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Σκοπός της µελέτης ήταν η αναφορά της επιδηµιολογικής και εργαστηριακής διερεύνησης συρροής κρουσµάτων γαστρεντερίτιδας στην Ορθοπεδική Κλινική του Γ.Ν.Π. «Τζάνειο», τον Απρίλιο
του 2011, καθώς και της αποτελεσµατικότητας των µέτρων ελέγχου. Με την παρέµβαση της Επιτροπής Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων ελήφθησαν άµεσα µέτρα περιορισµού της επιδηµίας. Συγκεκριµένα, µελετήθηκαν όλες οι περιπτώσεις ασθενών, συνοδών και προσωπικού µε συµπτώµατα
εµέτου και/ή διάρροιας. Συλλέχθηκαν επιδηµιολογικές και κλινικές πληροφορίες από όλους τους νοσηλευόµενους στην κλινική κατά το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και από το προσωπικό. ∆ιερευνήθηκε η ύπαρξη παρόµοιων περιστατικών στα υπόλοιπα νοσηλευτικά τµήµατα. Εστάλησαν
δείγµατα κοπράνων για καλλιέργεια, πραγµατοποιήθηκε αναζήτηση ιικών αντιγόνων και τοξίνης
Clostridium difficile. Συνολικά προσβλήθηκαν 21 άτοµα (10 ασθενείς, 8 µέλη του προσωπικού και 3
συνοδοί ασθενών). Όλοι οι προσβληθέντες εµφάνισαν διαρροϊκές κενώσεις, 6 ανέφεραν και εµέτους, ενώ ένας ασθενής παρουσίασε πυρετό. Η διάρκεια των συµπτωµάτων ήταν 1-3 ηµέρες και η
βαρύτητα ήταν ήπια. ∆εν διαπιστώθηκε προέλευση της επιδηµίας από κατανάλωση µολυσµένου
τροφίµου ή νερού. Οι καλλιέργειες κοπράνων για εντεροπαθογόνα βακτήρια ήταν αρνητικές. Η αναζήτηση των ιικών αντιγόνων και η µοριακή επιβεβαίωση µε RT-PCR ανέδειξαν ως αιτιολογικό παράγοντα τον Norovirus. Έγιναν συστάσεις για αυστηρή εφαρµογή της υγιεινής των χεριών και των
προφυλάξεων επαφής. Πραγµατοποιήθηκε επιµελής καθαρισµός όλων των επιφανειών που βρίσκονταν στο χώρο των προσβληθέντων µε διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου και καλός αερισµός των
θαλάµων. Περιορίστηκε το επισκεπτήριο και τα προσβεβληµένα άτοµα του προσωπικού απείχαν
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από την εργασία τους έως την πλήρη αποδροµή των συµπτωµάτων. H επιδηµία διήρκεσε 10 µέρες και έκτοτε
δεν αναφέρθηκαν νέα περιστατικά. Η νοσοκοµειακή διασπορά του norovirus πιθανολογείται ότι οφείλεται σε εισαγωγή του ιού από ταυτόχρονη επιδηµία στην κοινότητα. Η επιδηµιολογική επιτήρηση συνέβαλλε στον άµεσο
περιορισµό της επιδηµίας.
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Ο νοροϊός είναι ένας RNA ιός µε διάµετρο 27 – 30 nm
που είναι ιδιαίτερα µεταδοτικός. Μπορεί να προκαλέσει επιδηµία γαστρεντερίτιδας και ευθύνεται για το
50% των τροφιµογενών µορφών γαστρεντερίτιδας.1,2
Μεταδίδεται σε ανθρώπους όλων των ηλικιών και η
µετάδοσή του µπορεί να γίνει µε την κοπρανοστοµατική οδό, µέσω µολυσµένων τροφών και νερού καθώς
επίσης και από άτοµο σε άτοµο. Η εξάπλωση του ιού
στις επιδηµίες γίνεται συνήθως από άτοµο σε άτοµο
είτε άµεσα είτε έµµεσα αφού προηγηθεί επαφή µε κάποιο µολυσµένο αντικείµενο.3-5
Η µεγαλύτερη διασπορά του ιού παρατηρείται τις
πρώτες ηµέρες της νόσου αλλά µπορεί να συνεχιστεί
µέχρι και για τρεις εβδοµάδες. Ο ιός µετά την αποβολή του από τον ξενιστή παραµένει µολυσµατικός
για µακρύ χρονικό διάστηµα, µέχρι και µήνες, κάτι
που εξαρτάται από τις συνθήκες, και είναι σχετικά ανθεκτικός στα συνήθη απολυµαντικά. Ο νοροϊός, αν και
επιδεικνύει ανθεκτικότητα σε διάφορες θερµοκρασίες
και µικρή ευαισθησία στο χλώριο, αδρανοποιείται
στους 100ο C.1-3
Ο χρόνος επώασης της νόσου είναι 12 - 48 ώρες
και τα κύρια συµπτώµατα είναι η διάρροια, η ναυτία,
ο έµετος, ο χαµηλός πυρετός, οι κοιλιακοί πόνοι και
σε µερικές περιπτώσεις η απώλεια της γεύσης. Γενικότερα συµπτώµατα µπορεί να είναι η νωθρότητα, η
ατονία, οι µυϊκοί πόνοι και ο πονοκέφαλος. Τα συµπτώµατα µπορεί να διαρκούν για αρκετές µέρες και
µπορεί να είναι απειλητικά για τη ζωή στα µικρά παιδιά, στους ηλικιωµένους και σε όσους βρίσκονται σε
ανοσοκαταστολή, αν αγνοηθούν και δεν αντιµετωπιστούν άµεσα.6-8 Η ανίχνευση του νοροϊού µπορεί να
γίνει µε ανοσοενζυµικές µεθόδους, αλλά η εξέταση
εκλογής είναι η RT-PCR ανάστροφης µεταγραφής.1,9
Ο σκοπός της µελέτης ήταν η αναφορά της διερεύνησης επιδηµίας από νοροϊό στην Ορθοπεδική
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τητας των µέτρων που ελήφθηκαν για τον έλεγχο της
διασποράς της.

