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Ερευνητική Εργασία
Επιδηµιολογική και εργαστηριακή διερεύνηση επιδηµίας γαστρεντερίτιδας
από norovirus σε Γενικό Νοσοκοµείο
Ε. Κουσούλη1, Ο. Ζαρκωτού1, ∆. Καραγεωργόπουλος1, Ν. Σπανάκης2, Γ. Βρυώνη2, Γ. Χρύσος1, Σ. ∆ριµής1,
Θ. Γρίβας3, ∆. Βουτσινάς1, Α. Τσακρής2, Κ. Θέµελη-∆ιγαλάκη1
Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων, Γ.Ν. Πειραιά “Τζάνειο”
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών
3 Ορθοπεδική Κλινική, Γ.Ν. Πειραιά “Τζάνειο”
1
2

Περίληψη

7

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.

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Κ. Θέµελη-∆ιγαλάκη
∆ιευθύντρια Μικροβιολογικού Τµήµατος,
Γ.Ν. Πειραιά “Τζάνειο”
Ζαννή & Αφεντούλη 1
18536, Πειραιάς
Τηλ.: 210 4592356
e-mail: cdigalaki@yahoo.gr

Λέξεις κλειδιά

Νοροϊός, επιδηµία γαστρεντερίτιδας, διάρροια

Εισαγωγή
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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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Ενδιαφέρουσα ερίτωση
Νέο είδος Emericella από νύχια χεριών ασθενούς µε ονυχόλυση.
Νέο ευκαιριακά παθογόνο;
Μ. ∆ρογκάρη-Απειρανθίτου1, Α. Τραυλός2, Α. Τσακρής3, Γ. Πετρίκκος1
Εργαστήριο Λοιµώξεων, ∆’ Παθολογική Κλινική, Νοσοκοµείο “Αττικόν”, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκοµείο “Λαϊκό”, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
3 Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
1
2

Περίληψη
Παρουσιάζεται περίπτωση ασθενούς µε σηµεία ονυχόλυσης στα περισσότερα νύχια των χεριών.
Πρόκειται για άνδρα 38 ετών, κατά τα άλλα υγιή, χωρίς επιβαρυντικούς παράγοντες ή κάποια εµφανή ανοσοκαταστολή. Σε καλλιέργεια από ξέσµατα των νυχιών σε Sabouraud άγαρ αναπτύχθηκε
µύκητας ο οποίος µικροσκοπικά χαρακτηριζόταν από υφές και άφθονα Hülle cells. Στην ανακαλλιέργεια αναπτύχθηκε µε τη µορφή αναµόρφου (ασπεργίλλου) µε κονιδιοφόρους µε διαφραγµάτια
και κεφαλές µε διπλή σειρά φιαλίδων. Μετά από περίπου 4 εβδοµάδες παρατηρήθηκε στο καλλιέργηµα πληθώρα κλειστοθηκίων µε ασκούς που περιείχαν ασκοσπόρια σε σχήµα αστέρα. Η αλληλούχιση των περιοχών ITS, β-τουµπουλίνης και καλµοντουλίνης του γονιδιώµατος έδειξε 100%
οµολογία µε τον µύκητα Emericella stella-maris, ένα νέο είδος Emericella που περιγράφηκε µόλις
πρόσφατα. Η παρούσα περίπτωση είναι η πρώτη κλινική περίπτωση από την οποία αποµονώθηκε το
καινούργιο αυτό είδος Emericella. Ο ρόλος ωστόσο του µύκητα αυτού ως παθογόνου παραµένει αδιευκρίνιστος.

Υπεύθυνος αλληλογραφίας
Λέξεις κλειδιά

ονυχόλυση, ονυχοµυκητίαση,
Emericella stella-maris

Μ. ∆ρογκάρη-Απειρανθίτου
∆’ Παθολογική Κλινική, Νοσοκοµείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Ρίµινι 1, 12462 Χαϊδάρι
Τηλ.: 210 5831989,
Fax: 210 5326446
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Εισαγωγή
Η αιτιολογία της ονυχόλυσης ποικίλλει. Στη διαφορική διάγνωση περιλαµβάνονται κυρίως η ψωρίαση
των ονύχων και η ονυχοµυκητίαση. Η ονυχοµυκητίαση
είναι µία χρόνια νόσος που θεραπεύεται δύσκολα.
Μπορεί να προκληθεί κυρίως από δερµατόφυτα, αλλά
και από ζυµοµύκητες, όπως και από µη-δερµατοφυτικούς υφοµύκητες. Τα τελευταία χρόνια αναφέρονται
όλο και περισσότερα περιστατικά από µη-δερµατόφυτα. Η επίπτωση διαφέρει από περιοχή σε περιοχή.
Στην Ελλάδα, το µεγαλύτερο ποσοστό των ονυχοµυκητιάσεων των χεριών οφείλεται σε ζυµοµύκητες (7282,9%), ενώ τα δερµατόφυτα και µη-δερµατόφυτα
ευθύνονται για το 10% και 1,9-5,6% αντίστοιχα.1,2 Από
τα µη-δερµατόφυτα, οι πιό συνηθισµέµοι µύκητες που
έχουν ενοχοποιηθεί για ονυχοµυκητιάσεις είναι ο
Scopulariopsis brevicaulis, είδη Fusarium και είδη Aspergillus. Τα είδη Aspergillus που αποµονώνονται πιό
συχνά είναι: A. versicolor, A. terreus, A. flavus, A. niger,
A. fumigatus, A. sydowii και A. unguis.
Ασπέργιλλοι που εµφανίζουν και σεξουαλικές µορφές (τελειόµορφα) όπως ο A. nidulans (τελειόµορφο:
Emericella nidulans) είναι σπάνιοι3, ενώ µόνο µία περίπτωση ονυχοµυκητίασης από Emericella quadrilineata (ανάµορφο: Aspergillus tetrazonus) έχει δηµοσιευθεί.4
Παρουσιάζεται περίπτωση ασθενούς µε ονυχό-

λυση και θετικές καλλιέργειες υφοµύκητα βραδείας
ανάπτυξης. Η αλληλούχιση του DNA του µύκητα
αυτού έδειξε 100% οµολογία µε Emericella stellamaris, ένα νέο είδος Emericella που περιγράφηκε και
δηµοσιεύθηκε από τους Zalar et al. το 2008.5 Η παρούσα περίπτωση είναι η πρώτη κλινική περίπτωση
διεθνώς από την οποία αποµονώθηκε αυτό το καινούργιο είδος Emericella.

Περιγραφή περίπτωσης
Ο ασθενής, άνδρας 38 ετών, βιοτέχνης, εµφάνιζε τυπικά σηµεία ονυχόλυσης στα περισσότερα δάκτυλα
των χεριών (Εικόνα 1), κλινική εικόνα παρόµοια µε
αυτή της περιφερικής υπωνύχιας ονυχοµυκητίασης.
Οι βλάβες εµφανίστηκαν πριν µερικούς µήνες. Κατά
τα άλλα ήταν υγιής, χωρίς επιβαρυντικούς παράγοντες ή κάποια εµφανή ανοσοκαταστολή. ∆εν εµφάνιζε
άλλα σηµεία δερµατοπάθειας. Ο θεράπων ιατρός του
έκανε λήψη ξεσµάτων από τα νύχια και του συνέστησε θεραπεία µε τερµπιναφίνη.
Η άµεση εξέταση µε KOH 20% ήταν αρνητική. Τα
δείγµατα από νύχια καλλιεργήθηκαν σε Sabouraud
dextrose agar (SDA) µε χλωραφενικόλη χωρίς ακτιδιόνη και µετά από 10 µέρες αναπτύχθηκε µια µικρή
καφέ-πράσινη αποικία βελούδινης υφής, µαζί µε µία
αποικία Aspergillus flavus (Εικόνα 2).
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Εικόνα 1. Ο ασθενής, άνδρας 38 ετών, εµφάνιζε σηµεία ονυχόλυσης, παρόµοια µε αυτά περιφερικής υπωνύχιας ονυχοµυκητίασης ή ψωρίασης.
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Εικόνα 2. Μετά από 10 µέρες αναπτύχθηκε µια µικρή καφέ-πράσινη αποικία βελούδινης υφής στο Sabouraud, µαζί µε µία αποικία
Aspergillus flavus (µεγάλη, ασπρο-κίτρινη αποικία).

Στη µικροσκοπική εξέταση της αποικίας παρατηρήθηκαν υφές και πολυάριθµα Hülle cells (Εικόνα 3).
Μετά από ανακαλλιέργειες αναπτύχθηκαν κονιδιοφόροι µε διαφραγµάτια και κονιδιακές κεφαλές διπλής
σειράς (Εικόνα 4) και αποφασίστηκε η µοριακή ταυτοποίηση του µύκητα εφόσον δεν πληρούσε τα µορφολογικά χαρακτηριστικά των µέχρι τώρα γνωστών
ασπεργίλλων που παράγουν Hülle cells. Οι ανακαλλιέργειες έγιναν σε SDA, Czapek-Dox agar, malt extract agar (MEA) και potato dextrose agar (PDA).
Ακολούθησε έλεγχος της ευαισθησίας σε αντιµυκητιακά µε Etest (bioMérieux, Marcy l’ Εtoile, France) και
τεστ µικροαραιώσεων ζωµού για τον καθορισµό των
MIC, σύµφωνα µε τις συστάσεις του EUCAST.6

Η αποµόνωση του µυκητιακού DNA έγινε από το
MEA και σύµφωνα µε το πρωτόκολλo των Möller et al.7
Μετά από αλληλούχιση της περιοχής ITS (Internal
Transcribed Spacer) και µέρη από τα γονίδια της βτουµπουλίνης και καλµοντουλίνης, έγινε σύγκριση αλληλουχιών µε BLAST η οποία έδειξε 100% οµολογία
µε Emericella stella-maris.
Στις καλλιέργειες σε κεκλιµένο PDA µετά από 4-5
εβδοµάδες παρατηρήθηκε πληθώρα κλειστοθηκίων
µε ασκούς γεµάτους από ασκοσπόρια σε σχήµα
αστέρα. (Εικόνα 5).
Ένα µήνα µετά την πρώτη επίσκεψη, ο ασθενής
δεν έδειξε βελτίωση, αλλά η συµµόρφωσή του µε τη
θεραπεία ήταν ελλειπής. Από νέα λήψη δείγµατος

Εικόνα 3. Στη µικροσκοπική εξέταση της αποικίας παρατηρήθηκαν
υφές και πολυάριθµα Hülle cells (lactophenol-cotton blue
x 400).

Εικόνα 4. Μετά από ανακαλλιέργεια, αναπτύχθηκαν κονιδιοφόροι
µε διαφραγµάτια και κονιδιακές κεφαλές διπλής σειράς
(lactophenol-cotton blue x 400).
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Εικόνα 5. Σε καλλιέργειες σε κεκλιµένο PDA µετά από 4-5 εβδοµάδες παρατηρήθηκε πληθώρα κλειστοθηκίων µε ασκούς γεµάτους από ασκοσπόρια σε σχήµα αστέρα.
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αναπτύχθηκε πάλι µύκητας, ο οποίος µικροσκοπικά
χαρακτηριζόταν από υφές και κονιδιακές κεφαλές,
όµοιες µε αυτές από την ανακαλλιέργεια της πρώτης
αποµόνωσης (Εικόνα 4). Το άµεσο παρασκεύασµα
ήταν αρνητικό. Τα δύο στελέχη από τις δύο δειγµατοληψίες είχαν το ίδιο προφίλ ευαισθησίας: ήταν ανθεκτικά στην αµφοτερικίνη B (1.5 µg/ml),
κασποφουγκίνη (4 µg/ml), και φλουκοναζόλη (>256
µg/ml). Οι MICs για την ιτρακοναζόλη, ποσακοναζόλη
και ανιντουλαφουγκίνη ήταν 0.75, 0.19 and 0.02 µg/ml
αντίστοιχα. Ο έλεγχος της ευαισθησίας στην τερµπιναφίνη δεν κατέστη δυνατός. Συστήθηκε η εξέταση
του ασθενούς από δερµατολόγο για διερεύνηση πιθανής ψωρίασης, καθώς και τρίτη λήψη δείγµατος
µετά από ένα µήνα. Σε πιό ενδελεχή λήψη οικογενειακού ιστορικού ο ασθενής ανέφερε πιθανή ψωρίαση
του πατέρα του.
Το τρίτο δείγµα ήταν αρνητικό και ως προς την
άµεση εξέταση και ως προς την καλλιέργεια, ενώ η
κλινική εικόνα παρέµεινε αµετάβλητη. Ο ασθενής δεν
είχε επισκεφθεί ακόµη τον δερµατολόγο και κατόπιν
χάθηκε στο follow up.

VOL. 58 • ΙSSUE 3, July - September 2013

Συζήτηση - Συµπεράσµατα
Η E. stella-maris έχει αποµονωθεί από νερό αλυκής
στην Αδριατική ακτή στη Σλοβενία και απορρίµατα
φύλλων ευκαλύπτου στην Τυνησία και περιγράφηκε
πρόσφατα σαν νέο είδος Emericella.3 Τα είδη Emericella φαίνεται να προτιµούν ξηρά υποστρώµατα και
ξηρά και ζεστά κλίµατα. ∆εν είναι γνωστό πώς µπορεί
να αποικίστηκε ο ασθενής µας. Στο ιστορικό του ανέφερε σαν χόµπυ το ψάρεµα, πράγµα που καθιστά πιθανό το θαλασσινό νερό σαν πηγή της µόλυνσης,
εφόσον αυτό το είδος µύκητα µπορεί και επιζεί σε αλµυρό περιβάλλον.
Η κλινική εικόνα της ονυχοµυκητίασης είναι δύσκολο να διακριθεί από αυτήν της ψωρίασης των ονύχων. Η ονυχοµυκητίαση των χεριών συνήθως οφείλεται σε Candida, ενώ οι υφοµύκητες προσβάλλουν πιό
συχνά τα νύχια των ποδιών. Ο ασθενής µας δεν είχε
βλάβες στα νύχια των ποδιών, ενώ η ταυτόχρονη προσβολή πολλών ονύχων στα χέρια και σε σχετικά µικρό
χρονικό διάστηµα ολίγων µηνών είναι ένα σηµείο που
καθιστά πιό πιθανή διάγνωση την ψωρίαση. Η ανάπτυξη µυκήτων ευνοείται από το ψωριασικό υπόστρωµα και συχνά αποµονώνονται µη-δερµατόφυτα

ΝΕΟ ΕΙ∆ΟΣ EMERICELLA ΑΠΟ ΝΥΧΙΑ ΧΕΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΟΝΥΧΟΛΥΣΗ. ΝΕΟ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΟ;

από ψωριασικά νύχια.8 Η αρνητική άµεση εξέταση µε
KOH 20%, όπως στην παρούσα περίπτωση, συνήθως
υποδηλώνει ότι δεν πρόκειται για λοίµωξη αλλά µάλλον για σαπροφυτία. ∆υστυχώς ο ασθενής δεν επανήλθε και η ακριβής διάγνωση και µετέπειτα πορεία
του παραµένουν άγνωστες.
Συµπερασµατικά, η E. stella-maris είναι µύκητας ο
οποίος υπάρχει στο περιβάλλον της χώρας µας και
µπορεί εύκολα να αποµονωθεί στο εργαστήριο. Σαν
νέο είδος που περιγράφηκε µόλις πρόσφατα, δεν
είναι γνωστό εάν µπορεί να προκαλέσει ασθένεια
στον άνθρωπο. Ο ασθενής µας αποτελεί την πρώτη
κλινική περίπτωση από την οποία αποµονώθηκε E.
stella-maris, πλην όµως δεν κατέστη δυνατόν να ενοχοποιηθεί ο µύκητας αυτός για την κατάστασή του.
Σε ένα περιβάλλον που µεταβάλλεται συνεχώς και
στην εποχή της εξέλιξης και εξάπλωσης της εφαρµογής των µοριακών τεχνικών για την ανίχνευση και ταυτοποίηση των µικροοργανισµών, όλο και περισσότερα
είδη µυκήτων θα αναδύονται, πολλά από τα οποία

µπορεί να είναι ευκαιριακά παθογόνα για τον άνθρωπο, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ανοσοκαταστολής.
Για τη συσχέτισή τους µε νόσο και πριν την απόφαση
χορήγησης αντιµυκητιακών, απαιτείται προσεκτική
εκτίµηση της κλινικής κατάστασης του ασθενούς δεδοµένης της τοξικότητας των φαρµάκων αυτών.
Το στέλεχος έχει κατατεθεί στη συλλογή του CBS,
Utrecht, the Netherlands. Accession Number: CBS
124670.
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Summary
New Emericella species from the nails of a patient with onycholysis.
A new opportunist?
M. Drogari-Apiranthitou1, A. Travlos2, A. Tsakris3, G. Petrikkos1
4th Dpt of Internal Medicine, University General Hospital “Attikon”, National and Kapodistrian University of Athents
1st Dpt of Propaedeutic Medicine, General Hospital “Laiko”, National and Kapodistrian University of Athens
3 Dpt of Microbiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens
1
2

We present a case of a 38 year old individual with signs of onycholysis in most of his fingernails. He
had no other complaints and no risk factors or an apparent immune deficiency. A fungus that was microscopically characterized by hyphae and Hülle cells, grew from the culture of nail clippings on
Sabouraud agar. After subculture, it grew with the form of the anamorph (Aspergillus) with septate
conidiophores and conidial heads with biseriate phialides. After 4 weeks in culture, a plethora of cleistothecia was observed, with asci full of ascospores in the form of a star. Partial sequencing of the ITS,
beta-tubulin and calmodulin genes showed 100% homology with Emericella stella-maris, a new
species of Emericella described only recently. The presented case is the first clinical case from which
this newly described fungus was isolated. However, the role of this fungus as a human pathogen remains to be defined.

