γυναίκες & 34
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άνδρες) και 193 είχαν ηλικία µεγαλύτερη των 64 ετών
(33,2%; 150 γυναίκες & 43 άνδρες).

Ως προς το είδος του αποµονωθέντος  ουροπα-
θογόνου, η σχετική συχνότητα αποµόνωσης συγκε-
κριµένου µικροβιακού είδους ανά ηλικιακή οµάδα και
φύλο παρατίθεται στον Πίνακα 2 που ακολουθεί:

Το E. coli βρέθηκε ως το συχνότερο αίτιο ουρο-
λοίµωξης κοινότητας και στις τρεις ηλικιακές οµάδες
ασθενών και των δύο φύλων. 

Η αντοχή των στελεχών  κολοβακτηριδίου στα αν-
τιβιοτικά αµπικιλλίνη, αµοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό,
γενταµικίνη, νορφλοξασίνη και κοτριµοξαζόλη που
αποµονώθηκαν από καλλιέργειες ούρων γυναικών
όλων των ηλικιών ήταν 49,5%, 13%, 2,8%, 8% και
20,5% αντίστοιχα. Στους άνδρες τα αντίστοιχα ποσο-
στά αντοχής ήταν 58,7%, 18,8%, 8,3%, 21,7% και
38,3% (Πίνακας 3). 

Εξάλλου, όπως φαίνεται στον ίδιο πίνακα, τα επί-
πεδα αντοχής στα συγκεκριµένα αντιβιοτικά διαφέρουν
σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό (p<0,05) ανάµεσα σε
γυναίκες και άνδρες µετά τη διαστρωµάτωση του υπο-
πληθυσµού κάθε φύλου σε ηλικιακές κατηγορίες. 

Επιπρόσθετα τόσο στις γυναίκες όσο και στους άν-
δρες παρατηρήθηκαν διαφορές στην αντοχή των ου-
ροπαθογόνων στελεχών E. coli ανάµεσα στις τρεις
ηλικιακές οµάδες µε τα µεγαλύτερα ποσοστά αντοχής
να παρατηρούνται στην οµάδα ασθενών >64 ετών για

την πλειονότητα των µελετούµενων αντιβιοτικών και κυ-
ρίως για την κοτριµοξαζόλη και τις κινολόνες.

Στην ηλικιακή αυτή κατηγορία εξάλλου (>64 ετών)
διαπιστώθηκαν σηµαντικά µεγαλύτερα ποσοστά αν-
τοχής στους άνδρες σε σχέση µε τις γυναίκες στην
νορφλοξασίνη, γενταµικίνη, κοτριµοξαζόλη (p<0,05)
και αµοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό (p=0,065).

Επιπρόσθετα συγκεντρωτικά στοιχεία αντοχής
των ουροπαθογόνων στελεχών E. coli και για άλλα αν-
τιβιοτικά, όπως οι κεφαλοσπορίνες 1ης γενιάς και η
τετρακυκλίνη, βρέθηκαν ως εξής: 36% και 25% των
στελεχών E.coli από ουροκαλλιέργειες γυναικών και
43,7% και 37% ανδρών ήταν ανθεκτικά στην κεφαλο-
θίνη και την τετρακυκλίνη αντίστοιχα. Αντοχή στη νι-
τροφουραντοΐνη βρέθηκε σε ποσοστό 12,8% και
22,4% του συνόλου των στελεχών E. coli που αποµο-
νώθηκαν από καλλιέργειες ούρων γυναικών και αν-
δρών αντίστοιχα . 

Ως προς την εµφάνιση συνδυασµένης αντοχής µε-
ταξύ των στελεχών E. coli, ταυτοχρόνως ανθεκτικά σε
αµπικιλλίνη  και κοτριµοξαζόλη βρέθηκαν  τα 138/756
(18,3%). Στον πληθυσµό αυτό αντοχή και στις κινολό-
νες εµφάνισαν τα 56/138 (40,5%) ενώ ανθεκτικά συγ-
χρόνως σε αµπικιλλίνη, κοτριµοξαζόλη και  νιτροφου-
ραντοΐνη βρέθηκαν τα 41/138 (30%).

Τα επίπεδα αντοχής του δεύτερου σε σειρά συ-
χνότητας αποµόνωσης ουροπαθογόνου από το σύ-

Τροποποιηµένα κριτήρια κατάταξης ουρολοίµωξης σύµφωνα µε  τα κριτήρια κατάταξης βακτηριαιµίας κατά Friedman et al  (προ-
σαρµοσµένα από  Aguilar- Duran, 2012) Πίνακας 1

Ποσοστιαία κατανοµή µικροοργανισµών ανά ηλικιακή κατηγορία & φύλοΠίνακας 2

Νοσηλεία για ≥2 ηµέρες σε νοσοκοµείο τις προηγούµενες 90 ηµέρες από το παρόν επεισόδιο ουρολοίµωξης  

∆ιαµονή σε οίκο  ευγηρίας ή άλλο ίδρυµα µακροχρόνιας φροντίδας

Επίσκεψη σε κλινική ή νοσοκοµείο για ενδοφλέβια αγωγή ή αιµοκάθαρση τις προηγούµενες 30 ηµέρες

Εξειδικευµένη νοσηλευτική φροντίδα κατ΄οίκον, συµπεριλαµβανοµένης αλλαγής ουροκαθετήρα

ΒΒαακκττήήρριιοο

Ε. coli

P. mirabilis

K. pneumoniae

All other

Total

ΠΠοοσσοοσσττιιααίίαα  κκααττααννοοµµήή  µµιικκρροοοορργγααννιισσµµώώνν  ααννάά  ηηλλιικκιιαακκήή  κκααττηηγγοορρίίαα  ((έέττηη))  &&  φφύύλλοο

<<  1155  ((4433  σσττεελλέέχχηη)) 1155--6644  ((334455  σσττεελλέέχχηη)) >>  6644  ((119933  σσττεελλέέχχηη))

ΓΓυυννααίίκκεεςς
((nn==3355))

71,4

17,1

5,7

5,7

100,0

ΆΆννδδρρεεςς
((nn==88))

62,5

0,0

25,0

12,5

100,0

ΣΣύύννοολλοο
((nn==4433))

69,8

14,0

9,3

7,0

100,0

ΓΓυυννααίίκκεεςς
((nn==331111))

79,1

8,4

10,3

2,3

100,0

ΆΆννδδρρεεςς
((nn==3344))

58,8

11,8

11,8

17,7

100,0

ΣΣύύννοολλοο
((nn==334455))

77,1

8,7

10,4

3,8

100,0

ΓΓυυννααίίκκεεςς
((nn==115500))

80,7

8,7

6,0

4,7

100,0

ΆΆννδδρρεεςς
((nn==4433))

55,8

11,6

14,0

18,6

100,0

ΣΣύύννοολλοο
((nn==119933))

775,1

9,3

7,8

7,8

100,0



νολο του υπό µελέτη πληθυσµού, του P. mirabilis,
βρέθηκαν ως εξής: η αντοχή  σε αµπικιλλίνη, αµοξυ-
κιλλίνη-κλαβουλανικό, γενταµικίνη, νορφλοξασίνη και
κοτριµοξαζόλη ήταν 41%, 19%, 4,5%, 3,4% και 18%
αντίστοιχα.

Ως προς τα συνολικά επίπεδα αντοχής του τρίτου
σε σειρά συχνότητας αποµόνωσης ουροπαθογόνου,
της K. pneumoniae, η αντοχή  σε αµοξυκιλλίνη-κλα-
βουλανικό, γενταµικίνη, νορφλοξασίνη και κοτριµο-
ξαζόλη ήταν 12 %, 2,4%, 9% και 12,5% αντίστοιχα.

Από την άλλη πλευρά, τα 113 επεισόδια ουρολοι-
µώξεων σχετιζόµενων µε υπηρεσίες υγείας παρατη-
ρήθηκαν σε 59 γυναίκες και 54 άνδρες. Η µέση ηλικία
των αρρώστων ήταν 73,16±13,2 έτη (27-94), στατι-
στικώς σηµαντικά µεγαλύτερη από αυτήν αρρώστων
µε ουρολοιµώξεις κοινότητας (73,16±13,229 έναντι
50,28±23,506 p<0,001). Ως προς τη σχετική συχνό-
τητα αποµόνωσης του είδους των ουροπαθογόνων
στελεχών, συχνότερα αποµονώθηκε E. coli (55%,
n=62) και ακολούθως K. pneumoniae (16%, n=18), P.
mirabilis (12%, n=14), P. aeruginosa (8%, n=9) και λοι-
ποί µικροοργανισµοί (7%, n=8). Στο σύνολο των 113
αποµονωθέντων ουροπαθογόνων στελεχών, σχεδόν τα
µισά (52/113, 46%) βρέθηκαν θετικά για παραγωγή
εκτεταµένου φάσµατος β-λακταµασών (ESBL) ενώ
υψηλά ποσοστά αντοχής παρατηρήθηκαν στις κινολό-
νες (σιπροφλοξασίνη 62%, νορφλοξασίνη 57%), στην
κοτριµοξαζόλη (64%) και στην τοµπραµυκίνη (47%).

Συζήτηση

Η γνώση σε τοπικό επίπεδο των επιπέδων αντοχής
των πιο συχνά αποµονωµένων στελεχών που προκα-
λούν ουρολοιµώξεις κοινότητας είναι σηµαντική για
τη δηµιουργία κατευθυντήριων οδηγιών για την εµ-
πειρική θεραπεία αυτών των λοιµώξεων σε επίπεδο
πρωτοβάθµιας περίθαλψης7 και µελέτες ενεργούς
επιτήρησης της in vitro ευαισθησίας των παθογόνων
αυτών  στα αντιβιοτικά είναι πολύ χρήσιµες.

Ένα από τα σηµαντικά ευρήµατα της µελέτης

ήταν η σχετικά µεγάλη αναλογία ανθεκτικών ουροπα-
θογόνων στελεχών από ασθενείς µε ουρολοιµώξεις
κοινότητας σε διάφορα αντιβιοτικά και δη στη νιτρο-
φουραντοΐνη (28%) και την κοτριµοξαζόλη (22%),
αλλά και στις φθοριοκινολόνες, αν και σε χαµηλότερο
ποσοστό (11%). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαφορές που βρέ-
θηκαν στη σχετική συχνότητα αποµόνωσης των υπευ-
θύνων ουροπαθογόνων στελεχών και κυρίως στο
επίπεδο αντιµικροβιακής αντοχής των στελεχών E.
coli µεταξύ ανδρών και γυναικών και ιδιαίτερα µεταξύ
των διαφορετικών ηλικιακών οµάδων σε κάθε φύλο
χωριστά.

Όπως ήταν αναµενόµενο, το κολοβακτηρίδιο ευ-
θυνόταν για τη συντριπτική πλειοψηφία των ουρολοι-
µώξεων κοινότητας ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου
των ασθενών. Σηµαντικά µεγαλύτερη συχνότητα απο-
µόνωσης ανθεκτικών στελεχών E. coli παρατηρήθηκε
στους ηλικιωµένους (ηλικιακή κατηγορία >64 έτη) και
ιδιαίτερα στους άνδρες. Αυτή η διαφορά ανάµεσα
στα φύλα θα µπορούσε να οφείλεται στο γεγονός ότι
στις γυναίκες η ουρολοίµωξη είναι συνηθέστερα µη
επιπλεγµένη σε σχέση µε τους άνδρες8. Οι επιπλεγ-
µένες ουρολοιµώξεις υποτροπιάζουν συχνά µε απο-
τέλεσµα τη συχνή λήψη αντιµικροβιακής θεραπείας
ενώ η διόρθωση του προβλήµατος µε ουρολογικούς
χειρισµούς συχνά κρίνεται απαραίτητη.

Εξάλλου σε κάθε φύλο χωριστά βρέθηκαν διαφο-
ρές στα ποσοστά αντοχής µεταξύ των διαφορετικών
ηλικιακών οµάδων για τα αντιβιοτικά αµπικιλλίνη και
νορφλοξασίνη (γυναίκες και άνδρες). Το εύρηµα αυτό
βρίσκεται σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα µιας
προηγούµενης πολυκεντρικής µελέτης ουρολοιµώ-
ξεων κοινότητας από ασθενείς 34 νοσοκοµείων της
χώρας µας την περίοδο από Ιανουάριο 2000 έως τον
Αύγουστο 20029. Συγκεκριµένα ως προς την αντοχή
των ουροπαθογόνων στελεχών E. coli στις κινολόνες
βρέθηκε ότι η αποµόνωση ανθεκτικών στελεχών σχε-
τιζόταν µε τη µεγαλύτερη ηλικία (p=0,01) και επι-
πρόσθετα δεν σχετιζόταν µε το φύλο των ασθενών. 

Από την άλλη, στην παρούσα µελέτη, για τα αντι-
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Ευαισθησία στελεχών E. coli ανά φύλο και ηλικιακή κατηγορίαΠίνακας 3

ΑΑννττιιββιιοοττιικκόό

Αµπικιλλίνη
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βιοτικά αµοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό, γενταµικίνη και κο-
τριµοξαζόλη οι διαφορές στα ποσοστά αντοχής προ-
ϊούσης της ηλικίας ήταν εµφανέστερη στους άνδρες.

Ενδιαφέρον εξάλλου παρουσιάζει η σύγκριση των
αποτελεσµάτων της παρούσας µελέτης και µε αυτά
µιας ανάλογης αναδροµικής µελέτης των Falagas και
συν.8 που αφορούσε στο διάστηµα 01/2005-06/2005
και περιελάµβανε µικροβιολογικά και επιδηµιολογικά
δεδοµένα για 2460 ουροπαθογόνα στελέχη E. coli
ασθενών σε πρωτοβάθµιο επίπεδο ιατρικής φροντί-
δας. Τα συνολικά ποσοστά αντοχής των στελεχών E.
coli στην κοτριµοξαζόλη ανέρχονταν σε 20,8% στις
γυναίκες και 26,4% στους άνδρες ενώ  στη νορφλο-
ξασίνη σε 5,5% στις γυναίκες και 17,8% στους άνδρες
µε τα µεγαλύτερα ποσοστά αντοχής να παρατηρούν-
ται στα  πιο ηλικιωµένα άτοµα και των δύο φύλων. 

Ως προς την κοτριµοξαζόλη, τα ανευρεθέντα πο-
σοστά in vitro αντοχής και σε γυναίκες και άνδρες ηλι-
κίας >64 ετών αντίστοιχα θέτει σοβαρά ερωτηµατικά
για τη θέση του αντιβιοτικού αυτού ως εµπειρική χη-
µειοθεραπεία σε αυτήν την ηλικιακή οµάδα. Ο IDSA
µετά και την επικαιροποίηση των κατευθυντηρίων
οδηγιών του 20107, προτείνει την εµπειρική χρήση κο-
τριµοξαζόλης σε πληθυσµούς όπου τα ποσοστά αν-
τοχής είναι µικρότερα του 10-20%. Με βάση αυτή την
οδηγία και τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης,
η κοτριµοξαζόλη θα µπορούσε να είναι επιλογή εµ-
πειρικής θεραπείας ουρολοίµωξης κοινότητας σε γυ-
ναίκες  ηλικίας 15-64 και σε άρρενες <15 ετών.