Υλικό και Μέθοδοι
Τον Απρίλιο του 2011 (3/4-12/4) σηµειώθηκε επιδηµία
γαστρεντερίτιδας στην Ορθοπεδική Κλινική του ΓΝΠ
«Τζάνειο» µε προσβολή ασθενών, συνοδών και µελών
του προσωπικού.
Η Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων διερεύνησε τις επιδηµιολογικές και κλινικές πληροφορίες
από όλους τους νοσηλευόµενους στην Ορθοπεδική
Κλινική κατά το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα
καθώς και από τους συνοδούς και το προσωπικό. Η
συλλογή στοιχείων πραγµατοποιήθηκε µε µελέτη των
ιατρικών και νοσηλευτικών φακέλων των ασθενών,
καθώς και µε ερωτήσεις στους ασθενείς, συνοδούς
και µέλη του προσωπικού. ∆ιερευνήθηκε η ύπαρξη
παρόµοιων περιστατικών στα υπόλοιπα νοσηλευτικά
τµήµατα. Εστάλησαν δείγµατα κοπράνων για καλλιέργεια προς αναζήτηση εντεροπαθογόνων µικροβίων µε τις συνήθεις µεθόδους του εργαστηρίου του
νοσοκοµείου. Επίσης, έγινε ανίχνευση µε τη µέθοδο
της ανοσοχρωµατογραφίας των ιών Rotavirus, Adenovirus (Vikia Rota-Adeno, bioMerieux, Marcy l’Etoile,
France) και Norovirus (NOROTOP, All.Diag, Strasbourg, France) καθώς και των τοξινών A και B του
Clostridium difficile (Duo toxin A+B-Check-1, Veda
Lab, Alençon, France). Τα θετικά για νοροϊό δείγµατα
κοπράνων εστάλησαν στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ για µοριακή επιβεβαίωση µε RT-PCR ανάστροφης µεταγραφής.

