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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα ήθελα να σας ενημερώσω για κάποια σημαντικά ζητήματα με τα οποία ασχολήθηκε το νέο Δ.Σ. 

της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας μας το σύντομο χρονικό διάστημα της μέχρι σήμερα 

θητείας του μετά τις πρόσφατες εκλογές.

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν  την Ιατρική Κοινότητα τους τελευταίους 

μήνες είναι η κωδικοποίηση και κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων.

Το ζήτημα αυτό έχει προκληθεί από το ΚΕΣΥ ήδη από τον Οκτώβριο 2010 και θεωρείται  κε-

ντρική παράμετρος στην προσπάθεια εξορθολογισμού του τρόπου παροχής της περίθαλψης στον 

τόπο μας.

Η ΕΜΕ ήδη σε στενή  συνεργασία με την  Πανελλήνια  Ένωση Ιατρών Βιοπαθολόγων και τις 

άλλες εταιρείες του χώρου της βιοπαθολογίας έχει προχωρήσει  στην κατάρτιση του σχετικού κα-

ταλόγου των εξετάσεων μικροβιολογίας. Στο σημείο αυτό πρέπει να ευχαριστήσω όλα τα μέλη 

του ΔΣ, αλλά και μια σειρά έμπειρους συνάδελφους οι οποίοι αφιέρωσαν πολλές ώρες για να ετοι-

μαστεί ο σχετικός κατάλογος,  που ήδη σε πρώτη φάση έχει παραδοθεί στο ΚΕΣΥ, σε συνεργασία 

με το οποίο γίνονται οι τελικοί έλεγχοι. 

Η κοστολόγηση των εξετάσεων αυτών αποτελεί το επόμενο βήμα το οποίο σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό του ΚΕΣΥ πρέπει να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους. 

Ένα δεύτερο θέμα που συζητείται αυτές της ημέρες, πάλι στα πλαίσια του ΚΕΣΥ, είναι ο (επα-

να)προσδιορισμός των Ιατρικών Ειδικοτήτων καθώς και η δημιουργία ισχυρών Εταιρειών Ια-

τρικών Ειδικοτήτων («Κολλεγίων»), τα οποία πλέον θα έχουν τη γενική εποπτεία, δηλ. θα χειρί-

ζονται τα θέματα της εκπαίδευσης αλλά και γενικά της άσκησης των ιατρικών ειδικοτήτων  στην 

χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΜΕ συνεργάζεται με την  Πανελλήνια  Ένωση Ιατρών Βιοπαθολόγων και 

τις άλλες εταιρείες του χώρου της βιοπαθολογίας με στόχο: 

 Την εκπόνηση ενός περιεκτικού ορισμού, που θα περιγράφει την ειδικότητα της βιοπαθολο-

γιας και θα εξασφαλίζει  της λειτουργίας της ως ενιαίας τετραθεματικής ειδικότητας. 

Την επιβεβαίωση των χρόνων ειδίκευσης (εκπαίδευσης) στα επιμέρους αντικείμενα όπως 

προβλέπεται έως σήμερα. 

Τον επαναπροσδιορισμό και την  επιβεβαίωση του ρόλου και των σχέσεων  της  ΕΜΕ, της Πα-

νελλήνιας  Ένωσης  Ιατρών Βιοπαθολόγων και των άλλων εταιρειών του χώρου της βιοπαθολο-

γίας, προκειμένου να γίνει προσαρμογή στα νέα δεδομένα.

Την συμβολή της,  ώστε οι νέες Εταιρείες (Κολλέγια) να λειτουργούν με τρόπο που να δια-

‣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
LETTER FROM THE PRESIDENT
OF THE BOARD

Α. Βατόπουλος

Καθηγητής Μικροβιολογίας ΕΣΔΥ. Πρόεδρος Δ.Σ. της ΕΜΕ (2011–2013).

25 ΜΑΪΟΥ 2011
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σφαλίζονται η επιστημονικότητα, ο ορθολογισμός, η αριστεία αλλά και οι δημοκρατικές συλλογι-

κές διαδικασίες, αποφεύγοντας την δημιουργία τεχνητών διακρίσεων μεταξύ των συναδέλφων, 

εξασφαλίζοντας όμως παράλληλα μια άξια και έμπειρη  διοίκηση.

Την διευθέτηση του θέματος της Εξειδίκευσης της Κλινικής Μικροβιολογίας. Με ενέργειες 

του Προηγούμενου ΔΣ προτείνονται μεταβατικές διατάξεις για την απονομή της εξειδίκευσης σε 

κατηγορίες συναδέλφων που έχουν την αντίστοιχη εκπαίδευση και  εμπειρία (ήδη υπάρχει σχε-

τική απόφαση του ΚΕΣΥ και αναμένεται νομοθετική ρύθμιση). Όμως παραμένει το ακανθώδες ζή-

τημα της πρόβλεψης έμμισθων θέσεων στα Νοσοκομεία για τους εξειδικευόμενους. Το παρόν ΔΣ 

θα κινηθεί για την επίλυση αυτού του ζητήματος.

Τέλος η Ε.Μ.Ε. ήδη έχει προχωρήσει:

1. Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων & την Ελληνική Εταιρεία Χημειοθε-

ραπείας στην σύσταση  «Εθνικής Επιτροπής Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα 

Αντιβιοτικά» (National Break Point Committee) κατά τα πρότυπα των αντίστοιχων επιτρο-

πών που λειτουργούν στις λοιπές Ευρωπαϊκές Χώρες. Στην Επιτροπή συμμετέχουν οι συνά-

δελφοι κ.κ. Α. Αντωνιάδου, Α. Βατόπουλος, Ε. Γιαμαρέλλου, Γ. Δαϊκος, Χ. Κούτσια, Ε. Λεμπέ-

ση, Ε. Πετεινάκη, Γ. Πετρίκκος, Μ. Σουλή, Ε.Τρίκκα-Γραφάκου, Κ. Τζανέτου, και Λ. Τζουβε-

λέκης, καθώς και η κ Φ. Κοντοπίδου που έχει οριστεί ως εκπρόσωπος του ΚΕΕΛΠΝΟ. Αντικεί-

μενο αυτής της Επιτροπής είναι 1) η αναθεώρηση των Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά 

στην χώρα μας  ανάλογα με τις επιταγές της επιστήμης, λαμβάνοντας υπ’ όψη και τις αναθεω-

ρήσεις των αντιστοίχων διεθνών οργανισμών. 2) η παρακολούθηση της εφαρμογής των δια-

φόρων τεχνικών αντιβιογράμματος την χώρα μας, με έμφαση στα αυτόματα συστήματα,  η με-

λέτη της επάρκειας αυτών, η εφαρμογή της PK/PD προσέγγισης στον έλεγχο ευαισθησίας στα 

αντιβιοτικά, η εκπαίδευση κλπ.

2. Στην σύσταση επιτροπής με θέμα την Διαπίστευση/Βιοασφάλεια.

 Συντονιστές αυτής της επιτροπής ορίστηκαν οι συνάδελφοι κ.κ Κ. Διγαλάκη και Ε. Βογιατζά-

κης με μέλη τους κ.κ. Α. Μεντή, Μ. Βελονάκη, Ι. Παπαπαρασκευά, Φ Χήνη και Κ. Τριφινο-

πούλου. Στόχος αυτής της επιτροπής είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων διαπίστευσης των 

εργαστηρίων μικροβιολογίας, η έκδοση πρότυπων και οδηγιών βιοασφάλειας η εκπαίδευση 

στα αντικείμενα κλπ.

Ως προς το περιοδικό μας τα «Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής» δημιουργήθηκε συντακτική επιτροπή 

από τους κ. Σ. Χατζηπαναγιώτου (αρχισυντάκτη), Α Ξανθάκη, Ι. Παπαπαρασκευά και Δ. Παπα-

βέντση, με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη επιστημονικότητα, εγκυρότητα αλλά και χρηστικότητα 

του περιοδικού, που φιλοδοξούμε να παίζει κεντρικό ρόλο τόσο στην ενημέρωση όσο και στην 

εκπαίδευση. 

Ο εκσυγχρονισμός του καταστατικού της Ε.Μ.Ε. (προσπάθεια που ήδη έχει ξεκινήσει από το 

προηγούμενο ΔΣ) με κύριο άξονα την μετατροπή του σε εταιρεία με πανελλαδική κάλυψη, αποτε-

λεί επίσης μια σημαντική εκκρεμότητα. 

Πολλά έχουν ακόμη να γίνουν και το Δ.Σ. ευρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση παρακολουθώντας 

τα επιστημονικά, διοικητικά και διαδικαστικά ζητήματα που αφορούν την ειδικότητά. Τονίζεται 

πάντως  ότι η πορεία της εταιρείας μας δεν εναπόκειται μόνο στη δράση του διοικητικού συμ-

βουλίου αλλά και στη ουσιαστική συμβολή όλων των μελών της εταιρείας, που ενεργά πρέπει να 

συμμετέχουν στις δραστηριότητες της.

Α.Β.

25 Μαΐ0υ 2011
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Η φετινΗ Παγκοσμια Ημερασ Υγειασ του Παγκόσμιου Οργανι-

σμού Υγείας (7 Απριλίου 2011) ήταν  αφιερωμένη στη Μικρο-

βιακή Αντοχή στα Αντιβιοτικά που αποτελεί σημαντικό πα-

γκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας με γνωστή και ειδική ση-

μασία για την χώρα μας.

Ο ΠΟΥ για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής κα-

λεί τα Κράτη και της Κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν αυτό 

το πρόβλημα Δημόσιας Υγεία προβάλλοντας τους εξής άξο-

νες – προτεραιότητες: 

1. Ανάγκη για πολιτική δέσμευση για την αντιμετώπιση της 

Μικροβιακής Αντοχής. 

2. Εφαρμογή συστημάτων επιτήρησης.

3. Λελογισμένη χρήση αντιβιοτικών.

4. Διαπίστευση της ποιότητας των φαρμάκων.

5. Αποτελεσματικός έλεγχος των λοιμώξεων.

6. Ενίσχυση της έρευνας.

Ειδικά με τον άξονα  «Ανάγκη για πολιτική δέσμευση για την 

αντιμετώπιση της Μικροβιακής Αντοχής» ο ΠΟΥ αναγνωρίζει 

ως βασική προϋπόθεση για την επίλυση του προβλήματος αυ-

τού (όπως άλλωστε και κάθε προβλήματος Δημόσιας Υγεί-

ας) την πολιτική δέσμευση, δηλαδή την έμπρακτη αναγνώρι-

ση της σοβαρότητας του προβλήματος από την κοινωνία και 

τους φορείς της (πολιτική ηγεσία αλλά και φορείς όπως ιατρι-

κοί, φαρμακευτικοί, κτηνιατρικοί σύλλογοι, Φαρμακοβιομήχα-

νοι, σύνδεσμοι οικονομολόγων υγείας, νοσηλευτικοί σύλλο-

γοι, οικονομολόγοι υγείας κλπ) και την έμπρακτη δέσμευσή 

τους για την λήψη μέτρων.

Στην Χώρα μας το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοση-

μάτων και η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας οργάνωσαν, στο 

Νέο Αμφιθέατρο της ΕΣΔΥ,  ημερίδα με θέμα τις κοινωνικές 

οικονομικές και διοικητικές παραμέτρους που εμπλέκονται με 

το πρόβλημα της Μικροβιακής Αντοχής στα Αντιβιοτικά.

Στην Ημερίδα αυτή επίσης παρουσιάστηκε και συζητήθη-

κε κείμενο «Διακήρυξης Δέσμευσης για την Αντιμετώπιση της 

Μικροβιακής Αντοχής» των Επιστημονικών, Κοινωνικών και 

Επαγγελματικών  Φορέων που εμπλέκονται με το πρόβλημα 

αυτό.

Στα πλαίσια της ημερίδας τέλος τιμήθηκαν οι κ.κ. Ν. Λεγά-

κης —Ομότιμος καθηγητής Μικροβιολογίας Πανεπιστημίου 

Αθηνών, Ελ. Γιαμαρέλλου —Ομότιμη Καθηγήτρια Παθολογί-

ας Πανεπιστημίου Αθηνών και Γ. Σαρόγλου —Καθηγητής Πα-

θολογίας – Λοιμώξεων Πανεπιστήμιου Αθηνών για την πολύ-

πλευρη  προσφορά τους στην Δημόσια Υγεία.

‣ ΝΕΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 2011
ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ                           
ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

Από τη σύνταξη.