Key words

onycholysis, onychomycosis,
Emericella stella-maris
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Ενδιαφέρουσα ερίτωση
Kingella kingae: Αίτιο σηπτικής αρθρίτιδας σε υγιές παιδί
M. ∆ασκαλάκη1, Α. Μακρή1, Ι. Παπαπαρασκευάς3, Μ. Πετρά2, Ε. Στάϊκου1, Ι. Χάγερ2, Α. Τσακρής3,
Α. Βογιατζή1
Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης
Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης
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Η Κingella kingae είναι ένα απαιτητικό βραδέως αναπτυσσόµενο Gram-αρνητικό βακτήριο, που αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως αίτιο διεισδυτικών λοιµώξεων σε υγιή νήπια. Αποικίζει συχνά το
ανώτερο αναπνευστικό. H πρόοδος των τελευταίων ετών στην ανίχνευση και αποµόνωση απαιτητικών µικροβίων όπως η K. kingae συνέβαλε αποφασιστικά στην αναγνώριση του βακτηρίου αυτού ως
σηµαντικού αιτίου λοιµώξεων οστών και αρθρώσεων καθώς και βακτηριαιµιών. Περιγράφεται περίπτωση σηπτικής αρθρίτιδας της δεξιάς κατ’ ισχίον άρθρωσης σε θήλυ νήπιο από το αρθρικό υγρό
του οποίου αποµονώθηκε K. kingae. Η αποµόνωση δεν κατέστη δυνατή από την πρωτοκαλλιέργεια
στα συνήθη θρεπτικά υλικά αλλά από την ανακαλλιέργεια του ζωµού φιάλης αιµοκαλλιέργειας στην
οποία αρχικά είχε ενοφθαλµιστεί το αρθρικό υγρό. Ο έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά συνέβαλλε στην τροποποίηση της χορηγούµενης για σηπτική αρθρίτιδα εµπειρικής θεραπείας και η
ασθενής εξήλθε µετά από νοσηλεία τριών εβδοµάδων σε άριστη κατάσταση.

Υπεύθυνος αλληλογραφίας
Λέξεις κλειδιά

Kingella kingae, αρθρίτις, διάγνωση

Μαρία ∆ασκαλάκη
∆ουµά 3-5
16345, Ηλιούπολη
Τηλ: 6932768839
e-mail:ge21ma20@yahoo.gr
ΤΟΜΟΣ 58 • ΤΕΥΧΟΣ 3, Ιούλιος - Σεπτέµβριος 2013

Μ. ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ, Α. ΜΑΚΡΗ, Ι. ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, Μ. ΠΕΤΡΑ, Ε. ΣΤΑΪΚΟΥ, Ι. ΧΑΓΕΡ, Α. ΤΣΑΚΡΗΣ, Α. ΒΟΓΙΑΤΖΗ

Εισαγωγή

20

Κατά την παιδική ηλικία, υπεύθυνα βακτήρια για τις
λοιµώξεις οστών και αρθρώσεων είναι σε υψηλό ποσοστό (>60%) ο Staphylococcus aureus και ο Streptococcus pyogenes [1]. Την τελευταία εικοσαετία
όµως διάφορα απαιτητικά βακτήρια έχουν αναγνωρισθεί ως σοβαρό αίτιο µυοσκελετικών λοιµώξεων στα
παιδιά. Μεταξύ αυτών συµπεριλαµβάνεται η Κingella
kingae που αποτελεί µέλος της οικογένειας Neisseriaceae [2]. Το είδος αυτό αποµονώθηκε για πρώτη
φορά, το 1960, από την Elizabeth O. Κing και αρχικά
ταξινοµήθηκε στο γένος Moraxella λόγω µορφολογικών και καλλιεργητικών ιδιοτήτων [3]. Μέχρι τη δεκαετία του 1990, δεν υπήρχαν βιβλιογραφικές αναφορές για την εµπλοκή του µικροοργανισµού στις
λοιµώξεις και το γεγονός αυτό αποδόθηκε στη δυσκολία ανάπτυξης του στα στερεά θρεπτικά υλικά [2].
Η Κ. kingae, σποραδικά µόνο προκαλεί λοιµώξεις
οστών και αρθρώσεων (65-75%), βακτηριαιµία (20-30%)
και σπανιότερα ενδοκαρδίτιδα, ενδοφθαλµίτιδα, λαρυγγοτραγχειοβροχίτιδα και σπονδυλοδισκίτιδα[1, 4].
Σε πρόσφατες µελέτες σε ΗΠΑ, ∆. Ευρώπη και Ισραήλ
διαπιστώνεται ότι το βραδέως αυτό αναπτυσσόµενο
Gram-αρνητικό βακτήριο παρουσιάζεται ολοένα και
περισσότερο ως αίτιο σοβαρών διεισδυτικών λοιµώξεων σε βρέφη και παιδιά, µετά την βελτίωση των καλλιεργητικών µεθόδων και την χρήση των µοριακών
τεχνικών στην διάγνωση των λοιµώξεων [4]. Η πλειονότητα των διεισδυτικών λοιµώξεων (>95%) από K.
kingae παρατηρείται κυρίως σε παιδιά, ηλικίας από 6
µηνών έως 4 ετών [5]. Στους ενήλικες αντίθετα, η ανάπτυξη λοίµωξης συµπίπτει µε την ύπαρξη υποκείµενης
χρόνιας νόσου, ανοσοκαταστολής, κακοήθειας ή προϋπάρχοντος καρδιαγγειακού νοσήµατος [6].
Σχολιάζεται ότι σε ένα σηµαντικό ποσοστό 33.2%
των περιπτώσεων σηπτικής αρθρίτιδας κατά την καλλιέργεια του αρθρικού υγρού στα συνήθη θρεπτικά
υλικά δεν αποµονώνεται κανένας παθογόνος µικροοργανισµός [7]. Όταν η Gram χρώση είναι χωρίς ευρήµατα και η καλλιέργεια του αρθρικού υγρού στείρα
(40-50%) [8], σε συνδυασµό µε την κλινική εικόνα σηπτικής µονοαρθρίτιδας σε παιδιά ηλικίας <4 ετών τίθεται η υποψία λοίµωξης από K. kingae. Θεωρήθηκε
χρήσιµη η περιγραφή περίπτωσης σηπτικής αρθρίτιδας της δεξιάς κατ’ ισχίον άρθρωσης από K. kingae,
λόγω των ειδικών χειρισµών που απαιτούνται κατά
την καλλιέργεια.

Περιγραφή περίπτωσης
Θήλυ νήπιο ηλικίας 2 ετών προσήλθε στα εξωτερικά
ιατρεία της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκοµείου Παίδων Πεντέλης µε εµπύρετο (38οC) από
24ωρου και έντονο άλγος δεξιού ισχίου. Η κλινική εξέVOL. 58 • ΙSSUE 3, July - September 2013

ταση της ασθενούς κατά συστήµατα αποκάλυψε χαρακτηριστική ερυθρότητα στα παρίσθµια και αξιοσηµείωτο περιορισµό της κινητικότητας της δεξιάς κατ’
ισχίον άρθρωσης.
Στο ατοµικό αναµνηστικό της ασθενούς αναφέρθηκε εµπύρετη ιογενής συνδροµή προ 20ηµέρου.
Κατά την εισαγωγή στην Ορθοπαιδική κλινική από τον
αιµατολογικό έλεγχο προέκυψε λευκοκυττάρωση
(12.400 ανά mm3) µε πολυµορφοπυρηνικό τύπο (76%)
και τοξική κοκκίωση. Η ταχύτητα καθιζήσεως των ερυθρών (ΤΚΕ) ήταν 35mm (1η ώρα), ενώ η C-αντιδρώσα
πρωτείνη (CRP) κυµάνθηκε από 3,13 έως 16 mg/dl
(Φ.Τ. <1mg/dl). Κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο
των ισχίων αναδείχθηκε µέτρια ποσότητα αρθρικού
υγρού και εικόνα υµενίτιδας στη δεξιά κατ’ ισχίον άρθρωση. Ως πιθανή σηπτική µονοαρθρίτιδα, η ασθενής
αντιµετωπίστηκε χειρουργικά και µε παροχέτευση
του αρθρικού υγρού και έκπλυση της άρθρωσης.
Κατά την διάρκεια της επέµβασης παρακεντήθηκε η
άρθρωση και ακολούθησε αναρρόφηση µικρής ποσότητας θολερού πυοαιµατηρού αρθρικού υγρού, το
οποίο εστάλη στο εργαστήριο για µικροβιολογική εξέταση. Ταυτόχρονα έγινε έναρξη θεραπείας µε κλινδαµυκίνη (140mg/24h σε 4 δόσεις).
Σύµφωνα µε το πρωτόκολλο εξέτασης του αρθρικού υγρού που ακολουθείται από το εργαστήριό µας
γίνεται αρχικά καταµέτρηση και προσδιορισµός του
τύπου των λευκοκυττάρων, έλεγχος των φυσικοχηµικών χαρακτήρων του και ταυτόχρονα µικροσκοπική
εξέταση ξηρού παρασκευάσµατος µε χρώση Gram.
Ακολουθεί ενοφθαλµισµός του αρθρικού υγρού σε
δύο παιδιατρικές φιάλες αιµοκαλλιεργειών (Bact/Alert
3D, bioMérieux, Marcy L' Etoile, France), σε ζωµό κρέατος (Cooked Meat Broth-CMB) και καλλιέργεια
στους 37 οC για τέσσερεις ηµέρες στα ακόλουθα θρεπτικά υλικά: (α) Columbia άγαρ µε αίµα προβάτου 5%,
MacConkey άγαρ, Mannitol-Salt άγαρ, Sabouraud
άγαρ εµπλουτισµένο µε χλωραµφενικόλη, σε αερόβιες συνθήκες, (β) σοκολατόχρωµο άγαρ, σε συνθήκες CO2 5-10%, και (γ) Chalgren-Wilkins άγαρ µε αίµα
προβάτου 5%, αιµίνη 5µg/mL και βιταµίνη Κ1 10µg/mL,
Bacteroides-Bile Εsculin άγαρ και Phenylethyl Alcohol
αιµατούχο άγαρ, σε αναερόβιες συνθήκες [9]. Λόγω
της µικρής ποσότητας του αρθρικού υγρού δεν έγινε
καταµέτρηση των λευκοκυττάρων και προσδιορισµός
των φυσικοχηµικών χαρακτήρων του προκειµένου να
χρησιµοποιηθεί το βιολογικό υγρό για την καλλιέργεια και τον ενοφθαλµισµό του στις φιάλες αιµοκαλλιεργειών. Η χρώση Gram βρέθηκε αρνητική για
βακτήρια και η αερόβια και αναερόβια καλλιέργεια
του αρθρικού υγρού απέβη στείρα. Τη 2η µετεγχειρητική ηµέρα η φιάλη του ζωµού αιµοκαλλιεργειών
θετικοποιήθηκε και στη Gram χρώση βρέθηκε Gramαρνητικό βακτηρίδιο, κοντό, σε δυάδες ή µικρές αλυσίδες (Εικόνα 1). Κατά την ανακαλλιέργεια του ζωµού
της αιµοκαλλιέργειας σε αιµατούχο και σοκολατό-
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χρωµο άγαρ, σε µικροαερόφιλες συνθήκες αναπτύχθηκε ένα β-αιµολυτικό στέλεχος (Εικόνα 2), θετικό
στην αντίδραση της οξειδάσης που επιπλέον ζύµωνε
την γλυκόζη και τη µαλτόζη. Αντίθετα η παραγωγή καταλάσης, ινδόλης και ουρεάσης ήταν αρνητική. Με το
σύστηµα API NH (bioMérieux) ο µικροοργανισµός
ταυτοποιήθηκε ως K. kingae. Η ταυτοποίηση επιβεβαιώθηκε µε την τεχνική της PCR και αλληλούχιση
του γονιδίου του 16S rRNA, µε την χρήση δύο ειδικών
πρωτοκόλλων της βιβλιογραφίας [10, 11]. Ο προσδιορισµός της αντιµικροβιακής ευαισθησίας του µικροοργανισµού στα αντιβιοτικά πραγµατοποιήθηκε
µε τη χρήση ταινιών διαβαθµισµένης συγκέντρωσης
Εtest (bioMerieux), σε Mueller-Hinton άγαρ µε αίµα
ίππου 5% στους 37οC για 48h κατόπιν ενοφθαλµισµού

του µε µικροβιακό εναιώρηµα θολερότητας 0.5
ΜcFarland σύµφωνα µε τις οδηγίες του CLSI [12]. Ο
µικροοργανισµός βρέθηκε ευαίσθητος στην κεφουροξίµη, κεφτριαξόνη, αµπικιλλίνη, αµοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό οξύ, ερυθροµυκίνη, σιπροφλοξασίνη, και
κοτριµοξαζόλη, ενώ ήταν ανθεκτικός στην κλινδαµυκίνη, που διακόπηκε, µε άµεση έναρξη κεφουροξίµης
(700mg/8ωρο). Το νήπιο παρουσίασε σε χρονικό διάστηµα 3 εβδοµάδων προοδευτική βελτίωση της κλινικής εικόνας µε σταδιακή υποχώρηση των δεικτών
φλεγµονής (CRP) και εξήλθε σε άριστη κλινική κατάσταση. Μετά από ένα µήνα ο υπερηχογραφικός έλεγχος επιβεβαίωσε τη καλή έκβαση της νόσου και τη
λειτουργική αποκατάσταση της άρθρωσης.

Εικόνα 1. Μορφολογία της K. kingae στην Gram χρώση

Εικόνα 2. Μακροσκοπική εικόνα των αποικιών της K. kingae σε αιµατούχο άγαρ µετά από 48ρη επώαση.