Αποτελέσµατα
Συνολικά προσεβλήθησαν 21 άτοµα εκ των οποίων οι
17 ήταν γυναίκες (81%). Από αυτούς 10 (47.6%) ήταν
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ασθενείς, 8 (38.1%) µέλη του προσωπικού και 3
(14.3%) συνοδοί ασθενών. Το ποσοστό προσβολής
ήταν 10/36 (27.8%) για τους ασθενείς και 6/11 (54.5%)
για το νοσηλευτικό προσωπικό. Όλοι οι προσβληθέντες εµφάνισαν διαρροϊκές κενώσεις, 6 (28.6%) ανέφεραν και εµέτους, ενώ ένας (4.8%) ασθενής παρουσίασε πυρετό.
Η επιδηµία είχε διάρκεια 10 ηµερών (3/04 – 12/04).
Το πρώτο κρούσµα σηµειώθηκε στις 3/04 σε νοσηλευόµενο ασθενή. Από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν
µέσω συνέντευξης πιθανολογείται ότι οφείλεται σε εισαγωγή του ιού από την κοινότητα µέσω συνοδού του
συγκεκριµένου ασθενούς. Οι προσβληθέντες ασθενείς νοσηλεύονταν σε διάφορους θαλάµους της Ορθοπεδικής Κλινικής (7 θάλαµοι, 3κλινοι – 6κλινοι).
Η διάρκεια των συµπτωµάτων ήταν 1-3 ηµέρες και
η βαρύτητα ήταν ήπια. ∆εν διαπιστώθηκε προέλευση
της επιδηµίας από κατανάλωση µολυσµένου τροφίµου ή νερού. Στη διαπίστωση αυτή συνηγορεί το γεγονός ότι δεν παρατηρήθηκαν κρούσµατα γαστρεντερίτιδας σε άλλα νοσηλευτικά τµήµατα.
Η παρέµβαση της Επιτροπής Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων ήταν άµεση από τα πρώτα 24ωρα διαπίστωσης των περιπτώσεων γαστρεντερίτιδας. Συγκεκριµένα έγιναν συστάσεις για αυστηρή εφαρµογή των
προφυλάξεων επαφής και της υγιεινής των χεριών
καθώς και για συστηµατικό αερισµό των θαλάµων.
Πραγµατοποιήθηκε καθαρισµός και απολύµανση των
επιφανειών µε διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου, µειώθηκαν ή και απαγορεύτηκαν οι επισκέψεις συνοδών,
ενώ τα προσβεβληµένα µέλη του προσωπικού απείχαν υποχρεωτικά από την εργασία τους έως την αποδροµή των συµπτωµάτων.

Συζήτηση
Η δηλωθείσα επίπτωση των επιδηµιών ιογενούς γαστρεντερίτιδας έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, γεγονός που αντικατοπτρίζει και τη βελτίωση των
εργαστηριακών τεχνικών ανίχνευσης των ιών σε κλινικά και περιβαλλοντικά δείγµατα.10 Επιδηµιολογικά οι
νοροϊοί θεωρούνται ένα από τα σηµαντικότερα αίτια
επιδηµιών µη βακτηριακής γαστρεντερίτιδας που συµβαίνουν σε κοινότητες, σχολεία, ιδρύµατα, πλοία, κλινικές, εστιατόρια, πανεπιστήµια και οικογένειες.11
Παράλληλα, έχει αναγνωριστεί η σηµασία της διερεύνησης (επιδηµιολογικής, εργαστηριακής, περιβαλλοντικής) των επιδηµιών αυτών, τα αποτελέσµατα
της οποίας συµβάλλουν στη λήψη µέτρων για τον
έλεγχό τους.12-14 Όλο και συχνότερα αναφέρονται στη
διεθνή βιβλιογραφία τα αποτελέσµατα διερευνήσεων
επιδηµιών ιογενούς αιτιολογίας και οι προκλήσεις που
αυτές παρουσιάζουν.15-17
Σε σχετική µελέτη στις ΗΠΑ, µεταξύ Ιανουαρίου
1996 και Νοεµβρίου 2000, νοροϊοί ανιχνεύθηκαν µε