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011
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SUMMARY

Eikenella corrodens infections occur quite often in 
adults, whereas they are uncommon in pediatric pa-
tients. We report two cases of children with acute ap-
pendicitis due to E. corrodens. In the first case, the in-
fection was mixed with Pseudomonas aeruginosa, but in 
the second the organism was isolated in pure culture. 
Both patients recovered after therapy with a combina-
tion of appendectomy and antibiotic therapy (cepha-
losporins plus aminoglycosides and metronidazole). E. 
corrodens should be considered as a potential paediatric 
pathogen. Co infection with other microorganisms is 
common. Combination of surgical management and 
antibiotics is the treatment of choice. Although E. cor-

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι λοιμώξεις από Eikenella corrodens σε ενήλικες ανα-
φέρονται συχνά στη βιβλιογραφία, ενώ είναι σπάνιες 
σε παιδιά. Περιγράφονται δυο περιπτώσεις παιδιών με 
οξεία σκωληκοειδίτιδα από E. corrodens τα οποία αμ-
φότερα υποβλήθηκαν σε επείγουσα σκωληκοειδεκτομή. 
Στη μία περίπτωση, από την καλλιέργεια της πυώδους 
συλλογής απομονώθηκε E. corrodens και Pseudomonas 
aeruginosa, ενώ στην άλλη περίπτωση απομονώθη-
κε αποκλειστικά E. corrodens. Οι δύο ασθενείς εξήλθαν 
μετά από ολιγοήμερη νοσηλεία, σε καλή κλινική κατά-
σταση. Η E. corrodens αναπτύχθηκε στο σοκολατόχρω-
μο άγαρ μετά από 48ωρη επώαση σε συνθήκες 5–10% 
CO2. Η χαρακτηριστική διάβρωση στο άγαρ σε συνδυα-

‣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ CASE REPORT
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Eikenella corrodens είναι ένα δυνητικά αναερόβιο, απαιτη-

τικό στις συνθήκες ανάπτυξης, ακίνητο, Gram-αρνητικό βα-

κτηρίδιο. Ανήκει στην ομάδα μικροβίων HACEK (Haemophilus 

spp., Actinobacillus actinomycetemcomitans, Cardiobacterium ho-

minis, Eikenella corrodens και Kingella kingae). Αποτελεί μέρος 

της φυσιολογικής χλωρίδας της στοματικής κοιλότητας, του 

ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, καθώς και του γαστρε-

ντερικού και του γεννητικού συστήματος.1

Ο μικροοργανισμός αυτός αρχικά ονομάστηκε Bacteroides 

corrodens από τον Eiken, το 1958, ο οποίος το απομόνωσε 

από καλλιέργειες βρογχικών εκκρίσεων, πλευριτικού υγρού 

και οδοντικών αποστημάτων και υποστήριξε ότι αναπτύσσε-

ται μόνο υπό αναερόβιες συνθήκες.2 Αρκετά χρόνια αργό-

τερα, το 1971, και αφού είχε πλέον προσδιοριστεί η δυνητι-

κά αναερόβια φύση του μικροοργανισμού αυτού, οι Jackson 

και Goodman πρότειναν να του δοθεί η ονομασία Eikenella 

corrodens και να ταξινομηθεί στην οικογένεια Brucellaceae.3 

Ωστόσο, κάποια χρόνια αργότερα, μοριακές τεχνικές έδει-

ξαν ότι η E. corrodens έχει γενετική συγγένεια με το είδος 

Neisseria και πλέον συμπεριλαμβάνεται στην οικογένεια 

Neisseriaceae, στην τάξη Neisseriales, στην ομοταξία των 

β-πρωτεοβακτηρίων.4

Η E. corrodens είναι δυνατό να προκαλέσει σοβαρές λοι-

μώξεις στον άνθρωπο. Στους ενήλικες έχει ενοχοποιηθεί για 

λοιμώξεις κεφαλής και τραχήλου (οδοντικές και περιοδοντι-

κές λοιμώξεις, παραρινοκολπίτιδα, μέση ωτίτιδα, εγκεφαλικά 

αποστήματα, λοιμώξεις τραυμάτων), πνευμονικές λοιμώξεις 

(πνευμονία, πλευρίτιδα, πνευμονικά αποστήματα), ενδοκοι-

λιακές λοιμώξεις, λοιμώξεις μετά από ανθρώπινα δαγκώμα-

τα, ενδοκαρδίτιδα, οστεομυελίτιδα, αρθρίτιδα, ακόμα και ου-

ρολοιμώξεις.1,5-9 Οι παιδιατρικές λοιμώξεις από E. corrodens 

είναι πολύ σπανιότερες σε σχέση με αυτές των ενηλίκων και 

με πολύ λιγότερες βιβλιογραφικές αναφορές. Παρακάτω πα-

ρουσιάζονται δύο κλινικά περιστατικά οξείας σκωληκοειδίτι-

δας από E. corrodens σε παιδιατρικούς ασθενείς.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Ο πρώτος ασθενής, αγόρι ηλικίας 4 ετών, είχε ελεύθερο ατο-

μικό ιστορικό. Εισήχθη στο νοσοκομείο μας με κλινική ει-

κόνα οξείας σκωληκοειδίτιδας. Από τον εργαστηριακό έλεγ-

χο που διενεργήθηκε κατά την εισαγωγή του διαπιστώθηκε 

λευκοκυττάρωση (λευκά αιμοσφαίρια 16.680/mm3 με 84,2% 

ουδετερόφιλα, τα οποία παρουσίαζαν αυξημένη κοκκίωση, 

8,8% λεμφοκύτταρα και 7% μονοκύτταρα). Από τις λοιπές 

εξετάσεις: αιμοσφαιρίνη 13,9 g/dL, αιματοκρίτης 42,6%, αι-

μοπετάλια 382.000/mm3, Na 132 meq/l, K 3,6 meq/l, σάκχα-

ρο 112 mg/dl, ουρία 17 mg/dl, κρεατινίνη 0,4 mg/dl, SGOT 

21 U/l, SGPT 13 U/l και γ-GT 12 U/l. Ο ασθενής υποβλήθη-

κε σε επείγουσα σκωληκοειδεκτομή. Στο χειρουργείο διαπι-

στώθηκε γαγγραινώδης σκωληκοειδίτιδα με ρήξη και διασπο-

ρά πύου στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Στο εργαστήριο εστά-

λη δείγμα από την πυώδη περιτοναϊκή συλλογή για καλλιέρ-

γεια και ο ασθενής ετέθη σε κεφουροξίμη 20mg/kg tid και με-

τρονιδαζόλη 7,5mg/kg tid . Από την καλλιέργεια αναπτύχθη-

κε Pseudomonas aeruginosa μετά από 24ωρη επώαση και E. 

corrodens μετά από 48ωρη επώαση. Η αντιμικροβιακή αγωγή 

τροποποιήθηκε σε κεφταζιδίμη 25mg/kg tid . Η κλινική πο-

rodens is a normal inhabitant of the human oral cavity, 
upper respiratory and gastrointestinal tracts, empirical 
therapy used to manage most oropharyngeal flora may 
be ineffective against E. corrodens.

KEYWORDS

Eikenella corrodens / acute appendicitis / infections 

σμό με την έντονη οσμή χλωρίνης κατεύθυνε την εργα-
στηριακή διάγνωση. Η ταυτοποίηση πραγματοποιήθη-
κε με το αυτοματοποιημένο σύστημα Vitek 2 Compact 
με τη χρήση της κάρτας VITEK-NH (bioMérieux, Marcy l’ 
Etoile, France). Δε διενεργήθηκε έλεγχος ευαισθησίας 
σε αντιβιοτικά και συστήθηκε εμπειρική αντιμικροβια-
κή αγωγή με κεφαλοσπορίνες .

Ανάλογα με την εντόπιση της λοίμωξης, η θεραπεία 
εκλογής είναι συνδυασμός χειρουργικής αντιμετώπισης 
και ορθής αντιμικροβιακής αγωγής.

ΛΕΞΕΙΣ–ΚΛΕΙΔΙΑ

Eikenella corrodens / οξεία σκωληκοειδίτιδα / λοιμώξεις

ΟΞΕΙΑ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΙΤΙΔΑ ΑΠΟ Eikenella Corrodens
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ρεία ήταν καλή και ο ασθενής εξήλθε μετά από 9ήμερη νοση-

λεία, σε άριστη κλινική κατάσταση.

Ο δεύτερος ασθενής, αγόρι ηλικίας 12 ετών, με ιστορικό 

θυρεοειδίτιδας Hashimoto εισήχθη στο νοσοκομείο με δεκα-

τική πυρετική κίνηση και διάχυτο κοιλιακό άλγος. Ο ασθενής 

είχε όψη πάσχοντος και παρουσίαζε περιτοναϊκό ερεθισμό 

(αναπηδώσα ευαισθησία) κατά την ψηλάφηση της κοιλιακής 

χώρας. Τα εργαστηριακά ευρήματα κατά την εισαγωγή του 

ήταν: αιμοσφαιρίνη 11,8 g/dL, αιματοκρίτης 35,6%, λευκά αι-

μοσφαίρια 19,100/mm3 (90,4% ουδετερόφιλα, 2,3% λεμφο-

κύτταρα, 7,3% μονοκύτταρα), αιμοπετάλια 338,000/mm3, Na 

133 meq/l, K 3,6 meq/l, σάκχαρο 150 mg/dl, ουρία 21 mg/

dl και κρεατινίνη 0.6 mg/dl. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε επεί-

γουσα σκωληκοειδεκτομή κατά τη διάρκεια της οποίας συνέ-

βη ρήξη της σκωληκοειδούς απόφυσης. Από την καλλιέργεια 

του εμπυήματος της σκωληκοειδούς απόφυσης απομονώθηκε 

αποκλειστικά E. corrodens, ενώ ο ασθενής ετέθη σε κεφοξιτί-

νη 40mg/kg tid και αμικασίνη 7,5mg/kg bid  και εξήλθε μετά 

από 5ήμερη νοσηλεία σε καλή κατάσταση. 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Για την καλλιέργεια των δύο δειγμάτων χρησιμοποιήθηκαν 

τρυβλία αιματούχου, MacConkey και Sabouraud άγαρ και 

εμπλουτιστικός ζωμός cooked meat, που επωάστηκαν υπό 

αερόβιες συνθήκες, σοκολατόχρωμο άγαρ που επωάστηκε σε 

ατμόσφαιρα 5–10% CO
2
 και Columbia άγαρ που επωάστηκε 

υπό αναερόβιες συνθήκες.
 
Η E. corrodens αναπτύχθηκε στο 

σοκολατόχρωμο άγαρ μετά από 48ωρη επώαση σε συνθήκες 

5–10% CO
2
. Η χαρακτηριστική διάβρωση στο άγαρ σε συν-

δυασμό με την έντονη οσμή χλωρίνης κατεύθυνε την εργα-

στηριακή διάγνωση. Οι προκαταρκτικές βιοχημικές εξετάσεις 

έδωσαν και για τα δύο στελέχη θετική τη δοκιμασία παραγω-

γής οξειδάσης, αρνητικές τις δοκιμασίες παραγωγής καταλά-

σης και ινδόλης και αρνητική την αντίδραση διάσπασης της 

ουρίας. Η ταυτοποίηση πραγματοποιήθηκε με το αυτοματο-

ποιημένο σύστημα Vitek 2 Compact με τη χρήση της κάρτας 

VITEK-NH (bioMerieux, Marcy l’ Etoile, France). Δε διενεργή-

θηκε έλεγχος ευαισθησίας σε αντιβιοτικά.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η E. corrodens αποτελεί δυνητικό παθογόνο σε παιδιά και 

εφήβους. Επειδή συναντάται συνήθως στον στοματοφάρυγ-

γα ως μέλος της φυσιολογικής του χλωρίδας, οι περισσότε-

ρες παιδιατρικές λοιμώξεις από E. corrodens εστιάζονται στην 

περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου (πυώδης θυρεοειδί-

τιδα, αποστήματα θυρεοειδούς, περιαμυγδαλικά αποστήμα-

τα, μέση ωτίτιδα, μαστοειδίτιδα, οστεομυελίτιδα, λοιμώξεις 

τραυμάτων κεφαλής).7-13 Λοιμώξεις έχουν επίσης εντοπιστεί 

στα άκρα (αποστήματα, αρθρίτιδα), στο κεντρικό νευρικό σύ-

στημα (εγκεφαλικά αποστήματα), στους πνεύμονες (πνευμο-

νία, πλευριτική συλλογή), στο ουρογεννητικό σύστημα (νε-

φρικά και περινεφρικά αποστήματα), στο αίμα και στο γα-

στρεντερικό σύστημα (περιτοναϊκά αποστήματα, αποστήμα-

τα χοληδόχου κύστεως, λοίμωξη κολοστομίας)10-11. Επίσης, η 

E. corrodens φαίνεται να σχετίζεται στενά με λοιμώξεις τραυ-

μάτων που προκαλούνται από ανθρώπινα δαγκώματα, αφού 

απομονώνεται σε ποσοστό 15–30% των δειγμάτων από αυτά, 

ενώ παράλληλα, στις περιπτώσεις τέτοιων τραυμάτων, μπορεί 

να δράσει συνεργικά με τους πρασινίζοντες στρεπτόκοκκους 

και να αποτελέσει συχνή αιτία οστεομυελίτιδας.14

Σύμφωνα με τους Paul και Patel, το 9,3% των παιδια-

τρικών λοιμώξεων από E. corrodens αφορούν το γαστρεντερι-

κό σύστημα.10 Υπάρχουν λίγες αναφορές οξείας σκωληκοει-

δίτιδας με αιτιολογικό παράγοντα την E. corrodens (απόστημα 

σκωληκοειδούς απόφυσης, περιτονίτιδες λόγω ρήξης σκωλη-

κοειδούς απόφυσης).12-13

Ενώ αρχικά η E. corrodens θεωρήθηκε ευκαιριακά παθογό-

νος μικροοργανισμός σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, αρ-

γότερα ενοχοποιήθηκε για αρκετές λοιμώξεις σε ανοσοεπαρ-

κή άτομα.7 Στα δύο τρίτα περίπου των παιδιατρικών λοιμώ-

ξεων από E. corrodens, υπάρχει συλλοίμωξη με άλλους μικρο-

οργανισμούς.10 Η E. corrodens συνήθως εμφανίζεται σε μικτές 

λοιμώξεις με αερόβια και αναερόβια μικρόβια, κυρίως μέλη 

της φυσιολογικής χλωρίδας του στοματοφάρυγγα. Λιγότερες 

αλλά υπολογίσιμες είναι οι περιπτώσεις αποκλειστικής ανά-

πτυξης E. corrodens. Σχετικά με τα δικά μας περιστατικά, στην 

πρώτη περίπτωση απομονώθηκε E. corrodens και P. aeruginosa 

από την καλλιέργεια της πυώδους συλλογής, ενώ στη δεύτερη 

περίπτωση απομονώθηκε αποκλειστικά E. corrodens. 