Συζήτηση

σε παιδιά µε διεισδυτικές λοιµώξεις καταγράφηκε συχνότητα φαρυγγικής φορείας έως και 45% [1, 14].
Στη διεθνή βιβλιογραφία χρησιµοποιείται ειδικό εκλεκτικό υλικό µε βανκοµυκίνη 2µg/ml για την αναστολή
της ανάπτυξης των µόνιµων αποικιστών του ανώτερου αναπνευστικού (Streptococcus pneumoniae,
Staphylococcus spp) προκειµένου να αποµονωθεί η
K. kingae από τα οπισθοφαρυγγικά επιχρίσµατα [13].
Επισηµαίνεται ότι η σηπτική αρθρίτιδα προσβάλλει
συχνότερα τα αγόρια σε αναλογία άρρενος/θήλυ 3/1
[6]. Στο Ισραήλ παρατηρείται χαρακτηριστική εποχιακή κατανοµή της νόσου κατά το φθινόπωρο και
τους χειµερινούς µήνες ενώ στη Σουηδία αναφέρεται
ότι ο επιπολασµός της νόσου είναι αυξηµένος κατά
τους καλοκαιρινούς µήνες και την αρχή του φθινοπώρου [6]. Μετά τον αποικισµό του ανώτερου αναπνευστικού, ο µικροοργανισµός παραβιάζει ενίοτε τον
αναπνευστικό βλεννογόνο και µε την αιµατογενή διασπορά µεταναστεύει σε αποµακρυσµένες περιοχές
(όπως το ενδοκάρδιο, τα οστά και τις αρθρώσεις),
στα οποία διενεργείται καταστροφή των ιστών και λοίµωξη [2]. Στις διεισδυτικές λοιµώξεις από K. kingae

Η K. kingae ανήκει στα βακτήρια της οµάδας
HACEK (Haemophilus spp, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, K. kingae), τα οποία θεωρούνται ως ιδιαίτερα απαιτητικά βακτήρια και έχουν
τη χαρακτηριστική ιδιότητα να προκαλούν βλάβη στις
καρδιακές βαλβίδες του ανθρώπου[6]. Από ερευνητικές µελέτες βρέθηκε ότι η K. kingae αποικίζει κυρίως
το ανώτερο αναπνευστικό σύστηµα (45-70%) των
υγιών βρεφών και νηπίων, (6 µηνών έως 4 ετών), τα
οποία επισκέπτονται παιδικούς σταθµούς ηµερήσιας
φύλαξης. Στο νότιο Ισραήλ, σε ερευνητική µελέτη
αναζήτησης της οικολογικής φωλιάς της Κ. kingae
στο ανώτερο αναπνευστικό διενεργήθηκαν καλλιέργειες µε ρινοφαρυγγικά και αµυγδαλικά επιχρίσµατα
σε παιδιά ηλικίας <6 µηνών έως 14 ετών. Αποδείχθηκε ότι η Κ. kingae αποικίζει συχνότερα τα παιδιά
ηλικίας 6 έως 42 µηνών. Ο αποικισµός αυτός αφορά
την επιφάνεια των αµυγδαλών και όχι τα υπόλοιπα
τµήµατα του ρινοφαρυγγικού σωλήνα[13]. Επιπλέον
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πολύ συχνά προηγείται ιογενής λοίµωξη του ανώτερου αναπνευστικού, ερπητική ή και αφθώδης ουλοστοµατίτιδα [6]. Σηµαντικό ρόλο στην παθογένεση
των διεισδυτικών λοιµώξεων από K. kingae έχoυν οι κυτταροτοξίνες RTX.
Στην συγκεκριµένη οµάδα των κυτταροτοξινών περιλαµβάνονται αιµολυσίνες, κυτοκίνες και λευκοκτονίνες. Ο τροπισµός των τοξινών είναι χαρακτηριστικός
προς ορισµένα είδη κυττάρων και αποδίδεται κυρίως
στη δράση των αιµολυσινών. Στη βιβλιογραφία περιγράφεται ότι οι τοξίνες RTX επαυξάνουν τη φλεγµονώδη διεργασία στην πάσχουσα άρθρωση είτε άµεσα
µε την καταστροφή των κυττάρων του αρθρικού
υγρού είτε έµµεσα µετά την απελευθέρωση προφλεγµονωδών κυτταροκινών που επηρεάζουν την λειτουργία των µακροφάγων και πολυµορφοπυρήνων
του ανοσοποιητικού συστήµατος [2].
Η K. kingae προκαλεί κυρίως σηπτική αρθρίτιδα
των µεγάλων αρθρώσεων όπως του γόνατος, του αγκώνα, του ισχίου και της κατ’ ώµον άρθρωσης ενώ η
οστεοµυελίτιδα επηρεάζει τα µακρά οστά, όπως επίσης και τα οστά της φτέρνας, του αστραγάλου, του
στέρνου και της κλείδας [6].
O Yagupski και συνεργάτες αναφέρουν ότι συχνότερα παθογόνα σε περιπτώσεις σηπτικής οστεοαρθρικής λοίµωξης είναι ο S. aureus (44%), η K. kingae
(14%), ο S. pyogenes (10%) και ο S pneumoniae
(10%). Ο ίδιος ερευνητής σχολιάζει ότι η πορεία της
νόσου παρατείνεται πάνω από τρεις εβδοµάδες όταν
υπάρχουν υψηλές τιµές CRP και λευκοκυττάρων στη
γενική αίµατος όπως συνέβη και στην περίπτωση µας.
Αντίθετα σε ήπιας µορφής περιπτώσεις σηπτικής αρθρίτιδας, η µέση διάρκεια της νόσου δεν ξεπερνά τις
6 ηµέρες [6].
Η δυσκολία αποµόνωσης του βακτηρίου από τις

καλλιέργειες αποδίδεται σε διάφορους παράγοντες
όπως οι χαµηλές συγκεντρώσεις του µικροβιακού
φορτίου στο αρθρικό υγρό, η βραδεία βακτηριακή
ανάπτυξη στα συνήθη θρεπτικά υλικά και πιθανόν η
ύπαρξη ανασταλτικών παραγόντων στο αρθρικό υγρό
οι οποίοι επηρεάζουν την αποµόνωση του µικροοργανισµού. Η στρατηγική άµεσου ενοφθαλµισµού του
αρθρικού υγρού σε φιάλες αιµοκαλλιεργειών αποτελεί πάγια τακτική του εργαστηρίου µας για τα δείγµατα βιολογικών υγρών και επαυξάνει την συχνότητα
αποµόνωσης του µικροοργανισµού από περιστατικά
σηπτικής αρθρίτιδας στην παιδική ηλικία περίπου στο
50%. Όταν το πυώδες αρθρικό υγρό αραιώνεται στο
συνολικό όγκο του ζωµού των αιµοκαλλιεργειών περιορίζεται η δράση των ανασταλτικών παραγόντων
και διευκολύνεται η ανάπτυξη της K. kingae, όπως
αποδείχθηκε µε αντίστοιχες ερευνητικές µελέτες στη
Γαλλία και το Ισραήλ [6] [15]. Κατά την ανάλυση του
αρθρικού υγρού µε τις µοριακές τεχνικές χρησιµοποιούνται µε αξιόπιστα αποτελέσµατα, ως ανιχνευτές
είτε ολιγονουκλεοτίδια προς ορισµένη σταθερή περιοχή του γονιδίου του 16S ριβοσωµατικού RNA του
βακτηρίου είτε των γονιδίων των RTX τοξινών. Συνολικά τα ποσοστά των θετικών καλλιεργειών για K.
kingae στη σηπτική αρθρίτιδα ποικίλλουν και ανέρχονται περίπου σε 32,9%, ενώ µε τις µοριακές τεχνικές η διάγνωση αυξάνει σε 99,4% [6].
Συµπερασµατικά, η K. kingae, µέλος της οµάδας
HACEK, είναι ένα απαιτητικό βακτήριο του οποίου η
αποµόνωση επιβάλλει ιδιαίτερους χειρισµούς. Η κλινικοεργαστηριακή συνεργασία θεωρείται απαραίτητη
για την κατανόηση της επιδηµιολογίας και της παθογένεσης της σηπτικής αρθρίτιδας ώστε να σχεδιαστεί
µε επιτυχία η στρατηγική προσέγγισης και αντιµετώπισης των διεισδυτικών λοιµώξεων από K. kingae.
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Kingella kingae: a cause of a septic arthritis in a healthy child
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KINGELLA KINGAE: ΑΙΤΙΟ ΣΗΠΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ∆ΑΣ ΣΕ ΥΓΙΕΣ ΠΑΙ∆Ι

Kingella kingae is a fastidious and slow-growing Gram-negative bacterium that is lastly increasingly
recognized as a cause of invasive infections in young children aged < 4 years. It is a frequent colonizer of the upper respiratory tract. The recent increase in the incidence of the osteoarticular infections and bacteremia can be attributed to the improvement of laboratory methodology applied to the
detection and isolation of such fastidious bacteria. The purpose of this article is to describe a case
of a septic arthritis in the joint of right hip in a female infant aged 24 months at whose synovial fluid
K. kingae was isolated. The isolation of K. kingae was not possible from the primary culture of the synovial fluid but from subculturing blood culture vial, where the synovial fluid had been primarily inoculating, onto solid media. Susceptibility testing to antibiotics helped to modify the initial given
empirical antibiotic therapy for the septic arthritis and the patient was discharged in perfect condition
after being hospitalized for three weeks.
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Ιστορία Μικροβιολογίας
Η ιστορία της λύσσας στην Ελλάδα
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Περίληψη
Η µελέτη παρουσιάζει την ιστορία της λύσσας στην Ελλάδα από την αρχαιότητα έως τις ηµέρες µας.
Η νόσος ήταν ενδηµική στην Ελλάδα για αιώνες και παρά την ανακάλυψη του αντιλυσσικού εµβολίου από τον Louis Pasteur, η νόσος παρέµενε θανατηφόρα για τους ανθρώπους. Σταθµός στον αντιλυσσικό αγώνα στην Ελλάδα αποτέλεσε η ίδρυση του Λυσσιατρείου Αθηνών από τον µικροβιολόγο
Παναγιώτη Παµπούκη το 1896. Η εφαρµογή της αντιλυσσικής θεραπείας οδήγησε σταδιακά στην
µείωση της θνητότητας στο 0,2%. Κατά τον 20ο αιώνα, το Ελληνικό Κράτος ίδρυσε έξι Λυσσιατρεία
στα οποία πραγµατοποιούνταν ο εργαστηριακός έλεγχος και η αντιλυσσική θεραπεία. Οι µαζικοί
εµβολιασµοί των σκύλων από το 1949, οδήγησαν σταδιακά στην εξάλειψη της λύσσας στον άνθρωπο. Από το 1970, η Ελλάδα ήταν ελεύθερη από τη νόσο. Τον Οκτώβριο του 2012, η νόσος εντοπίστηκε ξανά σε αλεπούδες στην Βόρεια Ελλάδα. Η νόσος υφίσταται ως φυσική λοίµωξη στα ζώα
του δάσους και οι Υγειονοµικές Αρχές πρέπει να είναι πάντα σε ετοιµότητα για την αποφυγή της και
στους ανθρώπινους πληθυσµούς.
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«Λύσσαξες κυρούλα µου;
Σα λύσσαξες να πας στον Παµπούκη!»

«Η Κερένια Κούκλα»
Κωνσταντίνος Χρηστοµάνος,1908

Επιδηµιολογικά στοιχεία της λύσσας
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Η λύσσα αποτελεί µια φυσική λοίµωξη των άγριων και
οικιακών ζώων. Η νόσος είναι θανατηφόρα για τα
θηλαστικά συµπεριλαµβανοµένου και του ανθρώπου.
Είναι ενδηµική σε όλες τις περιοχές του κόσµου,
εκτός της Αυστραλίας και των Πόλων, αλλά η ακριβής
συχνότητά της είναι άγνωστη. Ο ιός της λύσσας έχει
εντοπισθεί σε αλεπούδες, λύκους, τσακάλια, κογιότ,
ρακούν και στις αιµατοφάγες νυχτερίδες (vampire
bats).1 Στα οικόσιτα ζώα εντοπίζεται µετά από δήγµα
λυσσασµένου ζώου, στους σκύλους, στις γάτες, στα
άλογα, στους χοίρους και στα πρόβατα.1 Τα περιστατικά της νόσου χρίζουν άµεσης δήλωσης στις υγειονοµικές αρχές.2 Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Π.Ο.Υ.,
κάθε χρόνο καταγράφονται 55.000 θάνατοι ανθρώπων µε το 99% εξ αυτών να σηµειώνονται στις αναπτυσσόµενες χώρες.3,4 Στις αναπτυγµένες χώρες µε
τον έλεγχο της υγείας των σκύλων (αντιλυσσικό εµβόλιο), οι περιπτώσεις ανθρώπινης λύσσας έχουν
ελαχιστοποιηθεί ή εξαλειφθεί.5 Το 56% των θανάτων
καταγράφεται στις Ασιατικές χώρες και το υπόλοιπο
44% στις Αφρικανικές.3 Το 84% των θανάτων σηµειώνονται σε αγροτικές περιοχές.3 Σύµφωνα µε τον
Π.Ο.Υ., περίπου 10 εκατοµµύρια άνθρωποι λαµβάνουν ετησίως αντιλυσσική θεραπεία µετά από δήγµα,
είτε λυσσασµένου ζώου, είτε ζώου που εντοπίζεται σε
ενζωοτική για την ασθένεια γεωγραφική περιοχή.4
Υπολογίζεται ότι το κόστος της νοσηλείας, σε παγκόσµιο επίπεδο, αγγίζει το 1 δισεκατοµµύριο US$, αν και
είναι δύσκολο να υπολογιστεί το ακριβές ποσό, λόγω
της έλλειψης αξιόπιστων στοιχείων από τις αναπτυσσόµενες χώρες.3

Μικροβιολογία και Κλινική εικόνα της λύσσας
Το 1903, ο Adelchi Negri στην Ιταλία εντοπίζει στον
εγκεφαλικό ιστό τα οµώνυµα ενδοκυττάρια σωµάτια
τα οποία αποτελέσαν παθολογοανατοµικό εύρηµα
της νόσου, έως ότου αποµονωθεί τελικά ο ιός για
πρώτη φορά το 1962. Ο ιός της λύσσας ανήκει στους
νευροτρόπους ραβδοϊούς (Rabdoviridae), µια οικογένεια µε περισσότερα από 80 είδη. Όπως σε όλους
τους ραβδοϊούς, το βίριο του ιού παρουσιάζει το χαρακτηριστικό σχήµα βλήµατος πυροβόλου όπλου.
Έχει µήκος 180 nm και διάµετρο 75 nm. Το νουκλεοκαψίδιο εµφανίζει ελικοειδή συµµετρία και περιέχει
ένα µόριο απλής έλικας RNA αρνητικής πολικότητας.
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Το γονιδίωµα κωδικοποιεί πέντε πρωτεΐνες, τη γλυκοπρωτεΐνη G, την πρωτεΐνη του νουκλεοκαψιδίου N,
την RNA πολυµεράση L και τις µικρές, φωσφοπρωτεΐνη P και την πρωτεΐνη M.1
Ο ιός εκκρίνεται στο σάλιο των άρρωστων ζώων
και µεταδίδεται κυρίως µέσω του δήγµατος λυσσασµένου ζώου, συχνότερα σκύλου ή άλλου σαρκοφάγου. Ο χρόνος επώασης της νόσου κυµαίνεται από 1
έως 2 µήνες και στο 95% των περιπτώσεων είναι µικρότερος του ενός έτους.2 Μετά τον πολλαπλασιασµό του στο ΚΝΣ, ο ιός διασπείρεται φυγόκεντρα σε
όλο το σώµα µέσω των αισθητικών νευρικών απολήξεων µολύνοντας διάφορα όργανα και ιστούς (σιελογόνους, πάγκρεας, νεφρούς καρδιά, θύλακες τριχών,
κερατοειδή και αµφιβληστροειδή.)
Η κλινική εικόνα χωρίζεται σε τρεις διαδοχικές
φάσεις: α) στα πρόδροµα συµπτώµατα διάρκειας από
2 έως 10 ηµέρες (ανορεξία, πυρετός, µυαλγίες,
πόνος στο λαιµό, ναυτία, παραισθησία στο σηµείο του
δήγµατος), β) στην οξεία νευρολογική φάση διάρκειας από 2 έως 7 ηµέρες (διεγερτικά ή παραλυτική
φαινόµενα, διανοητική σύγχυση, µυδρίαση, σιελόρροια, υδροφοβία, αιφνίδια κατάληξη ασθενούς) και γ)
στο κώµα ως απότοκο της προηγούµενης φάσης, αν
δεν έχει καταλήξει ο ασθενής.1
Η πρόληψη της νόσου συνίσταται στη χορήγηση
αντιλυσσικού εµβολίου και υπεράνοσου αντιλυσσικού
ορού. Το εµβόλιο περιέχει αδρανοποιηµένο ιό της
λύσσας, συνήθως καλλιεργηµένο σε διπλοειδή ανθρώπινα κύτταρα (HDVC-Human Diploid Cells Vaccine), ενώ ο υπεράνοσος ορός αποτελείται από
ανθρώπινη αντιλυσσική ανοσοσφαιρίνη.1