Υπάρχουν αρκετοί περιορισµοί στη µελέτη µας, µε
τον σηµαντικότερο να είναι ότι πρόκειται για ανάλυση
των µικροβιολογικών δεδοµένων χωρίς τη συσχέτισή
τους µε κλινικά στοιχεία των ασθενών. Αυτό θα µπο-
ρούσε να έχει ως αποτέλεσµα να υπάρχουν και ασθε-
νείς µε ασυµπτωµατική βακτηριουρία και όχι ουρο-
λοίµωξη. Παρόλα αυτά, τα συµµετέχοντα µικροβιο-
λογικά εργαστήρια εξυπηρετούν ασθενείς που προ-
σέρχονται µόνοι τους ή κατόπιν σύστασης από
γιατρούς πρωτοβάθµιας περίθαλψης λόγω οξείας εµ-
φάνισης δυσουρικών ενοχληµάτων, οπότε η πιθανό-
τητα για ασυµπτωµατική βακτηριουρία δεν είναι µεγάλη.

Από την άλλη, η έλλειψη κλινικών δεδοµένων δεν
µπορεί να αποκλείσει την ύπαρξη ασθενών µε υπο-

τροπιάζουσες ουρολοιµώξεις κοινότητας και συχνή
λήψη αντιβιοτικών. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση,
που θα µπορούσε να εξηγήσει και τα υψηλά ποσοστά
αντοχής σε  αντιβιοτικά όπως κοτριµοξαζόλη και κι-
νολόνες, η πιθανότητα να πρόκειται για επιπλεγµένες
ουρολοιµώξεις είναι µικρή, µιας και τα περιστατικά
αυτά αντιµετωπίζονται σε δευτεροβάθµιο ή και τριτο-
βάθµιο επίπεδο περίθαλψης. Οι ασθενείς µε ιστορικό
επαφής µε υγειονοµικές µονάδες που προσήλθαν για
καλλιέργεια ούρων στα συγκεκριµένα µικροβιολογικά
εργαστήρια θεωρήθηκαν ως πάσχοντες από ουρο-
λοιµώξεις µε έναρξη στην κοινότητα µεν, αλλά σχετι-
ζόµενες µε υπηρεσίες υγείας. Όπως φάνηκε και από
τα πολύ υψηλά ποσοστά αντοχής των ουροπαθογό-
νων που αποµονώθηκαν από αυτούς τους ασθενείς,
είναι πολύ χρήσιµη η διάκριση µεταξύ των µη νοσο-
κοµειακών ουρολοιµώξεων σε αληθείς ουρολοιµώξεις
κοινότητας  και σε λοιµώξεις σχετιζόµενες µε τις υπη-
ρεσίες υγείας για τη λήψη αποφάσεων για την εµπει-
ρική θεραπεία ασθενών σε πρωτοβάθµιο επίπεδο.

Παρόλους τους περιορισµούς της µελέτης, θα
πρέπει να τονιστεί ότι πρόκειται για µια µελέτη ενερ-
γούς επιτήρησης αντιµικροβιακής αντοχής ουροπα-
θογόνων στελεχών που αποµονώθηκαν από ασθενείς
κοινότητας  και έγινε προσπάθεια να συγκεντρωθούν
επιδηµιολογικά δεδοµένα αλλά και να ταξινοµηθούν
τα περιστατικά µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια ώστε
να αποκλειστεί κάθε προηγούµενη επαφή τους µε
υπηρεσίες υγείας. Οι περισσότερες µελέτες που
ασχολούνται µε ποσοστά αντοχής αφορούν σε ασθε-
νείς νοσηλευόµενους σε νοσοκοµεία και η απουσία
ενός συστήµατος ενεργούς επιτήρησης λοιµώξεων,
όπως η οξεία µη επιπλεγµένη ουρολοίµωξη σε επί-
πεδο κοινότητας, οδηγούν σε σχετική ένδεια µικρο-
βιολογικών δεδοµένων για αυτή την πληθυσµιακή
οµάδα και στην ανάγκη για τακτική επικαιροποίηση
των δεδοµένων αυτών.
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Aim: Most of the antimicrobial susceptibility surveillance studies are from hospitalized patients and a
continuously monitoring surveillance system for community-acquired infections is lacking. 
Material/Methods: a prospective analysis of microbiological data of the commonest urinary isolates
from primary care patients in Greece was conducted.  Identification and in vitro susceptibility of isolates
from urine cultures of patients tested during the period October-December 2012 at 25 Greek primary
care diagnostic centers were analyzed by the VITEK-II automated system. Only the first isolate per pa-
tient was included in the study. Demographic data about sex and age of patients were also requested.
The  modified by Aguilar-Duran et al criteria of Friedman et al for classification of bloodstream infec-
tions were used in order to classify the urinary tract infection episodes according their origin from the
community or the health-care system. Statistical analysis was performed with Stata 9.2 software.
Results. Microbiological data were collected for a total of 1135 isolates. According to the classification
criteria, 978 isolates were collected from patients with community-acquired urinary tract infection, 113
isolates from health-care associated infections and a total of 44 isolates were excluded from the study
due to insufficient demographic data. Among the 978 urinary isolates from 771 women and 207 men
with community-acquired urinary tract infections, E. coli was the predominant species (755/978, 77%)
followed by P. mirabilis (88/978, 9%) and K. pneumoniae (81/978, 8%). Positive for the production of
ESBL, according to the VITEK-II expert system was found 54/937 (5.8%) gram negative isolates. As far
as other antibiotic classes resistance rates were found as follow: nitrofurantoin 21,4%, cotrimoxazole
22%, norfloxacin 11% and gentamicin 4%. Combined resistance to ampicillin and cotrimoxazole were
found in 138 out of 756 E.coli isolates (18%) in 56 of which was also found simultaneous resistance to
fluoroquinolones.
Data about the age of patients were collected for 582 persons. There were significant differences be-
tween age groups as far as resistance rates to certain antibiotics in both females and males; higher re-
sistance rates to cotrimoxazole and quinolones were found in the age group of >64 year-old in
comparison with younger patients. Furthermore in this age group we found significant greater resist-
ance rates to norfloxacin, cotrimoxazole and gentamicin (all p<0.05) and also amoxicillin/clavoulanate
(p=0.065) in men compared with women above 64 year-old.
Conclusions: these recent findings about common uropathogens and their antimicrobial resistance
rates from primary-care patients in Greece are potentially useful tools for clinicians in deciding the ap-
propriate empirical treatment for community-acquired urinary tract infections. Continuous monitoring
of antimicrobial resistance rates in the primary-care setting is necessary. 

Key words
community, urinary tract infection, antimi-
crobial resistance
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Ο θεσµός των Εκθέσεων Υγιεινής 
κατά τον 19ο και 20 αιώνα

Η προσπάθεια εκλαΐκευσης των ιατρικών γνώσεων σε
θέµατα ∆ηµόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής
αποτέλεσε µέληµα των Υγειονοµικών υπηρεσιών κατά
το Μεσοπόλεµο. Οι Εκθέσεις Υγιεινής, αν και δεν
διοργανώνονταν συχνά στην Ευρώπη του Μεσοπο-
λέµου, λάµβαναν πανηγυρικό χαρακτήρα στις πόλεις
που διεξάγονταν. Στις Εκθέσεις αυτές, εθνικές ή
διεθνείς, προωθούνταν για όλους τους πολίτες βα-
σικές γνώσεις που αφορούσαν σοβαρά θέµατα υγεί-
ας. Στόχος ήταν η διάχυση των πληροφοριών για την
πρόληψη και την αντιµετώπιση σοβαρών λοιµωδών
νοσηµάτων σε όλα τα κοινωνικά στρώµατα, µε τρόπο
κατανοητό ακόµα και για πολίτες που είχαν χαµηλό
εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Στα θεµατικά περίπτερα των
Εκθέσεων οι πολίτες ενηµερώνονταν για τις αρχές
της ∆ηµόσιας Υγείας από µεγάλες φωτογραφίες,
διαφάνειες, προπλάσµατα, posters και κινηµατογρα-
φικές ταινίες µικρού µήκους. Οι Εκθέσεις αυτές απο-
τελούσαν και µια πρώτης τάξεως ευκαιρία για
ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των Υγειονοµικών Υπη-
ρεσιών διαφόρων κρατών αναφορικά µε την οργά-
νωση εκστρατειών κατά νοσηµάτων, την ιατρική
τεχνολογία αλλά και τα Εθνικά Συστήµατα Υγείας.

Η πρώτη ∆ιεθνής Έκθεση Υγιεινής διοργανώθηκε
στο Παρίσι το 1895, στο µεσοδιάστηµα των δύο ∆ιε-
θνών Εκθέσεων (1889-1900).1 Στο πλαίσιο της Βιοµη-
χανοποίησης, κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη διαφύλα-
ξης της ∆ηµόσιας Υγείας, ως ένα τεχνοκρατικό φαι-
νόµενο µε οικονοµικές και δηµογραφικές συνέπειες.2

Απόδειξη αυτής της τάσης και αντίληψης περί ∆ηµό-
σιας Υγείας, αποτελούν η Πανγερµανική Έκθεση Υγι-
εινής του 1882-83 στο Βερολίνο, η Έκθεση Υγιεινής
στο πλαίσιο της Εµπορικής Έκθεσης της ∆ρέσδης
(Expo-1903), αλλά και η Έκθεση Βιοµηχανικής Υγιει-
νής στην Τσαρική Ρωσία το 1913.3-6 Η πρώτη ουσια-
στικά ∆ιεθνής Έκθεση Υγιεινής µε παγκόσµια απήχη-
ση ήταν η Έκθεση Υγιεινής της ∆ρέσδης του 1911.
(Εικόνα 1). Συµµετείχαν συνολικά 30 χώρες µε 110 πε-
ρίπτερα και από το Μάιο έως τον Οκτώβριο επισκέ-
φθηκαν την Έκθεση περισσότεροι από 5 εκατοµµύρια
επισκέπτες.7-8 Η επόµενη Έκθεση στην ∆ρέσδη χρο-
νολογείται το 1930 µε ανάλογη επιτυχία όπως αυτή
του 1911.6 Με την άνοδο των Ναζί, η Έκθεση της
∆ρέσδης θα αποκτήσει προπαγανδιστικό χαρακτήρα
για τα επιτεύγµατα του καθεστώτος για την ∆ηµόσια
Υγεία αλλά και θα αρχίσει να προάγει το δόγµα της
Άρειας Φυλής και τη σηµασία της Ευγονικής. Αυτή η
µεταστροφή ώθησε τις υπόλοιπες χώρες να απέχουν
από τις ετήσιες ναζιστικές εκδηλώσεις στο Μουσείο

∆ηµόσιας Υγείας της ∆ρέσδης καθιστώντας πλέον
την εκδήλωση ως ένα εγχώριο προπαγανδιστικό γε-
γονός.6

Το επίπεδο της ∆ηµόσιας Υγείας 
στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου

Από την µελέτη των πινάκων της «Στατιστικής των αι-
τιών θανάτου» της Γενικής Στατιστικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας κατά τον Μεσο-
πόλεµο, φαίνεται ότι η περίοδος 1928-1937 παρου-
σιάζει µια συνεχή αύξηση του πληθυσµού της χώρας
χωρίς να ακολουθείται από αντίστοιχη αύξηση των
θανάτων. Το 1928, το 1/5 του Ελληνικού πληθυσµού
αποτελούνταν από πρόσφυγες. Ο πληθυσµός του
1928 ήταν 6.246.583 άτοµα και το 1937 αυξήθηκε στα
7.012.993 άτοµα, δηλαδή µια αύξηση της τάξης του
12,27%. Αυτό θα µπορούσε να εκληφθεί ως µια βελ-
τίωση του επιπέδου διαβίωσης των Ελλήνων. Η αλή-
θεια όµως είναι διαφορετική όπως ανέδειξε η
επεξεργασία των στατιστικών πινάκων, µε την ενδη-
µική παρουσία σοβαρών λοιµωδών νοσηµάτων, αλλά
και την ύπαρξη σοβαρών µεταδοτικών νοσηµάτων µε
κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις, κυρίως στη
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επαρχία. Αναλογικά µε τον πληθυσµό της υπαίθρου
πέθαιναν περισσότεροι πολίτες από ότι στις πόλεις.
Η θνησιµότητα της Ελληνικής επαρχίας εντοπίζεται
σε θανάτους από αναπνευστικές νόσους, συµβάντα
κατά την διάρκεια της κύησης, του τοκετού και της
λοχείας, και από νόσους της  πρώτης ηλικίας. 