Η απομόνωση του μικροοργανισμού ενδέχεται να πα-

ρουσιάσει δυσκολίες, διότι αναπτύσσεται αργά, μετά από 

48ωρη επώαση σε ατμόσφαιρα που περιέχει 5–10% CO
2
. Η E. 

corrodens αναπτύσσεται στο αιματούχο ή στο σοκολατόχρωμο 

άγαρ, αλλά όχι στο άγαρ MacConkey. Είναι εύκολο κανείς να 

παραβλέψει τις μικρές της αποικίες, ιδιαίτερα σε συλλοίμωξη 

με άλλους μικροοργανισμούς, των οποίων η ανάπτυξη μπορεί 

να υπερκαλύψει αυτήν της E. corrodens.10

Η E. corrodens είναι συνήθως ευαίσθητη στα περισσότερα 
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ΟΞΕΙΑ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΙΤΙΔΑ ΑΠΟ Eikenella Corrodens

β-λακταμικά αντιβιοτικά: πενικιλλίνη G, αμοξυκιλλίνη, αμπι-

κιλλίνη, πρώτης γενιάς κεφαλοσπορίνες (με εξαίρεση την 

κεφαλεξίνη, στην οποία παρουσιάζει αντοχή), δεύτερης γε-

νιάς κεφαλοσπορίνες (κεφοξιτίνη, κεφουροξίμη), κεφαλο-

σπορίνες τρίτης (κεφτριαξόνη, κεφταζιδίμη) και τέταρτης (κε-

φεπίμη) γενιάς, καθώς και καρβαπενέμες.10,15,16 Η παραγω-

γή β-λακταμάσης από την E. corrodens είναι σπάνια. Το ένζυ-

μο αυτό έχει μικρή δράση έναντι των κεφαλοσπορινών και 

αναστέλλεται ισχυρά από το κλαβουλανικό οξύ και τη σουλ-

μπακτάμη.14 Τα περισσότερα στελέχη E. corrodens είναι επί-

σης ευαίσθητα σε κολιστίνη, τετρακυκλίνες, τριμεθοπρί-

μη-σουλφαμεθοξαζόλη, και φθοριοκινολόνες. Κάποια στελέ-

χη είναι ευαίσθητα στις αμινογλυκοσίδες. Η E. corrodens πα-

ρουσιάζει αντοχή σε κλινδαμυκίνη, ερυθρομυκίνη, και μετρο-

νιδαζόλη.1,9,10,16 

 Συμπερασματικά, η E. corrodens αποτελεί δυνητικό πα-

θογόνο σε παιδιά και εφήβους. Παρατηρείται συχνά συλλοί-

μωξη με άλλους μικροοργανισμούς. Ανάλογα με την εντόπι-

ση της λοίμωξης, ο συνδυασμός χειρουργικής αντιμετώπισης 

και η επιλογή ορθής αντιμικροβιακής αγωγής , η οποία περι-

λαμβάνει κεφαλοσπορίνη 2ης ή 3ης γενιάς είναι καίρια για 

τη θετική έκβαση των λοιμώξεων από E. corrodens. Αντιβιο-

τικά δραστικά στη χλωρίδα του ρινοφάρυγγα και του γαστρε-

ντερικού σωλήνα, όπως η κλινδαμυκίνη και η μετρονιδαζό-

λη είναι αναποτελεσματικά στη θεραπευτική προσέγγιση λοι-

μώξεων από E. corrodens. Για αποφυγή καθυστερημένης διά-

γνωσης, ο κλινικός γιατρός οφείλει να είναι ευαισθητοποιη-

μένος ως προς τις σοβαρές και δυνητικά θανατηφόρες παιδι-

ατρικές λοιμώξεις που προκαλούνται από το συγκεκριμένο μι-

κροοργανισμό.
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SUMMARY

More than 65% of all human microbial infectious pro-
cesses are related to biofilms. Biofilms appear to play 
a significant role in chronic and recurrent diseases of 
the head and neck. They comprise self-assembling mul-
ticellular communities of complex three dimensional 
structure, consisting of: a. the surface of attachment 
(inert or living), b. bacterial cells and c. biopolymer 
matrix (extracellular polymeric substances—EPSs). 
It is believed that 99% of all bacterial cells exist in 
biofilms and only 1% lives as individual bacteria in a 
free-floating, planktonic state at any given time. Bio-
films offer distinct advantages to bacterial cells, such as 
increased antimicrobial resistance and protection from 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Από τις βακτηριακές λοιμώξεις του ανθρώπου, 65% πε-
ρίπου συσχετίζονται με τον παθογενετικό μηχανισμό 
των βιομεμβρανών, οι οποίες φαίνεται να διαδραματί-
ζουν πρωταρχικό ρόλο στις χρόνιες και υποτροπιάζου-
σες λοιμώξεις του ωτός, ρινός και φάρυγγα. Οι βιομεμ-
βράνες συνιστούν αυτόνομες πολυκυτταρικές κοινότη-
τες τρισδιάστατης δομής. Αποτελούνται από την επιφά-
νεια προσκόλλησης, τα βακτηριακά κύτταρα και την μή-
τρα του εξωκυττάριου πολυμερούς ή γλυκοκάλυκα. Σε 
μία δεδομένη χρονική στιγμή, το 99% των  βακτηρια-
κών κυττάρων σχηματιζουν αθροίσματα εντός των βι-
ομεμβρανών (προσκολλημένη μορφή), ενώ παραμένει 
1% σε ελεύθερη, πλαγκτονική μορφή. Στην προσκολ-
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host defenses. This article is written to review a. the 
formation of biofilms b. current concepts of the mecha-
nisms of antibiotic resistance in biofilms c. the impli-
cation of biofilms in several chronic otolaryngologic 
infectious processes and finally d. the clinical manage-
ment and potential treatment. Biofilm infections are 
difficult to eradicate with conventional antimicrobial 
agents. In the meanwhile, mechanical disruption re-
mains the mainstay of clinical management. Finally, 
significant progress has been achieved in the field of 
molecular microbiology with the discovery of novel 
small molecules, often microbial derived that destabi-
lize the integrity targeting defined pathogens or inhibit 
the formation of biofilms through coating inert sub-
strates. In this view, novel therapeutic and prophylac-
tic targets are provided in order to develop promising 
treatment strategies for oral biofilms in the hospital-
ized and community patients. Eventually, an approach 
of combined treatments might eventually improve the 
outcome of disease and eradicate the threat posed by 
pathogenic biofilms to human health.

KEYWORDS
Biofilms / quorum sensing / biofilm resistant phenotype / 
chronic otitis media / rhinosinusitis / management

λημένη μορφή τα βακτηριακά κύτταρα εμφανίζουν ση-
μαντικά πλεονεκτήματα, όπως η αυξημένη αντοχή στα 
αντιβιοτικά και η αντίσταση έναντι των αμυντικών μη-
χανισμών του ξενιστή. Περιγράφεται η συσχέτιση των 
βιομεμβρανών με τις χρόνιες λοιμώξεις του ανωτέρου 
αναπνευστικού συστήματος, ο παθογενετικός μηχανι-
σμός, τα διάφορα θεραπευτικά σχήματα και η στρατη-
γική αντιμετώπισης αυτών των νοσημάτων. Τα κλασ-
σικά αντιμικροβιακά φάρμακα θεωρούνται μη αποτε-
λεσματικά, ενώ η μηχανική διάσπαση της αρχιτεκτονι-
κής της βιομεμβράνης παραμένει η εστία για τη ριζι-
κή αντιμετώπιση. Τελευταία χρησιμοποιούνται μικρού 
μεγέθους μόρια βακτηριακής προέλευσης που αποστα-
θεροποιούν την ακεραιότητα της βιομεμβράνης ή ανα-
στέλλουν το σχηματισμό της και έτσι δημιουργούν νέ-
ους ορίζοντες για θεραπευτικούς στόχους. Υποστηρίζε-
ται ότι, μία συνδυαστική θεραπευτική προσέγγιση ενδέ-
χεται να αποτελεί το κλειδί στην αντιμετώπιση των νο-
σημάτων αυτών με την εξάλειψη της απειλής των βιο-
μεμβρανών έναντι της ανθρώπινης υγείας.

ΛEΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ

βιομεμβράνες / κυτταροκυτταρική επικοινωνία / αλλαγή φαι-
νοτύπου / χρόνια μέση ωτίτιδα / παραρρινοκολπίτιδα / θε-
ραπεία

ΒΙΟΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΩΤΟΣ, ΡΙΝΟΣ, 
ΦΑΡΥΓΓΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρόσφατα ορισμένες από τις χρόνιες και υποτροπιάζουσες 

λοιμώξεις ωτός, ρινός και φάρυγγα που στην κλινική πρά-

ξη δεν ανταποκρίνονται στην αντιμικροβιακή θεραπεία, απο-

τελούν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος πολλών ερευνητών. 

Ιδιαίτερα, στη χρόνια μορφή αυτών των κλινικών νοσημά-

των (χρόνια παραρρινοκολπίτιδα, χρόνια μέση ωτίτιδα, μέση 

εκκριτική ωτίτιδα), καθίσταται δύσκολη τόσο η διαγνωστι-

κή προσέγγιση όσο και το αναμενόμενο επιτυχές θεραπευτι-

κό αποτέλεσμα. Επιπλέον, αυτή η αποτυχία της χορηγούμε-

νης αντιμικροβιακής αγωγής για μεγάλη χρονική περίοδο και 

η αδυναμία της να εκριζώσει τη λοίμωξη βαθμιαία επιφέρει 

αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής του ασθενούς. 

Αν και η υπερβολική χρήση των αντιβιοτικών στην καθημε-

ρινή ιατρική πρακτική με άμεση συνέπεια την ανάπτυξη αντο-

χής έναντι των λοιμογόνων βακτηριακών παραγόντων αναμ-

φίβολα φέρει σημαντικό μέρος αυτής της ευθύνης, εν τούτοις 

η θεώρηση των βιομεμβρανών ως επιπρόσθετου υπεύθυνου 

αιτιολογικού παράγοντα, αποτελεί το επίκεντρο πολυάριθμων 

ερευνητικών μελετών τα τελευταία χρόνια.1 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

Ο σχηματισμός των βακτηρίων σε αυτόνομες πολυκυτταρι-

κές κοινότητες, τις βιομεμβράνες, αποτελεί παλαιά στρατηγι-

κή επιβίωσης των προκαρυωτικών μορφών.2,3 Τα τελευταία 

χρόνια πληθώρα ερευνητών έχουν επικεντρωθεί στη μελέτη 

της δομής των βιομεμβρανών και στο ρόλο που παιζουν στις 

χρόνιες λοιμώξεις και στις λοιμώξεις από τη χρήση προσθετι-

κών υλικών και εμφυτευμάτων (προσθετικές βαλβίδες, ενδο-

φλέβιοι καθετήρες, ουροκαθετήρες, τεχνητές αρθρώσεις, φα-

κοί επαφής), με άμεση επίπτωση στην ανάπτυξη αντοχής των 

βακτηρίων έναντι των υπό χρήση αντιμικροβιακών ουσιών.4
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Οι βιομεμβράνες δεν αποτελούν απλά και τυχαία συσσωματώ-

ματα μικροβιακών κυττάρων, αλλά έχουν πολύπλοκη και τρισ-

διάστατη δομή. Περιβάλλονται από ένα στρώμα εξωκυττάρι-

ων πολυμερών ουσιών (extracellular polymeric substances, 

EPSs) ή γλυκοκάλυκα που παράγουν τα ίδια τα βακτήρια, 

πλούσιων σε πολυσακχαρίτες, νουκλεϊκά οξέα και πρωτεΐνες 

και προσκολλώνται μη αναστρέψιμα σε μία έμβια ή μη επιφά-

νεια, αρκεί να είναι αρκετά υγρή.4,5

Το 99% των βακτηρίων σχηματίζουν αθροίσματα ως βι-

ομεμβράνες προσκολλημένα (sessile) επάνω στις επιφάνειες, 

με παράδειγμα την οδοντική πλάκα, ενώ σε μικρό ποσοστό 

(1% μόνο), υπάρχουν ως ελεύθερα, αιωρούμενα μη προσκολ-

λημένα μικροβιακά κύτταρα σε μία δεδομένη στιγμή, τις πλα-

γκτονικές μορφές (planktonic).6

ΔΟΜΗ ΒΙΟΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

Η δομή της βιομεμβράνης απαρτίζεται από τρία κύρια συστα-

τικά, η παρουσία των οποίων είναι αναγκαία και προαπαιτεί-

ται για το σχηματισμό της:7,8

α) η επιφάνεια προσκόλλησης, έμβια ή αδρανές βιοϊατρικό 

υλικό

β) τα είδη βακτηρίων που συμβιώνουν στην περιοχή του ξε-

νιστή που αναπτύσσεται η βιομεμβράνη και

γ) η μήτρα του εξωκυττάριου πολυμερούς (EPS) για τη διε-

νέργεια των συνολικών σταδίων της δομής της.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΩΝ ΒΙΟΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΕΙΝΑΙ:

α) Οι ειδικές φυσικοχημικές ιδιότητες της επιφάνειας προ-

σκόλλησης-υποστρώματος (surface conditioning): Η μορ-

φολογία της επιφάνειας παίζει σημαντικό ρόλο στην προ-

σκόλληση των μικροοργανισμών. Αναφέρεται ότι τα υδρό-

φοβα υλικά με τραχεία επιφάνεια συμβάλλουν στην ανά-

πτυξη της βιομεμβράνης7,8.

β) Τα χαρακτηριστικά της κυτταρικής επιφάνειας των βακτη-

ρίων: Η παρουσία βλεφαρίδων, ινιδίων, η υδροφοβικό-

τητα, οι εξωκυττάριοι πολυσακχαρίτες και άλλα δομικά 

στοιχεία παίζουν σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της 

διαδικασίας δημιουργίας της βιομεμβράνης2,7,8.

γ) Σχηματισμός ρυθμιστικής στιβάδας (conditioning layer): 

H πρώτη προσέγγιση της επιφανείας δεν πραγματοποι-

είται από τα ίδια τα βακτηριακά κύτταρα, αλλά από ένα 

στρώμα οργανικών μορίων, το οποίο αφενός εξουδετε-

ρώνει την ελεύθερη ενέργεια και το φορτίο της κυτταρι-

κής επιφάνειας που παρεμποδίζει την προσκόλληση του 

βακτηριακού κυττάρου, αφετέρου αποτελεί πηγή θρεπτι-

κών ουσιών για τα προσκολληθέντα βακτήρια. Η βιοχη-

μική σύνθεση αυτού του ρυθμιστικού στρώματος ποικίλ-

λει ανάλογα με τις διαφορετικές επιφάνειες προσκόλλησης 

του ξενιστή-ανθρώπου7.

ΣΤΑΔΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

Η δημιουργία της βιομεμβράνης αποτελεί μία αέναο και δυ-

ναμική διεργασία που απαρτίζεται από πολλαπλά βήμα-

τα.1,2,4,6,9,10,11

1η φάση: Στάδιο μη ειδικής και αναστρέψιμης προσκόλ-

λησης. Ο σχηματισμός της βιομεμβράνης αρχίζει με την μη ει-

δική και αναστρέψιμη προσκόλληση του βακτηρίου σε επιφά-

νεια-υπόστρωμα που βρίσκεται σε ευνοϊκό υδάτινο περιβάλ-

λον, όπου ισχύουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Η διαδικα-

σία ενεργοποιείται, είτε τυχαία μέσω της ροής του υπάρχο-

ντος υγρού μέσου, είτε μέσω επίδρασης χημειοτακτικών πα-

ραγόντων προς τα κινητά βακτήρια και τη δημιουργία ηλε-

κτροστατικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ του υποστρώματος 

και του βακτηρίου. Στο στάδιο αυτό η προσκόλληση είναι 

αντιστρεπτή, διότι οφείλεται κυρίως στην ύπαρξη ηλεκτρο-

στατικών δυνάμεων και όχι χημικών δεσμών. 