Η λύσσα από τον Αρχαίο Κόσµο έως την εποχή
του Pasteur
Οι απόψεις για την πρώτη εµφάνιση της νόσου διίστανται και οι διαφορετικές µελέτες ορίζουν ένα χρονικό πλαίσιο ανάµεσα στο 10.000 και 4.000 π.Χ.6 Το
2.300 π.Χ. εντοπίζονται αναφορές στην Μεσοποταµία
και αρκετούς αιώνες αργότερα, τον 6ο π.Χ. αιώνα,
στην Κίνα.6,7 Στις ελληνικές πηγές εικάζεται η αναφορά της νόσου κατά τους Οµηρικούς χρόνους, ενώ
σαφή αναφορά λύσσας στα ζώα συναντούµε τον 9ο
π.Χ. από τον Αριστοτέλη στην Ιστορία των Ζώων (Historia Animalum).7,8 Αν και εκλείπει ως περιγραφόµενη
νοσολογική οντότητα στην Ιπποκρατική Συλλογή, εντούτοις θεωρείται βέβαιο ότι οι Αρχαίοι Έλληνες
είχαν γνώση της νόσου. Κατά την Αλεξανδρινή Εποχή
µνεία της νόσου συναντούµε από τον Ανδρέα τον Καρύστιο, τον ∆ηµήτριο της Απάµειας, τον Αρτεµίδωρο
και τον Γάιο.9 Περιγραφή της νόσου συναντούµε επίσης κατά τον 2ο αιώνα µ.Χ. από τον Φιλούµενο.10 Ενδιαφέρον παρουσιάζουν µάλιστα οι απόψεις του ότι η
νόσος µπορούσε να θεραπευθεί µε πόση επί 40 ηµέ-
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ρες ενός σκευάσµατος, από σύνθλιψη ψηµένου αστακού αναµεµιγµένου µε το φυτό γεντιανή και οίνο, µε
τη λήψη Θηριακής ή τέλος τη λήψη ελλέβορου.10 Αξίζει να σηµειωθεί ότι πολλές από τις «θεραπευτικές»
προτάσεις του Φιλούµενου βασίζονται στα κείµενα
της Materia Medica του µεγάλου βοτανολόγου της
Αρχαιότητας, ∆ιοσκορίδη του Πεδάνιου.
Κατά τον 5ο µ.Χ. αιώνα, µια άκρως αναλυτική περιγραφή της νόσου συναντάµε στη ∆ύση από τον
Caelius Aurelianus, ο οποίος προτείνει τον καυτηριασµό του δήγµατος.11 Κατά τους πρώιµους Βυζαντινούς Χρόνους, αναφορές για τη νόσο συναντούµε τον
4ο αιώνα µ.Χ. στα έργα του Ορειβάσιου, προσωπικού
ιατρού του αυτοκράτορα Ιουλιανού (του Παραβάτη),
ο οποίος περιγράφει τις αντιδράσεις των λυσσασµένων σκύλων και προτείνει και αυτός την καυτηρίαση
της περιοχής του δήγµατος και καλή καθαριότητα της
περιοχής µε χαµοµήλι.12 Γενικότερα, η τακτική του
καυτηριασµού ακολουθήθηκε για πολλούς αιώνες
έως την εποχή του Pasteur. Άλλες αναφορές του
πρώιµου Βυζαντίου συναντώνται στα έργα του Αλέξανδρου Τραλλιανού (6ος-7ος µ.Χ. αιώνας), Αέτιου
Αµιδηνού (6ος µ.Χ. αιώνας) και Παύλου Αιγινήτη (7ος
µ.Χ. αιώνας).7 Κατά το µέσο και ύστερο Βυζάντιο αναφορές της νόσου συναντούµε στα έργα του Θεοφάνη
Νόννου (10ος µ.Χ. αιώνας), στις φαρµακευτικές συνταγές του ∆υναµερού του Νικόλαου Μυρεψού (13ος
µ..Χ αιώνας), στον ∆ηµήτριο Πεπαγωµένο (13ος µ.Χ.
αιώνας) και τέλος στον Ιωάννη Ακτουάριο (14ος µ.Χ.
αιώνας).13-16 Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές περί λύσσας στην Βυζαντινή πραγµατεία της
Κτηνιατρικής, «Ιππιατρικά», καθώς και στα «Γεωπονικά», όπου η νόσος µνηµονεύεται συχνά.17-18
Εκτός των Βυζαντινών ιατρών, µε τη νόσο ασχολήθηκαν και οι επιφανείς εκπρόσωποι της Αραβικής
Ιατρικής, Ραζής (9ος µ.Χ. αιώνας) και Αβικένας (10ος
µ.Χ. αιώνας).7 Στη Μεσαιωνική ∆υτική Ευρώπη, ο Arnaldo de Villanova (14ος µ.Χ. αιώνας) θα διατυπώσει
την άποψη ότι η λύσσα στα ζώα προκαλείται όταν
αυτά τρέφονται µε πτώµατα άλλων ζώων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενέργεια των Καθολικών να δοξάζουν ως προστάτη των λυσσόδηκτων τον Άγιο
Ουµβέρτο, προστάτη των κυνηγών.7 Κατά την Αναγέννηση, µε τη νόσο θα ασχοληθεί ο Gerolamo Fracastoro (15ος -16ος µ.Χ. αιώνας), ενώ µια καλή
περιγραφή των νευρολογικών συµπτωµάτων των λυσσόδηκτων διασώθηκε στα έργα του µεγάλου χειρουργού Ambroise Paré (16ος µ.Χ. αιώνας).7
Οι πρώτες αναφορές της νόσου στο Νέο Κόσµο
χρονολογούνται από το 1579. Στους κατοπινούς αιώνες η νόσος εµφανίζεται στο Μεξικό (1709), στα
Νησιά Μπαρµπάντος (1741), στη Βιρτζίνια (1753), στη
Βόρεια Καρολίνα (1762), στη Νέα Αγγλία (1768), στην
Τζαµάικα και την Κούβα (1783) και τέλος στο Περού
το 1803.7 Αναφορές για επιθέσεις από λυσσασµένους
σκύλους, καταγράφονται το 1271 στην Φρανκονία,

στην Φρανκφούρτη το 1563, στο Νανσύ το 1701 και
στο Παρίσι το 1725. Από το 1719 έως το 1728 καταγράφηκε µια µεγάλη επιζωοτία από την Γαλλία έως
την Ουγγαρία. Επίσης, κατά τον 18ο αιώνα, περίοδοι
επιζωοτίας στην Ευρώπη σηµειώθηκαν στο Λονδίνο
(1759-1762) και σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία το 1763.7
Έως τα µισά του 18ου αιώνα πολλοί ιατροί πίστευαν στην «αυτόµατη» γένεση της νόσου. Στα τέλη
του 18ου αιώνα στη Γαλλία, ο ιατρός-εφευρέτης της
γκιλοτίνας ως µέσο γρήγορου και «φιλεύσπλαχνου»
θανάτου, Jean Guillotin, έχοντας συνδέσει τα δήγµατα των λυσσασµένων ζώων µε τη νόσο, εισηγήθηκε
µια σειρά πειραµάτων σε µελλοθάνατους κατάδικους.
Λυσσασµένοι σκύλοι θα τους δάγκωναν, οι ιατροί θα
πειραµατίζονταν µε διάφορα θεραπευτικά σκευάσµατα και στους «τυχερούς» επιζώντες θα χαριζόταν
η ζωή. Η ιδέα αυτή, προς µεγάλη απογοήτευση του
Guillotin, δεν υιοθετήθηκε από τη Γαλλική ιατρική κοινότητα. Ο 18ος αιώνας θα κλείσει µε τις εισηγήσεις
του John Hunter στην Αγγλία και του Georg Zinke στη
Γερµανία, περί της µετάδοσης της νόσου δια της σιέλου.7 Το 1813, οι Γάλλοι Francois Magendie και Gilbert
Breschet θα επιχειρήσουν την αντίστροφο οδό της
µόλυνσης, δηλαδή αυτής των ζώων από τον άνθρωπο.7 Η µνηµειώδης µελέτη του Γάλλου κτηνίατρου Pierre-Victor Galtier, το 1879, άλλαξε για πάντα
τον προσανατολισµό της αντιλυσσικής έρευνας.7 Η
επιτυχής του πειραµατική µόλυνση κονίκλων µε λύσσα, θα άνοιγε λίγα χρόνια αργότερα τον δρόµο στον
Louis Pasteur για την παρασκευή του ανθρωποσωτήριου εµβολίου του.19

Στοιχεία για τη λύσσα στην Ελλάδα κατά τον
19ο αιώνα
Παρά την έλλειψη επιδηµιολογικών στοιχείων για τη
λύσσα στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα, είναι σαφές
ότι το πρόβληµα της νόσου ήταν οξύ. Σε αυτό συνηγορούν και οι µη ιατρικές αναφορές της εποχής, κυρίως αυτές που προέρχονται από τα Επτάνησα την
εποχή της Αγγλοκρατίας (1815-1864), εκεί όπου συναντούµε αυστηρούς νόµους και διατάξεις περί προφυλακτικών µέτρων κατά της νόσου και χρίζουν
ιδιαίτερης αναφοράς. Η γεωστρατηγική και εµπορική
σηµασία των Ιονίων Νήσων ώθησε τους Βρετανούς
στρατιωτικούς ιατρούς να µελετήσουν τις νόσους ως
ένα βιολογικό και κοινωνικό συµβάν που επηρέαζαν
την δηµογραφία και την οικονοµία του τόπου, αλλά
και την ασφάλεια των βρετανικών στρατευµάτων. Στο
πλαίσιο της αποικιοκρατικής τους πολιτικής, οι Βρετανοί εγκαινίασαν ένα πρόγραµµα περιστολής σοβαρών λοιµωδών νοσηµάτων (ελονοσία, ευλογιά) στο
οποίο ενέπιπτε και η λύσσα.20 Από τις Επτανησιακές
πηγές διακρίνουµε µια αύξηση των κρουσµάτων και
των θανάτων στους ανθρώπους κατά τους θερινούς
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µήνες, γεγονός που είναι σύµφωνο µε τα γνωστά σηµερινά επιδηµιολογικά δεδοµένα. Η σηµασία που
έδωσαν οι Βρετανικές Αρχές στη λύσσα ήταν µεγάλη
όπως αποδεικνύεται από µια σειρά εγγράφων και δηλοποιήσεων της Βρετανικής Εκτελεστικής Αστυνοµίας.
Το 1838 µάλιστα, αναφέρεται σε δηλοποίηση της
Αστυνοµίας ότι πολλοί πολίτες δαγκώθηκαν από λυσσασµένους σκύλους και τρεις εξ αυτών πέθαναν.21
Επίσης, λυσσασµένοι σκύλοι δάγκωναν πολλά άλογα
και χοίρους που πέθαιναν «προς µεγάλην ζηµίαν των
ιδιοκτητών…».21 Αυτή η κατάσταση συνεχίσθηκε µέχρι
τα τελευταία χρόνια της Αγγλοκρατίας µε υψηλό
αριθµό θυµάτων «…θεωρηθεισών των πολλών περιπτώσεων υδροφοβίας, αίτινες ανεφάνησαν δια πλείστα κατά συνεχή έτη…».22 Οι λυσσασµένοι σκύλοι
αδιαφορούν για την αυστηρή κοινωνική διαστρωµάτωση των Ιονίων σε άρχοντες και ποπολάρους. Η
λύσσα είναι θανατηφόρα για όλες τις κοινωνικές τάξεις, όπως διαβάζουµε σε αγγελία της Αστυνοµίας για
τον τραγικό θάνατο του άρχοντα Μεταξά το 1861:
«Θεωρηθέν προς δε και το πρόσφατον εν Κεφαλληνία
τυχόν δυστυχώς συµβάν τω ∆όκτορα Ε. Μεταξά,
όστις δηχθείς υπό του κυνός του απέθανε θύµα της
αυτής ασθενείας…».23
Η σηµαντικότερη ∆ηλοποίηση που εντοπίζουµε
στο αρχειακό υλικό της εποχής χρονολογείται το
1848 (Εικόνα 1). Συνοψίζοντας κάποιες αποφάσεις
διακρίνουµε ότι: α) τα σκυλιά έπρεπε να κρατιούνται
δεµένα στα σπίτια και αν ήταν κυνηγόσκυλα ή φύλα-
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Εικόνα 1. Τρίγλωσση ∆ηλοποίηση (Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά)
του Γενικού ∆ιευθυντή της Εκτελεστικής Αστυνοµίας,
William Lawrence, περί των προφυλακτικών µέτρων κατά
τη λύσσας, 13 Μαΐου 1848. (Εκ του Αρχείου της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας Ελλάδος)
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κες κοπαδιών να είναι υπό την επιτήρηση των ιδιοκτητών τους, β) τα σκυλιά των προαστίων παρέµεναν
δεµένα από την ανατολή έως και 2 ώρες µετά τη δύση
του ηλίου, γ) τα περιφερόµενα λυµένα σκυλιά (αδέσποτα ή που είχαν ιδιοκτήτη) φονευόταν επί τόπου,
και δ) τα σκυλιά-φύλακες σπιτιών παρέµεναν δεµένα
«…από της χαραυγής της ηµέρας µέχρι των 8 ωρών
της εσπέρας…».22,24 Οι πολίτες που ήταν κάτοχοι σκύλων έπρεπε να έχουν δηλώσει τα τετράποδα στην
Αστυνοµία του κάθε νησιού. Ο δε σκύλος έφερε αυστηρά ένα περιλαίµιο µε το ονοµατεπώνυµο του κυρίου του και τον αριθµό του ειδικού βιβλίου για
σκύλους που φύλασσε η Αστυνοµία. Οποιαδήποτε
παράβαση των κανονισµών επέσυρε την ποινή του
προστίµου των 10 σελινίων, ενός υψηλού για την
εποχή χρηµατικού ποσού. Τέλος, εάν κάποιο σκυλί
είχε ασθενήσει από λύσσα ή είχε δώσει ύποπτα σηµεία ή είχε θεαθεί να δαγκώνεται από άλλο σκυλί, ο
ιδιοκτήτης θα πρέπει να ειδοποιήσει αµέσως την
Αστυνοµία, γιατί ο κύριος του σκύλου σύµφωνα µε τις
Αρχές ήταν «ο εγγυητής δια την υγείαν του σκύλου,
και δι’ όλας τας συνεπείας αι οποίαι ηδύναντο να προκύψουν εξ αυτού…».22
Από την αρχή της Αγγλοκρατίας, το θέµα του φίµωτρου των σκύλων ήταν θέµα υψίστης σηµασίας για
τη ∆ηµόσια Υγεία. Ο κανονισµός όριζε ότι τα σκυλιά
έπρεπε κατά τους περιπάτους να φέρουν «προσωπείο
καµωµένο εις τρόπον ώστε να µην ηµπορούν να δαγκάνουν…». Άκρως εντυπωσιακό και δείγµα βρετανικής οργάνωσης, πρωτόγνωρης για τα ελληνικά
δεδοµένα εκείνης της εποχής, αποτελεί το γεγονός
ότι οι Αρχές διέθεταν ένα µοντέλο φίµωτρου «το
οποίον ηµπορεί να ιδή όποιος επιθυµή να λάβη γνώσιν αυτού…» και να το κατασκευάσει, ακολουθώντας
όµως πιστά τις αυστηρές προδιαγραφές που είχαν
ορίσει οι Αρχές.
Τον ίδιο αιώνα, στην υπόλοιπη Ελλάδα, µε υποτυπώδες σύστηµα κτηνιατρικής και υγειονοµικής προστασίας, η νόσος ήταν επίσης ενδηµική και θανατηφόρα. Θα περίµενε κάποιος µια αντίστοιχη κινητοποίηση και στο νεοσύστατο Ελληνικό κράτος. Απορία
όµως προκαλεί το γεγονός ότι ακόµη και στις ανακοινώσεις της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών για το διάστηµα 1835-1900 συναντούµε µόνο δέκα εισηγήσεις
για τη νόσο. Από τη µελέτη των εισηγήσεων εξάγονται δύο ενδιαφέροντα συµπεράσµατα: α) οι έξι εκ των
ανακοινώσεων καταχωρήθηκαν στην Παθολογία και
οι υπόλοιπες τέσσερεις στη Μικροβιολογία-Υγιεινή,
και β) τα χρονικά διαστήµατα που µεσολαβούν ανάµεσα στις ανακοινώσεις για ένα τόσο σοβαρό πρόβληµα ∆ηµόσιας Υγείας είναι εντυπωσιακά µεγάλα.
Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι η έκτη εισήγηση που ανακοινώθηκε στις 8 Οκτωβρίου 1871 (Γούζαρης) απέχει
σχεδόν 20 χρόνια από την προηγούµενη του Ρέζερ
στις 3 Μαρτίου 1853. Οι εισηγήσεις περί λύσσας που
καταγράφηκαν στη Ιατρική Εταιρεία Αθηνών ανακοι-

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΥΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

νώθηκαν κατά τα έτη 1835, 1836, 1838, 1847, 1853,
1871, 1882 (2), 1894 και 1898.25 Από όλες τις ανακοινώσεις του 19ου αιώνα ξεχωρίζουν αυτές του 1894
και 1898 όπου περιγράφονται τα πειράµατα περί λύσσας, και φέρουν το όνοµα του µικροβιολόγου που άλλαξε τη ροή του αντιλυσσικού αγώνα στην Ελλάδα,
του Παναγιώτη Παµπούκη.

Λυσσιατρείου µε το Κράτος και τα της λειτουργίας
του, ορίστηκαν µε το νόµο ΒΤΙΘ’ της 31ης Ιουλίου
1895, και σύµφωνα µε αυτόν, το Κράτος θα ασκούσε
εποπτεία και θα επενέβαινε αν το έκρινε χρήσιµο το
Ιατροσυνέδριο. (Εικόνα 2).