Η µελέτη των αιτιών θανάτου των τότε στατιστικών
φέρνουν στην πρώτη θέση τα λοιµώδη και παρασιτικά
νοσήµατα µε µεγάλη διαφορά από τις άλλες κατηγο-
ρίες. Από τα λοιµώδη ξεχώριζαν η ελονοσία και η φυ-
µατίωση, ακολουθούµενα από τον τύφο και τις
δυσεντερίες. Ενδεικτικά παρουσιάζονται οι 10 πρώτες
εκ των 18 κατηγοριών των αιτιών θανάτου. (Γράφηµα 1)

Η ελονοσία και η φυµατίωση αποτελούσαν τα ση-
µαντικότερα προβλήµατα που έπλητταν τον ελληνικό
πληθυσµό. Για κάθε ένα κάτοικο της πόλης που πέ-

θαινε από ελονοσία αντιστοιχούσαν ουσιαστικά 5,6
κάτοικοι της υπαίθρου. Το διάστηµα 1928-1937 πέ-
θαναν συνολικά 50.797 άτοµα, 7.721 στις πόλεις και
43.076 στην ύπαιθρο. (Γράφηµα 2)

Αναφορικά µε την φυµατίωση, την περίοδο 1928-
1937 πέθαναν 99.445 άτοµα, µε τα 79.998 εξ αυτών
από φυµατίωση των πνευµόνων και τα υπόλοιπα από
εξωπνευµονικές φυµατιώσεις. (Γραφήµατα 3 και 4)

Τα λοιµώδη νοσήµατα αποτελούσαν τελικά τον µε-
γαλύτερο κίνδυνο για την ∆ηµόσια Υγεία, ενώ οι τε-
χνικές υποδοµές της χώρας που σχετίζονταν µε την
οικολογία των νοσηµάτων αυτών, όπως δίκτυα ύδρευ-
σης, αποξηράνσεις λιµνών και ελών ή το αποχετευ-
τικό σύστηµα, χρειάζονταν εκσυγχρονισµό. Υπό αυτό
το πρίσµα, µια Έκθεση Υγιεινής για την ενηµέρωση
του κοινού κρινόταν επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε.
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Γράφηµα 1. Αιτίες θανάτου κατά την
περίοδο 1928-1937. (Ιδία
επεξεργασία Στατιστικής
Αιτιών Θανάτων, Γενικής
Στατιστικής Υπηρεσίας
Ελλάδος)

Γράφηµα 2. Αριθµός θανάτων από
ελονοσία στις πόλεις και
στην ύπαιθρο κατά την
περίοδο 1928-1937.
(Ιδία επεξεργασία Στα-
τιστικής Αιτιών Θανάτων
των, Γενικής Στατιστικής
Υπηρεσίας Ελλάδος)



Η ιδέα της Έκθεσης Υγιεινής 
της Αθήνας του1938

Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1920 οι Ελληνι-
κές αρχές επιδίωξαν την µαζικοποίηση της ενηµέρω-
σης του κοινού αναφορικά µε σοβαρές ασθένειες και
τη διαφύλαξη της ∆ηµόσιας Υγείας. Η Υγειονοµική
Σχολή θα εκδώσει µάλιστα το 1928 τη µονογραφία «Η
Μεθοδολογία και το Σύστηµα της Εκλαϊκεύσεως της
Υγιεινής» η οποία θα παρείχε πληροφορίες στις τοπι-
κές υγειονοµικές αρχές για τον τρόπο διάχυσης βα-
σικών ιατρικών γνώσεων και οδηγιών στο ευρύ κοινό.
Η πρώτη προσπάθεια της Ελλάδας να αναδείξει τα
δικά της υγειονοµικά θέµατα χρονολογείται το 1930
µε την συµµετοχή της στην ∆ιεθνή  Έκθεση Υγιεινής
της ∆ρέσδης.9 Μετά το τέλος της Έκθεσης τα εκθέ-
µατα επέστρεψαν στην Ελλάδα µε την προοπτική της
οργάνωσης µιας Ελληνικής Έκθεσης και την ίδρυση
ενός Μουσείου ∆ηµόσιας Υγείας. ∆υστυχώς, η γνω-

στή πολύπλοκη Ελληνική γραφειοκρατία κατέστησε
αδύνατη την εκµετάλλευση του υλικού, το οποίο τε-
λικά καταστράφηκε «ριφθέν ατάκτως εις την αποθή-
κην του Υπουργείου Υγιεινής...».9 Το 1933, ο ιδιώτης
ιατρός ∆. Σωτηριάδης, αναλαµβάνει την πρωτοβου-
λία και οργανώνει µια µικρή Έκθεση σε χώρο του Φι-
λολογικού Συλλόγου «Παρνασσός». Παρά την περιορι-
σµένη έκταση και τον µάλλον ερασιτεχνικό χαρα-
κτήρα της Έκθεσης, η απήχηση στο λαό ήταν πρω-
τοφανής. Αναφέρεται ότι 6.000 πολίτες προσήλθαν
στην Έκθεση και παρακολούθησαν σειρά διαλέξεων
περί ∆ηµόσιας Υγείας από τον Σωτηριάδη.9 Η Έκθεση
µάλιστα µεταφέρθηκε στον Πειραιά και για ένα µικρό
διάστηµα και στη Θεσσαλονίκη. Ορµώµενος από την
απρόσµενη επιτυχία της πρώτης ιδιωτικής προσπά-
θειας, ο Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» θα επι-
χειρήσει να οργανώσει µια µεγαλύτερης κλίµακας
Έκθεση αλλά λόγω µη συνεργασίας των διαφόρων
υγειονοµικών υπηρεσιών τελικά η ιδέα εγκαταλεί-
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Γράφηµα 3. Αριθµός θανάτων από φυµατίωση ανά φύλο στην ύπαιθρο κατά την περίοδο 1928-1937. (Ιδία
επεξεργασία Στατιστικής Αιτιών Θανάτων, Γενικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος)

Γράφηµα 4. Αριθµός θανάτων από φυµατίωση ανά φύλο στις πόλεις κατά την περίοδο 1928-1937. (Ιδία
επεξεργασία Στατιστικής Αιτιών Θάνατων, Γενικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος)



φθηκε. Το Μάρτιο του 1938, ο Φιλολογικός Σύλλογος
«Παρνασσός» επανέρχεται δριµύτερος και ζητά τη
βοήθεια του Υπουργείου Υγιεινής για την οργάνωση
µιας Έκθεσης Υγιεινής κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
Αυτή τη φορά, το Υπουργείο έδειξε µεγάλη ευαισθη-
σία και πρωτοφανή για τα Ελληνικά δεδοµένα ταχύ-
τητα, ορίζοντας µάλιστα και επιτροπή µελέτης.
Σύντοµα όµως το όλο κλίµα θα αλλάξει καθώς η Υπη-
ρεσία Κοινωνικής Υγιεινής του Υπουργείου θεώρησε
«ότι δεν ήτο δυνατόν ούτε πρέπον µια Έκθεσις Υγιει-
νής να οργανωθή από µέρους της ιδιωτικής πρωτο-
βουλίας όπου θα συνεκεντρούντο και τα πεπραγµένα
του Υπουργείου Υγιεινής ως και άλλων Υπουργείων
κατεχόντων Υγειονοµικάς αρµοδιότητας...».9 Επίσης,
διαπιστώθηκε ότι ο χώρος του Συλλόγου θα ήταν ανε-
παρκής για µια Έκθεση µεγάλης κλίµακας. Η επι-
τροπή που είχε συσταθεί θα προτείνει ως χώρο
διεξαγωγής το Ζάππειο Μέγαρο και την όλη οργά-
νωση θα είχε εξ ολοκλήρου το Υπουργείο Υγιεινής.

Τρόπος Οργάνωσης της Έκθεσης

Η Οργανωτική Επιτροπή άρχισε τις εργασίες χωρίς
χρονοτριβή και οι έχοντες εµπειρία από Εκθέσεις του
εξωτερικού βοήθησαν τα µέγιστα µε τις υποδείξεις
τους. Η οργάνωση κινήθηκε σε µια σειρά αξόνων µε
βάση την διεθνή εµπειρία. Η Έκθεση έπρεπε να προ-
σελκύσει το ενδιαφέρον των πολιτών, γι’ αυτό οι αφί-
σες και οι φωτογραφίες έπρεπε κατά την διεθνή
πρακτική «να έχουν µέγεθος όσον το δυνατόν µέγα».
Το εποπτικό υλικό θα έπρεπε να είναι «θεαµατικόν και
από του πρώτου βλέµµατος κατανοητόν», ενώ οι στα-
τιστικοί πίνακες θα έπρεπε να καθηλώνουν τον επι-
σκέπτη µε το µέγεθός τους. Επίσης, προβλέφθηκαν
και οι καλλιτεχνικές αναπαράστασεις οι οποίες κατά
τους διοργανωτές αποτελούσαν το σηµαντικότερο
στοιχείο επιτυχίας του εγχειρήµατος. Οι γνώστες των
∆ιεθνών Εκθέσεων ήξεραν επίσης ότι το µεγάλο στοί-
χηµα ήταν η επιλογή της παρουσίασης προπλασµά-
των. Ο Κωνσταντίνος Χαριτάκης, Ιατρός-Υγιειονολό-
γος διευθυντής της Υπηρεσίας Κοινωνικής Υγιεινής
και οργανωτής της Έκθεσης, ως υπεύθυνος του Ελ-
ληνικού περίπτερου στην Έκθεση της ∆ρέσδης πρό-
τεινε την αντικατάσταση των προπλασµάτων µε εικό-
νες. Ο ίδιος, το 1930, ήταν µάρτυρας του τρόµου, της
αηδίας και της απέχθειας του κοινού προς τα  προ-
πλασµάτα µε καρκίνο του µαστού και αφροδίσια νο-
σήµατα, σε τέτοιο βαθµό που οι Γερµανοί διοργα-
νωτές αναγκάστηκαν να τα αποσύρουν µεσούσης της
Έκθεσης. Η κεντρική ιδέα των εκθεµάτων θα ήταν να
προκαλούν «ενδιαφέρον και συγκίνησιν ίσως ακόµη

οίκτο και δέος, ωστ’ απευθείας να οµιλούν εις τον έν-
στικτον της αυτοσυντηρήσεως, αλλά να µην τροµο-
κρατούν και να αηδιάζουν».9 Τέλος, αποφασίσθηκε
ότι η γλώσσα θα έπρεπε να είναι απλή και λαϊκή προ-
κειµένου να καταστούν κατανοητά ακόµα και τα πιο δύ-
σκολα θέµατα. Μάλιστα, τυπώθηκαν και 30.000 οδη-
γοί των εκθεµάτων της έκθεσης. 

Η Έκθεση αποφασίσθηκε να διαρκέσει από τις 13
Νοεµβρίου 1938 έως τις 31 Ιανουαρίου 1939. Κατά το
διάστηµα αυτό οργανώθηκε σειρά 20 διαλέξεων στο
Ζάππειο και άλλους χώρους στην Αθήνα, ενώ ο Ιατρι-
κός Σύλλογος Πειραιώς οργάνωσε 12 αντίστοιχες
εκλαϊκευµένες διαλέξεις στο πλαίσιο της «Εβδοµάδας
Υγείας». Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Τύπος της εποχής
έδωσε µεγάλη δηµοσιότητα στην Έκθεση, ενώ 12 εκ
των 20 διαλέξεων του Ζαππείου περί λαϊκής υγιεινή-
ςακούστηκαν σε όλη την Ελλάδα µέσω ζωντανών µε-
ταδόσεων του Ραδιοφωνικού Σταθµού Αθηνών.

Συνεργαζόµενοι Φορείς και 
Θεµατικές Ενότητες της Έκθεσης

Η Οργανωτική Επιτροπή συνεργάστηκε µε µια σειρά
φορέων που επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και βοή-
θησαν ποικιλοτρόπως (Πίνακας 1).

Αυτό που αµέσως προκαλεί απορία, είναι γενικό-
τερα η ηχηρή απουσία της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και
ειδικότερα της τότε Έδρας της Μικροβιολογίας και του
Εργαστηρίου καθώς και της Ιατρικής Εταιρείας Αθη-
νών. Από τη µελέτη των πηγών της εποχής δεν κατέστη
σαφής ο λόγος αυτής της απουσίας. Αξίζει επίσης να
σηµειωθεί, ότι ύστερα από την ανάληψη της οργάνω-
σης από το Υπουργείο Υγιεινής, ο πρωτεργάτης Φιλο-
λογικός Σύλλογος «Παρνασσός» παρακάµφθηκε εντε-
λώς και δεν µνηµονευόταν σε κανένα έντυπο.

Οι στόχοι της Έκθεσης ήταν η λαϊκή διαφώτιση,
αλλά και σε πολιτικό επίπεδο η παρουσίαση των πε-
πραγµένων της κυβέρνησης Μεταξά για την ∆ηµόσια
Υγεία. Έτσι, η Έκθεση συµπεριέλαβε ένα µεγάλο
φάσµα θεµάτων τα οποία ταξινοµήθηκαν σε 32 περί-
πτερα: 1. Ιστορία της Υγιεινής και Ιατρικής εν Ελλάδι,
2. Ευγονική, 3) Μητρότης-Βρέφος-Νήπιο-Παιδί, 4.&5.
Σχολική Υγιεινή και Σωµατική Αγωγή, 6. Φυσιολατρεία
- Ήλιος-Αέρας-Θάλασσα-Νερό, 7. Ιαµατικαί πηγαί και
Λουτροπόλεις, 8. Νερό, 9. Αποχέτευσις-Απορρίµµατα,
10. Το Υγειονοµικόν έργον του Υπουργείου ∆ιοική-
σεως Πρωτευούσης, 11. Το Υγειονοµικόν έργον των
τριών Πολεµικών Υπουργείων, 12. Αντιµικροβιακή Υγι-
εινή και Προληπτική Ιατρική, 13.&14. Ενδυµασία-Υπό-
δησις-Κατοικία, 15. Το σύγχρονο υγιεινό σπίτι, 16.&17.
Υγιεινή και Προφυλακτική της Εργασίας-Κοινωνικαί
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Ασφαλίσεις, 18. Περίπτερον Πρώτων Βοηθειών, 19.
Τρόφιµα και Ποτά, 20. Γάλα-Βούτυρο-Τυριά, 21. Οδό-
ντες-Στόµα, 22. Αντιαφροδισιακός Αγών, 23. Ανθελο-
νοσιακός Αγών, 24.Η κινίνη του Κράτους, 25. Αντι-
καρκινικός Αγών, 26. Αντιτραχωµατικός Αγών-Οπτική
Ιατρική, 27. Αντιναρκωτικός και Αντιαλκοολικός Αγών-

Προστασία Ψυχοπαθών, 28. Αντιφυµατικός Αγών, 29.
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, 30. Αεράµυνα, 31. Γε-
νικά Νοσοκοµεία και Ιατρική Αντίληψις εν γένει, 32.
Ολοκληρωτικά στοιχεία-Ανακεφαλαίωσις-∆ηµογρα-
φία-Υγειονοµική Οργάνωσις-Υγειονοµική Προπαγάν-
δα και ∆ηµοσιότης-Επίλογος. (Εικόνα 2)

Κατάλογος συνεργαζόµενων φορέων της Έκθεσης Υγιεινής του 1938Πίνακας 1

ΥΥπποουυρργγεείίαα

Υπουργείο Υγιεινής
Υπουργείο Παιδείας
Υπουργείο ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης
Υπουργείο Γεωργίας
Υπουργείο Εργασίας
Υπουργείο Αγορανοµίας
Υφυπουργείο Τύπου και Τουρισµού
Υπουργείο Στρατιωτικών, Ναυτικού 
και Αερπορίας
Ανωτέρα ∆ιοίκηση Αεράµυνας

ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκάά  ΙΙδδρρύύµµαατταα

Ευαγγελισµός
Σωτηρία
∆ηµόσιο Ψυχιατρείο Αθηνών
Λοιπά Ελληνικά Νοσοκοµεία:
Μαιευτήρια
Ψυχιατρεία
Σανατόρια
Παιδιατρικά
Λεπροκοµεία
Λοιµωδών
Αφροδισίων 

ΛΛοοιιππάά  ΙΙδδρρύύµµαατταα//  ΦΦοορρεείίςς

Υγειονοµική Σχολή
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Ινστιτούτο Παστέρ Αθηνών
Ελληνική Αντιφθισική Εταιρεία
Πανελλήνιος Σύλλογος κατά 
της Φυµατιώσεως
Επιτροπή Ναρκωτικών και Κινίνης
Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο
Οδοντιατρικόν Σχολείον
Οδοντιατρικός Σύλλογος
Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς
Πατριωτικό Ίδρυµα 
Ελληνική Εταιρεία Υδάτων
Ηλεκτρική Εταιρεία Αθηνών
κ.ά.

Ει κό να 2. Τα περίπτερα της Έκθεσης σε κάτοψη του Ζαππείου Μεγάρου ανά θεµατική ενότητα.