Μετά την αρχική προσκόλληση των βακτηρίων του ίδιου 

είδους ή διαφορετικών ειδών πυροδοτείται ένας καταρράκτης 

αλλαγών. Ενεργοποιείται μια σειρά γονιδίων που συνδέονται 

με την παραγωγή λοιμογόνων παραγόντων, πλασμιδίων και 

ενζύμων καθώς και τροποποιούνται οι μεταβολικές δραστηρι-

ότητες των μικροοργανισμών με τελικό αποτέλεσμα την «αλ-

λαγή φαινοτύπου». Η διεργασία αλλαγής φαινοτύπου καθοδη-

γείται από το φαινόμενο της κυτταρο-κυτταρικής επικοινω-

νίας μεταξύ των βακτηρίων (quorum sensing). Σύμφωνα με 

το φαινόμενο αυτό, κάθε βακτηριακό κύτταρο το οποίο προ-

σκολλάται αρχικά στην επιφάνεια, παράγει μικρού μοριακού 

βάρους ειδικά διαμεσολαβητικά μόρια-αγγελιοφόρους με τα 

οποία «δηλώνει την παρουσία του στο χώρο» και αναπτύσσει 

ενδοεπικοινωνία με τα γειτονικά βακτηριακά κύτταρα. Έτσι, 

καθώς νέα βακτηριακά κύτταρα συνεχίζουν να προσεγγίζουν 

την επιφάνεια η τοπική συγκέντρωση του χημικού «σήματος» 

αυτού αυξάνεται και η συγκέντρωση των ειδικών αυτών δια-

μεσολαβητικών μορίων αυξάνεται ευθέως ανάλογα με την πυ-

κνότητα του βακτηριακού πληθυσμού μέχρι μία οριακή τιμή 

(critical concentration)2,8.
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2η φάση: Στάδιο ειδικής και οριστικής προσκόλλησης. 

Η προσκόλληση στη συνέχεια σταθεροποιείται και καθίστα-

ται ειδική και μη αναστρέψιμη. Το φαινόμενο αυτό πραγματο-

ποιείται μέσω ειδικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ, αφενός των 

προσκολλητινών και ειδικών λεκτινών των βακτηρίων και 

αφετέρου των ειδικών σημείων-ligands της επιφάνειας προ-

σκόλλησης, όπως είναι το ινωδογόνο, η ινωδονεκτίνη, το συ-

μπλήρωμα, οι γλυκοζαμινογλυκάνες, το κολλαγόνο και άλλα 

δομικά στοιχεία7.

3η φάση: Στάδιο ανάπτυξης και δημιουργίας της κοινό-

τητας των μικροαποικιών. Τα πρωταρχικά βακτηριακά κύττα-

ρα της βιομεμβράνης πολλαπλασιάζονται με κυτταρική διαί-

ρεση και σχηματίζουν μικροαποικίες σχήματος μανιταριού ή 

πυραμίδας2. (Εικόνα 1)

4η φάση: Σχηματισμός του εξωκυττάριου πολυμερούς 

στρώματος (EPS) ή γλυκοκάλυκα. Η χημική σύνθεση του εξω-

κυττάριου πολυμερούς είναι αρκετά περίπλοκη και περιλαμ-

βάνει πολυσακχαρίτες, νουκλεϊκά οξέα και πρωτεΐνες. Οι πο-

λυσακχαρίτες διαφέρουν ως προς το φορτίο μεταξύ Gram-

θετικών (κυρίως θετικά φορτισμένα) και Gram-αρνητικών 

βακτηρίων (ουδέτερα ή αρνητικά φορτισμένα), ενώ η σύνθε-

ση και η δομή τους καθορίζουν την πρωτοταγή διαμόρφωση 

του εξωκυττάριου πολυμερούς στρώματος το οποίο συγκρατεί 

θρεπτικά στοιχεία από το περιβάλλον υγρό μέσο.1

5η φάση: Στάδιο ωρίμανσης της βιομεμβράνης. Τα βα-

κτηριακά κύτταρα συναθροίζονται και ωριμάζουν σε πολύ 

πυκνές και συμπαγείς δομές. Η μικροσκοπία συνεστίασης 

(confocal laser scanning microscopy), η οποία χρησιμοποι-

είται για τη μελέτη της μακροδομής των βιομεμβρανών, έχει 

δείξει ότι οι μικροαποικίες διαχωρίζονται με ανοικτούς δι-

αύλους, σήραγγες ύδατος. Διαμέσου αυτών των οδών αφε-

νός ρέει το υγρό μέσο το οποίο μεταφέρει θρεπτικές ουσίες 

και ένζυμα στα βακτηριακά κύτταρα, αφετέρου απομακρύνο-

νται τα άχρηστα προϊόντα του μεταβολισμού. Έτσι, οι δίαυ-

λοι αυτοί λειτουργούν ως ένα αρχέγονο κυκλοφορικό σύστη-

μα για τη διατήρηση της ομοιόστασης της βιομεμβράνης. Στη 

φάση όπου έχει ολοκληρωθεί η ωρίμανση της βιομεμβράνης, 

το 5–25% του όγκου της συνίσταται από βακτηριακά κύττα-

ρα, ενώ το υπόλοιπο 70–95% από το κέλυφος του εξωκυττά-

ριου πολυμερούς.1,7

Εικόνα 2
Α.
Σχηματική απεικόνιση δημιουργίας της βιομεμβράνης
1.	 Στάδιο προσκόλλησης,
2.	 Ανάπτυξη και ωρίμανση της βιομεμβράνης και
3.	 Απόσπαση βακτηριακών κυττάρων και διασπορά της λοίμωξης. 
(The Center for Biofilm Engineering, Montana State University, 
www.sterilex.com/biofilm/the_science.asp)
Β.
1.	 Φάση 1η: Αναστρέψιμη προσκόλληση
2.	 Φάση 2η: Μη αναστρέψιμη – οριστική προσκόλληση
3.	 Φάση 3η: πολλαπλασιασμός με κυτταρική διαίρεση των βακτη-

ρίων
4.	 Φάση 4η–5η: Σχηματισμός του εξωκυτταρίου πολυμερούς 

στρώματος-ωρίμανση των βακτηριακών κυττάρων σε συμπα-
γείς δομές

5.	 Στο οικοσύστημα των βιομεμβρανών εμπεριέχονται διαφορετι-
κά κλωνικά στελέχη του ίδιου βακτηρίου αλλά και διαφορετικά 
βακτηριακά είδη.

(Από: novasinuscenter.wordpress.com/)

Εικόνα 1
Σχηματική απεικόνιση της κοινότητας των μικροαποικιών δίκην 
μανιταριού ή πυραμίδας από Costerton και συν. (Έχει αναπαρα-
χθεί με την έγκριση της American Society for Microbiology).28
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Εντός της βιομεμβράνης επικρατεί μία καθορισμένη συγκέ-

ντρωση οξυγόνου με άμεση συνέπεια η υπερκείμενη επιφα-

νειακή ζώνη των βακτηριακών κυττάρων να μεταβολίζεται 

εντονότερα από τις βαθύτερες περιοχές7. Το άμεσο αποτέλε-

σμα είναι ότι τα βακτήρια προσαρμόζονται στη μειωμένη συ-

γκέντρωση του οξυγόνου, δεν πολλαπλασιάζονται και τελικά 

οδηγούνται σε βακτηριακό θάνατο.

6η φάση: Απόσπαση βακτηριακών κυττάρων και δια-

σπορά της λοίμωξης. Κάτω από την επίδραση των δυνάμε-

ων ροής του υγρού μέσου ή κατόπιν αποδόμησης της ουσίας 

του πολυμερούς (EPS), ένα μεμονωμένο βακτηριακό κύτταρο ή 

συσσωματώματα βακτηριακών κυττάρων διασκορπίζονται ως 

σηπτικά έμβολα από τις ανώτερες στοιβάδες του συμπλόκου 

της βιομεμβράνης στην αιματική κυκλοφορία ή και σε άλλα βι-

ολογικά υγρά μέσα (π.χ. ούρα). Τα αποσπώμενα αυτά έμβο-

λα προσπαθούν να προσεγγίσουν και να προσκολληθούν σε 

άλλη επιφάνεια-υπόστρωμα με τη δυνατότητα ανάπτυξης νέας 

τρισδιάστατης βιομεμβράνης ή να προκαλέσουν συστηματι-

κή λοίμωξη ανάλογα με την αντίδραση του ανοσοποιητικού 

συστήματος του ξενιστή, με τελικό αποτέλεσμα-στόχο τη δια-

σπορά της λοίμωξης.2,7 (Εικόνα 2)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ
ΤΩΝ ΒΙΟΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

Στην προσκολλημένη μορφή τα κύτταρα των βακτηρίων 

(sessile) εμφανίζουν σημαντικά πλεονεκτήματα συγκριτικά με 

τη μη προσκολλημένη-ελεύθερη, πλαγκτονική μορφή:2

α) Αυξημένη αντοχή στα αντιβιοτικά λόγω φαινοτυπικών με-

ταβολών των βακτηρίων εντός της βιομεμβράνης

β) Αυξημένη αντίσταση έναντι των αμυντικών μηχανισμών 

του ξενιστή.

γ) Αυξημένη προστασία έναντι εκείνων των παραγόντων 

του μικροπεριβάλλοντος που συνδέονται με τη βακτηρια-

κή προσέγγιση, όπως η θερμοκρασία και το pH, ενώ πα-

ρατηρείται μειωμένη έκθεση στο υπεριώδες φως.

δ) Αύξηση, τόσο της συγκέντρωσης των θρεπτικών ουσιών, 

όσο και της απέκκρισης των βλαπτικών προϊόντων και το-

ξικών μεταβολιτών στο οικοσύστημα της βιομεμβράνης.

ε) Αυξημένη ανταλλαγή γενετικού υλικού, η οποία πυροδο-

τείται κατά τη βακτηριακή σύζευξη12 και τέλος

στ) Επιτυχής ανάπτυξη του φαινομένου της κυτταρο-κυτ-

ταρικής επικοινωνίας (quorum sensing), με άμεσο απο-

τέλεσμα την καλλίτερη τρισδιάστατη δομή της βιομεμβρά-

νης. Είναι γνωστό ότι το γεγονός αυτό προσδίδει νέες ιδι-

ότητες στα βακτηριακά κύτταρα και τα καθιστά ιδιαίτερα 

λοιμογόνα, όταν η πυκνότητα του βακτηριακού πληθυ-

σμού αποκτήσει την κρίσιμη συγκέντρωση. Τότε ακριβώς 

ενεργοποιείται η έκφραση ορισμένων σημαντικών γονιδί-

ων των βακτηρίων.

ΤΥΠΟΙ ΒΙΟΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

Τα κύτταρα των βακτηρίων, τόσο στο οικοσύστημα του φυσι-

κού τους περιβάλλοντος, όσο και στις λοιμώξεις βρίσκονται 

προσκολλημένα σε κάποια βιολογική έμβια ή μη επιφάνεια. 

Έτσι, ανάλογα με τη φύση της επιφάνειας προσκόλλησης δι-

αχωρίζονται οι βιομεμβράνες σε δύο τύπους, οι οποίοι παρά 

το ότι συσχετίζονται στενά μεταξύ τους, εντούτοις παρουσιά-

ζουν σημαντικές διαφορές: 

α) στην έκφραση του υπάρχοντος γενετικού υλικού-γονιδίων

β) στη φύση του μικροπεριβάλλοντος (αύξηση του pH και με-

ταβολές στη συγκέντρωση του οξυγόνου)

γ) όταν η επιφάνεια προσκόλλησης είναι «έμβια» (mucosal 

biofilms), ο σχηματισμός της βιομεμβράνης ρυθμίζεται 

από την ικανότητα της ανοσολογικής απάντησης του ξε-

νιστή έναντι των διαφόρων σταδίων της φλεγμονώδους 

διεργασίας, ενώ στη σύνθεση του εξωκυττάριου πολυμε-

ρούς συμμετέχουν τόσο μακρομόρια πρωτεϊνών, όσο και 

κύτταρα του ξενιστή.2

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΒΙΟΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΕ
ΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Τα βακτήρια στην ελεύθερη, μη προσκολλημένη μορφή τους 

(planktonic), έχουν ενοχοποιηθεί για την πρόκληση οξείας 

λοίμωξης. Σε αντιδιαστολή, η χρόνια και υποτροπιάζουσα 

λοίμωξη που δεν ανταποκρίνεται στα χορηγούμενα αντιβιοτι-

κά, αναμφισβήτητα έχει πλέον συνδεθεί με την προσκολλημέ-

νη (sessile) μορφή των βακτηρίων (biofilm related).7,2

Μια σειρά από χρόνια νοσήματα συνδέονται με το σχη-

ματισμό των βιομεμβρανών, όπως είναι η χρόνια μέση ωτίτι-

δα, η χρόνια παραρρινοκολπίτιδα, η περιοδοντίτιδα, η οστε-

ομυελίτιδα, η ενδοκαρδίτιδα των φυσικών βαλβίδων, η χρό-

νια κυστίτιδα, η χρόνια βακτηριακή προστατίτιδα, η χρόνια 

πνευμονοπάθεια κατά την κυστική ίνωση, καθώς και λοιμώ-

ξεις που προκύπτουν από τη χρήση προσθετικών βιοϊατρι-

κών υλικών-συσκευών και εμφυτευμάτων. Αξίζει να σημει-

ωθεί ότι, οι σχετιζόμενες λοιμώξεις με τον παθογενετικό μη-



ΤΟΜΟΣ 56 / ΤΕΥΧΟΣ 2

80

ΒΙΟΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΩΤΟΣ, ΡΙΝΟΣ, 
ΦΑΡΥΓΓΑ

χανισμό των βιομεμβρανών συνιστούν στο σύνολό τους του-

λάχιστον το 65% όλων των βακτηριακών λοιμωδών παθήσε-

ων του ανθρώπου.6

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΒΙΟΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΕ 
ΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΩΤΟΣ, ΡΙΝΟΣ ΚΑΙ 
ΦΑΡΥΓΓΟΑΜΥΓΔΑΛΙΤΙΔΑΣ 

1. Βιομεμβράνες και μέση ωτίτιδα.