Ο Παναγιώτης Παµπούκης και το πρώτο
Λυσσιατρείο στην Ελλάδα
Ο Παναγιώτης Παµπούκης γεννήθηκε στην Ακράτα το
1858 και φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Εργάστηκε στο ∆ηµοτικό Νοσοκοµείο Αθηνών και µετά την εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, µετέβη το 1883 στο Παρίσι για εξειδίκευση µε υποτροφίες του Πανεπιστηµίου Αθηνών
και της Ιεράς Μονής Πετράκη. Από το 1885 έως το
1888 εργάσθηκε στο πλευρό του Louis Pasteur, όπου
µυήθηκε στην αντιλυσσική θεραπεία. Το 1907, εκλέχθηκε από την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών ως µέλος της
επιτροπής για τον καθορισµό των δόκιµων ιατρικών
όρων. Υπήρξε ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας Υγιεινής
(1915), Πρόεδρος της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας
(1924) και ιδρυτής της Ελληνική Αντιφθισικής Εταιρείας (1925). Με την επιστροφή του στην Ελλάδα
ίδρυσε το 1893 το πρώτο ιδιωτικό µικροβιολογικό εργαστήριο και από το 1894 αυτός και οι συνεργάτες
του επιδόθηκαν στην παραγωγή αντιδιφθεριτικού
ορού. Πριν την έναρξη της λειτουργίας του γνωστού
Λυσσιατρείου της οδού Πατησίων 232, το 1896, το
«Εργαστήριο Αναλύσεων» ή «Μικροβιολογικόν Ινστιτούτον Παµπούκη» µε το εργαστήριο-λυσσιατρείο
που διέθετε, όπως αναφερόταν στις τότε διαφηµίσεις
του περιοδικού «Ιατρική Πρόοδος», στεγάστηκε στην
πλατεία Λαυρίου (1893-1896). Στις δηµοσιεύσεις που
εκπονούνταν στο Λυσσιατρείο, ο τόπος προέλευσης
του εργαστηρίου καταγραφόταν ως «Λυσσιατρείον
Αθηνών», «Μικροβιολογικόν Ινστιτούτον Παµπούκη» ή
«Ελληνικόν Αντιλυσσικόν Ινστιτούτον».26
Το 1889, ο Παµπούκης είχε γνωστοποιήσει στην
Ελληνική Κυβέρνηση την πρόθεση του να ιδρύσει
Λυσσιατρείο µε χορηγία του Ινστιτούτου Pasteur. Το
Υπουργείο Εσωτερικών µε τη σειρά του ζήτησε την
γνωµοδότηση του Ιατροσυνεδρίου, το οποίο θεώρησε ότι η χορηγία πρέπει να χρησιµοποιηθεί για διενέργεια «προκαταρκτικών πειραµάτων» και όχι να
συσταθεί άµεσα ένα Λυσσιατρείο. Τα πειράµατα σε
σκύλους είχαν 100% επιτυχία και το Ιατροσυνέδριο
συνηγόρησε στην ίδρυση του Λυσσιατρείου το 1894,
το οποίο τελικά κτίστηκε σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του
Παµπούκη (Πατησίων 232) µε δικά του έξοδα. Η κατασκευή ξεκίνησε το Νοέµβριο του 1895 και περατώθηκε στα τέλη του 1896. Το Λυσσιατρείο τέθηκε υπό
την προστασία του ∆ήµου Αθηναίων. Η σύµβαση του

Εικόνα 2. Ο Νόµος ΒΤΙΘ΄ περί της κυρώσεως της σύµβασης µεταξύ του ∆ηµοσίου και του Λυσσιατρείου του Παναγιώτη
Παµπούκη, 31 Ιουλίου 1895. (Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου)

Όπως αποδεικνύεται από τα πεπραγµένα του Λυσσιατρείου, για το µεγαλύτερο αριθµό των ασθενών η
νοσηλεία ήταν δωρεάν (άνω του 80%). Ο Παµπούκης
σηµείωνε σχολαστικά τα στατιστικά του Λυσσιατρείου
και όταν τα ανακοίνωσε στην Ιατρική Εταιρεία Αθηνών τα σχόλια ήταν διθυραµβικά. Κατά την περίοδο
1894-1900, προσήλθαν στο Λυσσιατρείο 2.790 εκ των
οποίων οι 2.177 έχριζαν θεραπείας. Εξ αυτών, 148
είχαν δήγµα στο κεφάλι, 1.167 στα άνω και κάτω άκρα
και 862 σε άλλα σηµεία του σώµατος. Η θνητότητα
της περιόδου κυµάνθηκε στο 0,2%.27

Η λύσσα στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα
Τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, η συµβολή του
Λυσσιατρείου στην περιστολή της ανθρώπινης λύσσας ήταν πια αναµφισβήτητη. Μέχρι το 1905 οι εµβολιασµένοι στο Λυσσιατρείο ανήλθαν σε 4.479 ενώ η
θνητότητα κυµαινόταν σταθερά στο 0,2%.28 Όµως,
εκείνη την περίοδο θα ξεσπάσει µια διαµάχη ανάµεσα
στο Λυσσιατρείο και το Ιατροσυνέδριο που θα έχει ως
αποτέλεσµα να διχαστεί η ιατρική κοινότητα σε δύο
στρατόπεδα. Οι αιτιάσεις του Ιατροσυνεδρίου για τη
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µη ανανέωση της σύµβασης του Λυσσιατρείου µε το
Κράτος βασίστηκαν σε έντεκα θανάτους (που ούτως
ή άλλως συνέβαιναν σε όλα τα Λυσσιατρεία του κόσµου), σε δύο περιπτώσεις παροδικής παράλυσης και
σε τέσσερα αποστήµατα από τις ενέσεις και όλα αυτά
για ένα διάστηµα 14 ετών.26 Αυτό το συµβάν θα αποτελέσει την απαρχή µιας απίστευτης διαµάχης, όχι
τόσο σε επιστηµονικό, αλλά κυρίως σε διαπροσωπικό
επίπεδο, ανάµεσα σε δύο µεγάλες µορφές της Ελληνικής Μικροβιολογίας, αµφότερες µε ισχυρή προσωπικότητα και αδιαµφισβήτητη προσφορά στην Ελληνική ιατρική και την Ελληνική κοινωνία, τον Παναγιώτη
Παµπούκη και τον καθηγητή της Μικροβιολογίας και
Πρόεδρο του Ιατροσυνεδρίου, Κωνσταντίνο Σάββα.
Ενώ φαίνεται ότι το Κράτος νοιώθει ασφάλεια µε
την ύπαρξη του Λυσσιατρείου, ο Κωνσταντίνος Σάββας εισηγείται και επιτυγχάνει τη δηµιουργία Κρατικού Λυσσιατρείου. Το νέο ∆ηµόσιο Λυσσιατρείο της
περιοχής του Βοτανικού ιδρύθηκε µε ειδικό νόµο το
1914. (Εικόνα 3). Τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας
του υπολειπόταν αισθητά σε προσωπικό και υποδοµές σε σχέση µε το αντίστοιχο του Παµπούκη. Η πε-

ρίοδος αυτή χαρακτηρίζεται και µε µια γενικότερη αύξηση της λύσσας στα Βαλκάνια. Από το 1921, η νόσος
θα ενέπιπτε πλέον στο ∆ιάταγµα Υποχρεωτικής ∆ήλωσης στις Υγειονοµικές Αρχές των µολυσµατικών
νόσων. Όπως όριζε το από 3ης Μαΐου 1921 ∆ιάταγµα,
οι κάτωθι ασθένειες έχριζαν άµεσης δήλωσης: «περί
τυφοειδούς πυρετού, παρατύφου, δυσεντερίας,
οστρακιάς, διφθερίτιδος, επιδηµικής εγκεφαλονωτιαίας µηνιγγίτιδος, υποστρόφου πυρετού, λύσσης, µάλιος, σπληνάνθρακος, γρίππης, λέπρας, επιλοχείου
πυρετού και ληθαργικής εγκεφαλίτιδας».29
Τα στοιχεία της εποχής δείχνουν µια έκρηξη της
νόσου στη Βόρεια Ελλάδα, και σε συγκεκριµένα νησιά
όπως η Κέρκυρα λόγω επαφών µε την Αλβανία όπου
η νόσος ήταν σε έξαρση και στα νησιά κοντά στις Μικρασιατικές ακτές, µε το µεγαλύτερο πρόβληµα να
εντοπίζεται στη Σάµο.29 Όµως, το πρόβληµα ήταν εντονότατο κυρίως στη Μακεδονία και για το λόγο αυτό,
το 1925, ιδρύθηκε το ∆ηµόσιο Λυσσιατρείο της Θεσσαλονίκης. (Γράφηµα 1)
Το 1929, βάσει του νόµου 4060, ορίστηκαν οι διατάξεις περί καταπολέµησης της λύσσας οι οποίες µε-
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Εικόνα 3. Τρίγλωσση ∆ηλοποίηση (Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά) του Γενικού ∆ιευθυντή της Εκτελεστικής Αστυνοµίας, William Lawrence, περί
των προφυλακτικών µέτρων κατά τη λύσσας, 13 Μαΐου 1848. (Εκ του Αρχείου της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας Ελλάδος)
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Γράφηµα 1. Κατανοµή των περιστατικών λύσσας (%) στη Μακεδονία και τη Θράκη κατά τον Μεσοπόλεµο.

ταξύ άλλων συµπεριελάµβαναν: απαγόρευση της κυκλοφορίας αδέσποτων σκύλων και των µη φερόντων
φίµωτρο, άµεση θανάτωση των «υπό λυσσώντων
ζώων δηχθέντων τοιούτων, ως και των δηξάντων
αυτά» καθώς και την υποχρέωση «αποµονώσεως παντός υπόπτου επί λύσση ζώου».29
Το 1930, ψηφίστηκαν νόµοι για την ίδρυση άλλων
τεσσάρων Λυσσιατρείων σε Πάτρα, Πρέβεζα, Ρέθυµνο και Αλεξανδρούπολη, τα οποία προορίζονταν για
τις ανάγκες της περιφέρειας. Σε όλα τα ∆ηµόσια Λυσσιατρεία της χώρας υπήρχε δυνατότητα για την
εφαρµογή της θεραπείας και του εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου. Οι υποβαλλόµενοι σε αντιλυσσική θεραπεία παρακολουθούνταν από τους κατά
τόπους νοµίατρους για ένα έτος.
Μεγάλη σηµασία δόθηκε επίσης στον κτηνιατρικό
έλεγχο και βέβαια στη µελέτη των υπό παρακολούθηση για λύσσα εγκλείστων ζώων, κυρίως σκύλων. Η
λύσσα των σκύλων ήταν συχνότερη στα αρσενικά σε
σχέση µε τα θηλυκά (10:1), εύρηµα που εξηγήθηκε µε
τη µεγαλύτερη συχνότητα δηγµάτων µεταξύ των αρσενικών λόγω των «αντεγκλήσεων» τους κατά την
διάρκεια της γενετήσιας διέγερσής τους.30 Η παρακολούθηση των ζώων συνίστατο στην αποµόνωση και
επιτήρηση επί 15 ηµέρες και σε περίπτωση θανάτου,
στην εξέταση του εγκεφάλου του ζώου προς ανεύρεση των σωµατίων του Negri.
Ο λυσσασµένος σκύλος κατά τις πρώτες ώρες ή
2-3 ηµέρες παρουσίαζε µικρή άνοδο της θερµοκρασίας. Αργότερα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο
Καθηγητής Μικροβιολογίας Γεώργιος Πάγκαλος,
µετά το πέρας αυτού του διαστήµατος: «…ο κύων γί-

νεται σιωπηλός και δύσθυµος, συγχρόνως δε ευερέθιστος. Αποσύρεται εις σκοτεινή γωνίαν του δωµατίου, κοιµάται δυσκόλως και αφυπνίζεται συχνά καταλαµβανόµενος από εφιάλτας, µεταγενεστέρως παρουσιάζει διέγερσιν και γίνεται επιθετικός, ανασκάπτει το έδαφος, το στόµα του µένει ηµιάνοικτον, η δε
κατάποσις αποβαίνει δυσχερής, το ζώον δεν δύναται
να λάβη ούτε υγράς τροφάς…».31 Αναφορικά µε τα
υποδόχα της λύσσας, η ιδία επεξεργασία των στοιχείων της εποχής έδειξε ότι στο 92% των περιπτώσεων εµπλέκονταν οι σκύλοι, στο 6% τα τσακάλια και
οι λύκοι και σε ποσοστό 2% οι γάτες.29
Από την ιδία επεξεργασία των πηγών της εποχής
επιχειρήθηκε µια αδρή εικόνα της νόσου αναφορικά
µε την βαρύτητα των τραυµάτων και την ΑνατοµικήΤοπογραφική κατανοµή των δηγµάτων κατά την περίοδο 1920-1930, τα οποία συνοψίζονται στα γραφήµατα 2 και 3. Καθώς προχωρεί ο Μεσοπόλεµος, από
τα στοιχεία των πιστοποιητικών θανάτων των ιδιωτών
ιατρών προς τα ληξιαρχεία της χώρας φαίνεται ότι οι
περιοχές που πλήττονταν περισσότερο ήταν η ΑττικοΒοιωτία, η Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, η Λάρισα, η
Πρέβεζα, τα Τρίκαλα, και η Φθιωτιδο-Φωκίδα.29
Αναφορικά µε τη εφαρµοζόµενη θεραπεία στα ∆ηµόσια Λυσσιατρεία της χώρας, δεν παρουσιάζεται µια
«εθνική» στρατηγική και συγκεκριµένες κατευθυντήριες οδηγίες, αλλά κάθε ίδρυµα ακολουθεί διαφορετική µέθοδο ανά περίσταση και περίπτωση. Στο
∆ηµόσιο Λυσσιατρείο της Αθήνας η θεραπεία ήταν
δύο ειδών: α) το εµβόλιο µε τη µέθοδο παρασκευής
του Ινστιτούτου Pasteur, δηλαδή αποξήρανση του
σταθερού λυσσικού ιού (από νωτιαίο µυελό κονίκλου)
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Γράφηµα 2. Είδη των δηγµάτων/τραυµάτων (%) στον άνθρωπο.
(Επεξεργασία στοιχείων Λυσσιατρείων Αθηνών και
Θεσσαλονίκης)

Γράφηµα 3. Κατανοµή (%) των τραυµάτων στο ανθρώπινο σώµα.
(Επεξεργασία στοιχείων των Λυσσιατρείων Αθηνών,
Θεσσαλονίκης, Ρεθύµνου και Πατρών)

επί 5-4-3-2 ηµέρες και β) η δι’αιθέρος µέθοδος, δηλαδή παραµονή επί 72 ώρες εντός αιθέρα του σταθερού λυσσικού ιού (από εγκέφαλο κονίκλου) και
µετά την εξάτµιση του αιθέρα προστίθεται εικοσαπλάσια ποσότητα φυσιολογικού ορού.29 Ανάλογα µε
την σοβαρότητα του δήγµατος ακολουθείται η µια ή
άλλη µέθοδος ή/και ο συνδυασµό τους. Στο σηµείο
αυτό πρέπει να σηµειώσουµε ότι σταθερός ιός (Virus
fixe) είναι ο «λυσσικός» ιός, ο οποίος µετά από επανειληµµένους ενοφθαλµισµούς (περίπου 100) σε κόνικλο προκαλεί τη νόσο µε σταθερό χρόνο επώασης
τις 7 ηµέρες.
Στο Λυσσιατρείο της Θεσσαλονίκης οι ιατροί πειραµατίστηκαν µε τρεις µεθόδους: α) µέχρι το 1926 µε
την τροποποιηµένη από τον Koch µέθοδο Pasteur, δηλαδή µε την επεξεργασία τριών νωτιαίων µυελών, β)
το 1926-1928 µε τη µέθοδο Remlinger (αιθεροεµβόλια) στα σοβαρά τραύµατα και γ) από το 1928 µε τη
µέθοδο Fermi, δηλαδή των φαινικούχων εναιωρηµάτων. Οι αλλαγές οφείλονταν στο γεγονός ότι µέχρι το

1928 οι υπεύθυνοι του Λυσσιατρείου Θεσσαλονίκης
δεν είχαν µείνει ικανοποιηµένοι από τις άλλες µεθόδους λόγω της ιδιαίτερης λοιµογόνου δύναµης του
«Μακεδονικού στελέχους του ιού της λύσσας» το
οποίο ο ιατρικός Τύπος της εποχής χαρακτήριζε ως
«πρωτόγονο».29 Στη Βόρεια Ελλάδα, η ανοσοποίηση
αποτύχαινε και τα θύµατα µε σοβαρά δήγµατα (κεφαλή, πρόσωπο, κορµός) απεβίωναν έως και 17 ηµέρες µετά την έναρξη της θεραπείας. Τέλος, στους
Αντιλυσσικούς σταθµούς της επαρχίας εφαρµοζόταν
η µέθοδος Phillips-Bocher, ο δε ορός παρασκευαζόταν στο Λυσσιατρείο Αθηνών και αποστελλόταν εντός
φυσίγγων.29 Γίνεται αντιληπτό ότι σηµαντικό ρόλο
στην εξέλιξη της θεραπείας διαδραµάτιζε ο χρόνος
προσέλευσης στα Λυσσιατρεία. Από την επεξεργασία
των στοιχείων των Λυσσιατρείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ρεθύµνου για την περίοδο 1927-1930 προκύπτει ότι το 36,7% των πολιτών προσέρχονταν
σχετικά έγκαιρα για θεραπεία (0-4 ηµέρες από το
δήγµα). (Γράφηµα 4)

Γράφηµα 4.