Ενότητες µε Μικροβιολογικό ενδιαφέρον

Περίπτερο Ευγονικής

Αν αναλογιστεί κανείς την άρρηκτη σχέση Μικροβιο-
λογίας-∆ηµόσιας Υγείας, τα περίπτερα που αφορού-
σαν άµεσα ή έµµεσα θέµατα Μικροβιολογίας κάλυ-
πταν σχεδόν το 1/3 των θεµατικών ενοτήτων. Ο επι-
σκέπτης κατά την είσοδο του λάµβανε τάχιστα και το
πρώτο προπαγανδιστικό πολιτικό µήνυµα της εποχής,
µε αναρτηµένη µια φράση από λόγο του Ιωάννη Με-
ταξά: «Βάσιν της προόδου, της χαράς, της ευτυχίας
και της γενικής αναδηµιουργίας της Ελλάδος, αποτε-
λεί η υγεία και η ευρωστία των πολιτών της». Η επα-
λήθευση αυτής της φράσης επιβεβαιωνόταν στο
µυαλό του επισκέπτη στο δεύτερο κιόλας περίπτερο,
αυτό της Ευγονικής. Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας,
εκτός των άλλων κληρονοµικών νοσηµάτων, εντάχ-
θηκαν νοσήµατα τα οποία χαρακτηρίζονταν ως «Νο-
σήµατα Ασυµβίβαστα µε το γάµον» και τα οποία
αναγράφονταν σε ένα µεγάλο πίνακα.10-11 Σε αυτόν το
πίνακα συµπεριλαµβάνονταν η λέπρα, η φυµατίωση
και η σύφιλη, δίπλα στον αλκοολισµό, την τοξικοµανία
και στις ψυχοπάθειες, «διανθισµένος» µε φωτογρα-
φίες ασθενών του ∆ηµόσιου Ψυχιατρείου Αθηνών.
Από επιτόπια έρευνα των διοργανωτών αποδείχθηκε
ότι το περίπτερο 2 κίνησε το ενδιαφέρον των µελλό-
νυµφων και νεόνυµφων, οι οποίοι για πρώτη φορά
πληροφορήθηκαν για την ανάγκη προγαµιαίου ιατρι-
κού ελέγχου, αποδεικνύοντας την τροµερή ένδεια
των πολιτών σε βασικές υγειονοµικές γνώσεις.

Περίπτερα Ύδρευσης και 
Απορριµάτων-Αποχετεύσεων

Το όγδοο περίπτερο ήταν αφιερωµένο στους υδάτι-
νους πόρους. Η οργάνωση αυτής της ενότητας έγινε
µε µέριµνα του τµήµατος της Μηχανικής Υγιεινής  της
Υγειονοµικής Σχολής Αθηνών. Το σύνθηµα που επι-
κρατούσε σε αυτήν την αίθουσα ήταν σαφές: «Ο
αγών κατά του τύφου είναι ζήτηµα καλής υδρεύ-
σεως». Σε συνεργασία µε την Εταιρεία Ύδρευσης
(Ούλεν) οι διοργανωτές έδωσαν τη δυνατότητα στους
επισκέπτες να παρακολουθήσουν ένα σύντοµο φιλµ
µε την κατάσταση που επικρατούσε στη λίµνη του
Μαραθώνα πριν την κατασκευή του φράγµατος και
την «υδρική ευτυχία των Αθηνών» µετά το τέλος του
έργου. Οι διοργανωτές προσπάθησαν να καταστή-
σουν σαφές ότι το πρόβληµα των υδατογενών νοση-
µάτων ήταν αποτέλεσµα της κακής συντήρησης των
κοινοτικών και ιδιωτικών φρεατίων αλλά και να ανα-
δείξουν τους κινδύνους λήψης ύδατος εκ των πηγα-

διών. Το πρόβληµα της ύδρευσης και της ποιότητας
του ύδατος της Αθήνας είχε ουσιαστικά λυθεί την
εποχή της Έκθεσης µε το έργο του φράγµατος του
Μαραθώνα, όχι όµως και στην επαρχία µε τα απαρ-
χαιωµένα δίκτυα που συχνά προκαλούσαν υδατογε-
νείς επιδηµίες.12 Άµεσα συνδεδεµένο µε το νοηµατικό
άξονα του περιπτέρου 8 ήταν και το περίπτερο 9, µε
θεµατική ενότητα τα απορρίµµατα και τις αποχετεύ-
σεις. Η ενότητα υπενθύµιζε τη σχέση ύδρευσης, απο-
χέτευσης και ∆ηµόσιας Υγείας και τους πιθανούς
κινδύνους πρόκλησης επιδηµιών. 

Περίπτερο Αντιµικροβιακής Υγιεινής 
και Προληπτικής Ιατρικής

Το περίπτερο 12 ήταν αφιερωµένο γενικά στην Αντι-
µικροβιακή Υγιεινή και την Προληπτική Ιατρική και
είχε οργανωθεί από κοινού µε την συνεργασία των
Υπουργείων Υγιεινής και Γεωργίας. Το συγκεκριµένο
περίπτερο είχε ονοµασθεί «Θάλαµος Παστέρ» και
προπαγάνδιζε τα δηµόσια έργα του καθεστώτος στο
πλαίσιο του γενικότερου αγώνα κατά των λοιµωδών
νόσων. Στο κέντρο του περιπτέρου υπήρχε µια µε-
γάλη φωτογραφία του Παστέρ πλαισιωµένη µε φω-
τογραφίες από τα εργαστήρια του Ελληνικού οµώνυ-
µου Ινστιτούτου. Οι διοργανωτές του περιπτέρου
έδωσαν ιδιαίτερη σηµασία στον τύφο, τον τέτανο, την
ευλογιά, την φυµατίωση αλλά και στον δαµαλισµό.
Ιδιαίτερη θέση κατείχε το τµήµα µε τις οδηγίες για
ένα άλλο σηµαντικό πρόβληµα της εποχής, αυτό της
λύσσας.13

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι οι διοργανωτές
έδωσαν βάρος στην ενηµέρωση αναφορικά µε την κα-
θηµερινή καθαριότητα όπως το πλύσιµο των χεριών
και η καταπολέµηση των µυγών. (Εικόνα 3) Πιο συγ-
κεκριµένα, σε ένα µεγάλο ταµπλώ αναγράφονταν οι
προτροπές για τακτική πλύση των χεριών αλλά και
πληροφορίες για τις ασθένειες που µεταφέρουν οι
µύγες. Όπως προαναφέρθηκε, τα µηνύµατα ήταν
απλά και γραµµένα στη λαϊκή καθοµιλουµένη. Ενδει-
κτικό της απλότητας αποτελεί το ταµπλώ για τις
µύγες; «Οι µυίγες γεννούν τ' αυγά τους στην κοπριά,
στο υγρό χώµα, στα σκουπίδια. Από εκεί έρχονται και
µολύνουν τα φαγητά, τα πιάτα, τα ποτήρια, τα κου-
ταλοπήρουνα, τις πετσέτες. Έτσι µπορούν να µετα-
δώσουν: τύφο, διάρροιες, δυσεντερία, χολέρα, φθίσι,
διφθερίτιδα, οστρακιά, ιλαρά, ερυσίπελας, τράχωµα.
ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΙΣ ΜΥΙΓΕΣ!! Ασβέστωµα τακτικό στα σπί-
τια, χαµηλά στις γωνίες...». Από τα προαναφερόµενα
βέβαια διαπιστώνουµε ότι οι µύγες ενοχοποιούνται
σχεδόν για όλες τις σοβαρές ασθένειες. Με βάση
όµως το γεγονός ότι δεν αποτελούν το φορέα για
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όλες αυτές που αναφέρθηκαν, συµπεραίνουµε ότι
ίσως ήταν συνειδητή επιλογή των διοργανωτών να
µην εισέλθουν σε µικροβιολογικές λεπτοµέρειες αλλά
να αφήσουν να πλανάτε η «χειρότερη» εντύπωση για
τις µύγες. Προφανώς, ο στόχος ήταν να εντυπωθεί
στο µυαλό του απλού ανθρώπου ότι οι µύγες προκα-
λούσαν πολλές αρρώστιες προκειµένου να ευαισθη-
τοποιηθούν και να ανταποκριθούν στο κάλεσµα περί
ατοµικής ευθύνης στον αγώνα κατά των λοιµωδών νο-
σηµάτων. Το τµήµα του περιπτέρου που είχε αναλά-
βει το Υπουργείο Γεωργίας αφορούσε µικροβιακές
και παρασιτικές ασθένειες των οποίων η σηµασία στη
∆ηµόσια Υγεία αποτυπωνόταν µε γραφήµατα και στα-
τιστικούς πίνακες. Στο θέµα της προφύλαξης του κοι-
νού υπήρχαν πάλι οδηγίες µε µεγάλα γράµµατα για
ασθένειες όπως το καλα-αζάρ, η λύσσα, ο άνθρακας,
ο εχινόκοκκος, ο µελιταίος πυρετός κ.ά. Επίσης, ιδι-
αίτερη σηµασία δόθηκε στην ανάγκη του υγειονοµι-
κού ελέγχου των σφαγείων, κάτι που προσέλκυσε το
ενδιαφέρον των επισκεπτών. 

Περίπτερο Αντιαφροδισιακού Αγώνα

Το περίπτερο 22 ήταν αφιερωµένο στο Αντιαφροδι-
σιακό Αγώνα και αποτέλεσε ένα ιδιαίτερο στοίχηµα

για τους διοργανωτές. Εξ ορισµού, αυτό το περί-
πτερο έπρεπε να οργανωθεί µε ιδιαίτερη προσοχή. Η
νόσος που κυριαρχούσε στο περίπτερο ήταν η σύ-
φιλη, µια µεγάλη µάστιγα για την κοινωνία, η οποία
είχε λάβει εκρηκτικές διαστάσεις την περίοδο του Με-
σοπολέµου.14-15 Η είσοδος του επισκέπτη τον έφερνε
αµέσως προ των ευθυνών του και αντιµέτωπο µε τα
«Χρυσά λόγια κατά των Αφροδισίων Νοσηµάτων».
Από την έναρξη της οργάνωσης της Έκθεσης είχε
αποκλειστεί η περίπτωση προπλασµάτων µε δερµα-
τολογικές εµφανίσεις της σύφιλης. Τελικά, από το
Νοσοκοµείο «Ανδρέας Συγγρός» δόθηκαν προπλά-
σµατα µε τα στάδια της σύφιλης, που εκ των υστέρων
αποδείχθηκαν για το ελληνικό κοινό άκρως ενδιαφέ-
ροντα. Εκτός των προπλασµάτων, υπήρχαν και τρεις
µεγάλες φωτογραφίες µε ιδιαίτερη κοινωνική σηµα-
σία. Πιστοί στο πνεύµα των Εκθέσεων της εποχής
αλλά και της νοοτροπίας της διεθνούς ιατρικής κοι-
νότητας, οι διοργανωτές τοποθέτησαν φωτογραφία
προσώπου συφιλιδικού ασθενούς µε την λεζάντα «Εκ-
δηλώσεις Κληρονοµικής Συφιλίδος». ∆ίπλα υπήρχε
µια φωτογραφία ασθενούς του ∆ηµόσιου Ψυχια-
τρείου µε την λεζάντα «Αυτός εκατάντησεν στο Ψυ-
χιατρείον επειδή δεν έκανε τακτικά την αντισυφιλιδική
του θεραπεία». Η τρίτη γιγαντιαία φωτογραφία αφο-
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Ει κό να 3. Οδηγίες για την καταπολέµηση
των µυγών και οι προτροπές
για πλύση των χεριών
(Περίπτερο της Αντιµικροβια-
κής Υγιεινής και της Προληπτι-
κής Ιατρικής)



ρούσε ένα τυφλό παιδί µε την λεζάντα «Παιδί που τυ-
φλώθηκε από βλενόρροια την ώρα που εγεννήθη.
Έπρεπε η µαµή να στάξει στα µατάκια του διάλυµα
νιτρικού αργύρου ή τουλάχιστον λίγο οπό λεµονιού».
Το πιο σηµαντικό που διαπίστωσαν οι διοργανωτές
ήταν ότι οι επισκέπτες αντέγραφαν σε χαρτιά τις οδη-
γίες κατά της σύφιλης. Αυτό προφανώς αποδεικνύει
το φόβο των πολιτών, την έλλειψη ενηµέρωσης, αλλά
και ότι το θρυλικό έντυπο του καθηγητή Φωτεινού
«Σωθήτε από τα Αφροδίσια Πάθη» του 1921 δεν ήταν
αρκετό για την αφύπνιση του κοινού.16-17

Περίπτερο Ανθελονοσιακού Αγώνα

Το περίπτερο 23 ήταν οργανωµένο από την Υγειονο-
µική Σχολή Αθηνών και ήταν αφιερωµένο στο µεγάλο
εθνικό πρόβληµα της ελονοσίας. Το τιµητικό όνοµα
που έλαβε το συγκεκριµένο περίπτερο ήταν αυτό του
Γάλλου ελονοσιολόγου Λαβεράν. Το περίπτερο διέ-
θετε πίνακες, φωτογραφίες, χάρτες και στατιστικά
στοιχεία του επιπολασµού της νόσου και της ανθελο-
νοσιακής δράσης του Κράτους. Την εποχή που διορ-
γανώθηκε η Έκθεση, ο ανθελονοσιακός αγώνας είχε
περάσει από τα χέρια του Συλλόγου προς Περιστολή
των Ελωδών Νοσηµάτων, των Κωνσταντίνου Σάββα
και Ιωάννη Καρδαµάτη, στην αιγίδα του Κράτους. Οι
επισκέπτες του περιπτέρου ενηµερώνονταν από τον
µεγάλο χάρτη της Ελλάδας, διαστάσεων 3x4 µέτρων,
τη δοµή και το δίκτυο του ανθελονοσιακού αγώνα
αλλά και στοιχεία για τη νοσηρότητα και την θνησι-
µότητα ανά περιοχή. Στο περίπτερο υπήρχαν διαθέ-
σιµα και µια σειρά µηχανηµάτων όπως ψεκαστήρες
της αντικωνωπικής σκόνης Paris Green των ειδικών
ανθελονοσιακών συνεργείων, προς ενηµέρωση των
πολιτών. Η Υγειονοµική Σχολή Αθηνών είχε προµη-
θεύσει το περίπτερο µε δοχεία που περιείχαν προ-
νύµφες του ανωφελούς κουνουπιού καθώς και
πίνακες µε τα στάδια εξέλιξής του, τα οποία συγκέν-
τρωσαν τα βλέµµατα των επισκεπτών. Στο περίπτερο
είχαν τοποθετηθεί και δύο µεγάλες φωτογραφίες
προς τιµή των πρωτεργατών του ανθελονοσιακού
αγώνα στην Ελλάδα, του καθηγητή Μικροβιολογίας
της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Κωνσταντίνου Σάββα
και του καθηγητή Τροπικών Νόσων Ιωάννη Καρδα-
µάτη. 