Η μέση ωτίτιδα είναι πολυπαραγοντική και παρουσιάζει τα 

ακόλουθα διαγνωστικά κριτήρια:13

α) Οξεία μέση ωτίτιδα (ο.μ.Ω.): Χαρακτηριστικά συμπτώ-

ματα της Ο.Μ.Ω. είναι η οξεία και απότομη έναρξη της νό-

σου με πυρετό, κεφαλαλγία, επίμονη ωταλγία, ρινίτιδα, 

εμέτους και ενίοτε διαρροϊκά επεισόδια, ενώ τα κλινικά 

σημεία είναι η παρουσία εκκρίματος στο μέσο ους, με ερυ-

θηματώδη, οιδηματώδη και περιορισμένης κινητικότητας 

τυμπανική μεμβράνη. Η επίμονη Ο.Μ.Ω. διαγιγνώσκεται 

από την παραμονή των κλινικών ευρημάτων στο μέσο ους 

κατά τη διάρκεια της αντιμικροβιακής αγωγής ή την υπο-

τροπή της νόσου μέσα σε ένα μήνα από το τέλος της θερα-

πείας. Αντίθετα η υποτροπιάζουσα Ο.Μ.Ω. χαρακτηρίζεται 

από τρία ή περισσότερα επεισόδια μέσα σε 6–18 μήνες.

β) Μέση εκκριτική ωτίτιδα (μ.ε.Ω.): Στη Μ.Ε.Ω. το υγρό 

υπάρχει μέσα στο μέσο ους, χωρίς να συνοδεύονται από 

τα ευρήματα που υποδηλώνουν οξεία φλεγμονή της τυ-

μπανικής μεμβράνης.

γ) Χρόνια μέση ωτίτιδα (Χ.μ.Ω.): Η Μ.Ε.Ω. μεταπίπτει σε 

χρονιότητα όταν το υγρό εξακολουθεί να παραμένει επίμονα 

πίσω από την ανέπαφη τυμπανική μεμβράνη, χωρίς τα συ-

νοδά κλινικά συμπτώματα και σημεία οξείας λοίμωξης. Στη 

χρόνια μέση πυώδη ωτίτιδα παρατηρείται επίμονη φλεγμο-

νή του μέσου ωτός, που ενδεχομένως επεκτείνεται στη μα-

στοειδή κοιλότητα, και συνοδεύεται από επίμονη και υπο-

τροπιάζουσα ενίοτε ωτόρροια κατόπιν διάτρησης της τυμπα-

νικής μεμβράνης. Παράγοντες που εμπλέκονται στην παθο-

γένεση της μέσης ωτίτιδας είναι η ηλικία, η γενετική προδι-

άθεση, η ανοσολογική απόκριση, η ανατομική δυσλειτουρ-

γία της ευσταχιανής σάλπιγγας του ξενιστή, αλλά και η επο-

χιακή κατανομή, η συμβίωση σε κλειστή κοινότητα (παιδι-

κοί σταθμοί, νηπιαγωγεία), καθώς και η προηγηθείσα ιο-

γενής ή βακτηριακή λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού 

συστήματος. Τα τελευταία όμως χρόνια στην παθοφυσιολο-

γία της μέσης ωτίτιδας εμπλέκονται και οι βιομεμβράνες13.

Οι Murphy και συν. διετύπωσαν την άποψη ότι οι βιομεμβρά-

νες συσχετίζονται ενδεχομένως και με την παθοφυσιολογία 

της οξείας μέσης ωτίτιδας δεδομένου ότι, τα βακτηριακά κύτ-

ταρα χρειάζονται μόνο τα κατάλληλα ερεθίσματα για λίγα λε-

πτά προκειμένου να ξεκινήσουν την όλη διαδικασία σχηματι-

σμού της βιομεμβράνης.12 

Παράλληλα οι βιομεμβράνες σχετίζονται και με την χρόνια 

μέση εκκριτική ωτίτιδα (Χ.Μ.Ε.Ω.). Δεδομένα στα οποία στηρί-

ζεται η ύπαρξη μιας τέτοιας σχέσης είναι τα ακόλουθα:

α) Η μέση ωτίτιδα συχνά αποτυγχάνει να αντιμετωπιστεί με 

αντιβιοτικά, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται υποτρο-

πές και η νόσος να μεταπίπτει σε χρονιότητα. Η επίμο-

νη ύπαρξη του ωτικού υγρού για  χρονικό διάστημα μη-

νών υποδηλώνει διεργασία φλεγμονώδους αιτιολογίας. Η 

παρουσία πληθώρας φλεγμονωδών παραγόντων (κυτοκι-

νών) στο ωτικό έκκριμα κατά τη Χ.Μ.Ω. θεωρείται βέβαιη, 

η κινητήριος δύναμη όμως η οποία πυροδοτεί τον καταρ-

ράκτη της φλεγμονώδους διεργασίας αποτελεί ο σχημα-

τισμός βιομεμβράνης από τα βακτήρια που διαβιώνουν 

μέσα στην κοιλότητα του μέσου ωτός 2 

β) Σε αντίθεση με την Ο.Μ.Ω. όπου στην πλειονότητά τους 

οι επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες ωτικών επιχρισμά-

των είναι θετικές, στα περιστατικά χρόνιας εκκριτικής 

ωτίτιδας περίπου στο 75% των περιπτώσεων δεν απο-

μονώνεται κανένας μικροοργανισμός.14 Η αδυναμία των 

συμβατικών καλλιεργητικών μεθόδων να αναδείξουν 

την παρουσία ζωντανού μικροβιακού φορτίου αποτε-

λεί αρκετά συχνό φαινόμενο στους παιδιατρικούς ασθε-

νείς και υποδηλώνει αφενός την απουσία ελεύθερων, αι-

ωρούμενων (planktonic) βακτηρίων, αφετέρου συνηγο-

ρεί υπέρ του φλεγμονώδους χαρακτήρα της νόσου.1 Από 

μελέτες περιστατικών εκκριτικής μέσης ωτίτιδας με στεί-

ρες καλλιέργειες βρέθηκε με την αντίδραση PCR θετικό 

DNA για ένα ή περισσότερα γνωστά ωτοπαθογόνα βα-

κτήρια (Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, 

Moraxella catarrhalis).15,16,17,18 Βέβαια το σημαντικό αυτό εύ-

ρημα δε χρησιμεύει ως απόδειξη ενεργού λοίμωξης από 

βακτήρια. Ωστόσο, σε στείρες καλλιέργειες του μέσου ωτι-

κού εκκρίματος διαπιστώθηκε η παρουσία βακτηριακού 

αγγελιοφόρου RNA (messenger RNA) σε ποσοστό 31% με 

την reverse transcription polymerase chain reaction (RT-

PCR)1 Το χαρακτηριστικό αυτό mRNA, το οποίο έχει μικρής 

διάρκειας ημίσεια ζωή, αποτελεί ισχυρή ένδειξη ενεργούς 

μεταβολικής δραστηριότητας των βακτηρίων εντός του 

ωτικού εκκρίμματος. Σε παιδιατρικό πληθυσμό και σε ζωι-
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κά μοντέλα με εκκριτική μέση ωτίτιδα όπου είχε προηγη-

θεί αντιμικροβιακή αγωγή, οι καλλιέργειες ήταν στείρες, 

εντούτοις τα αντίστοιχα κλινικά δείγματα με τη PCR βρέθη-

καν θετικά για βακτηριακό DNA και RNA.1 Το εύρημα αυτό 

υποδηλώνει de novo βακτηριακή πρωτεϊνοσύνθεση. Μπο-

ρεί η χορήγηση των αντιβιοτικών να καθιστά τις καλλιέρ-

γειες στείρες, αδυνατεί όμως να σκοτώσει τα βακτηριακά 

κύτταρα στα βαθύτερα στρώματα της υπάρχουσας βιομεμ-

βράνης, τα οποία παραμένουν ζωντανά και ενοχοποιού-

νται για τη χρονιότητα και υποτροπή της νόσου.17

Σε μία ερευνητική μελέτη παιδιών με Χ.Μ.Ε.Ω. με στείρες τις 

καλλιέργειες του ωτικού εκκρίμματος βρέθηκε στο εξεταζόμε-

νο βιολογικό υγρό θετική αντίδραση RΤ-PCR για ζώντα βακτή-

ρια (H. influenzae και M. catarrhalis), παράλληλα με το θετικό 

Limulus test για την ανίχνευση ενδοτοξίνης-ενός λιποολιγο-

σακχαριδίου της εξωτερικής μεμβράνης των Gram-αρνητικών 

βακτηρίων. Στις περιπτώσεις Χ.Μ.Ε.Ω. με θετικά αποτελέσματα 

ενδοτοξίνης ανιχνεύθηκε με τις μοριακές τεχνικές το μικρο-

βιακό φορτίο του H. influenzae (H.i.) και M. catarrhalis σε πο-

σοστό 81%, ενώ με τις καλλιέργειες απομονώθηκαν οι μικρο-

οργανισμοί μόνο σε ποσοστό 33%.19 Στα περιστατικά Χ.Μ.Ε.Ω. 

παρόμοια αποτελέσματα υψηλής συγκέντρωσης ενδοτοξίνης 

(76,4% και 80%) βρέθηκαν τόσο από τους Digman και συν.,19 

όσο και από άλλους ερευνητές, αντίστοιχα.20,21 Οι συγγραφείς 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ενώ η ενδοτοξίνη ευθύνεται 

για την επίμονη παραμονή του εκκρίματος στη μέση ωτίτι-

δα, τα ζωντανά μη καλλιεργήσιμα Gram-αρνητικά βακτήρια 

αποτελούν την πηγή της ενδοτοξίνης αυτής. Τα αποτελέσμα-

τα αυτών των ερευνητικών εργασιών υποστηρίζουν έντονα 

την υπόθεση ότι η Χ.Μ.Ε.Ω. συσχετίζεται με το σχηματισμό βι-

ομεμβρανών (biofilm related disease)19. Η θεώρηση του σχη-

ματισμού της βιομεμβράνης στην κοιλότητα του μέσου ωτός 

μπορεί να εξηγήσει την ύπαρξη κοινότητας ζωντανού βακτη-

ριακού πληθυσμού, αν και οι καλλιέργειες είναι στείρες. Αυτό 

εξηγείται από το γεγονός ότι οι προσκολλημένες μορφές των 

μικροβίων (sessile) στις παραδοσιακές καλλιεργητικές συνθή-

κες in vitro δεν αναπτύσσονται ή αναπτύσσονται σε πολύ πε-

ριορισμένο αριθμό αποικιών. Η προσκόλληση πάλι των βα-

κτηρίων στο βλεννογόνο του μέσου ωτός δίνει το έναυσμα 

για την έκφραση σειράς (cassette) γονιδίων που συμβάλλουν 

στο σχηματισμό της βιομεμβράνης.1,2 Ο φαινότυπος της βιο-

μεμβράνης (biofilm phenotype) παρέχει μειωμένη μεταβολι-

κή δραστηριότητα και αυξημένη αντοχή στα αντιβιοτικά. σε 

σύγκριση με τον πλαγκτονικό φαινότυπο. Έτσι, όταν τα βα-

κτήρια σχηματίζουν βιομεμβράνες λόγω του δυσμενούς μι-

κροπεριβάλλοντος (υποξία, οξέωση) δεν ακολουθείται ο γνω-

στός κανόνας της αρχιτεκτονικής των αποικιών με κίνδυνο να 

υποεκτιμηθεί το αποτέλεσμα των καλλιεργειών.2,7

Τα τελευταία χρόνια διαφορετικές ερευνητικές ομάδες 

έχουν επικεντρωθεί στη μελέτη της ικανότητας των συχνό-

τερων παθογόνων μικροοργανισμών που προκαλούν Χ.Μ.Ω. 

να σχηματίζουν βιομεμβράνες, αλλά και στην εξέταση της βιο-

χημικής σύνθεσης του στρώματος του πολυμερούς που δημι-

ουργείται από αυτούς καθώς και στις «ιδιαιτερότητες» της δο-

μής της βιομεμβράνης ανά είδος μικροοργανισμού.18

Έτσι, έχει αποδειχθεί ότι οι τρεις κυριότεροι υπεύθυνοι 

λοιμογόνοι παράγοντες μέσης ωτίτιδας, ο μη τυποποιήσιμος 

H. influenzae (H.i.), ο S. pneumoniae και η M. catarrhalis, πα-

ράγουν βιομεμβράνες τόσο in vitro όσο και in vivo. Αναφέρε-

ται όμως ότι τα S. aureus και P. aeruginosa αποτελούν επιπλέ-

ον παραδείγματα παθογόνων βακτηρίων ικανών να σχηματί-

ζουν βιομεμβράνες.17

Τα βακτηριακά κύτταρα τα οποία συμμετέχουν στο σχημα-

τισμό των βιομεμβρανών δεν είναι ομοιογενή. Οι ποικίλες δι-

ακυμάνσεις στο οξειδωτικό δυναμικό, οι παραλλαγές του pH, 

όσο και οι θρεπτικές ουσίες, προκαλούν τη δημιουργία ανο-

μοιόμορφων συνθηκών στο οικοσύστημα της βιομεμβράνης 

με άμεση επίπτωση την παραγωγή διαφορετικών μεταγραφι-

κών σημάτων και τη φαινοτυπική ανομοιογένεια των βακτη-

ριακών κυττάρων. Οι βιομεμβράνες συχνά εμπεριέχουν δια-

φορετικά κλωνικά στελέχη του ίδιου είδους, αλλά ακόμη και 

διαφορετικά βακτηριακά είδη. Όλοι οι κλώνοι όμως ενός συ-

γκεκριμένου βακτηριακού είδους δεν έχουν την ικανότητα να 

σχηματίζουν εξίσου «ώριμες, υγιείς» (robust) βιομεμβράνες.17 

Οι Ehrlich και συν, μελέτησαν σε πειραματόζωα (chin-

chilla host) που έπασχαν από μέση ωτίτιδα την ικανότητα 

σχηματισμού βιομεμβράνης από στελέχη Η.i. στο βλεννογό-

νο του μέσου ωτός.22 Από τα αποτελέσματα των πειραμάτων 

φάνηκε ότι σε 24 ώρες μετά την πρόκληση της ωτίτιδας σχη-

ματίστηκαν μικροαποικίες. Σε πέντε ημέρες ολοκληρώθηκε 

η διαδικασία ανάπτυξης της βιομεμβράνης (mature biofilm), 

ενώ τη δέκατη ημέρα η εικόνα της βιομεμβράνης είχε την 

ίδια δομή (maintenance phase). Αυτή η ικανότητα των στε-

λεχών Η.i. να σχηματίζουν βιομεμβράνες επιβεβαιώθηκε με 

την ηλεκτρονική μικροσκοπία σαρώσεως (scanning electron 

microscopy), ενώ στη συνέχεια με τη βοήθεια της μικροσκο-

πίας συνεστίασης αποδείχθηκε η παρουσία των ζώντων βα-

κτηρίων εντός της βιομεμβράνης. 