Κατανοµή της προσέλευσης στα Λυσσιατρεία (%) για έναρξη θεραπείας σε σχέση µε τον αριθµό των ηµερών που παρήλθαν από
το δήγµα. (Επεξεργασία στοιχείων Λυσσιατρείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ρεθύµνου)
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Ως επικουρικό στοιχείο αναφορικά µε την περιστολή της λύσσας στον Μεσοπόλεµο, επικαλούµαστε
τα στοιχεία του Αντιλυσσικού Ιατρείου του νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» της περιόδου 1931-1938, το
οποίο αποτέλεσε ένα ιδιαίτερο και εξειδικευµένο ιατρείο για «άτοµα δηχθέντα υπό λυσσώντων κύνων».32
Ο αριθµός των ατόµων που εµβολιάσθηκαν σε καµία
περίπτωση δεν µπορεί να συγκριθεί µε αυτόν των δύο
Λυσσιατρείων των Αθηνών, µας παρέχει όµως µία
αδρή εικόνα για τα δήγµατα στην περιοχή της πρωτεύουσας κατά τη δεκαετία του 1930. Στο πλαίσιο της
προφυλακτικής θεραπείας, κατά την περίοδο 19311938, εµβολιάσθηκαν συνολικά 537 άτοµα.32 Σύµφωνα µε τα πεπραγµένα, το Αντιλυσσικό Ιατρείο του
«Ευαγγελισµού» χρησιµοποιούσε δύο ειδών εµβόλια,
το εµβόλιο Högyes-Phillips (γλυκερινούχο εµβόλιο µε
εξασθενηµένο ιό) και το εµβόλιο Semple (εµβόλιο µε
ιό φονευθέντα µε φαινικό οξύ). Το πρώτο χορηγήθηκε
σε 333 άτοµα, το δεύτερο σε 188, ενώ καταγράφηκαν
και 16 περιπτώσεις συνδυασµού και των δύο. Η προτίµηση των ιατρών προς το εύχρηστο εµβόλιο Högyes-Phillips (χορήγηση per os) ίσως οφείλεται και
στις αναφορές για επιπλοκές και παρενέργειες του
εµβολίου Semple, µε σηµαντικότερη την παράλυση.33
Επίσης, η χορήγηση του εµβολίου Semple συνιστούσε µία αρκετά οδυνηρή διαδικασία, µε µία σειρά
επώδυνων ενέσεων στην κοιλιακή χώρα, την οποία
συχνά οι λυσσόδηκτοι δεν ολοκλήρωναν. Σύµφωνα µε
τα πεπραγµένα του Ιατρείου, κατά την περίοδο 19311938, δεν σηµειώθηκε κανένας θάνατος από λύσσα

και κανένα άτοµο που εµβολιάσθηκε δεν παρουσίασε
κάποια επιπλοκή.32
Στο σηµείο αυτό πρέπει να διευκρινίσουµε ότι ο
αριθµός των εµβολιασµένων δεν αφορά αναγκαστικά
σε αντίστοιχο αριθµό λυσσασµένων ζώων. Πρέπει να
ληφθεί υπόψη ότι εκτός των δηγµάτων από πιστοποιηµένα λυσσασµένα ζώα, ο αριθµός των οποίων δεν
παρέχεται ακριβώς στις πηγές, η µέθοδος είναι προφυλακτική και τα θύµατα προέβαιναν σε εµβολιασµό
για προληπτικούς λόγους. Πάντως, από τα στοιχεία
των πηγών που παρατέθηκαν στην παρούσα εργασία
φαίνεται ότι µέχρι και την δεκαετία του 1940, η θνητότητα κυµάνθηκε στο 0,15% των κρουσµάτων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι την περίοδο της Κατοχής έπαυσε
τη λειτουργία του το Λυσσιατρείο του Παναγιώτη
Παµπούκη.
Μετά τον πόλεµο, το 1949, προκειµένου να καταπολεµηθεί η λύσσα, εφαρµόσθηκε πιλοτικά πρόγραµµα εµβολιασµών των οικιακών ζώων στην
Ζάκυνθο το οποίο στέφθηκε µε απόλυτη επιτυχία.
Από το 1950 το πρόγραµµα εξαπλώθηκε σε όλους
τους νοµούς και σε βάθος χρόνου οδήγησε στην εξάλειψη της νόσου.34 Την περίοδο 1951-1960 κατεγράφησαν 8.626 περιπτώσεις λυσσασµένων οικόσιτων
ζώων και 53 θάνατοι σε ανθρώπους.35-36 Την περίοδο
1961-1970, τα λυσσασµένα ζώα που καταγράφηκαν
ήταν 3.009 και την περίοδο 1971-1980 µειώθηκαν σε
242.35 (Εικόνες 4 και 5) Στην Ελλάδα, από το 1970 έως
τις ηµέρες µας, δεν έχει σηµειωθεί κρούσµα λύσσας
σε άνθρωπο.
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Εικόνα 4. Κοινοποίηση της Νοµοκτηνιατρικής Υπηρεσίας Αττικής προς την Χωροφυλακή Αττικής και Κηφισιάς και το ∆ασαρχείο Αττικής,
αναφορικά µε την ύπαρξη αγέλης άγριων σκύλων στην Πεντέλη, µε επισυναπτόµενο των αριθµό των αιγοπροβάτων που επιτέθηκαν
και τα οποία θανατωθήκαν προς ζηµία των κτηνοτρόφων (1962). Αρχείο Νοµαρχίας Αττικής, Φάκελος 241. (Εκ των Γενικών
Αρχείων του Κράτους)
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Εικόνα 5.
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Α. Εγκύκλιος της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγιεινής προς τα Υγειονοµικά Κέντρα περί έγκαιρης έναρξης αντιλυσσικής θεραπείας
(1962). Β. Απόφαση της ∆ιοίκησης Βασιλικής Χωροφυλακής Αττικής περί σύστασης αποσπασµάτων για την εξόντωση της «γνωστής»
αγέλης των «περιφερόµενων ηµιαγρίων κυνών» της Πεντέλης (1962). Γ. Ετήσια Υγειονοµική Έκθεση Υπουργείου Υγιεινής, όπου
αναφέρονται τα 7 θανατηφόρα κρούσµατα της λύσσας του έτους 1946, µε τρία εξ αυτών στην πρωτεύουσα (Αιγάλεω, Παγκράτι,
Μαρούσι). Αρχείο Νοµαρχίας Αττικής, Φάκελοι 37, 241. (Εκ των Γενικών Αρχείων του Κράτους)

Επίλογος
Η λύσσα, ως ζωονόσος στην Ελλάδα, είχε λησµονηθεί
για δεκαετίες έως στις 19 Οκτωβρίου 2012, όταν και
εντοπίστηκε κρούσµα λύσσας σε αλεπού στο Παλαιόκαστρο Κοζάνης.34 Αναφορικά µε την εντόπιση λυσσασµένων ζώων στην Ελλάδα, από τις 19 Οκτωβρίου
2012 µέχρι τον Μάιο του 2013, έχουν ανευρεθεί 21
επιβεβαιωµένα θετικά ζώα στις περιοχές Κοζάνης,
Καστοριάς, Κιλκίς, Πέλλας και Τρικάλων, και αφορούν
σε 18 αλεπούδες, 2 σκύλους και 1 γάτα.34 Η Βόρεια
Ελλάδα µπορεί να θεωρηθεί πύλη εισόδου της νόσου
λόγω της µετακίνησης υποδόχων της πανίδας των
όµορων κρατών, στα οποία ενδηµεί η νόσος.37 Το
Υπουργείο Υγείας και το ΚΕΕΛΠΝΟ συνεργάζονται
στενά µε τις ∆ιευθύνσεις Υγείας, τα Νοσοκοµεία και
τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για την από κοινού αντιµετώπιση µιας πιθανής επανεµφάνισης της λύσσας
στη χώρα µας. Η επιδηµιολογική επιτήρηση, η επαγρύπνηση καθώς και ο έγκαιρος εντοπισµός των ύποπτων ή άρρωστων ζώων αποτελούν την πρώτη
γραµµή άµυνας της χώρας µας ενάντια σε αυτήν την
ξεχασµένη νόσο. Μια νόσο ξεχασµένη και από τους
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χιλιάδες επιβάτες που διασχίζουν καθηµερινά την Λεωφόρο Πατησίων, προσπερνώντας αδιάφορα την
«θρυλική» στάση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας: Στάση Λυσσιατρείο…
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The study presents the history of rabies in Greece from antiquity to the present times. The disease
was endemic in Greece for centuries. Despite the discovery of anti-rabies vaccine by Louis Pasteur,
the disease was still deadly to humans. Milestone in the development of anti-rabies campaign was
the establishment of the Anti-Rabies Institute of Athens in 1896 by the microbiologist Panagiotis Pampoukis. The application of anti-rabies treatment resulted in gradually reduce of fatality at 0,2%. In the
20th century, the Greek State was founded six Anti-Rabies Institutes which made laboratory testing
and anti-rabies treatment. Since 1949, the massive vaccination of dogs gradually led to the elimination of human rabies in Greece. Since 1970, Greece was free from human rabies. In October 2012,
the disease was detected again in foxes in Northern Greece. The disease exists as a natural infection
in sylvatic animals and the Health Authorities should always be on hand to prevent its occurrence in
human population.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ερωτήσεις
1. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις σχετικά µε
το Campylobacter jejuni είναι ΣΩΣΤΗ;
α) είναι υποχρεωτικώς αναερόβιο gram-αρνητικό βακτηρίδιο
β) δίνει θετική την αντίδραση καταλάσης και την αντίδραση οξειδάσης
γ) αποτελεί µέλος της φυσιολογικής εντερικής χλωρίδας του ανθρώπου και οικόσιτων ζώων
δ) µεταβολίζει οξειδωτικά τους υδατάνθρακες
ε) είναι ακίνητο και ασπορογόνο

2. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις για τη Legionella είναι ΛΑΘΟΣ;
α) είναι δυνητικώς ενδοκυττάριο µικρόβιο που αναπτύσσεται µέσα στα µακροφάγα
β) θρεπτικό υλικό εκλογής για την αποµόνωσή της
είναι το BCYE άγαρ
γ) οι πενικιλλίνες και οι πρώτης και δεύτερης γενιάς
κεφαλοσπορίνες δεν είναι δραστικές έναντι της Legionella
δ) µπορεί να προκαλέσει ενδονοσοκοµειακές επιδηµίες
ε) µε δοκιµασίες ανίχνευσης αντιγόνων στα ούρα
µπορούµε να ανιχνεύσουµε όλα τα είδη Legionella

3. Ασθενής στα εξωτερικά ιατρεία µε δυσφορία
και ήπιο άλγος στο στήθος από 4ωρου και φυσιολογικά ευρήµατα ηλεκτροκαρδιογραφήµατος, εξετάστηκε για τροπονίνη αίµατος, Tn-I ή
Tn-T. Πότε κρίνεται ισχυρής διαγνωστικής αξίας
για έµφραγµα του µυοκαρδίου το αποτέλεσµα;
α) Όταν διαπιστωθεί αύξηση της τιµής της τροπονίνης επανεξέτασης, µετά από διάστηµα 4- 7 ωρών
πάνω από 50% της αρχικής τιµής.

β) Όταν έχει τιµή πάνω από τα όρια αναφοράς
γ) Όταν διαπιστωθεί αύξηση της τιµής εξέτασης
άλλου δείκτη καρδιακών ενζύµων ή µυοσφαιρίνης
ορού
δ) Όταν διαπιστωθεί και αυξηµένη τιµή Β- Νατριουρητικού πεπτιδίου (ή προ- ΒΝΡ)

4. Ποια από τις παραπάνω ιδιότητες ∆ΕΝ χαρακτηρίζουν τα θυµο-ανεξάρτητα Αντιγόνα;
α) ∆εν επάγουν επιβραδυνοµένου τύπου αντίδραση
υπερευαισθησίας.
β) ∆εν απαιτούν την παρουσία Τ-λεµφοκυττάρων προκειµένου να προκαλέσουν ανοσιακή απάντηση.
γ) Η χηµική τους δοµή είναι πρωτεϊνική.
δ) Είναι πολυσακχαρίτες, γλυκολιπίδια, νουκλεϊνικά
οξέα.

5. Ο παράγων Leyden είναι µεταλλαγή του παράγοντα:
α) V
β) VIII
γ) ΙΧ
δ) Κανενός από τους παραπάνω

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του προηγούµενου
Τεύχους
1. β
2. γ
3. α
4. δ
5. β
Επιµέλεια - Αλληλογραφία

Γεώργιος Αρσένης
Εργαστήριο Μικροβιολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών
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Επιλεγµένη βιβλιογραφική ενηµέρωση

1) Σχετιζόµενη µε µετάγγιση λοίµωξη από ιό του ∆υτικού Νείλου
Ανοσοκατεσταλµένος ασθενής παρουσίασε εγκεφαλίτιδα από ιό του ∆υτικού Νείλου (WNV) µετά
από χορήγηση µονάδας αιµοπεταλίων η οποία
θεωρήθηκε αρνητική για τον ιό µετά από έλεγχό
της µε µοριακή τεχνική (individual-donation ΝΑΤ
testing).
Η µετάδοση του ιού του ∆υτικού Νείλου (WNV)
στον άνθρωπο, όπως είναι ήδη γνωστό, γίνεται
κυρίως µε µολυσµένα κουνούπια. Βέβαια έχουν
αναφερθεί περιστατικά µετάδοσης µετά από µετάγγιση µολυσµένων µε τον ιό αίµατος και παραγώγων του, αλλά και µετά από µεταµόσχευση
επίσης µολυσµένων συµπαγών οργάνων. Στις
ΗΠΑ από το 2003, όπου υπήρξαν και τα πρώτα
περιστατικά επιβεβαιωµένης από µετάγγιση WNV
λοίµωξης, άρχισε ο έλεγχος του αίµατος και των
παραγώγων του για τον ιό. Σύµφωνα µε το FDA,
ο έλεγχος διενεργείτε µε µοριακές τεχνικές
(NAT) σε minipools των 6 ή 16 δειγµάτων (ΜΡΝΑΤ) και, σε περίπτωση θετικού αποτελέσµατος,
ακολουθεί µε την ίδια τεχνική ατοµικός έλεγχος
καθενός από τα εµπλεκόµενα δείγµατα (individual donation testing, ID-NAT). Με το σύστηµα
αυτό αιµο-επαγρύπνησης, από το 2003 στις ΗΠΑ
ανιχνεύθηκαν περίπου 3.500 θετικές µονάδες αίµατος και παραγώγων του, οι οποίες βέβαια
απορρίφτηκαν και, έτσι, αποφεύχθηκε η χορήγησή τους. Βέβαια, παρά την αποτελεσµατικότητα του συγκεκριµένου συστήµατος, έχουν
αναφερθεί 12 περιστατικά WNV λοίµωξης σχετιζόµενης µε µετάγγιση, µετά από αρνητικό ΜΡΝΑΤ screening. Η παρούσα αναφορά περιγράφει το πρώτο περιστατικό πιθανής WNV λοίµω-