Η ελονοσία στην Ελλάδα ήταν ενδηµική και µαζί
µε την φυµατίωση αποτελούσαν τις δύο σηµαντικό-
τερες αιτίες νοσηρότητας και θνησιµότητας του Με-
σοπολέµου. Ενδεικτικό ήταν το γεγονός ότι το 1915
µόνο 29 δήµοι από το σύνολο των 476 σε όλη τη
χώρα, χαρακτηρίζονταν ως ελεύθεροι από τη νόσο.

Από τους υπόλοιπους 445, στους 76 η νοσηρότητα
κυµαίνονταν µεταξύ 51-100%, σε 254 δήµους µεταξύ
11-50%, και στους υπόλοιπους 115 ήταν κάτω από
10%.18 Από την αρχή του 20ου αιώνα οι προσπάθειες
και οι δράσεις του Συλλόγου προς Περιστολή των
Ελωδών Νοσηµάτων, οδήγησαν σταδιακά στην µεί-
ωση του επιπολασµού µε την µαζική προφυλακτική
χορήγηση κινίνης. Η έλευση των προσφύγων της Μι-
κράς Ασίας θα αλλάξει τον επιδηµιολογικό χάρτη της
χώρας και σύµφωνα µε τις εκθέσεις της ∆ιεύθυνσης
Υγείας της Κοινωνίας των Εθνών, η ετήσια θνησιµό-
τητα από ελονοσία στην Ελλάδα αυξήθηκε από 7,94
(ανά 10.000 κατοίκους) το 1925 σε 10,24 το 1930.19
Την δεκαετία του 1930, µόνο 17 δήµοι και 617 χωριά
ήταν απαλλαγµένα από τη νόσο. Πρακτικά αυτό αντι-
στοιχούσε σε 348.722 άτοµα, δηλαδή µόλις στο 1/16
του Ελληνικού πληθυσµού.10,18-19  Η προσπάθεια εκλαΐ-
κευσης και ενηµέρωσης των πολιτών για την ελονοσία
που προωθήθηκε στην Έκθεση Υγιεινής είχε τις ρίζες
της σε παλιότερες προσπάθειες του Συλλόγου προς
Περιστολή των Ελωδών Νοσηµάτων. Το 1927, ο Σύλ-
λογος εγκαινίασε ένα πρόγραµµα ενηµέρωσης του
κοινού µε  προβολή ταινίας, ελληνικής παραγωγής,
µε τον τίτλο «Ελονοσία». Πραγµατοποιήθηκαν 57 προ-
βολές σε 18 πόλεις, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και
στα στρατόπεδα των προσφύγων. Συνολικά, 66.700
πολίτες, 4.200 µαθητές και 9.500 στρατιώτες είχαν
την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά στη ζωή τους
κινηµατογράφο παρακολουθώντας µια ταινία για τη
θανατηφόρα ασθένεια.19

Περίπτερο της Επιτροπής Κρατικής Κινίνης

Το περίπτερο 24, ως συνέχεια του περιπτέρου του αν-
θελονοσιακού αγώνα, είχε οργανωθεί υπό την επο-
πτεία του Τµήµατος Κινίνης του Υπουργείου Υγιεινής
και της Μόνιµης Επιτροπής Κρατικής Κινίνης. Θεω-
ρήθηκε, και όχι άδικα, ως ένα από τα σπουδαιότερα
περίπτερα της Έκθεσης µε σκοπό την ενηµέρωση του
κοινού για την ωφέλεια της Κρατικής Κινίνης καθώς
και τους κινδύνους από την λαθεµένη χρήση της. Αξί-
ζει να σηµειωθεί ότι η τυχαία λήψη κινίνης προκα-
λούσε εκείνη την εποχή πολλές θανατηφόρες δηλη-
τηριάσεις, κυρίως στα παιδιά που ξέφευγαν της προ-
σοχής των γονέων τους. Η εµφάνισή της µε τη µορφή
µικρών κουφέτων, ωθούσε τα παιδιά να τα γευτούν
εκλαµβάνοντάς τα ως γλυκά και συχνά λάµβαναν ολό-
κληρα σωληνάρια µε «κουφετάκια» που δυστυχώς τα
οδηγούσε στο θάνατο. Επίσης, εκείνη την εποχή η
υπερβολική λήψη κινίνης αποτελούσε και µια συνηθι-
σµένη µέθοδο αυτοκτονίας. Το Ελληνικό Κράτος
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πάντα χρειαζόταν τεράστιες ποσότητες κινίνης. Εν-
δεικτικό είναι το γεγονός ότι µετά την Μικρασιατική
Καταστροφή και την έκρηξη της ελονοσίας σε όλη τη
χώρα, οι Ελληνικές Αρχές και η Επιτροπή των Προ-
σφύγων θα εισάγουν 9.795.000 κιλά κινίνης από τον
Αµερικανικό Ερυθρό Σταυρό, 1.608.178 κιλά από τη
Γερµανία, 154.600 κιλά από το Βρετανικό Ερυθρό
Σταυρό και 5.000.000 κιλά από άλλες πηγές.18

Οι επισκέπτες της Έκθεσης είχαν την ευκαιρία να
δουν φωτογραφίες από την γραµµή παραγωγής της
κινίνης καθώς και στατιστικούς πίνακες µε τις πωλή-
σεις της Κρατικής Κινίνης σε όλους του νοµούς της
χώρας. Αξίζει να υπενθυµίσουµε ότι το µεγάλο πρό-
βληµα της κινίνης στην Ελλάδα ξεκινούσε από τις
αρχές του 20ου όταν το Κράτος δεν είχε µεριµνήσει
για την κατοχύρωση του µονοπωλίου της πώλησής
της. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την διοχέτευση από
ιδιώτες στην αγορά φθηνής αλλά νοθευµένης κινίνης,
γεγονός που άλλαζε την δράση και αποτελεσµατικό-
τητά της, αλλάζοντας έτσι το σχεδιασµό και τον επι-
δηµιολογικό στόχο που είχε θέσει ο Σύλλογος προς
Περιστολή των Ελωδών Νοσηµάτων.18 Ύστερα από
πιέσεις του καθηγητή Κωνσταντίνου Σάββα, το Ελλη-
νικό Κοινοβούλιο ψήφισε το 1908 το νόµο περί Μονο-
πωλίου της Κρατικής Κινίνης σύµφωνα µε το µοντέλο
της αντίστοιχης Ιταλικής νοµοθεσίας που τους είχε
προτείνει.20 Παρά την ψήφιση του νόµου, για πολλά
χρόνια το Κράτος δεχόταν ή/και ανεχόταν σιωπηρά
την εισαγωγή αµφιβόλου ποιότητας κινίνης από ιδιω-
τικές φαρµακευτικές εταιρείες µε µοναδικό προµη-
θευτή εταιρείες της Ολλανδίας.20 Είναι ενδεικτικό ότι
τις περιόδους που είχε ατονήσει ο Κρατικός έλεγχος
και στην αγορά κυκλοφορούσε νοθευµένη κινίνη ή κι-
νίνη µε µικρότερη ποσότητα δραστικής ουσίας, ο επι-
πολασµός της νόσου εκτινασσόταν στα ύψη.20 Η
απουσία του Κρατικού ελέγχου αποθράσυνε τις ιδιω-
τικές εταιρείες που στο όνοµα του κέρδους διοχέ-
τευαν στην αγορά κινίνη του 0,1 γρ. ενώ η
συσκευασία ανέγραφε 0,2 γρ.20 Επίσης, µελανή σε-
λίδα στην ιστορία του ανθελονοσιακού αγώνα στην
Ελλάδα θα αποτελέσει το περίφηµο «σκάνδαλο της
κινίνης», όπου ένας διευθυντής και υπάλληλοι της
Επιτροπής Κινίνης του Υπουργείου Υγιεινής ενεπλά-
κησαν στην υπεξαίρεση 7.000 κιλών κρατικής κινίνης
µε σκοπό την µεταπώλησή της σε ιδιώτες.21 Όταν
κατά την δεκαετία του 1930 το Κράτος πάρει πάλι την
κατάσταση στα χέρια του, το Υπουργείο Υγιεινής θα
σπάσει το µονοπώλιο των ιδιωτικών εταιρειών, θα δι-
ευρύνει τους προµηθευτές από το εξωτερικό και ο
έλεγχος της περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας
θα είναι αυστηρός, κερδίζοντας ξανά την εµπιστο-
σύνη των πολιτών. Για το λόγο αυτό προφανώς οι

διοργανωτές επέδειξαν ιδιαίτερη µέριµνα και προ-
σοχή στην προβολή του περιπτέρου της Κρατικής Κι-
νίνης. Εξάλλου, δεν ήταν τυχαίο ότι στο περίπτερο
υπήρχαν φωτογραφίες των µηχανηµάτων παραγωγής
κινίνης των εργοστασίων του εξωτερικού, που αποτε-
λούσαν τους επίσηµους προµηθευτές του σκευά-
σµατος του Ελληνικού Κράτους.

Περίπτερο Αντιτραχωµατικού Αγώνα

Το περίπτερο 26 αναφερόταν σε ένα πολύ σοβαρό
πρόβληµα ∆ηµόσιας Υγείας, το τράχωµα. Το περί-
πτερο αυτό ήταν ένας συνδυασµός του Αντιτραχω-
µατικού Αγώνα και της Οφθαλµολογίας. Εκ των
υστέρων οι διοργανωτές παραδέχθηκαν το σφάλµα
τους που δεν έδωσαν µεγαλύτερο χώρο στο περί-
πτερο και ανάλογη δηµοσιότητα σε ένα τόσο σοβαρό
πρόβληµα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το τράχωµα απο-
τελούσε τότε το πιο σοβαρό µολυσµατικό οφθαλµικό
νόσηµα στη Ελλάδα και την σηµαντικότερη αιτία τύ-
φλωσης. Από το 19ο αιώνα ήταν ενδηµικό, αλλά µετά
την έλευση των προσφύγων σηµειώθηκε επιδηµική
έκρηξη στους καταυλισµούς. Στον Μεσοπόλεµο το
ποσοστό των ασθενών αντιστοιχούσε στο 3,6-4% του
συνόλου του πληθυσµού, ενώ η εκατοστιαία αναλο-
γία των τραχωµατικών ασθενών στο σύνολο των πα-
σχόντων από οφθαλµολογικά νοσήµατα άγγιζε το
30%.22 Γίνεται αντιληπτό ότι το θέµα ήταν υψίστης ση-
µασίας για τις Υγειονοµικές υπηρεσίες αφού οι ασθε-
νείς ήταν ανίκανοι προς εργασία, µε µεγάλη οικο-
νοµική επιβάρυνση της οικογένειας και της Πολιτείας. 

Περίπτερο Αντιφυµατικού Αγώνα

Το περίπτερο 28 ήταν ένα ακόµα στοίχηµα των διορ-
γανωτών και αφορούσε τον αντιφυµατικό αγώνα. Το
περίπτερο ονοµάστηκε «Θάλαµος Κοχ» και περιείχε
ένα µεγάλο ταµπλώ µε σχηµατική παρουσίαση του
µοντέλου του αντιφυµατικού αγώνα. (Εικόνα 4) Στην
παρουσίαση αυτή δέσποζε ο µεγάλος διπλός σταυ-
ρός της Λωρραίνης, το έµβληµα της παγκόσµιας αν-
τιφυµατικής εκστρατείας, ενώ δεν µπορούσε βέβαια
να λείπει και ο κλασσικός «∆εκάλογος κατά της Φθί-
σεως» του Πανελλήνιου Συνδέσµου κατά της Φυµα-
τιώσεως. Το µοντέλο της οργάνωσης του αντιφυµα-
τικού αγώνα ενηµέρωνε τους επισκέπτες σχετικά µε
τις δοµές και τα επίπεδα δράσης και παρέµβασης του
Κράτους στον εργασιακό χώρο, στη νοσηλεία και θε-
ραπεία, αλλά και το πιο ενδιαφέρον, στην µελλοντική
αποκατάσταση των ασθενών. Όπως συγκεκριµένα
ήταν διατυπωµένο, το Κράτος έπρεπε να φροντίζει

Κ. ΤΣΙΑΜΗΣ, Γ. ΒΡΥΩΝΗ, Ε. ΠΑΥΛΑΚΟΥ-ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΥ, Γ. ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΣ, Α. ΤΣΑΚΡΗΣ

56

VOL. 59 • ΙSSUE 1, January - March 2014



για την «επαγγελµατική αναπροσαρµογή» των ασθε-
νών. Αυτό κρίνεται ως άκρως εντυπωσιακό, µε δεδο-
µένο τον κοινωνικό στιγµατισµό των ασθενών του
Μεσοπολέµου και ίσως δείχνει τα πρώτα σηµάδια
µιας µεταστροφής της κοινωνικής αντίληψης. Βέβαια,
ο επισκέπτης είχε ήδη λάβει γνώση των µηνυµάτων
του περιπτέρου της Ευγονικής που συµπεριελάµβα-
ναν την φυµατίωση στα νοσήµατα που ήταν ασύµ-
βατα µε το γάµο. Ένα άλλο εντυπωσιακό στοιχείο, µε
δεδοµένη την πολιτικο-οικονοµική κατάσταση της
εποχής, ήταν η σαφής και ξεκάθαρη αναφορά περί
βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και της υγιεινής
των εργατών στις βιοµηχανίες, τόπος που θεωρούν-
ταν ως κατεξοχήν πηγή µόλυνσης. 

Οι διοργανωτές έδωσαν προβολή µε φωτογρα-
φίες του λοιµογόνου παράγοντα, ενηµερώνοντας
τους επισκέπτες για τις πηγές µόλυνσης. Επίσης, πα-
ρέχονταν απλές οδηγίες στους πολίτες που τυχόν νο-
σήσουν, πως και που να απευθυνθούν. Το περίπτερο
είχε µακέτες των Ελληνικών Σανατορίων καθώς και
πλήθος στατιστικών πινάκων µε την αποτύπωση της
διακύµανσης της νόσου της τρέχουσας δεκαετίας.
Επίσης, όπως και στο περίπτερο της ελονοσίας, σε
ένα χάρτη της Ελλάδας διαστάσεων 3x4 µέτρων, ήταν
σηµειωµένα όλα τα Σανατόρια, κρατικά και µη, της
επικράτειας. Τέλος, τα διάφορα αντιφυµατικά ιδρύ-
µατα και οργανώσεις παρείχαν στατιστικά στοιχεία µε
τις δράσεις τους.  