Υποστηρίζεται από ορισμένους ερευνητές ότι ο H. influen-

zae εκφράζει χαρακτηριστικούς επιτόπους όταν αναπτύσσεται 



ΤΟΜΟΣ 56 / ΤΕΥΧΟΣ 2

82

ΒΙΟΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΩΤΟΣ, ΡΙΝΟΣ, 
ΦΑΡΥΓΓΑ

εντός της βιομεμβράνης, οι οποίοι δεν εκφράζονται όταν το 

βακτήριο έχει πλαγκτονικό φαινότυπο και αντίστροφα.18 Πρό-

σφατα παρατηρήθηκε ότι βιομεμβράνες οι οποίες σχηματίζο-

νται από στελέχη μη τυποποιήσιμου H.i εμπεριέχουν, τόσο 

πρωτεΐνη πιλίνης τύπου ΙV, όσο και διπλής έλικας DNA. Η 

τελευταία μορφή σχηματίζει ένα πυκνό δίκτυο ελίκων παρέ-

χοντας δομική σταθερότητα στη βιομεμβράνη.17 Σε ένα πει-

ραματικό μοντέλο μέσης ωτίτιδας (chinchilla host) αποδεί-

χθηκε ότι η προσθήκη σιαλικού οξέος στο λιποπολυσακχαρί-

τη (LOS) του H. influenzae αποτελεί έναν κύριο λοιμογόνο πα-

ράγοντα, ο οποίος προωθεί το σχηματισμό και ωρίμανση της 

βιομεμβράνης.18,23  Οι Starner και συν. ανέφεραν τον in vivo 

σχηματισμό βιομεμβρανών στο κατώτερο αναπνευστικό σύ-

στημα του ανθρώπου από στελέχη μη τυποποιήσιμου H.i. Ο 

ίδιος ερευνητής διαπίστωσε ότι σε ασθενείς με κυστική ίνω-

ση κλινικά στελέχη H.influenzae σχημάτιζαν βιομεμβράνες και 

in vitro.24 Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σχηματισμός των βιομεμ-

βρανών πραγματοποιείται πρώιμα κατά την παθογένεση της 

κυστικής ίνωσης, πριν ακόμα την έναρξη των ιδιαιτέρων κλι-

νικών σημείων που υποδηλώνουν τη χαρακτηριστική πνευ-

μονοπάθεια.17,24 

Παρά το γεγονός ότι όλα τα παραπάνω δεδομένα υποστη-

ρίζουν ισχυρά την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ της Χ.Μ.Ω. και 

του σχηματισμού των βιομεμβρανών, δεν επαρκούν για να 

την αποδείξουν. Συγκεκριμένα, άμεση μαρτυρία της ύπαρξης 

βιομεμβρανών στο βλεννογόνο του μέσου ωτός αποτέλεσε η 

άμεση ανεύρεσή τους σε βιοψίες βλεννογόνου μέσου ωτός 

παιδιών με χρόνια και υποτροπιάζουσα μέση ωτίτιδα.25 Με το 

συνδυασμό της μικροσκοπίας συνεστίασης και φθορίζοντος 

in situ υβριδισμού αποδείχθηκε ότι τα τρία κύρια παθογόνα 

(H. influenzae, S. pneumoniae, M. catarrhalis) σχηματίζουν βι-

ομεμβράνες, συχνά μικτού μικροβιακού πληθυσμού. Χαρα-

κτηριστικά, ο S. pneumoniae σχηματίζει βιομεμβράνες in vivo, 

όπως αποδείχθηκε σε πειραματικές μελέτες με chinchilla που 

έπασχαν από μέση ωτίτιδα.26 Ο ρόλος των βιομεμβρανών στη 

μέση ωτίτιδα από S. pneumoniae πιθανόν εξηγεί σε ορισμένες 

περιπτώσεις τις επίμονες ή υποτροπιάζουσες μορφές της νό-

σου. (Εικόνα 3)

2. Βιομεμβράνες και χρόνια παραρρινοκολπίτιδα.
 

Την τελευταία πενταετία μελέτες διαφορετικών ερευνητών 

έχουν αποδείξει την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ της χρόνιας 

παραρρινοκολπίτιδας και του σχηματισμού των βιομεμβρα-

νών. Έτσι, τόσο σε ασθενείς όσο και σε  πειραματικό μοντέ-

λο κονίκλων με παραρρινοκολπίτιδα ανευρέθηκαν σαφείς εν-

δείξεις παρουσίας βιομεμβρανών στο βλεννογόνο των παραρ-

ρίνιων κόλπων.6,17

Κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης στους ηθμοει-

δείς κόλπους και στα ιγμόρεια πέντε ασθενών με χρόνια πα-

ραρρινοκολπίτιδα πάρθηκαν δείγματα διαφορετικών τομών 

ιστού και εξετάσθηκαν στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σαρώ-

σεως (scanning electron microscope). Οι ερευνητές διαπί-

στωσαν την ύπαρξη βιομεμβρανών στους ηθμοειδείς κόλπους 

όλων των εξετασθέντων ασθενών, οι οποίοι παρουσίαζαν 

ομοιότητα ως προς τη δομή με τις βιομεμβράνες που προκα-

λούνται από τα διάφορα είδη σταφυλόκοκκου, αλλά ακόμη και 

ορισμένες βιομεμβράνες αταυτοποίητου τύπου.6 Οι Ramadan 

και συν. παρατήρησαν ότι ενίοτε η αφυδάτωση είναι ένας πα-

ράγοντας που ελαττώνει το μέγεθος των βιομεμβρανών και 

αλλοιώνει την δομή τους, εν τούτοις εύκολα αναγνωρίζονται 

με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.6  Ωστόσο, ο ακριβής ρόλος 

των βιομεμβρανών στην παθογένεση της χρόνιας παραρρι-

νοκολπίτιδας πρέπει να διερευνηθεί, δεδομένου ότι υπάρ-

χουν αντικρουόμενα αποτελέσματα πειραμάτων από διάφο-

ρες ερευνητικές ομάδες. Έτσι, ορισμένοι ερευνητές διαπίστω-

σαν την παρουσία βιομεμβρανών στο βλεννογόνο των παραρ-

ρινίων κόλπων στα δείγματα χειρουργηθέντων ασθενών για 

χρόνια παραρρινοκολπίτιδα, ενώ η παρουσία τους δεν εξα-

Εικόνα 3
Βιομεμβράνες του βλεννογόνου μέσου ωτός από δείγμα ασθενούς 
δύο ετών που έπασχε από υποτροπιάζουσα μέση ωτίτιδα. Η καλλι-
έργεια του ωτικού εκκρίματος ήταν αρνητική για παθογόνα βακτή-
ρια, αλλά θετική με PCR για H.influenzae. JAMA . 2006 July  12; 
296(2):  202–211.
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κριβώθηκε σε κανένα από τα δείγματα υγιών μαρτύρων.27 

Σε αντίθεση άλλοι ερευνητές βρήκαν τόσο την παρουσία βι-

ομεμβρανών, 78% στο βλεννογόνο των παραρρινίων κόλ-

πων χειρουργηθέντων ασθενών με χρόνια παραρρινοκολπί-

τιδα, όσο και στο 40% των εξετασθέντων υγιών μαρτύρων.1,28 

Από μελέτες με τη χρήση της μεθόδου FISH (fluorescent in situ 

hybridization) φάνηκε ότι ο H.i. είναι ένα από τα σημαντικότε-

ρα παθογενετικά αίτια χρόνιας παραρρινοκολπίτιδας.17 Τέλος, 

οι Bendouah και συν. υποστήριξαν ότι υπάρχει συσχέτιση με-

ταξύ της ικανότητας των στελεχών S. aureus και P. aeruginosa 

να δημιουργούν βιομεμβράνες in vitro και της ανεπιτυχούς έκ-

βασης της νόσου μετά από ενδοσκοπική χειρουργική των πα-

ραρρινίων κόλπων. Το παραπάνω εύρημα αποτελεί μία ακό-

μη ένδειξη υπέρ του ρόλου των βιομεμβρανών στη χρόνια πα-

ραρρινοκολπίτιδα.29

3. Βιομεμβράνες και αδενοειδείς εκβλαστήσεις.

Στο βλεννογόνο των αδενοειδών εκβλαστήσεων που αφαι-

ρέθηκαν από παιδιά με χρόνια παραρρινοκολπίτιδα ανευρέ-

θηκαν κατά 94,9% βιομεμβράνες.17 Η εξέταση με τη μικρο-

σκοπία συνεστίασης των αδενοειδών εκβλαστήσεων ασθε-

νών με μέση ωτίτιδα φανέρωσε την παρουσία βιομεμβρανών 

από πολλαπλά βακτηριακά είδη, όπως S. aureus, H. influenzae, 

M. catarrhalis και S. pneumoniae. Ωστόσο, διαπιστώθηκε η πα-

ρουσία βιομεμβρανών και στον αδενοειδικό ιστό ασθενών-

μαρτύρων. Προβάλλει το ερώτημα κατά πόσο η παρουσία των 

βιομεμβρανών στις αδενοειδείς εκβλαστήσεις θα μπορούσαν 

κάτω από ειδικές προϋποθέσεις να αποτελέσει «πλεονέκτη-

μα» υπέρ του ξενιστή. Είναι γνωστό ότι οι αδενοειδείς εκβλα-

στήσεις λειτουργούν ως δεξαμενή βακτηρίων, τα οποία ενίο-

τε, μπορεί να προκαλέσουν εντοπισμένη ή κατόπιν διασπο-

ράς λοίμωξη σε παρακείμενες περιοχές του ανώτερου ανα-

πνευστικού συστήματος (μέσο ους).17 Η συγκεκριμένη λει-

τουργία του αδενοειδών εκβλαστήσεων ως χρόνια δεξαμενή 

διασποράς μικροβίων μπορεί να εξηγήσει και το ευεργετικό 

αποτέλεσμα της αδενοειδεκτομής σε παιδιά με χρόνια παραρ-

ρινοκολπίτιδα.1

4. Βιομεμβράνες και χολοστεάτωμα.

Έχει μελετηθεί η ύπαρξη βιομεμβρανών σε χολοστεατώματα, 

τόσο στον άνθρωπο, όσο και σε πειραματόζωα με τη χρήση 

της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας. Τόσο τα Gram-θετικά, όσο 

και τα Gram-αρνητικά βακτήρια, έχουν βρεθεί να συμμετέχουν 

στο σχηματισμό των βιομεμβρανών. Ο S. aureus και η P. aeru-

ginosa αποτελούν τα πιο συχνά βακτήρια που απομονώνονται 

από τα μολυνθέντα χολοστεατώματα. Τέλος η θεωρία των βι-

ομεμβρανών θα μπορούσε να εξηγήσει τόσο την επίμονη και 

υποτροπιάζουσα ωτόρροια που χαρακτηρίζει κλινικά τα χολο-

στεατώματα, όσο και την αντοχή που παρουσιάζουν στην αντι-

μικροβιακή θεραπεία. Έτσι εξάλλου εξηγείται η καλή ανταπό-

κριση στη νόσο μετά τη χειρουργική αντιμετώπιση.2

5. Βιομεμβράνες και χρόνια ή υποτροπιάζουσα φαρυγ-
γοαμυγδαλίτιδα.

Σε δύο ομάδες Α και Β χειρουργηθέντων ασθενών για φα-

ρυγγοαμυγδαλίτιδα, βρέθηκαν βιομεμβράνες σε παρόμοια πο-

σοστά (73,3% και 75%) στις αμυγδαλικές κρύπτες, τόσο από 

Gram-θετικά, όσο και από Gram-αρνητικά βακτήρια. Στην 

ομάδα Α ανήκαν 15 ασθενείς με υποτροπιάζοντα και επανει-

λημμένα επεισόδια οξείας αμυγδαλίτιδας και στην ομάδα Β 

τέσσερεις ασθενείς με υπερτροφικές αμυγδαλές και συνοδό 

απόφραξη της αεραγωγού οδού. Η θεωρία των βιομεμβρα-

νών εξηγεί πιθανόν τόσο τη χρονιότητα όσο και τις επανει-

λημμένες υποτροπές αυτού του τύπου περιστατικών αμυγδα-

λίτιδας. Σε συγκρίσιμα ποσοστά με τις θετικές καλλιέργειες 

(60%), βρέθηκαν βιομεμβράνες 65,5% με το ηλεκτρονικό μι-

κροσκόπιο, τόσο στις χειρουργηθείσες αμυγδαλές, όσο και 

στις αδενοειδείς εκβλαστήσεις και στα παραρρίνια των εξετα-

σθέντων ασθενών30. Στο σχηματισμό βιομεμβρανών από S. 

pyogenes αποδόθηκαν η αποτυχία της αντιμικροβιακής αγω-

γής και οι υποτροπές στη φαρυγγοαμυγδαλίτιδα.2,17

 ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

Η πλειονότητα των μικροοργανισμών (H. influenzae, S. pneu-

moniae, S. pyogenes, S. aureus, P. aeruginosa) οι οποίοι συμμετέ-

χουν στο σχηματισμό των βιομεμβρανών παρουσιάζουν αντο-

χή έναντι της δραστικότητας των αντιβιοτικών.

Είναι γνωστό ότι οι κλασσικοί μηχανισμοί αντοχής στα 

αντιβιοτικά (μηχανισμός αντλίας, τροποποιητικά ένζυμα, με-

τάλλαξη στόχου) δύνανται να εκφραστούν και να αναπτυχθούν 

κατά τη διάρκεια επανειλημμένης ή παρατεταμένης αντιμικρο-

βιακής θεραπείας. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι υπεύθυνοι 

μηχανισμοί αντοχής εντός των βιομεμβρανών δεν περιλαμβά-

νουν μεταλλάξεις ή κινητά γενετικά στοιχεία, πλασμίδια, τραν-

σποζόνια και άλλα που ευθύνονται για τη φυσική αντοχή με-

μονωμένων βακτηριακών κυττάρων.31
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Σε μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας από τους Stewart 

και συν. περιγράφονται τρεις κύριες υποθέσεις μηχανισμών 

αντοχής των βιομεμβρανών στα αντιβιοτικά:31

1η Υπόθεση: Καθυστέρηση ή αδυναμία διείσδυσης του αντι-

βιοτικού διαμέσου του εξωκυττάριου πολυμερούς της βιομεμ-

βράνης.