ξης από µετάγγιση µετά από αρνητικό ID-NAT
screening αποτέλεσµα.
Συγκεκριµένα, αφορά ασθενή µε µη-Hodgkin
λέµφωµα, ο οποίος τον Αύγουστο 2012 εισάγεται στο νοσοκοµείο για χηµειοθεραπεία και αυτόλογη µεταµόσχευση αιµοποιητικών κυττάρων.
Την 28η ηµέρα νοσηλείας του, ο ασθενής παρουσιάζει πυρετό και υπόταση, ενώ την επόµενη
µέρα επιδείνωση της κατάστασής του µε διαταραχή του επίπεδου συνείδησης, υπνηλία και αναπνευστική ανεπάρκεια. Την 30η ηµέρα γίνεται
οσφυονωτιαία παρακέντηση και στη γενική εξέταση ΕΝΥ παρατηρήθηκαν: αύξηση γλυκόζης
[103mg/dl (φ.τ.: 40-80mg/dl)], φυσιολογικό λεύκωµα [44mg/dl (φ.τ.: 5-50mg/dl)], φυσιολογικός
αριθµός λευκών [2κυτ/mm3 (φ.τ.: 0-5/mm3)] και
αύξηση του αριθµού των ερυθρών [46 κυτ/mm3,
(φ.τ.: 0-5/mm3)]. Το ΕΝΥ ήταν αρνητικό για βακτήρια, µύκητες και πλήθος ιών (CMV, BK virus,
HSV, JC virus, HHV-6 και VZV) µε PCR, αλλά δεν
ελέγχθηκε για WNV. Ακτινολογική µελέτη του εγκεφάλου έδειξε αλλαγές συµβατές µε διάσπαρτη εγκεφαλοπάθεια. Ο ασθενής απεβίωσε την
47η ηµέρα νοσηλείας του. Αντισώµατα IgM έναντι του WNV ανιχνεύθηκαν σε δείγµα ορού που
πάρθηκε την 43η ηµέρα νοσηλείας του και WNVRNA βρέθηκε σε υλικό αυτοψίας εγκεφάλου και
νωτιαίου µυελού.
Ο ασθενής νοσηλεύτηκε εντός του νοσοκοµείου συνεχόµενα για 4 εβδοµάδες πριν την
έναρξη των συµπτωµάτων του, γεγονός που καθιστά απίθανη την µετάδοση της WNV λοίµωξης
από κουνούπια. Ο ασθενής έλαβε αίµα και παράγωγα αίµατος κατά τη διάρκεια νοσηλείας
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του, από τη 13η έως την 30η ηµέρα, και συγκεκριµένα 6 µονάδες ερυθρών, 2 µονάδες αιµοπεταλίων και 2 µονάδες φρέσκου κατεψυγµένου
πλάσµατος. Κατά τη µελέτη των 10 αιµοδοτών
που ενεπλάκησαν µε τις συγκεκριµένες µονάδες,
ένας βρέθηκε θετικός για IgM WNV µε ανοσοενζυµική τεχνική (ELISA) και επιβεβαιώθηκε µε τη
µέθοδο της εξουδετέρωσης, 56 ηµέρες µετά την
ύποπτη αιµοδοσία. Ο συγκεκριµένος αιµοδότης
δεν ανέφερε συµπτώµατα λοίµωξης πριν και
µετά την “επίµαχη” αιµοδοσία ή ταξίδι, αλλά ανέφερε τσιµπήµατα κουνουπιών. Σχετικά µε τη νοσηλεία του λήπτη, η αφαίρεση αιµοπεταλίων από
το δότη έγινε την 9η ηµέρα και η µετάγγισή τους
την 14η ηµέρα. Τα συγκεκριµένα αιµοπετάλια
ελέγχθηκαν µε άλλα 5 µε ΜΡ-ΝΑΤ µε τη µέθοδο
Cobas TaqScreen West Nile Virus Test (Roche
Molecular Systems). Το αποτέλεσµα του test

ήταν θετικό και ακολούθησε, σύµφωνα µε τις
οδηγίες του FDA, έλεγχος έκαστης µονάδας (IDNAT) µε την ίδια τεχνική, όπου βρέθηκαν όλες
αρνητικές. Εκτός από τη µονάδα αιµοπεταλίων,
είχε παρθεί από το συγκεκριµένο δότη και πλάσµα, το οποίο όµως δε δόθηκε. Μελέτη του πλάσµατος, σε 4 από 5 δείγµατα αυτού, έδειξε θετικό αποτέλεσµα µε το Cobas TaqScreen West
Nile Virus Test, αλλά όχι µε συµβατική Taqman
RT-PCR. ∆είγµα από το ίδιο πλάσµα ήταν αρνητικό µε την Procleix WNV NAT τεχνική (GenProbe Incorporated), ενώ ήταν θετικό στην ανίχνευση IgM και IgG αντισωµάτων.
Center for Disease Control and Prevention (CDC).
Fatal West Nile virus infection after probable transfusion-associated transmission – Colorado, 2012.
MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2013;62:622-624

Σχόλιο: Η συγκεκριµένη αναφορά δείχνει την πιθανότητα µετάδοσης του WNV µε µετάγγιση, ακόµη
και αν έχουν εφαρµοστεί η οδηγίες του FDA και έχουν ακολουθηθεί τα συνιστώµενα πρωτόκολλα. Οι κλινικοί γιατροί πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένοι για τέτοια περιστατικά, ειδικά αν πρόκειται για ανοσοκατεσταλµένους ασθενείς µε συµβατή κλινική εικόνα που
έχουν λάβει πρόσφατα αίµα ή/και παράγωγά του. Παράλληλα χρειάζεται περαιτέρω αξιολόγηση του κινδύνου και του οφέλους από την εφαρµογή διαφόρων στρατηγικών χειρισµού
ενός MP-NAT θετικού αποτελέσµατος, όταν ο έλεγχος καθενός από τις µονάδες αίµατος ή
παραγώγων του που εµπλέκονται στο pool είναι αρνητικός στην ID-NAT δοκιµασία. Πιθανά σε
τέτοιες περιπτώσεις να µην πρέπει να δίνεται καµία από τις συγκεκριµένες µονάδες, ανεξάρτητα του αποτελέσµατος της ID-NAT τεχνικής.
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στο NEJM Journal Watch Infectious Diseases.
Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, August 22, 2013
(http://www.jwatch.org/na32062/2013/08/22/transfusion-related-west-nile-virus-infection)

2) Επιδηµίες κερατοεπιπεφυκίτιδας οφειλόµενες σε αδενοϊούς
Συνολικά αναφέρθηκαν στο CDC έξι ανεξάρτητες µεταξύ τους επιδηµίες κερατοεπιπεφυκίτιδας από αδενοϊούς σε διάστηµα τριών ετών
(2008-2010) από τέσσερις πολιτείες των ΗΠΑ,
όλες σχετιζόµενες µε οφθαλµολογικούς χειρισµούς.
Η επιδηµική κερατοεπιπεφυκίτιδα είναι η πιο
συχνή οφθαλµική λοίµωξη. Πρόκειται για λοίµωξη συνήθως αυτο-περιοριζόµενη, που µπορεί να
VOL. 58 • ΙSSUE 3, July - September 2013

διαρκεί για εβδοµάδες ή µήνες και η οποία
αποτελεί σηµαντική αιτία νοσηρότητας και απουσίας από την εργασία ή το σχολείο. Στο παρελθόν παρουσιαζόταν κυρίως σε εργάτες ναυπηγείων, ως αποτέλεσµα τραυµατισµού, και η
διασπορά της γινόταν µέσω χρήσης χαρτοπετσετών σε ρολό. Σήµερα η µετάδοση γίνεται
κυρίως µέσω οφθαλµικών συσκευών και διαλυµάτων. Οι κυριότεροι αδενοϊοί που εµπλέκονται
σε τέτοιες επιδηµίες είναι οι HAdV 8, 19 και 37.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έξι ανεξάρτητες µεταξύ τους επιδηµίες κερατοεπιπεφυκίτιδας αναφέρθηκαν στο CDC το
διάστηµα από Αύγουστο 2008 έως Ιούλιο 2010,
στις οποίες συνολικά ενεπλάκησαν 411 άτοµα. Η
πρώτη επιδηµία, µε έναρξη συµπτωµάτων µεταξύ Ιουνίου – Σεπτεµβρίου 2008, αναφέρθηκε
στην πολιτεία της Minnesota και αφορούσε 70
άτοµα από τρία οφθαλµολογικά κέντρα (8 από
τους ασθενείς ανήκαν στο ιατρικό προσωπικό
των συγκεκριµένων κέντρων). Πιθανά το αίτιο
ήταν ο HAdV 8, ο οποίος ανιχνεύθηκε σε τρία περιστατικά. Η πηγή της λοίµωξης δεν εντοπίστηκε. Το διάστηµα Νοεµβρίου 2008 - Μαρτίου
2009 επιδηµική κερατοεπιπεφυκίτιδα διαγνώστηκε σε 37 άτοµα από την πολιτεία της Florida.
Η επιδηµία ήταν αποτέλεσµα οφθαλµολογικής
εξέτασης σε εξωτερικούς ασθενείς δύο κέντρων, όπου ο µοναδικός ιατρός των κέντρων συνέχισε να εργάζεται, παρά την εµφάνιση συµπτωµάτων οφθαλµικής λοίµωξης. Επίσης το
αίτιο ήταν ο HAdV 8. Το Μάρτιο 2009 επιδηµία

από HAdV 19 αναφέρθηκε σε 12 νεογνά ΜΕΝΝ
στην πολιτεία του Illinois. Η αιτία ήταν οφθαλµολογική εξέταση για αµφιβληστροειδίτιδα λόγω
προωρότητας από οµάδα που επαναχρησιµοποιούσε συσκευή µετά από απολύµανσή της µε
ισοπροπυλική αλκοόλη. Εκτός των νεογνών, µολύνθηκαν 4 µέλη της ιατρικής οµάδας (ένα από
αυτά συνέχιζε να εργάζεται παρά την εµφάνιση
συµπτωµάτων) και δύο µέλη οικογένειας µολυσµένων νεογνών. Τέλος, µεταξύ ∆εκεµβρίου
2009 - Ιουλίου 2010, τρεις ανεξάρτητες επιδηµίες καταγράφηκαν στην πολιτεία του New Jersey. Σε αυτές ενεπλάκησαν τρία οφθαλµολογικά
κέντρα και συνολικά 286 ασθενείς. Αίτιο σε δύο
από αυτές ήταν ο HAdV 8, ενώ στην άλλη ήταν ο
HAdV 3.

Center for Disease Control and Prevention (CDC).
Adenovirus-associated epidemic keratoconjunctivitis outbreaks – four states, 2008-2012. MMWR
Morb Mortal Wkly Rep 2013;62:637-641

Σχόλιο: Ο αδενοϊός είναι ένας χωρίς έλυτρο DNA ιός, ανθεκτικός σε συνήθη απολυµαντικά επιφανειών.
Όλες οι παραπάνω επιδηµίες ήταν αποτέλεσµα οφθαλµολογικών χειρισµών, γεγονός που δείχνει τη µεγάλη σηµασία στην τήρηση των κανόνων υγιεινής των χεριών, αποστείρωσης/απολύµανσης συσκευών (ή καλύτερα, όπου είναι δυνατόν, χρησιµοποίηση αναλώσιµων µιας χρήσης) και στην αποµάκρυνση από την εργασία ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού µε εµφάνιση συµπτωµάτων οφθαλµικής λοίµωξης.
Stephen G. Baum, MD

στο NEJM Journal Watch Infectious Diseases.
Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, August 21, 2013
(http://www.jwatch.org/na32039/2013/08/21/adenovirus-outbreaks-eyes-have-it).

3) Επιδηµία από Mycoplasma pneumoniae σε πανεπιστήµιο
των ΗΠΑ
Η επιδηµία από Mycoplasma pneumonia σε 83
φοιτητές που αναφέρθηκε στο CDC το 2012
είναι η µεγαλύτερη σε Πανεπιστήµιο των ΗΠΑ
των τελευταίων 35 ετών
Κάθε χρόνο, το Mycoplasma pneumonia µολύνει
περίπου 1/100 κατοίκους των ΗΠΑ και 3-10%
αυτών θα παρουσιάσει λοίµωξη του κατώτερου
αναπνευστικού. ‘Ετσι, εκτός των περιόδων επιδηµίας γρίπης, είναι η συχνότερη αιτία πνευµονίας σε κλειστούς πληθυσµούς νέων ενηλίκων,

όπως στρατόπεδα και οικοτροφεία.
Τον Οκτώβριο 2012, το Τµήµα ∆ηµόσιας Υγείας της Georgia ανακοίνωσε την ύπαρξη επιδηµίας πνευµονίας στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της
πολιτείας (Georgia Institute of Technology, GIT).
Μέχρι 4 ∆εκεµβρίου 2012 αναφέρθηκαν 83 περιστατικά πνευµονίας µε έναρξη συµπτωµάτων
από 4 Αυγούστου 2012 έως 2 ∆εκεµβρίου 2012.
Σε 19 από αυτά (23%) υπήρχε δείγµα αναπνευστικού για PCR. ∆ώδεκα (63%) από τα 19 δείγµατα αναπνευστικού που ελέγχθηκαν µε ποσοΤΟΜΟΣ 58 • ΤΕΥΧΟΣ 3, Ιούλιος - Σεπτέµβριος 2013
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τική real-time PCR (qPCR) βρέθηκαν θετικά για
M. pneumoniae, ενώ σε 10 αναπτύχθηκε το µικρόβιο στην καλλιέργεια. Κανένα άλλο παθογόνο δε βρέθηκε. Όλα τα 12 qPCR-θετικά δείγµατα ελέγχθηκαν για αντοχή στις µακρολίδες και
βρέθηκαν αρνητικά. Ακτινολογικός έλεγχος έγινε
στο 99% των ασθενών. Από αυτούς, 61 ασθενείς
(74%) παρουσίασαν ακτινολογικά ευρήµατα
συµβατά µε πνευµονία. Στα 12 επιβεβαιωµένα
περιστατικά, M. pneumoniae ανιχνεύθηκε µε
qPCR επίσης σε δείγµατα από το ρινοφάρυγγα,
το στοµατοφάρυγγα και τη µύτη. Τα υπόλοιπα
71 περιστατικά µε κλινική διάγνωση πνευµονίας
θεωρήθηκαν ως πιθανά κρούσµατα.
Όλοι οι ασθενείς είχαν ηλικία 18-30 ετών και
ήταν κυρίως άρρενα άτοµα. Το ποσοστό ιστορικού άσθµατος ήταν ανάλογο µε αυτό του πλη-

θυσµού 18-24 ετών της πολιτείας της Georgia
(12%). Μεταξύ των ασθενών δεν ήταν προσωπικό της σχολής. Πέντε φοιτητές, 4 µε αναπνευστική ανεπάρκεια και ένας µε περιµυοκαρδίτιδα,
χρειάστηκαν νοσηλεία. Όλοι οι ασθενείς αναρρώσαν πλήρως.
Παρά την ενηµέρωση µέσω διαδικτύου
(emails), ανάρτησης αφισών και µέσων µαζικής
ενηµέρωσης σχετικά µε την επιδηµία που βρισκόταν σε εξέλιξη, µόλις 48 από τους 105 φοιτητές που ρωτήθηκαν το ∆εκέµβριο ήταν ενήµεροι για το γεγονός

Center for Disease Control and Prevention (CDC).
Mycoplasma pneumonia outbreak at a university
– Georgia, 2012. MMWR Morb Mortal Wkly Rep
2013;62:603-606.

Σχόλιο: Όπως είναι γνωστό, δεν υπάρχει εµβόλιο για την πρόληψη της λοίµωξης από M. pneumoniae.
Εποµένως, η αντιµετώπιση µιας επιδηµίας από αυτό είναι αποτέλεσµα συνδυασµού καλής
πρακτικής λήψης µέτρων ελέγχου της λοίµωξης (infection-control practices) και σωστής αντιµικροβιακής αγωγής µε τετρακυκλίνες και µακρολίδες. Ευτυχώς στην παρούσα επιδηµία
δεν υπήρχε πρόβληµα µε αντοχή στις µακρολίδες, φαινόµενο που φαίνεται να αυξάνεται παγκοσµίως.
Stephen G Baum, MD

στο NEJM Journal Watch Infectious Diseases.
Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, August 22, 2013
(http://www.jwatch.org/na32041/2013/08/22/outbreak-mycoplasma-pneumoniae-infection-georgia)
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4) Η επιβεβαίωση θετικών HCV αντισωµάτων µε HCV RNA δε
γίνεται πάντοτε
Μεταξύ 245 ατόµων στη Νέα Υόρκη µε θετικά
αντισώµατα έναντι του ιού της ηπατίτιδας C,
µόλις το 67% προχώρησε σε επιβεβαίωση του
αποτελέσµατος µε HCV RNA
Περίπου 3 εκατοµµύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ είναι
µολυσµένοι µε τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV),
µια από τις κύριες αιτίες κίρρωσης και ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Αν και η HCV λοίµωξη συνοδεύεται από σταθερή ανίχνευση των ειδικών
αντισωµάτων, σε 20% των περιστατικών µπορεί
να συµβεί αυτόµατη κάθαρση του ιού µε αρνητικοποίηση της HCV RNA δοκιµασίας, ενώ το τεστ
ανίχνευσης αντισωµάτων παραµένει θετικό. Οι
οδηγίες συνιστούν σε κάθε έναν µε θετική δοκιµασία ανίχνευσης αντισωµάτων να ακολουθεί
επιβεβαίωση µε µοριακή τεχνική. ∆υστυχώς,
VOL. 58 • ΙSSUE 3, July - September 2013

όµως, διάφορες µελέτες δείχνουν ότι αυτό
συχνά δε γίνεται.
Στην παρούσα µελέτη έγινε προσπάθεια διερεύνησης της κατάστασης στη Νέα Υόρκη από
το New York City Department of Health and Mental Hygiene. Στη µελέτη συµπεριλήφθησαν 245
άτοµα µε θετικά anti-HCV αντισώµατα από τον
Ιούλιο 2009 έως Ιούλιο 2011. Στον αρχικό
έλεγχο, 90 άτοµα (37%) δεν είχαν κάνει HCV
RNA δοκιµασία. Στον επανέλεγχο 9 µήνες µετά,
81 άτοµα (33%) συνέχιζαν να µην έχουν αποτελέσµατα µε µοριακή τεχνική. Επιπλέον, σε 34 περιστατικά (14%) η δοκιµασία έγινε µόνο αφού το
Τµήµα επικοινώνησε µε τον κλινικό γιατρό και
τον ενηµέρωσε ότι πρέπει να ζητήσει την εξέταση. Μεταξύ αυτών που έγινε HCV RNA, σε 45
(27%) άτοµα έδωσε αρνητικό αποτέλεσµα. Οι

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

λόγοι που δεν είχε ζητηθεί η επιβεβαίωση των
αντισωµάτων ήταν ποικίλοι: (i) δεν προσήλθαν τα
άτοµα στην επανεξέταση (35%), (ii) δεν υπήρχε
δυνατότητα της εξέτασης στη συγκεκριµένη κλινική/ιατρείο (22%), (iii) τα άτοµα κλείστηκαν φυλακή (15%) ή (iv) απεβίωσαν (6%) ή (v) ήταν ανασφάλιστα (3%).
Συµπερασµατικά, 1/3 των ασθενών δεν συµ-

πλήρωσαν την απαιτούµενη εξέταση για να τεθεί
η οριστική ή µη διάγνωση HCV λοίµωξης, γεγονός πολύ σηµαντικό για το σωστό χειρισµό των
συγκεκριµένων ατόµων.