Η µεταφορά της Έκθεσης στην Θεσσαλονίκη

Η Έκθεση της Αθήνας µεταφέρθηκε και στην Θεσσα-
λονίκη στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς Έκθεσης του 1939
µε σκοπό τη µόνιµη εγκατάστασή της εκεί. Η έλευση
όµως του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου τελικά θα ακυρώ-
σει το σχέδιο µιας µόνιµης Έκθεσης. Η φιλοσοφία
της Έκθεσης Υγιεινής στη Θεσσαλονίκη του 1939 δεν
διέφερε από αυτή της Αθήνας µε µόνη διαφορά την
περικοπή των περιπτέρων απο 32 σε 22, ενώ εµπλου-
τίστηκε µε νέες εικόνες. Πάντως, οι Μικροβιολογικές
ενότητες που αναφέρθηκαν στην Αθήνα, µεταφέρθη-
καν αυτούσιες και στην Θεσσαλονίκη για την ενηµέ-
ρωση των πολιτών της Βόρειας Ελλάδας. Από την
Έκθεση της Θεσσαλονίκης ξεχώρισε ιδιαιτέρως το
περίπτερο του ανθελονοσιακού αγώνα, αφού η Βό-
ρεια Ελλάδα εµφάνιζε µεγάλο επιπολασµό αλλά και
αυτό του αντιαφροδισιακού αγώνα. Ενδεικτικός της
αισθητικής και της τεχνοτροπίας των Εκθέσεων του
Μεσοπολέµου ήταν ο µεγάλος πίνακας του περιπτέ-
ρου για τη σύφιλη, που προσπαθούσε να ευαισθητο-
ποιήσει το κοινό µέσω της απόγνωσης του κοινωνικού
στιγµατισµού. (Εικόνα 5) Η εικόνα παρουσίαζε ένα
µαιευτήρα να κοιτάζει βουβός τον απελπισµένο σύ-
ζυγο, ενώ η γυναίκα κρυβόταν στα σκεπάσµατα µετά
την γέννηση του συφιλιδικού παιδιού. Όπως είχε επι-
σηµάνει η οργανωτική επιτροπή το 1938, τα εκθέµατα
έπρεπε να προκαλούν «ενδιαφέρον και συγκίνησιν
ίσως ακόµη οίκτο και δέος...».
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Ει κό να 4. Πίνακας µε τον τρόπο
οργάνωσης του
Αντιφυµατικού Αγώνα
από το περίπτερο 
του Αντιφυµατικού Αγώνα



Η απήχηση της Έκθεσης 

Από την ανάγνωση των πεπραγµένων της Έκθεσης,
του Τύπου της εποχής και των ιατρικών εντύπων φαί-
νεται ότι το ενδιαφέρον του κόσµου ήταν µεγάλο. Ο
απλός κόσµος για πρώτη φορά ερχόταν σε άµεση
επαφή µε καθηµερινά θέµατα ∆ηµόσιας Υγείας και
λάµβανε συγκεκριµένες και απλές πληροφορίες οµα-
δοποιηµένες ανά θεµατική ενότητα. Αυτό βέβαια το
ενδιαφέρον µπορεί να µεταφραστεί και διαφορετικά.
Η Κρατική µέριµνα και προσπάθεια ενηµέρωσης, άλ-
λοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο λόγω ιστορι-
κών συγκυριών, υπήρχε σε όλη την περίοδο του
Μεσοπολέµου. Όµως η ένδεια της πληροφόρησης
των πολιτών σε απλά θέµατα δείχνει ίσως ότι η ενη-
µέρωση γινόταν µε λάθος τρόπο ή ήταν ελλειπής
ακόµα και την εποχή της Έκθεσης. Προτροπές που
σήµερα ίσως φαντάζουν αυτονόητες τότε φάνταζαν
ως σκοπός διαφώτισης. Οι αφίσες που προέτρεπαν
για την προσωπική υγιεινή µε φράσεις όπως «Λού-
σιµο: το πιο απλό πράγµα! Λίγο νερό και λίγο σα-
πούνι!» ή «Πλύνετε τα χέρια σας πολλές φορές την
ηµέρα!», ίσως αναδεικνύουν για άλλη µια φορά την
ελλειπή ενηµέρωση των πολιτών σε βασικά θέµατα.
Πέρα από την υποβόσκουσα πολιτική προπαγάνδα
του Μεταξικού καθεστώτος που ως αναµενόµενο θα
πλανιόταν στην Έκθεση, η προσφορά απλών και κα-
τανοητών οδηγιών προς τους πολίτες κρίνεται ως ιδι-

αίτερης κοινωνικής σηµασίας στην προσπάθεια εκλαΐ-
κευσης των ιατρικών γνώσεων και διαφύλαξης της
∆ηµόσιας Υγείας. Από τα στατιστικά στοιχεία της Έκ-
θεσης φαίνεται ότι στο διάστηµα των 80 ηµερών που
διήρκεσε 143.129 άτοµα επισκέφθηκαν το Ζάππειο.
Οι διοργανωτές, θέλοντας να έχουν πλήρη γνώση της
έκβασης του εγχειρήµατός τους, συνέταξαν ειδικές
στατιστικές για κοινωνικές οµάδες, επαγγέλµατα και
ηλικίες των επισκεπτών. Από το σύνολο των επισκε-
πτών, 29.235 άτοµα αφορούσαν µαθητές, εργάτες και
στρατιωτικούς, δηλαδή οµάδες ατόµων οι οποίες
αποτελούσαν µέρος των ενδιαφερόντων του Μεταξι-
κού καθεστώτος. 

Στο καθαρά επιστηµονικό κοµµάτι της Έκθεσης οι
επισκέπτες εντυπωσιάστηκαν από τα περίπτερα του
Αντιφυµατικού, του Ανθελονοσιακού και του Αντια-
φροδισιακού Αγώνα. Ιδιαίτερο όµως ήταν το ενδια-
φέρον για το περίπτερο της Αντιµικροβιακής Υγιεινής
και Προληπτικής Ιατρικής. Μάλιστα, το ενδιαφέρον
των επισκεπτών κέντρισε ένα µεγάλο οµοίωµα ενός
µικροσκοπίου που είχε τοποθετηθεί στο κέντρο του
περιπτέρου και γύρω του προβάλλονταν από ένα δια-
φανοσκόπειο φωτογραφίες µικροβίων. Έτσι, για πρώ-
τη φορά το ευρύ κοινό είχε τη δυνατότητα να έρθει
κοντά στην επιστήµη της Μικροβιολογίας αλλά και να
δει από κοντά τον µικρόκοσµο που απειλούσε την κα-
θηµερινή του ζωή. 
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Ει κό να 5. «Ντροπή και Φρίκη! Το παιδί
γεννήθηκε συφιλιδικό!».
Λεζάντα της αφίσας  του
Αντιαφροδισιακού Αγώνα
στην Έκθεση Υγιεινής της
∆ιεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης (1939)
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1) Μυκητιακή µηνιγγίτιδα µετά από επισκληρίδια έγχυση
µολυσµένου σκευάσµατος στεροειδούς

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ 2013 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Σε νοσοκοµείο της Virginia 25 ασθενείς µε επιβε-
βαιωµένη µηνιγγίτιδα από φαιοϋφοµύκητα αρ-
χικά πήραν ενδοφλέβια θεραπεία µε βορικονα-
ζόλη. Σε 10 από αυτούς η θεραπεία άλλαξε σε
αµφοτερικίνη Β, λόγω επιδείνωσης της κλινικής
εικόνας, ενώ οκτώ ασθενείς παρουσίασαν βελ-
τίωση.

Στις 4 Οκτωβρίου 2012, το Κέντρο Πρόληψης
Νοσηµάτων των ΗΠΑ (Centers for Disease Con-
trol, CDC) ανακοίνωσε την µόλυνση µε µύκητα
στεροειδούς διαλύµατος για επισκληρίδια χορή-
γηση. Το συγκεκριµένο σκεύασµα χορηγήθηκε
σε περίπου 673 άτοµα από τη Ν∆ πολιτεία της
Virginia. Στην παρούσα δηµοσίευση γίνεται µε-
λέτη µιας σειράς 172 ασθενών που µετά τη χο-
ρήγηση του συγκεκριµένου στεροειδούς διαλύ-
µατος προσήλθαν στο Νοσοκοµείο της Virginia
µε κεφαλαλγία, αυχενική δυσκαµψία και/ή πόνο
στο σηµείο της έγχυσης.

Σε 131 ασθενείς έγινε οσφυονωτιαία παρα-
κέντηση και 25 (19%) παρουσίαζαν στο ΕΝΥ ει-
κόνα µηνιγγίτιδας [λευκοκύτταρα (WBC) > 10/mL].
Συγκεκριµένα το ΕΝΥ παρουσίαζε αυξηµένο
αριθµό WBC, µέσος αριθµός 780/mL, αυξηµένη
συγκέντρωση πρωτεΐνης και χαµηλή γλυκόζης.
Στις καλλιέργειες αποµονώθηκαν φαιοϋφοµύκη-
τες και συγκεκριµένα Exserohilum rostratum και
σε δύο ασθενείς Cladosporium spp (ένας ασθε-
νής µε Cladosporium έδωσε θετικό αποτέλεσµα
για Exserohilum µε PCR). Σε όλους δόθηκε βο-

ρικοναζόλη iv (6mg/kg κάθε 12h). Σε δέκα από
αυτούς, λόγω επιδείνωσης της κλινικής τους ει-
κόνας, η θεραπεία αλλάζει σε αµφοτερικίνη Β. Ο
αριθµός WBC στο ΕΝΥ άρχισε να µειώνεται από
τη 13η ηµέρα θεραπείας, ενώ 8 ασθενείς πα-
ρουσίασαν βελτίωση.

Οι αναφορές µηνιγγίτιδας από φαιοϋφοµύ-
κητες είναι εξαιρετικά σπάνιες. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσµα να µην είναι γνωστή η φυσική πο-
ρεία της λοίµωξης, καθώς και οι τυχόν επιπλο-
κές. Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται
στενά, ενώ πολλές είναι οι ερωτήσεις που περι-
µένουν απάντηση, όπως ποια η διάρκεια της θε-
ραπείας, πότε θα θεωρηθεί ότι επιτεύχθηκε θε-
ραπεία, ποιο το διάστηµα παρακολούθησης µετά
το τέλος της θεραπείας ή ποιά η διάρκεια των
νευρολογικών διαταραχών. Μόνο η συστηµατική
παρακολούθηση των ασθενών σε συνδυασµό µε
τη συλλογή και ανάλυση δεδοµένων από τη διε-
θνή βιβλιογραφία µπορεί να βοηθήσουν τόσο σε
αυτές, όσο και σε άλλες εξίσου κρίσιµες ερωτή-
σεις.

Kerkering TM et al. Early clinical observations in
prospectively followed patients with fungal menin-
gitis related to contaminated epidural steroid in-
jections. Ann Intern Med 2013;158:154-161
Shoham S and Marr KA. Treatment of iatrogenic
fungal infections: A black mold defines a new gray
zone in medicine. Ann Intern Med 2013;158:208-
10
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2) Αναστροφή κίρρωσης ως αποτέλεσµα θεραπείας έναντι ιού
ηπατίτιδας Β

ΣΣχχόόλλιιοο:: Στην παρούσα µελέτη παρουσιάζεται ο τρόπος αντιµετώπισης µυκητιακής µηνιγγίτιδας µετά
από επισκληρίδια έγχυση µολυσµένου µε το µύκητα διαλύµατος. Τα δεδοµένα έδειξαν ότι
όλοι οι συµπτωµατικοί ασθενείς πρέπει να υποβάλλονται σε οσφυονωτιαία παρακέντηση, η
οποία, σε παραµονή των συµπτωµάτων, πρέπει να επαναλαµβάνεται. Η αρχική αντιµετώπιση
ήταν µε βορικοναζόλη iv, αν και 40% των ασθενών χρειάστηκε να πάρουν αµφοτερικίνη Β. Ο
χρόνος παρακολούθησης είναι άγνωστος. Πράλληλα άγνωστος είναι και ο τρόπος που πρέ-
πει να αντιµετωπισθούν αυτοί που έλαβαν το ύποπτο σκεύασµα, αλλά είναι ασυµπτωµατικοί
ή παρουσιάζουν ελάχιστα συµπτώµατα. 

�ΣΣχχόόλλιιοο:: Η µεγάλη αυτή µελέτη έδειξε ότι µακροχρόνια καταστολή του πολλαπλασιασµού του ΗBV
έχει σαν αποτέλεσµα τη βελτίωση της ιστολογικής εικόνας του ήπατος. Τα χαµηλά ποσοστά ηπατο-
κυτταρικού καρκίνου, αλλά και τελικού σταδίου ηπατικής νόσου σε  ασθενείς µε θεραπεία υπό teno-
fovir οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η αποτελεσµατική αντιιική αγωγή οδηγεί σε βελτίωση της επιβίω-
σης, όπως πρόσφατα δείχθηκε σε αντίστοιχη µελέτη ασθενών µε ηπατίτιδα C (JAMA 2012;308:2584)

Neil M. Ampel, MD,
�στο NEJM Journal Watch Infectious Diseases 

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, November 28, 2012
(http://www.jwatch.org/id201211280000002/2012/11/28/fungal-meningitis-after-contaminated-

epidural#sthash.5vRgtR88.dpuf)

Σχεδόν ¾ των ασθενών µε χρόνια ηπατίτιδα Β και
κίρρωση στα αρχικά στάδια δεν παρουσιάζουν
στοιχεία κίρρωσης µετά 5 χρόνια αγωγής µε
tenofovir.

Ο ιός της ηπατίτιδας Β (HBV) είναι υπεύθυνος
για κίρρωση και ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα,
ιδίως σε χώρες µε υψηλά ποσοστά λοίµωξης. Αν
και µικρής διάρκειας, µελέτες έχουν δείξει ότι,
τόσο το tenofovir, όσο και άλλα αντιιικά οδηγούν
σε βελτίωση της ιστολογικής εικόνας του ήπα-
τος, το αποτέλεσµά τους είναι λιγότερο βέβαιο
σε σοβαρή ηπατική ίνωση ή κίρρωση. Οι ερευ-
νητές στη συγκεκριµένη µελέτη προσπαθούν να
δείξουν την αξία της µακροχρόνιας θεραπείας
µε tenofovir στην ηπατική ιστολογία σε έναν µε-
γάλο αριθµό HBV-µολυσµένων ατόµων.

Από τους 641 ασθενείς που συµµετείχαν σε
διπλή-τυφλή µελέτη, ουσιαστικά φάσης ΙΙΙ σύγ-
κρισης tenofovir µε adefovir, 585 µπήκαν σε µε-
λέτη υποστηριζόµενη από την κατασκευάστρια
εταιρεία χορήγησης tenofovir για ακόµη 5 χρό-

νια. Τριακόσιοι σαράντα οκτώ από αυτούς (348)
είχαν βιοψία ήπατος τόσο κατά την έναρξη, όσο
και µετά από 240 εβδοµάδες θεραπείας. Η ιστο-
λογική εικόνα του ήπατος βελτιώθηκε σε 87%
των ασθενών τον 5ο χρόνο θεραπείας και µάλι-
στα αυτοί µε τις µεγαλύτερες βλάβες προ θερα-
πείας παρουσίαζαν τη µεγαλύτερη βελτίωση,
ενώ 51% παρουσίασαν υποστροφή της ίνωσης
(p<0·0001). Από τους 96 ασθενείς µε κίρρωση
πριν τη θεραπεία, 74% τον 5ο χρόνο θεραπείας
δεν παρουσίαζαν πλέον εικόνα κίρρωσης, ενώ
µόνο 12 ασθενείς εµφάνισαν ηπατοκυτταρικό
καρκίνωµα. Ασυνήθης ήταν η επανεµφάνιση του
ιού (virologic breakthrough), ενώ κατά τη διάρ-
κεια της θεραπείας δεν ανιχνεύθηκε αντοχή στο
φάρµακο.