Η αντιμικροβιακή ουσία αδρανοποιείται, είτε από το σχημα-

τισμό συμπλεγμάτων, είτε από τη δράση υδρολυτικών ενζύ-

μων στα επιφανειακά στρώματα του πολυμερούς με ταχύτε-

ρο ρυθμό από ότι διαχέεται και παρεμποδίζεται η διείσδυσή 

της. Παράδειγμα αποτελεί η απουσία αποτελεσματικής δρά-

σης των αμινογλυκοσιδών σε λοιμώξεις οι οποίες σχετίζονται 

με τη δράση των βιομεμβρανών. Οι αμινογλυκοσίδες αποτε-

λούν θετικά φορτισμένες ουσίες οι οποίες δεσμεύονται στα 

αρνητικά φορτισμένα μόρια του πολυμερούς με αποτέλεσμα 

την καθυστερημένη διείσδυσή τους εντός της ουσίας της βι-

ομεμβράνης.

2η Υπόθεση: Ανάπτυξη ανταγωνιστικού, βλαπτικού μικροπε-

ριβάλλοντος και αναστολή του κυτταρικού πολλαπλασιασμού 

στο οικοσύστημα των βιομεμβρανών.

Η αυξημένη κατανάλωση των θρεπτικών στοιχείων και η αυ-

ξημένη συγκέντρωση βλαπτικών μεταβολικών προϊόντων των 

βακτηρίων, αλλά και η παρουσία δυσμενών συνθηκών (υπο-

ξία, οξέωση) οδηγούν στη διαμόρφωση ενός βλαπτικού χη-

μικού μικροπεριβάλλοντος, το οποίο ανταγωνίζεται τη δράση 

των αντιμικροβιακών ουσιών.8 Συγκεκριμένα, η υποξία στα 

ανώτερα στρώματα της βιομεμβράνης οδηγεί στη δημιουργία 

αναερόβιων συνθηκών και αναστολή πολλαπλασιασμού των 

βακτηριακών κυττάρων στα βαθύτερα στρώματα, με αποτέλε-

σμα να παρεμποδίζεται η δράση αντιβιοτικών, όπως οι αμι-

νογλυκοσίδες.

Επιπρόσθετα, η συγκέντρωση των βλαπτικών ουσιών του 

μεταβολισμού των βακτηρίων αναστέλλει το ρυθμό ανάπτυ-

ξης ενός υποπληθυσμού των μικροβίων, τα οποία κατά κά-

ποιο τρόπο θωρακίζονται και περιχαρακώνονται από τη δρά-

ση των αντιβιοτικών τα οποία, όπως τα β-λακταμικά, θανατώ-

νουν μόνο τα ταχέως αναπτυσσόμενα μικρόβια.4 Τέλος, η αλ-

λαγή των συνθηκών του μικροπεριβάλλοντος επάγει την ενερ-

γοποίηση μηχανισμών άμυνας και την επακόλουθη ελάττω-

ση της διαπερατότητας του κυτταρικού τοιχώματος στα αντι-

βιοτικά.

3η Υπόθεση: Αλλαγή φαινοτύπου

Ένα πολύ μικρό ποσοστό (1%) του πληθυσμού των μικρο-

βίων που απαρτίζουν τη βιομεμβράνη κατόπιν ενεργοποίη-

σης μιας σειράς γονιδίων που επηρεάζει, είτε τη θέση στόχου 

του αντιβιοτικού, είτε την επιφάνειά της, υφίσταται το φαινό-

μενο της αλλαγής φαινοτύπου. Έτσι, ο υποπληθυσμός διατη-

ρείται προστατευμένος και περιχαρακωμένος κάτω από την 

επίδραση υψηλών και επανειλημμένων δόσεων αντιμικροβι-

ακών ουσιών. Οι ανθεκτικοί αυτοί φαινότυποι (persisters ή 

phenotypic variants) επιβιώνουν από την επίδραση αντιμι-

κροβιακών ουσιών και διατηρούν ενίοτε την ικανότητα να ξα-

νασχηματίσουν βιομεμβράνη.8 Άλλοι ερευνητές περιγράφουν 

ότι ενίοτε η αλλαγή του μικροπεριβάλλοντος (environmental 

challenge) και η καθυστερημένη διείσδυση εντός της βιομεμ-

βράνης, επάγει μηχανισμούς άμυνας (stress response) έναντι 

των αντιμικροβιακών ουσιών, όπως χαρακτηριστικά είναι ο 

μηχανισμός αντλίας (Eικόνα 4).32

 Ελαττωμένη διείσδυση
 Απάντηση σε κατάσταση stress
 Δυσμενές μικροπεριβάλλον
 Ανθεκτικοί φαινότυποι

Eικόνα 4
Τέσσερις πιθανοί μηχανισμοί αντοχής των βιομεμβρανών στα αντι-
βιοτικά. Η εικόνα αποτελεί εγκάρσια τομή της βιομεμβράνης, όπου 
η επιφάνεια προσκόλλησης απεικονίζεται με γκρι χρώμα (κάτω), 
ενώ η υδάτινη φάση που περιέχει το αντιβιοτικό με κίτρινο (επά-
νω). Με ρόζ απεικονίζονται οι ζώνες με ελαττωμένη συγκέντρωση 
θρεπτικών ουσιών (δυσμενές μικροπεριβάλλον). Ενίοτε κάποια βα-
κτήρια ενεργοποιούν stress response (πράσινο), ενώ κάποια άλλα 
μεταπίπτουν σε ανθεκτικό φαινότυπο (μωβ).32
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ΤΟΥ ΞΕΝΙΣΤΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ:
ΧΡΟΝΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ

Η συνάθροιση των βακτηρίων σε μόρια μεγάλου μεγέθους 

στο εσωτερικό της περιβαλλόμενης από το γλυκοκάλυκα βιο-

μεμβράνης δυσχεραίνει την αποτελεσματική φαγοκυττάρωση 

τους από τα συρρέοντα μακροφάγα. Τα μικρόβια που βρίσκο-

νται εντός της βιομεμβράνης δεν είναι προσβάσιμα στη χυμι-

κή ανοσολογική απόκριση του ξενιστή. Το εξωκυττάριο πο-

λυμερές (EPS) δρα ως φυσικός φραγμός και αφενός εξουδε-

τερώνει τη δράση του συμπληρώματος, αφετέρου εμποδίζει 

τη σύνδεση αντιγόνου αντισώματος. Τελικά, οι μικροοργανι-

σμοί εντός της βιομεμβράνης με τη συντονισμένη έκκριση το-

ξικών ουσιών σε μεγάλες ποσότητες αιφνιδιάζουν και προκα-

λούν σημαντική βλάβη στο ξενιστή με αποτέλεσμα τη χρονιό-

τητα της νόσου.7,8

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΙΟΜΕΜΒΡΑΝΩΝ
ΣΤΙΣ ΩΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Δεδομένου ότι τα βακτήρια εντός της βιομεμβράνης παρου-

σιάζουν αυξημένη αντοχή στα αντιβιοτικά, η τοπική χορήγη-

ση επιτρέπει την αυξημένη συγκέντρωση της αντιμικροβια-

κής ουσίας συγκριτικά με τη συστηματική αγωγή. Η τοπική 

χρήση αντιβιοτικού σε ασθενή με χρόνια παραρρινοκολπίτι-

δα (συγκέντρωση Χ1000), τουλάχιστο ένα έτος μετά την ενδο-

σκοπική χειρουργική προσπέλαση στα παραρρίνια προκάλεσε 

αξιοσημείωτη λογαριθμική μείωση του ζωντανού βακτηρια-

κού πληθυσμού S. aureus εντός της βιομεμβράνης.17,33 Τα ίδια 

αποτελέσματα επιτυγχάνονται από την τοπική αγωγή σε ωτι-

κές λοιμώξεις με επίμονη ωτόρροια, σε αντίθεση με τη χορή-

γηση αντιμικροβιακής αγωγής από του στόματος.17

Πρόσφατα διενεργούνται έρευνες2 που περιλαμβάνουν: 

α) Την παρεμπόδιση της βακτηριακής προσκόλλησης 

β) Τη διάσπαση της κυτταροκυτταρικής επικοινωνίας (quo-

rum sensing). 

γ) Τη διάσπαση του γλυκοκάλυκα με μηχανικά ή χημικά 

μέσα.

δ) Την αναζήτηση γονιδίων που ενεργοποιούνται ή αναστέλ-

λονται κατά τη δημιουργία της βιομεμβράνης.

Παράλληλα αναζητούνται προβιοτικοί μη παθογόνοι αποι-

κιστές των βιομεμβρανών που παρεμποδίζουν την ανάπτυ-

ξη των παθογόνων βακτηρίων (probiotic approach).17 Τέλος 

λαμβάνονται διάφορα προφυλακτικά μέτρα έναντι του σχη-

ματισμού της βιομεμβράνης κατά την εμφύτευση ξένων σω-

μάτων:8

α) Επικράτηση αυστηρών συνθηκών τήρησης των κανόνων 

αντισηψίας κατά την τοποθέτηση προσθετικού βιοϊατρι-

κού υλικού.

β) Προφυλακτική χορήγηση αντιβιοτικών 

γ) Έκθεση του προσθετικού υλικού σε αντιβιοτικά ή ενσωμά-

τωση αντιμικροβιακών ουσιών εντός του εμφυτεύματος.

δ) Εφαρμογή χαμηλής τάσης ηλεκτρικού ρεύματος ή χαμη-

λής συχνότητας υπερήχων στο εμφυτευμένο υλικό με συ-

νέπεια τη μηχανική καταστροφή των μικροβίων.

ε) Τροποποίηση των φυσικών ιδιοτήτων του υλικού εμφύ-

τευσης, ούτως ώστε να αποτρέπεται ο σχηματισμός της βι-

ομεμβράνης.8

Είναι γνωστό ότι στην εκκριτική μέση ωτίτιδα (Ε.Μ.Ω.) ο υπο-

αερισμός του μέσου ωτός θεωρείται σημαντικό, παράγοντας 

που συμβάλλει στο σχηματισμό βιομεμβράνης λόγω δημιουρ-

γίας ευνοϊκού μικροπεριβάλλοντος2. Άλλος προδιαθεσικός πα-

ράγοντας θεωρείται η απογύμνωση του βλεννογόνου του μέ-

σου ωτός από κροσσούς και βλεφαρίδες, που χρησιμεύουν 

στην κάθαρση και απομάκρυνση των βακτηρίων. Επίσης, πα-

ρατηρείται σημαντική αύξηση του αριθμού των εκκριτικών 

κυττάρων. Επιτυχής θεραπεία για την Ε.Μ.Ω. είναι η τοποθέ-

τηση σωληναρίων τυμπανοστομίας, δεδομένου ότι η τοποθέ-

τησή τους αποκαθιστά την κυκλοφορία του αέρα μέσα στην 

κοιλότητα του μέσου ωτός αυξάνοντας την τάση του οξυγό-

νου και προκαλεί την επαναδημιουργία του κροσσωτού επι-

θηλίου με την παράλληλη ελάττωση του αριθμού των εκκριτι-

κών κυττάρων.2

ΒΙΟΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Μετά την ανακάλυψη της πενικιλίνης το 1938, η χρήση των 

αντιβιοτικών έχει αποδειχθεί ευεργετική για την αντιμετώ-

πιση κάθε οξείας μικροβιακής λοίμωξης. Η μέτρηση in vitro 

της ελάχιστης ανασταλτικής (MIC) και ελάχιστης μικροβιοκτό-

νου (MBC) πυκνότητας επιτρέπουν την εκτίμηση της δράσεως 

των αντιβιοτικών έναντι των ελεύθερα αιωρούμενων βακτη-

ριακών κυττάρων, που βρίσκονται στην εκθετική φάση ανά-

πτυξής, όπως συμβαίνει κατά την οξεία λοίμωξη.32 Αντίθε-

τα, τα κλασσικά αντιμικροβιακά φάρμακα σε γενικές γραμ-

μές δεν είναι αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των χρό-
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νιων σχετιζόμενων με βιομεμβράνες λοιμώξεων.34 Η αποτυ-

χία των κλασσικών καλλιεργητικών τεχνικών να προσδιορί-

σουν την αντιμικροβιακή ευαισθησία της «μικροβιακής κοι-

νότητας της βιομεμβράνης», πιθανόν να συμβάλλει στην αδυ-

ναμία εξάλειψης αυτών των λοιμώξεων.32 Ο φαινότυπος των 

βιομεμβρανών είναι τουλάχιστον 500 φορές περισσότερο αν-

θεκτικός στους αντιμικροβιακούς παράγοντες σε σχέση με τα 

πλαγκτονικά βακτηριακά κύτταρα.1 Αναφέρεται στη βιβλιογρα-

φία ότι οι αντιμικροβιακοί παράγοντες οι οποίοι δρουν έναντι 

των μη αναπτυσσόμενων βακτηριακών κυττάρων, όπως εί-

ναι οι φθοριοκινολόνες-βακτηριοκτόνα αντιβιοτικά που ανα-

στέλλουν τη σύνθεση των νουκλεϊνικών οξέων- είναι πιο δρα-

στικοί έναντι του σχηματισμού των βιομεμβρανών, σε σχέση 

με τα άλλα αντιβιοτικά.1 Τα β-λακταμικά είναι δραστικά μόνο 

για κύτταρα που βρίσκονται σε φάση πολλαπλασιασμού, για-

τί μόνο τότε συντίθεται η πεπτιδογλυκάνη. Έτσι, στα βακτη-

ριακά κύτταρα που δεν πολλαπλασιάζονται, όπως τα κύτταρα 

εντός των βιομεμβρανών, τα οποία είτε δεν πολλαπλασιάζο-

νται καθόλου είτε έχουν πολύ αργούς ρυθμούς αναπαραγω-

γής, τα β-λακταμικά είναι αδρανή.35 Οι μακρολίδες (όπως η 

ερυθρομυκίνη και η κλαριθρομυκίνη), βακτηριοστατικά αντι-

βιοτικά τα οποία αναστέλλουν την πρωτεϊνοσύνθεση, ανα-

στέλλουν το σχηματισμό της βιομεμβράνης μέσω ανοσορρυθ-

μιστικής δράσης (immunomodulatory effect).1

Με την ανάπτυξη ενός in vitro πειραματικού μοντέλου, με-

λετήθηκε κατά πόσο σε καλλιέργειες βιομεμβρανών τα στελέ-

χη H.i. παρουσίαζαν υψηλότερη αντοχή στα αντιβιοτικά, σε 

σχέση με τις αντίστοιχες πλαγκτονικές μορφές.36 Επιπλέον 

προσδιορίστηκαν ποιες αντιμικροβιακές ουσίες ήταν περισ-

σότερο δραστικές έναντι των μικροοργανισμών της κοινότη-

τας που διαβίωναν εντός των βιομεμβρανών. Οι ερευνητές 

πρωταρχικά απέδειξαν ότι η κοινότητα των μικροοργανισμών 

εντός των βιομεμβρανών ήταν περισσότερο ανθεκτικές στα 

αντιβιοτικά, σε σχέση με τις πλαγκτονικές.36 Οι συνδυασμοί 

αντιβιοτικών οι οποίοι περιείχαν ριφαμπικίνη και σιπροφλο-

ξασίνη ήταν περισσότερο δραστικά ενεργείς για την καταπο-

λέμηση του σχηματισμού των βιομεμβρανών. Έτσι, η υπόθε-

ση η οποία διετυπώθη αρχικά από τους συγγραφείς ότι συν-

δυασμοί αντιμικροβιακών ουσιών είναι περισσότερο αποτε-

λεσματικοί από τη χρήση τους μεμονωμένα αποδείχθηκε σω-

στή.36 

Τελευταία με τη βοήθεια της μοριακής μικροβιολογίας 

ανακαλύφθηκαν μικρού μεγέθους ουσίες, βακτηριακής προ-

έλευσης που αποσταθεροποιούν την ακεραιότητα της βιομεμ-

βράνης ή αναστέλλουν το σχηματισμό της, με την επικάλυ-

ψη των έμβιων ή αδρανών υποστρωμάτων.34 Το αντικείμενο 

της αντιμετώπισης του σχηματισμού των βιομεμβρανών στις 

χρόνιες και υποτροπιάζουσες βακτηριακές λοιμώξεις αποτε-

λεί σημαντικό πεδίο για μελλοντική έρευνα μέχρι να δοθούν 

από τους ερευνητές οι οριστικές απαντήσεις.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τις τελευταίες δεκαετίες στη διεθνή βιβλιογραφία έχει υπο-