McGibbon E et al. Half a diagnosis: gap in confirming infection among hepatitis C antibody-positive patients. Am J Med 2013;126:718-722.

Σχόλιο: Τη σύγχρονη εποχή, όπου υπάρχει η κατάλληλη θεραπεία για την HCV λοίµωξη, πρέπει να
µπορούν να βρεθούν όλα τα άτοµα µε ενεργό λοίµωξη. Τελικά το HCV RNA test πρέπει να
είναι στα «αντανακλαστικά» του γιατρού και να ζητείται κάθε φορά που υπάρχει θετικό αποτέλεσµα αντισωµάτων, όπως η western-blot ζητείται µόλις υπάρχει θετικό αποτέλεσµα για
HIV λοίµωξη.
Neil M. Ampel, MD

στο NEJM Journal Watch Infectious Diseases.
Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, August 16, 2013
(http://www.jwatch.org/na31987/2013/08/16/confirmatory-testing-hcv-infection-often-not-performed).

5) Eπιβίωση του ιού της γρίπης στα χέρια
Ο ιός της γρίπης µπορεί να επιβιώσει σε σταγονίδια βλέννας πάνω σε ανθρώπινα δάχτυλα για χρονικό διάστηµα > 30 λεπτών. Μεγαλύτερη συγκέντρωση του ιού και µεγαλύτερο µέγεθος σταγονιδίων αυξάνουν τη µολυσµατικότητα, ενώ µηχανική αποµάκρυνση των σταγονιδίων τη µειώνει.
Η µετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο του ιού
της γρίπης µπορεί να γίνει τόσο µε την αναπνευστική οδό µέσω εισπνοής µολυσµένων σταγονιδίων, όσο και µε την άµεση επαφή µέσω χεριών µολυσµένων µε σταγονίδια του αναπνευστικού. Εντούτοις λίγες είναι οι πληροφορίες
σχετικά µε το πόσο επιβιώνουν στα χέρια οι διάφοροι ιοί της γρίπης.
Για το λόγο αυτό µελετητές από την Ελβετία
µόλυναν δάκτυλα 6 εθελοντών µε ποικίλους όγκους σταγονιδίων ανθρώπινης βλέννας επιµολυσµένης µε διάφορες συγκεντρώσεις δύο στελεχών ιών γρίπης, ενός Η3Ν2 και ενός Η1Ν1

(2009). Μετά από περιόδους 1, 3, 5, 10, 15 και
30 λεπτών, η αποµόνωση των µολυσµατικών
ιικών σωµατιδίων από τα δάκτυλα καθοριζόταν
µε κυτταροκαλλιέργεια.
Αν και µολυσµατικοί Η3Ν2 και Η1Ν1 (2009)
ιοί αποµονώνονταν από όλα τα µολυσµένα δάκτυλα µετά 1 λεπτό, µόνο 2 από τα 18 δάκτυλα
βρέθηκαν θετικά για έκαστο ιικό στέλεχος µετά
από 30 λεπτά. Το ποσοστό των δακτύλων που
µετέφερε µολυσµατικούς ιούς σχετιζόταν µε τη
συγκέντρωση των ιικών σωµατιδίων, καθώς και
το µέγεθος της εναποτεθειµένης στο δέρµα σταγόνας. Η µολυσµατικότητα µειώθηκε όταν υπήρξε
µηχανική αποµάκρυνση από το δάκτυλο της σταγόνας. Ο ιός Η1Ν1 (2009) φάνηκε πιο ανθεκτικός
στη µηχανική αποµάκρυνση από τον Η3Ν2.

Thomas Y et al. Survival of influenza virus on
human fingers. Clin Microbiol Infect 2013 Jul 4
(doi: 10.1111/1469-0691.12324).

Σχόλιο: Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η δηµιουργία συνθηκών ανάλογων µε των πραγµατικών
για τη µετάδοση του ιού της γρίπης στην κοινότητα. Η µακρά επιβίωση του ιού στα χέρια δείχνει τη σηµασία µετάδοσής του µέσω χεριών-χεριών και χεριών-προσώπου. Οι παρατηρήσεις αυτές αποτελούν έµµεση επιβεβαίωση του σηµαντικού ρόλου της υγιεινής των χεριών
στην πρόληψη µετάδοσης της γρίπης, γεγονός βέβαια που είχε επισηµανθεί από προηγούµενες επιδηµιολογικές µελέτες.
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Thomas Glück, MD

στο NEJM Journal Watch Infectious Diseases.
Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, August 13, 2013
(http://www.jwatch.org/na31946/2013/08/13/survival-influenza-virus-hands).

6) Η χορήγηση φλουκοναζόλης είναι ασφαλής κατά τη διάρκεια
της κύησης;

Η από του στόµατος χορήγηση συνηθισµένης
δόσης φλουκοναζόλης κατά το πρώτο τρίµηνο
της κύησης δεν σχετίστηκε µε αυξηµένο κίνδυνο
εµφάνισης γενετικών ανωµαλιών στο έµβρυο,
παρατηρήθηκε όµως µία αύξηση στη συχνότητα
εµφάνισης τετραλογίας Fallot.

44

Η καντιντίαση του κόλπου είναι συνηθισµένη στις
έγκυες, για την οποία χορηγούνται 150 mg
φλουκοναζόλης από του στόµατος (ιδίως σε
υποτροπιάζουσες λοιµώξεις). Βέβαια υπάρχει
ανησυχία σχετικά µε τη χορήγηση του φαρµάκου, ιδιαίτερα όταν δίνεται σε υψηλές δόσεις,
για την εµφάνιση στο έµβρυο γενετικών ανωµαλιών. Για το σκοπό αυτό διενεργήθηκε στη ∆ανία
µελέτη των ιατρικών φακέλων σχεδόν 1 εκατοµ.
γεννήσεων.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, σε <1% των
γυναικών χορηγήθηκε φλουκοναζόλη (7.352 κυήσεις) και από αυτές η πλειονότητα (87%) είχαν

λάβει τη συνήθη δόση, είτε των 150 mg (56%),
είτε των 300 mg (31%). Το γεγονός αυτό δε σχετίστηκε µε αύξηση του κινδύνου εµφάνισης γενετικών ανωµαλιών [210 γενετικές ανωµαλίες σε
7.352 κυήσεις εκτιθέµενες στη φλουκοναζόλη
(2.86%) vs 25.159 ανωµαλίες σε 968.236 κυήσεις
χωρίς έκθεση στο φάρµακο (2.60%)] (adjusted
prevalence odds ratio: 1.1), ούτε µε αύξηση του
κινδύνου εµφάνισης 14 από τους 15 τύπους ανωµαλιών σχετιζόµενων µε τη χορήγηση αζολών.
Εκείνο που παρατηρήθηκε ήταν αύξηση του ποσοστού εµφάνισης τετραλογίας Fallot: 7 περιστατικά στις εκτεθειµένες σε φλουκοναζόλη κυήσεις (0.10%) vs 287 στις µη εκτεθειµένες στο
φάρµακο κυήσεις (0.03%) (adjusted prevalence
odds ratio: 3.2).

Μølgaard-Nielsen D et al. Use of oral fluconazole during pregnancy and the risk of birth defects.
N Engl J Med 2013;369:830-839.

Σχόλιο: Η παραπάνω αναδροµική µελέτη εξαιρετικά µεγάλου αριθµού κυήσεων οδηγεί σαφώς σε
ασφαλή συµπεράσµατα σχετικά µε τα αποτελέσµατα της χορήγησης συνηθισµένων δόσεων
από του στόµατος φλουκοναζόλης. Έτσι αν και ο κίνδυνος εµφάνισης γενετικών ανωµαλιών
δεν αυξήθηκε από τη χορήγησή της, αυξήθηκε η εµφάνιση τετραλογίας Fallot. Βέβαια η συχνότητα εµφάνισης της συγκεκριµένης ανωµαλίας είναι µικρή (6.5 περιστατικά σε 10.000 γεννήσεις). Έτσι παρά τα παραπάνω αισιόδοξα συµπεράσµατα, οι κλινικοί πρέπει να προτιµούν
την τοπική χορήγηση σκευασµάτων για τη θεραπεία της κολπίτιδας, ιδίως στο πρώτο τρίµηνο
της κύησης. Σε περιπτώσεις όµως υποτροπιάζουσας κολπίτιδας παρά την τοπική θεραπεία, οι
γυναίκες πρέπει να είναι σίγουρες για την ασφάλεια του κοινού αυτού σκευάσµατος.

Allison Bryand, MD, MPH

στο NEJM Journal Watch Infectious Diseases.
Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, August 28, 2013
(http://www.jwatch.org/na31988/2013/08/28/safety-fluconazole-during-pregnancy?query=pfw-featured).
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7) Τα εισαγόµενα µπαχαρικά είναι πηγή λοίµωξης µε Salmonella

Οι New York Times δηµοσίευσαν άρθρο ότι τα εισαγόµενα µπαχαρικά είναι µολυσµένα µε Salmonella.
Αποτελέσµατα αναλύσεων του FDA περίπου
20.000 εισαγόµενων τροφίµων έδειξαν ότι 7%
των εισαγόµενων µπαχαρικών είναι µολυσµένα
µε Salmonella, ποσοστό διπλάσιο των άλλων εισαγόµενων τροφίµων. Τα υψηλοτέρα ποσοστά
µόλυνσης παρουσιάζουν τα µπαχαρικά προερχόµενα από Μεξικό (14%) και Ινδία (9%). Αφορούν κυρίως το κόλιανδρο (15%), τη ρίγανη και
το βασιλικό (12%), ενώ υψηλά ποσοστά παρουσιάζουν επίσης το σουσάµι, το κάρυ και το κύµινο. Το µαύρο πιπέρι παρουσιάζει ποσοστό µόλυνσης 4%. Έτσι, ενώ τα βακτήρια σκοτώνονται
µε το µαγείρεµα των µπαχαρικών, η χρησιµοποίηση αµαγείρευτων µπαχαρικών, όπως µαύρου
πιπεριού, προκαλεί ανησυχία.

Μελέτες του FDA έδειξαν ότι τα είδη Salmonella που µολύνουν τα µπαχαρικά είναι πολύ περισσότερα αυτών που βρίσκονται στο κρέας.
Μετά τον έλεγχο, απορρίπτονται εισαγωγές ακόµη και µε την υποψία µόλυνσης, µια και µόλις 10
βακτήρια Salmonella είναι ικανά για την πρόκληση λοίµωξης. Εξάλλου µε τη βοήθεια του
DNA sequencing έγινε εφικτή η διαπίστωση επιδηµίας από σαλµονέλα το 2010 από µαύρο και
κόκκινο πιπέρι, όπου νόσησαν 250 άνθρωποι σε
44 πολιτείες (http://www.fda.gov/NewsEvents/
Newsroom/PressAnnouncements/ucm204917.htm)

Gardiner Harris. Salmonella in spices prompts
changes in farming New York Times 2013 August 27
(http://www.nytimes.com/2013/08/28/world/asia/f
a r m er s - change- over -sp ice s-l ink-t o-fo o d ills.html?_r=0)

Kelly Young

στο NEJM Journal News.
Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, August 29, 2013
(http://www.jwatch.org/fw107840/2013/08/29/imported-spices-surprising-source-salmonella-poisonings).
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8) Αλληλεπικαλυπτόµενες µετα-αναλύσεις τυχαιοποιηµένων
µελετών

Σχεδόν τα 2/3 των µετα-αναλύσεων αλληλεπικαλύπτονται µε ανάλογες µελέτες µέσα στα επόµενα 3 χρόνια από τη αρχική δηµοσίευσή τους, οι
οποίες δεν έχουν τίποτε να προσθέσουν σε
σχέση µε τις παλαιότερες
Τις τελευταίες δεκαετίες ο αριθµός των µετααναλύσεων τυχαιοποιηµένων µελετών που δηµοσιεύονται στην ιατρική βιβλιογραφία έχει αυξηθεί σηµαντικά. Εντούτοις, κάποιες από αυτές αλληλεπικαλύπτονται, χωρίς να είναι γνωστός ο
βαθµός αυτής της αλληλοεπικάλυψης.
Στην παρούσα µελέτη έγινε προσπάθεια εύρεσης του βαθµού αυτού µε την ανάλυση µετα-

αναλύσεων που δηµοσιεύτηκαν το 2010. Από
αυτές, 75 επιλέχθηκαν τυχαία ως index µετα-αναλύσεις: 19% αφορούσαν την καρδιολογία, 12%
τη γαστρεντερολογία και 11% τη νευρολογία. Η
αξιολόγηση αφορούσε κυρίως φάρµακα ή βιολογικούς παράγοντες. Για κάθε µία από τις µετααναλύσεις οι µελετητές έψαξαν για αλληλεπικαλυπτόµενες, ανάλογες µετα-αναλύσεις που δηµοσιεύτηκαν ως το Φεβρουάριο 2013. Συνολικά,
τουλάχιστον 1 αλληλοεπκαλυπτόµενη µετα-ανάλυση βρέθηκε για 45 index µετα-αναλύσεις (median 2, maximum 13). Σύγκριση αυτών µε την οριζόµενη ως index µελέτη για 20 τυχαία επιλεγµένα
θέµατα έδειξε ότι οι 17 πιο πρόσφατες δεν είχαν
ΤΟΜΟΣ 58 • ΤΕΥΧΟΣ 3, Ιούλιος - Σεπτέµβριος 2013
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να προσθέσουν κάποιο νέο βασικό συµπέρασµα,
ενώ 13 δεν είχαν να προσθέσουν κανένα διαφορετικό συµπέρασµα, βασικό ή µη, σε σχέση µε
την index µετα-ανάλυση. Πρέπει εξάλλου να σηµειωθεί ότι 11 αλληλοεπικαλυπτόµενες µετα-αναλύσεις σχετικά µε τη χορήγηση στατινών µετά από
χειρουργείο καρδιάς δηµοσιεύτηκαν σε διάστηµα

57 µηνών, δείχνοντας όλες παρόµοια θετικά αποτελέσµατα.

Siontis K et al. Overlapping meta-analyses on the
same topic: survey of published studies. BMJ
2013;347:f4501

Σχόλιο: Αν διαβάζοντας µια µετα-ανάλυση έχετε την αίσθηση του “déjà vu” τώρα ξέρετε γιατί: υπάρχει περιοδικά µια επανάληψη µετα-αναλύσεων µε το ίδιο θέµα. Βέβαια αυτό θα ήταν ιδιαίτερα
χρήσιµο, αν ταυτόχρονα συµπεριλαµβάνονταν καινούργια δεδοµένα. Σύµφωνα όµως µε την
παραπάνω µελέτη, για τα 2/3 των µετα-αναλύσεων υπάρχει µια µεταγενέστερη µε το ίδιο ακριβώς αντικείµενο που δεν έχει να προσθέσει τίποτα στην υφιστάµενη γνώση. Οι συγγραφείς
προτείνουν καλύτερη επικοινωνία µεταξύ των διορθωτών και ύπαρξη συγκεκριµένων πρωτοκόλλων στις συστηµατικές ανασκοπήσεις, ώστε να αποφεύγονται άχρηστες επαναλήψεις.
Paul S Mueller, MD, MPH FACP

στο NEJM Journal Watch Infectious Diseases.
Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, August 29, 2013
(http://www.jwatch.org/na31776/2013/08/29/overlapping-meta-analyses-randomized-trials).
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