PCR περίπου στο 90% των 348 επιδηµιών µη-βακτηριακής γαστρεντερίτιδας για τις οποίες στάλθηκαν
δείγµατα στο CDC της Ατλάντα.18 Στην Ολλανδία, από
τις επιδηµίες γαστρεντερίτιδας των τελευταίων δέκα
ετών, περίπου το 10% οφειλόταν σε νοροϊούς.19
Στην Ελλάδα η πρώτη επιβεβαιωµένη επιδηµία
από νοροϊό στην κοινότητα αναφέρεται στην Ξάνθη
το 2005, στην οποία 705 άτοµα µολύνθηκαν από υδατογενή µετάδοση του ιού.20 Στο Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά
«Αγ. Παντελεήµων» κατά τη διάρκεια ενός έτους (Νοέµβριος 2007 – Νοέµβριος 2008) εξετάστηκαν 201
δείγµατα κοπράνων, από ισάριθµους ασθενείς µε
συµπτώµατα γαστρεντερίτιδας και ανιχνεύτηκε νοροϊός στο 3% των δειγµάτων.21 Τέλος, στο Λαϊκό Νοσοκοµείο Αθηνών τον Απρίλιο του 2011, την ίδια
δηλαδή περίοδο που σηµειώθηκε και η επιδηµία στο
νοσοκοµείο µας, αναφέρεται επίσης επιδηµία από νοροϊό, κατά την οποία προσβλήθηκαν 28 άτοµα (16
προσωπικό, 10 ασθενείς, 2 συνοδοί).22 Κανένας από
τους ασθενείς της µελέτης µας δεν είχε προηγούµενη
νοσηλεία στο Λαϊκό Νοσοκοµείο. Η ταυτόχρονη εµφάνιση των δυο επιδηµιών πιθανώς οφείλεται σε εισαγωγή από ταυτόχρονη επιδηµία στην κοινότητα.
Ο νοροϊός µπορεί να επιβιώνει για µερικές ηµέρες
σε διάφορες κοινόχρηστες επιφάνειες. Για την πρόληψη των µολύνσεων µε τον ιό αυτό, είναι απαραίτητο
το πλύσιµο των χεριών µετά τη χρήση αντικειµένων
που χρησιµοποιούνται από πολλούς ανθρώπους.1,6 Τα
κυριότερα µέτρα ελέγχου επιδηµιών από Norovirus
στην κοινότητα είναι η πρόληψη της µόλυνσης του
νερού και των τροφίµων ακολουθώντας τις κατάλληλες διαδικασίες υγιεινής, συµπεριλαµβανοµένου του
αποκλεισµού των συµπτωµατικών χειριστών τροφίµων. Λόγω της αντοχής του νοροϊού στην ψύξη, τη
θερµότητα και στα κοινώς χρησιµοποιούµενα διαλύµατα καθαρισµού, η διαδικασία απολύµανσης θα πρέπει να γίνεται µε απολυµαντικά, όπως το διάλυµα
υποχλωριώδους νατρίου µε συγκέντρωση 1000 έως
5000 ppm (1:10).1
Στη µελέτη µας, η νοσοκοµειακή διασπορά του
Norovirus πιθανολογείται ότι οφείλεται σε εισαγωγή
του ιού από ταυτόχρονη επιδηµία στην κοινότητα. Η
διασπορά του ιού και η γρήγορη εξάπλωσή του σε
ασθενείς πιθανότατα οφείλεται στην εξ’ επαφής µετάδοση από λανθασµένους χειρισµούς του προσωπικού το οποίο και είχε υψηλό ποσοστό προσβολής. Η
επιδηµιολογική επιτήρηση και η άµεση παρέµβαση
της Επιτροπής Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων, µε ιδιαίτερη έµφαση στην τήρηση µέτρων της υγιεινής των
χεριών και των προφυλάξεων επαφής συνέβαλλε
στον άµεσο περιορισµό της επιδηµίας.

∆ήλωση σύγκρουσης συµφερόντων
Όλοι οι συγγραφείς δηλώνουν ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων.
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Summary
Epidemiological and laboratory investigation of a nosocomial
outbreak of gastroenteritis due to norovirus
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We aim to describe the epidemiological and laboratory investigation of a nosocomial outbreak of
gastroenteritis and the effectiveness of control measures. In April 2011, an outbreak of gastroenteritis occurred in patients and personnel of the Orthopedic Department of Tzaneio General Hospital, Piraeus, Greece. The hospital infection control committee implemented a series of interventions for the
containment of the outbreak. In particular, cases were defined as patients, visitors or hospital personnel with symptoms of vomiting and/or diarrhoea. Clinical and epidemiological information was
collected from cases and from all patients hospitalized in the respective department. Investigation for
similar cases was made to other hospital departments. Stool samples were submitted to the microbiological laboratory for routine culture, Clostridium difficile toxin assay, and detection of viral antigens. A total of 21 cases were identified; 10 were inpatients, 3 were visitors, and 8 were hospital
personnel. All cases had diarrhoea, 6 had vomiting and 1 had fever. Symptoms lasted for 1-3 days
and were generally mild. A common food- or water-borne source was not identified. Bacterial stool
cultures yielded no enteric pathogen. The antigen immunoassays were positive for norovirus and the
diagnosis was confirmed with reverse transcriptase RT-PCR. Instructions for strict hand hygiene and
contact precautions were given. Hospital surfaces in the vicinity of the affected patients were cleaned
with sodium hypochlorite solution and the rooms were aerated. Visits to the patients were discouraged. The outbreak lasted 10 days with no cases to occur thereafter. All affected staff members were
asked to refrain from work until symptom resolution. In conclusion, the reported norovirus outbreak
was probably introduced to a hospital department from the community. The prompt response to the
outbreak prevented the spread to other hospital departments.

Key words

Norovirus, gastroenteritis outbreak,
diarrhea
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