Marcellin P et al. Regression of cirrhosis during
treatment with tenofovir disoproxil fumarate for
chronic hepatitis B: A 5-year open-label follow-
up study. Lancet 2013;381:468-75 
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3) Κόπρανα ως θεραπεία υποτροπιάζουσας λοίµωξης από
Clostridium difficile

�ΣΣχχόόλλιιοο:: Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης µελέτης είναι πολύ σηµαντικά για τη µείωση χορήγη-
σης αντιβιοτικών στη θεραπεία της CDI και την αύξηση χρησιµοποίησης της έγχυσης κοπράνων. Τα δε-
δοµένα αυτά σε συνδυασµό µε την αύξηση της κατανόησης του ρόλου του µικροβιόµατος του εντέ-
ρου µπορεί να βοηθήσουν σηµαντικά στην κατανόηση της παθογένεσης και θεραπείας της λοίµωξης
από C. difficile.

Rajesh T. Gandhi, MD
�στο NEJM Journal Watch Infectious Diseases. 

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, January 9, 2013
(http://www.jwatch.org/id201301090000001/2013/01/09/hbv-treatment-reverses-cirrhosis#sthash.FxSS9iPt.dpuf)

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

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, January 16, 2013
(http://www.jwatch.org/id201301160000001/2013/01/16/donor-feces-recurrent-clostridium-

difficile#sthash.0b8wYz5p.dpuf)

Τυχαιοποιηµένη µελέτη έδειξε ότι τα κόπρανα
από υγιή δότη είναι πολύ πιο αποτελεσµατικά
από την κλασική θεραπεία µε βανκοµυκίνη στην
αντιµετώπιση υποτροπιάζουσας λοίµωξης από
Clostridium difficile

Η υποτροπιάζουσα λοίµωξη από C. difficile (CDI)
είναι συχνή και δεν υπάρχει αποτελεσµατική θε-
ραπεία. «Μεταµόσχευση» κοπράνων αποτελεί
µια ενδιαφέρουσα εναλλακτική πρακτική της χο-
ρήγησης αντιβιοτικών για την αντιµετώπισή της,
όµως η εµπειρία από τη χρήση της είναι µέχρι
στιγµής περιορισµένη. Στην παρούσα µελέτη
από την Ολλανδία που συµπεριελάµβανε ενήλι-
κες ασθενείς µε υποτροπιάζουσα CDI έγινε προ-
σπάθεια αξιολόγησης της παραπάνω πρακτικής.
Οι ασθενείς χωρίστηκαν τυχαία σε τρεις οµάδες: 
• η πρώτη οµάδα πήρε βανκοµυκίνη per os για 4-

5 ηµέρες (500mg X 4), σε συνδυασµό µε
lavage του εντέρου και στη συνέχεια έγχυση
κοπράνων µέσω ρινο-δωδεκαδακτυλικού κα-
θετήρα

• η δεύτερη οµάδα έλαβε βανκοµυκίνη για 14
ηµέρες (standard θεραπεία) και

• η τρίτη οµάδα έλαβε βανκοµυκίνη για 14 ηµέ-
ρες µαζί µε lavage του εντέρου

Σαν αποτελεσµατική θεραπεία θεωρήθηκε ο
συνδυασµός των παρακάτω: διακοπή των διαρ-
ροιών, αρνητικοποίηση της καλλιέργειας κοπρά-
νων (τρία συνεχόµενα δείγµατα) για C. difficile

και απουσία επεισοδίων υποτροπών 10 εβδοµά-
δες µετά την έναρξη της θεραπείας. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης:
13 από τους 16 ασθενείς (81%) της πρώτης οµά-
δας θεραπεύτηκαν άµεσα µετά την πρώτη έγ-
χυση κοπράνων, ενώ 2 από τους υπόλοιπους 3
ασθενείς θεραπεύτηκαν µετά από 2η έγχυση κο-
πράνων από άλλο δότη. Αντίθετα, µόνο 4 από
τους 13 ασθενείς της δεύτερης οµάδας που έλα-
βαν µόνο βανκοµυκίνη (31%), καθώς και 3 από
τους 13 ασθενείς της τρίτης οµάδας που έλαβαν
βανκοµυκίνη και τους έγινε lavage εντέρου
(23%) θεραπεύτηκαν (p=0.0001 για τις δύο τε-
λευταίες οµάδες συγκρινόµενες µε την πρώτη
οµάδα που έγινε έγχυση κοπράνων). Οι παρε-
νέργειες από την έγχυση κοπράνων ήταν παρο-
δικές και καθόλου σοβαρές. Αυτές αφορούσαν
κυρίως ελαφρά διάρροια και κοιλιακούς σπα-
σµούς, περιοριζόµενες την ηµέρα της έγχυσης.
Μετά την έγχυση, οι ασθενείς παρουσίασαν αύ-
ξηση της βακτηριακής ποικιλότητας, ίδια µε
αυτή του υγιούς δότη. Συγκεκριµένα παρουσία-
ζαν αύξηση των ειδών Bacteroidetes και των
Clostridium clusters IV και XIVa, σε συνδυασµό
µε µείωση των ειδών Proteobacteria.

van Nood E et al. Duodenal infusion of donor
feces for recurrent Clostridium difficile. N Engl J
Med 2013;368:407-15
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Richard T. Ellison III, MD
�στο NEJM Journal Watch Infectious Diseases. 

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, March 13, 2013
(http://www.jwatch.org/id201303130000006/2013/03/13/agricultural-antibiotic-use-and-antibiotic#sthash.vZ4o7Wvb.dpuf)

4) Χρήση αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία και εµφάνιση αντοχών

Πολυάριθµα γονίδια υπεύθυνα για αντοχή στα αν-
τιβιοτικά ανευρίσκονται σε αφθονία σε δείγµατα
χώµατος και κοπριάς από φάρµες εκτροφής χοί-
ρων στην Κίνα

Η Κίνα αποτελεί τη χώρα µε τη µεγαλύτερη πα-
ραγωγή και κατανάλωση αντιβιοτικών παγκο-
σµίως. Το 2007, 46% της παραγωγής τους χρη-
σιµοποιήθηκε στη βιοµηχανία εκτροφής ζώων.
Για να γίνει διερεύνηση του πιθανού αποτελέ-
σµατος της χρήσης αυτής των αντιβιοτικών, µια
οµάδα ερευνητών από πολλές χώρες µελέτησε
την ύπαρξη γονιδίων αντοχής στα αντιβιοτικά
(antibiotic-resistance genes, ARGs) σε δείγµατα
κοπριάς, τόσο µετά την κοµποστοποίηση, όσο
και δείγµατα χώµατος που δέχθηκε το κοµπόστ,
από 3 µεγάλες εκτροφές χοίρων (10.000 ζώα το
έτος) σε διαφορετικές επαρχίες της Κίνας. 

Σε όλα τα δείγµατα εκτροφών ανιχνεύθηκαν
τετρακυκλίνες, σουλφοναµίδες και φλουοροκι-
νολόνες Παράλληλα βρέθηκαν µε ποσοτική µο-
ριακή τεχνική (high-capacity quantitative PCR ar-
rays) 146 διαφορετικά ARGs, αντιπροσωπευτικά

των τριών κύριων µηχανισµών αντοχής – αντλία
εκροής, αδρανοποίηση αντιβιοτικού και αλλαγής
του στόχου δράσης – οι οποίοι οδηγούν σε αν-
τοχή σε αµινογλυκοσίδες, β-λακτάµες, φλουρο-
κινολόνες, µακρολίδες, τετρακυκλίνες, χλωραµ-
φαινικόλη και βανκοµυκίνη. Σύγκριση µε δείγ-
µατα ελέγχου από χοίρους που ποτέ δεν έλαβαν
µε την τροφή τους αντιβιοτικά, καθώς και από
χώµα από παρθένα δάση, έδειξε ότι τα δείγµατα
των εκτροφών ήταν ιδιαίτερα «πλούσια» σε
ARGs. Συγκεκριµένα τα 63 συχνότερα γονίδια
αντοχής βρέθηκαν 192 φορές περισσότερο
(µέση τιµή) σε όλα τα δείγµατα των εκτροφών.
Παράλληλα βρέθηκαν τρανσποζόνια (γενετικό
υλικό υπεύθυνο της µεταφοράς γονιδίων αντο-
χής)  σε αυξηµένο αριθµό: έως 90.000 φορές σε
δείγµατα κοµπόστ και έως 1000 φορές σε δείγ-
µατα χώµατος από τις εκτροφές. 

Zhu Y-G et al. Diverse and abundant antibiotic re-
sistance genes in Chinese swine farms. Proc Natl
Acad Sci U S A 2013 Feb 26; 110:3435. 

Σε µια πολυκεντρική µελέτη διαπιστώθηκε ότι ο
συνδυασµός αµπικιλλίνης-κεφτριαξόνης είχε τα
ίδια αποτελέσµατα µε το συνδυασµό αµπικιλλί-
νης-γενταµικίνης στη θεραπεία ενδοκαρδίτιδας,
µε τη διαφορά ότι µε το δεύτερο συνδυασµό πα-
ρουσιάστηκε συχνότερα διαταραχή της νεφρικής
λειτουργίας.

Όπως είναι γνωστό, η standard θεραπεία ενδο-
καρδίτιδας από εντερόκοκκο είναι πενικιλλίνη ή
αµπικιλλίνη σε συνδυασµό µε αµινογλυκοσίδη
(AG), στην περίπτωση που ο υπεύθυνος µικρο-
οργανισµός είναι ευαίσθητος σε β-λακτάµες και
γενταµικίνη. Ο συνδυασµός αµπικιλλίνη µε κε-
φτριαξόνη (AC) δίνεται στην περίπτωση εντερό-

�ΣΣχχόόλλιιοο:: Η παρούσα µελέτη δείχνει καθαρά πώς επιδρά η χορήγηση αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία
στον πολλαπλασιασµό της παρουσίας των γονιδίων αντοχής στο περιβάλλον. ∆εδοµένου ότι η µικρο-
βιακή αντοχή αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες απειλές για τη δηµόσια υγεία, πρέπει να γίνουν διε-
θνείς προσπάθειες για την µείωση, αν όχι πλήρη εξάλειψη, της χρήσης αντιβιοτικών στη βιοµηχανία
εκτροφής ζώων.  

5) Αµπικιλλίνη σε συνδυασµό µε κεφτριαξόνη σε θεραπεία 
ενδοκαρδίτιδας από Enterococcus faecalis
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Neil M. Ampel, MD
στο NEJM Journal Watch Infectious Diseases. 

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, April 10, 2013
(http://www.jwatch.org/id201304100000004/2013/04/10/ampicillin-plus-ceftriaxone-enterococcus#sthash.pqHCKFsK.dpuf).

κοκκου ανθεκτικού στις υψηλής συγκέντρωσης
αµινογλυκοσίδες (HLAR). Εντούτοις στην καθ’
ηµέρα πρακτική, ο συνδυασµός AC δίνεται ακό-
µη και σε απουσία αντοχής στις αµινογλυκοσίδες.

Σε µία µη τυχαιοποιηµένη, πολυκεντρική µε-
λέτη παρατήρησης από 18 νοσοκοµεία (17 στην
Ισπανία και 1 στην Ιταλία), που συµπεριελάµβανε
ασθενείς µε λοιµώδη ενδοκαρδίτιδα από E. fae-
calis, µεταξύ των ετών 2005 έως 2011, οι ερευ-
νητές σύγκριναν την αποτελεσµατικότητα και
ασφάλεια των παραπάνω σχηµάτων. Συνολικά
µελετήθηκαν 291 ασθενείς. Από αυτούς, 159
(55%) πήραν θεραπεία AC, 87 (30%) AG, ενώ 45
ασθενείς (15%) έλαβαν άλλους συνδυασµούς.
Στελέχη από 72 επεισόδια ενδοκαρδίτιδας (25%)
παρουσίαζαν HLAR. Συγκρινόµενοι µε τους ασθε-
νείς που έλαβαν AG, αυτοί που έλαβαν το συν-
δυασµό AC είχαν σε υψηλότερο ποσοστό ιστο-
ρικό χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας (p=0.004),
καρκίνου (p=0.015), µεταµόσχευσης (p=0.040)
και νοσοκοµειακής λοίµωξης (p=0.006). Μεταξύ
των δύο οµάδων, αυτοί που έλαβαν AC και αυτοί
που έλαβαν AG, δεν υπήρχε διαφορά στην θνη-
τότητα, ούτε άµεσα, αλλά ούτε και στους 3-
µήνες follow-up. Επίσης δεν υπήρχε στατιστικά

σηµαντική διαφορά στις υποτροπές. Εντούτοις
όσοι λάµβαναν θεραπεία AG είχαν µεγαλύτερη
πιθανότητα αλλαγής της λόγω ανεπιθύµητων πα-
ρενεργειών, σε σχέση µε όσους λάµβαναν το
συνδυασµό AC (25% vs 1%, p <0 .001), µε κυριό-
τερη την εµφάνιση οξείας νεφρικής ανεπάρκειας
(αύξηση των τιµών κρεατινίνης ≥25% ; 23% vs
0%, p < 0.001). 

Συµπερασµατικά, ο συνδυασµός AC είναι τό-
σο αποτελεσµατικός όσο και ο AG στη θεραπεία
οξείας ενδοκαρδίτιδας από E. faecalis και µπο-
ρεί να δοθεί και σε περιπτώσεις απουσίας αν-
τοχή HLAR, ενώ παράλληλα συνοδεύεται από λι-
γότερα ποσοστά οξείας νεφρικής ανεπάρκειας.

Fernández-Hidalgo N et al. Ampicillin plus ceftri-
axone is as effective as ampicillin plus gentam-
icin for treating Enterococcus faecalis infective
endocarditis. Clin Infect Dis 2013 May 1; 56:1261.
(http://dx.doi.org/10.1093/cid/cit052) 

Munita JM et al. Enterococcus faecalis infective
endocarditis: Is it time to abandon aminoglyco-
sides? Clin Infect Dis 2013 May 1; 56:1269. 
(http://dx.doi.org/10.1093/cid/cit050)

Ένας νέος corona-ιός προερχόµενος από τη
Μέση Ανατολή εισήχθηκε στην Ευρώπη και προ-
κάλεσε σοβαρή αναπνευστική λοίµωξη µε υψηλά
ποσοστά θνητότητας

Η πρώτη αναφορά ενός νέου corona-ιού που
προκαλεί λοίµωξη του αναπνευστικού στον άν-

θρωπο έγινε το Σεπτέµβριο του 2012. Η προ-
έλευση του ιού ήταν από την Αραβική χερσό-
νησο και για το λόγο αυτό ονοµάστηκε Middle
East respiratory syndrome coronavirus (MERS-
CoV). Μέχρι τις 7 Ιουνίου 2013, 55 άτοµα είχαν
προσβληθεί από τον ιό MERS-CoV, όλα από 4
χώρες της Μ. Ανατολής: Σαουδική Αραβία (40

�ΣΣχχόόλλιιοο:: Όπως επισηµαίνεται και στο άρθρο σύνταξης (Munita JM et al.), ο E. faecalis, αντίθετα από
τον E. faecium, είναι συνήθως ευαίσθητος στην αµπικιλλίνη. Αν και η χορήγηση κεφτριαξόνης στη θέση
της αµινογλυκοσίδης σε περίπτωση ενδοκαρδίτιδας από E. faecalis γίνεται λόγω της αντοχής HLRA,
η παρούσα µελέτη έδειξε ότι ο συνδυασµός AC µπορεί να δοθεί εναλλακτικά, έστω και αν δεν υπάρ-
χει η συγκεκριµένη αντοχή.

6) Ο νέος coronavirus: Middle-East respiratory syndrome 
coronavirus (MERS-CoV)
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περιστατικά), Κατάρ, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα
και Ιορδανία. Ακόµη 4 χώρες εκτός Αραβικής
χερσονήσου, Αγγλία, Ιταλία, Γαλλία και Τυνισία,
ανέφεραν περιστατικά είτε ταξιδιωτών από τη Μ.
Ανατολή, είτε οικείων τους. Επίσης αναφέρθηκε
µετάδοση στο νοσοκοµειακό περιβάλλον, σε άλ-
λους ασθενεί ή στο νοσηλευτικό προσωπικό. Η
µέση ηλικία των ασθενών ήταν 56 έτη και το 72%
ήταν γυναίκες. Η περίοδος επώασης ήταν µε-
ταξύ 9 έως 12 ηµερών (ενώ αρχικά είχε θεωρη-
θεί ότι ήταν µικρότερη, 1-9 ηµέρες) και η θνητό-
τητα υπολογίστηκε σε 56%. Επειδή η ανίχνευση
του ιού σε δείγµατα του ανώτερου αναπνευστι-
κού ήταν συχνά αρνητική σε ασθενείς που τελικά

επιβεβαιώθηκε η λοίµωξη, συνιστάται σε υποψία
λοίµωξης από MERS-CoV η λήψη δειγµάτων από
το κατώτερο αναπνευστικό (όπως βρογχικό έκ-
πλυµα ή πτύελα). Η ανίχνευση του ιού γίνεται µε
µοριακή τεχνική (PCR).

Centers for Disease Control and Prevention
(CDC). Update: Severe respiratory illness associ-
ated with Middle East respiratory syndrome coro-
navirus (MERS-CoV) worldwide, 2012–2013.
MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2013 Jun 7; 62:1.
(http://www.cdc.gov/MMWR/pdf/wk/mm62e0607.
pdf)

Αποµόνωση cefixime-ανθεκτικών στελεχών γονό-
κοκκου τα οποία παρουσίαζαν στενή συσχέτιση
µε αυτά της Ευρώπης

Η αυξανόµενη αντοχή της Neisseria gonor-
rhoeae είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόµενο,
µε αποµόνωση  azithromycin-ανθεκτικών στελε-
χών στην Καλιφόρνια το 2011 και θεραπευτικές
αποτυχίες σε Ασία και Ευρώπη, λόγω της αυξη-
µένης MIC στις κεφαλοσπορίνες. Τον Ιούλιο
2011, το CDC ανακοίνωσε αύξηση της αποµό-
νωσης στελεχών N. gonorrhoeae µε µειωµένη
ευαισθησία σε cefixime και ceftriaxone από άν-
δρες που επισκέφτηκαν STD κλινικές στις ΗΠΑ,
ενώ παράλληλα αναφέρθηκαν θεραπευτικές
αποτυχίες από ανάλογα στελέχη που αποµονώ-
θηκαν από ασθενείς στο Τορόντο. 

Στην παρούσα αναδροµική µελέτη, οι ερευ-
νητές κατέγραψαν την κλινική πορεία ασθενών
που έλαβαν cefixime per os λόγω επιβεβαιωµέ-
νης µε καλλιέργεια γονοκοκκικής λοίµωξης σε
STD κλινική του Τορόντο, το διάστηµα από Μάιο
2010 έως Απρίλιο 2011. Από τους 291 ασθενείς,
133 επέστρεψαν για έλεγχο θεραπευτικού απο-
τελέσµατος. Εννιά ασθενείς πληρούσαν τα κρι-
τήρια αποτυχίας της θεραπείας (θετική καλλιέρ-
γεια για γονόκοκκο, µε στέλεχος ίδιο µε της αρ-
χικής και άρνηση σεξουαλικής επανέκθεσης). Η
συνολική αποτυχία της θεραπείας για όλες τις
µορφές γονοκοκκικής λοίµωξης ήταν 7%: 5% για
ουρηθρίτιδα (4 από 76 λοιµώξεις), 29% για φα-
ρυγγίτιδα (2 από 7 λοιµώξεις) και 8% για πρω-
κτίτιδα (3 από 39 λοιµώξεις). Η ΜIC στην ce-
fixime στα 7 από τα 9 στελέχη N. gonorrhoeae

�ΣΣχχόόλλιιοο:: Σχετικά µε τη λοίµωξη από MERS-CoV χρειάζεται προσοχή στην περίοδο επώασης, που αυ-
ξήθηκε από 1-9 ηµέρες που υπολογίστηκε αρχικά σε 9-12 ηµέρες. Σηµασία έχει το ιστορικό: εµφά-
νιση συµπτωµάτων σοβαρής λοίµωξης κατώτερου αναπνευστικού µέσα σε 14 ηµέρες µετά από ταξίδι
σε ενδηµική περιοχή (Μ. Ανατολή) ή στενή επαφή µε τέτοιο άτοµο.  

Stephen G. Baum, MD
στο NEJM Journal Watch Infectious Diseases. 

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, June 12, 2013. (http://www.jwatch.org/na31370/2013/06/12/mers-
coronavirus-update#sthash.Dxpb2YTD.dpuf)

7) Αποτυχία θεραπείας γονοκοκκικής λοίµωξης λόγω εµφάνισης
αντοχής του γονόκοκκου στις κεφαλοσπορίνες στη Β. Αµερική
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ήταν >=0.12µg/mL, ενώ ο σχετικός κίνδυνος
αποτυχίας της θεραπείας στα στελέχη αυτά, σε
σύγκριση µε αυτά µε µικρότερη ΜIC, ήταν 13.1.
Αλληλούχιση των στελεχών έδειξε ότι τα 7 στε-
λέχη είχαν αλλαγή στην πενικιλλινοδεσµευτική
πρωτεΐνη και παρουσίαζαν µεγάλη οµοιότητα µε
αυτά που αποµονώνονται στην Ευρώπη. 

Allen VG et al. Neisseria gonorrhoeae treatment
failure and susceptibility to cefixime in Toronto,
Canada. JAMA 2013; 309:163-70. 

Kirkcaldy RD et al. Cephalosporin-resistant gon-
orrhea in North America. JAMA 2013; 309:185-7.

Ανακάλυψη ενός νέου ιού γρίπης Α (Η7Ν9) από
φαρυγγικό δείγµα 3 ασθενών που απεβίωσαν
λόγω λοίµωξης του κατώτερου αναπνευστικού 

Ο ιός γρίπης Α των πτηνών Η5Ν1 διατηρεί αµείω-
το το ενδιαφέρον της επιστηµονικής κοινότητας
λόγω της αυξηµένης θνητότητας που συνοδεύει
τις λοιµώξεις που προκαλούνται από αυτόν.
Πρόσφατα καταγράφηκε το profile τριών ασθε-
νών από την Κίνα που απεβίωσαν λόγω σοβαρής
λοίµωξης του κατώτερου αναπνευστικού η οποία
ήταν αποτέλεσµα λοίµωξης από ένα νέο ιό γρί-
πης Α (Η7Ν9). ∆ύο από τους 3 ασθενείς είχαν
επαφή µε κοτόπουλα 7 ηµέρες πριν την έναρξη
των συµπτωµάτων (ένας κάτοικος της Shanghai
και ο άλλος της επαρχίας Anhui), ενώ ο τρίτος
(επίσης κάτοικος Shanghai) δεν ανέφερε ανά-
λογη έκθεση τις προηγούµενες 2 εβδοµάδες.
Όλοι οι ασθενείς είχαν πολύ υψηλό πυρετό,
βήχα και δύσπνοια, και όλοι εµφάνισαν σύν-

δροµο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας. Από
τις εργαστηριακές τους εξετάσεις, όλοι παρου-
σίασαν λευκοπενία, λεµφοπενία και διηθήσεις
στην ακτινογραφία θώρακα, ενώ δύο από αυ-
τούς παρουσίασαν ραβδοµυόλυση. Οι δύο κατέ-
ληξαν µετά από 10 ηµέρες από την εισαγωγή
τους και ο τρίτος µετά 20 ηµέρες. 

∆είγµατα φαρρυγικού επιχρίσµατος πάρθη-
καν από όλους τους ασθενείς και ακολούθησε
καλλιέργεια σε εµβρυοφόρα αυγά όρνιθας και
αποµόνωση RNA. Real-time ανάστροφη τραν-
σκριπτάση PCR, sequencing και φυλογενετική
ανάλυση οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι και οι
τρεις ασθενείς είχαν προσβληθεί από έναν νέο
ιό γρίπης των πτηνών τύπου Α (Η7Ν9).

Gao R et al. Human infection with a novel avian-
origin influenza A (H7N9) virus. N Engl J Med
2013; 368:1888-97.

�ΣΣχχόόλλιιοο:: Τα παραπάνω αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν την ανησυχία ότι η από του στόµατος θεραπεία
µε cefixime µπορεί να µην είναι πλέον αποτελεσµατική σε γονοκοκκικές λοιµώξεις. Όπως τονίζεται και
στο άρθρο σύνταξης, η αυξηµένη χρησιµοποίηση µοριακών τεχνικών άµεσης ανίχνευσης του γονό-
κοκκου οδήγησε σε µείωση της ικανότητας από το εργαστήριο αποµόνωσης του στελέχους. Αυτό είναι
καταστροφικό γιατί δεν είναι δυνατός στη συνέχεια ο έλεγχος αντοχής. Εποµένως πρέπει να είναι προ-
τεραιότητα δηµόσιας υγείας η απόκτηση και πάλι της ικανότητας από τη µεριά του Κλινικού Μικρο-
βιολογικού Εργαστηρίου ρουτίνας για καλλιέργεια και ελέγχο αντοχής του γονόκοκκου. 

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

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, January 9, 2013.
(http://www.jwatch.org/id201301090000007/2013/01/09/gonococcal-treatment-failure-due-

cephalosporin#sthash.QdF9XVYN.dpuf

8) Νέος ιός γρίπης Α (Η7Ν9) στην Κίνα
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Ανάλυση των ιικών σωµατιδίων που βρίσκονται
στο γαστρεντερικό σύστηµα του ανθρώπου δεί-
χνει ύπαρξη τόσο σταθερών, όσο και γρήγορα
εναλλασσόµενων γονιδιωµάτων.

Κάθε γραµµάριο δείγµατος κοπράνων από
άνθρωπο περιέχει >109 ιικά σωµατίδια (βακτη-
ριοφάγοι), τα περισσότερα από τα οποία δεν
έχουν ακόµη ταυτοποιηθεί. Για την κατανόηση
της φύσης του συγκεκριµένου πληθυσµού, µια
οµά-δα εργασίας από τη Φιλαδέλφεια των Η.Π.Α.
ξεκίνησε την µελέτη του. Συγκεκριµένα αναλύ-
θηκαν 24 δείγµατα από έναν υγιή ενήλικα άνδρα
σε 16 διαφορές χρονικές στιγµές κατά τη διάρ-
κεια 2.5 ετών. Χρησιµοποιώντας τη νέα γενιάς
τεχνολογία sequencing (deep metagenomic se-
quencing), οι ερευνητές κατόρθωσαν και ταυτο-
ποίησαν 478 συντηρηµένες DNA αλληλουχίες, οι
οποίες φάνηκαν ότι αφορούσαν σε γονιδιώµατα

διαφορετικών ιικών σωµατιδίων (βακτηριοφά-
γοι). Περίπου 13% από αυτές ήταν συµβατές µε
µέλη των οικογενειών Microviridae, Podoviridae,
Myoviridae, και Siphoviridae, αλλά η πλειονότητα
δεν ήταν δυνατόν να ταξινοµηθεί. Κατά µέσο
όρο, 80% των αλληλουχιών αυτών ήταν σταθε-
ρές κατά τη διάρκεια της µελέτης. Υψηλό ποσο-
στό αντικατάστασης αλληλουχιών παρατηρή-
θηκε στα Microviridae, µε αποτέλεσµα στα 2.5
χρόνια της µελέτης να είναι πλέον εφικτός ο δια-
χωρισµός νέων είδων. Παράλληλα διαπιστώθη-
καν διάφοροι µηχανισµοί µεταβολής της ιικής
γενετικής αλληλουχίας, οι οποίοι είχαν σαν απο-
τέλεσµα τη γρήγορη εξέλιξη ορισµένων ιικών
σωµατιδίων και αντικατάστασή τους εντός του
εντερικού περιβάλλοντος.

Minot S et al. Rapid evolution of the human gut vi-
rome. Proc Natl Acad Sci U S A 2013; 110:12450-5

�ΣΣχχόόλλιιοο:: Είναι γεγονός ότι οι ιοί της γρίπης ανασυνδυάζονται συνεχώς και µπορεί να προκαλέσουν
πολύ σοβαρές λοιµώξεις του αναπνευστικού, εποµένως η επιστηµονική κοινότητα πρέπει να βρίσκε-
ται σε συνεχή επαγρύπνηση. 

�ΣΣχχόόλλιιοο:: Η πλήρης κατανόηση του ανθρωπίνου µικροβιώµατος του εντέρου απαιτεί την αναγνώριση
και των ιών που αποτελούν τη φυσιολογική του χλωρίδα, εκτός των βακτηρίων και των µυκήτων. Η πα-
ραπάνω µελέτη, η οποία αφορά µόνο DNA ιούς, διαφωτίζει ως προς την ύπαρξη βακτηριοφάγων  και
τον τρόπο που αυτοί επηρεάζουν τη σταθερότητα, αλλά και διαφορετικότητα της βακτηριακής εντε-
ρικής χλωρίδας.

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

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, April 24, 2013
(http://www.jwatch.org/id201304240000001/2013/04/24/novel-avian-origin-influenza-h7n9-virus-china#sthash.BsKRgmfx.dpuf)

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

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, July 17, 2013 http://www.jwatch.org/na31695/2013/07/17/human-
gut-virome#sthash.ohNniXDs.dpuf

9) Το ιικό γονιδίωµα του γαστρεντερικού συστήµατος 
του ανθρώπου
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