στηριχθεί ότι η χρόνια μορφή λοιμώξεων του ωτός, ρινός και 

φάρυγγα συσχετίζεται με το σχηματισμό των βιομεμβρανών 

(biofilm related diseases). Ωστόσο, παραμένουν πολλά ανα-

πάντητα ερωτήματα όσον αφορά, το γενεσιουργό παθογενετι-

κό μηχανισμό, τις αλληλεπιδράσεις των διαφόρων τύπων βα-

κτηριακών βιομεμβρανών σε σχέση με τους αμυντικούς μηχα-

νισμούς του ξενιστή-ανθρώπου, αλλά και την αποτελεσματι-

κή θεραπευτική προσέγγιση των χρόνιων αυτών νοσημάτων. 

Ένα ενδιαφέρον ερώτημα είναι κατά πόσο ο σχηματισμός των 

βακτηριακών βιομεμβρανών λειτουργεί πάντοτε κατά του ξε-

νιστή-ανθρώπου ή εάν μπορεί να λειτουργήσει προς όφελός 

του. Διακρίνονται δύο κατηγορίες βακτηριακών βιομεμβρα-

νών. Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται βιομεμβράνες οι οποί-

ες σαφώς σχετίζονται με την πρόκληση χρόνιας νόσου και 

έχουν βλαπτική επίδραση στον άνθρωπο. Η άλλη κατηγορία 

περιλαμβάνει βιομεμβράνες οι οποίες σχηματίζονται από μη 

παθογόνα (προβιοτικά) βακτήρια και δεν προκαλούν νόσημα, 

δηλαδή δεν επάγουν το μηχανισμό φλεγμονώδους απόκρισης 

στον άνθρωπο-ξενιστή. Τα βακτήρια αυτά αποικίζουν την επι-

φάνεια της βιομεμβράνης και αναστέλλουν την ανάπτυξη των 

παθογόνων βακτηρίων. Οι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν 

κατά πόσο τα βακτήρια θα παίξουν ρόλο αποικιστή ή παθογό-

νου ποικίλλουν, και εξαρτώνται, αφενός από τη γενετική των 

βακτηριακών ειδών και του ανοσολογικού συστήματος του ξε-

νιστή, αφετέρου από το είδος του προσβληθέντα ιστού.17 
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SUMMARY

Acute gastroenteritis is a major public health prob-
lem worldwide, as it is the main cause of childhood 
mortality especially in developing countries. It is now 
appreciated that viruses are the most common cause 
of gastroenteritis worldwide. Rotaviruses remains the 
leading cause of diarrheal disease overall. Noroviruses, 
Astroviruses and Adenoviruses are also responsible for 
a large number of the above infection. As diagnostic 
techniques improve, however, more pathogens become 
more apparent and the number of viruses associated 
with gastroenteritis continues to increase.  

The molecular characterization of many of these 
gastroenteritis viruses has led to advances both in our 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η οξεία γαστρεντερίτιδα αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για 

την παγκόσμια υγεία με σαφείς κοινωνικοοικονομικές προε-

κτάσεις. Αποτελεί κοινή αιτία θανάτου παγκοσμίως με μεγα-

λύτερη θνητότητα και θνησιμότητα στις αναπτυσσόμενες χώ-

ρες και πρόκειται για την πρώτη αιτία θανάτου στη βρεφική 

και παιδική ηλικία. Κύριοι αιτιολογικούς παράγοντες αποτε-

λούν οι ιοί, με συνεχώς αυξανόμενη σχετική συχνότητα. Συ-

χνότερα εμφανιζόμενοι είναι οι Rotavirus, Norovirus, Astrovirus 

και Adenovirus, ενώ συνεχώς νέα στελέχη ιών προστίθενται 

στη λίστα των υπεύθυνων παραγόντων της οξείας γαστρεντε-

ρίτιδας. Η ανίχνευση, ταυτοποίηση, ανάλυση και παρακολού-

θηση των παραπάνω ιών επιτεύχθηκε με την κλινικοεργαστη-

ριακή σύμπραξη και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων της 
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ΕΙΣΑΓΩΓH

Η οξεία γαστρεντερίτιδα αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για 

την παγκόσμια υγεία με σαφείς κοινωνικοοικονομικές προε-

κτάσεις. Αποτελεί κοινή αιτία θανάτου παγκοσμίως με μεγα-

λύτερη θνητότητα και θνησιμότητα στις αναπτυσσόμενες χώ-

ρες και πρόκειται για την πρώτη αιτία θανάτου στη βρεφική 

και παιδική ηλικία.1,2 Σοβαρότερα περιστατικά οξείας γαστρε-

ντερίτιδας αφορούν τα βρέφη και νήπια, τους ηλικιωμένους 

και τους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς και υπολογίζεται ότι 

η νόσος περιλαμβάνεται στις 5 πρώτες αιτίες θανάτου σε πα-

γκόσμιο επίπεδο.1 Κύριες κλινικές εκδηλώσεις της αποτελούν 

οι διαρροϊκές κενώσεις, οι έμετοι, ο πυρετός, η συνοδός αφυ-

δάτωση, μειωμένη όρεξη-σίτιση και καταβολή, με άλλοτε άλλο 

βαθμό συμμετοχής των παραπάνω συμπτωμάτων στην κλινι-

κή εικόνα του ασθενούς. Συνήθως, η νόσος είναι αυτοπεριο-

ριζόμενη ενώ σπανιότερα, μπορεί να οδηγήσει σε βαριά αφυ-

δάτωση με ανάγκη νοσηλείας ή/και στο θάνατο. Παρατηρεί-

ται γεωγραφική, εποχιακή, ηλικιακή και αιτιολογική διαφο-

ροποίηση της επίπτωσης και της θνησιμότητας της νόσου. 

Στα παιδιά αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως 

και στις αναπτυσσόμενες χώρες καταγράφονται περίπου 2,5 

εκατομμύρια θάνατοι ετησίως από επιπλοκές της οξείας γα-

στρεντερίτιδας.2 Κύριους αιτιολογικούς παράγοντες αποτε-

λούν οι ιοί, με συνεχώς αυξανόμενη σχετική συχνότητα που 

ακολουθεί την εφαρμογή πολιτικού σχεδιασμού της δημόσι-

ας υγείας και τη συνεχή βελτίωση της δημόσιας και ατομι-

κής υγιεινής, που περιόρισε τις περιπτώσεις οξείας βακτηρι-

ακής γαστρεντερίτιδας. Οι συνηθέστερα παρατηρούμενοι ιοί 

είναι οι Rotavirus, Norovirus, Astrovirus και Adenovirus. Παρά 

την εκτεταμένη μελέτη της νόσου, περίπου 40% των περιπτώ-

σεων παραμένει αγνώστου αιτιολογίας.1,2 Η συμβολή της μο-

ριακής βιολογίας και τεχνολογίας στον περιορισμό αυτού του 

ποσοστού έχει καταλυτική δράση. Σύγχρονες μοριακές τεχνι-

κές βοηθούν στην καλύτερη παρακολούθηση και κατανόηση 

των ήδη καταγεγραμμένων ιικών παραγόντων, στην ανίχνευ-

ση ή/και στην αναζήτηση νέων ιών και στην εν γένει, απο-

τελεσματικότερη μελέτη της επιδημιολογίας, παθοφυσιολογί-

ας και παθογενετικής της οξείας γαστρεντερίτιδας και στο συ-

νολικό σχεδιασμό της πρόληψης και αντιμετώπισης της νό-

σου σε παγκόσμιο επίπεδο. Σκοπός της παρούσας μελέτης εί-

ναι να συνοψίσει και να περιγράψει τους αιτιολογικούς παρά-

γοντες της οξείας ιογενούς γαστρεντερίτιδας, να παρουσιάσει 

τα νεότερα δεδομένα και να αποδώσει τη μοριακή και επιδη-

μιολογική τους τάση.

ΙΟΓΕΝΗ ΑΙΤΙΑ ΟΞΕΙΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑΣ
 

Rotavirus.

O Rotavirus, μέλος της οικογένειας Reoviridae, αποτελεί έναν 

δίκλωνο RNA (dsRNA) ιό. Οι Rota ιοί αποτελούν την κυριότε-

understanding of the pathogens themselves and in de-
velopment of a new generation of diagnostics. Appli-
cation of these more sensitive methods to detect and 
characterize individual agents is just beginning, but 
has already opened up new avenues to reassess their 
disease burden, examine their molecular epidemiology, 
and consider new directions and control through vac-
cination.

KEYWORDS
viruses / acute gastroenteritis / molecular analysis

βιοπαθολογίας. Νεότερες μοριακές τεχνικές καταστούν δυνα-

τή τη μοριακή ανάλυση των υπαρχόντων ιών αλλά και την ανί-

χνευση ή/και αναζήτηση νέων ιικών παραγόντων. Η καλύτε-

ρη κατανόηση των παραγόντων του ξενιστή από την άλλη με-

ριά, που συμμετέχουν στην διαδικασία της κάθε ειδικής λοί-

μωξης θα συνεισφέρει στην κατανόηση της επιδημιολογίας, 

παθογενετικής και παθοφυσιολογίας της νόσου και στον πλη-

ρέστερο σχεδιασμό στρατηγικών πρόληψης ή/και αντιμετώ-

πισής της. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να συνοψίσει 

και να περιγράψει τους αιτιολογικούς παράγοντες της οξείας 

ιογενούς γαστρεντερίτιδας, να παρουσιάσει τα νεότερα δεδο-

μένα και να αποδώσει τη μοριακή και επιδημιολογική τους 

τάση.

ΛEΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ

ιοί / οξεία γαστρεντερίτιδα / νεότερα δεδομένα

ΙΟΓΕΝH ΑIΤΙΑ ΟΞΕIΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡIΤΙΔΑΣ
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ρη αιτία γαστρεντερίτιδας στην παιδική ηλικία και ενοχοποι-

ούνται για περισσότερες από 135 εκατομ. περιπτώσεις οξεί-

ας γαστρεντερίτιδας και 611.000 θανάτων ετησίως, σε παγκό-

σμιο επίπεδο.3,4 Αποτελεί την πρώτη αιτία αφυδάτωσης από 

γαστρεντερίτιδα τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις ανα-

πτυγμένες χώρες. Μεταδίδεται με την εντεροστοματική οδό 

και δευτερευόντως, μέσω της αναπνευστικής οδού, με υψη-

λή σταθερότητα και μολυσματικότητα. Προσβάλλει, κύρια, τις 

ηλικίες 3–15 μηνών αλλά και ηλικιωμένους και ανοσοκατε-

σταλμένους, και η επιδημική της μορφή εμφανίζει εποχιακή 

κατανομή με αιχμή τον χειμώνα. Εμφανίζει μέσο χρόνο επώα-

σης 1–3 ημέρες, μέση διάρκεια συμπτωμάτων 5–7 ημέρες και 

δυνητικά, ανίχνευση του ιού στα κόπρανα για πολλές εβδομά-

δες μετά τη λήξη των συμπτωμάτων.

Οι Rota ιοί εμφανίζουν έντονη γενετική ποικιλομορφία. 

Χωρίζονται σε 7 ομάδες (Α-G) με την ομάδα Α να περιλαμβά-

νει τους κύριους παθογόνους για τον άνθρωπο Rota-ιούς και 

κοινό χαρακτηριστικό την πρωτεΐνη VP6 στην επιφάνεια του 

εσωτερικού καψιδίου. Δυνητικά παθογόνοι για τον άνθρωπο 

αναφέρονται και οι ιοί των ομάδων B, C.5 Οι ιοί Rota διακρί-

νονται περαιτέρω σε οροομάδες με βάση τις διαφορές τους σε 

δύο πρωτεΐνες του εξωτερικού καψιδίου, τις VP4 και VP7. Η 

VP4 ονομάζεται και P αντιγόνο, ενώ η VP7 ονομάζεται και G 

αντιγόνο. Σήμερα, διακρίνουμε περισσότερους από 20 G και 

πάνω από 30 P ορότυπους.6,7 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.), έχοντας σκο-

πό να καθορίσει τo εύρος της επίπτωσης της νόσου και την 

πολιτική εμβολιασμού για τον ιό Rota, διεξήγαγε μελέτη του 

ιού σε 35 χώρες από το 2001 έως το 2008.8 Η μέση επίπτωση 

της Rota-γαστρεντερίτιδας υπολογίστηκε 40% των περιπτώ-

σεων γαστρεντερίτιδας, αυξημένη σε σχέση με προηγούμε-

νες μελέτες. Οι συνηθέστεροι ορότυποι παγκοσμίως ήταν οι 

G1, G2, G3, G4 και G9. Εξαιρέσεις στην παραπάνω κατανο-

μή αποτελούν η Αφρική και η περιοχή της Ανατολικής Μεσο-

γείου, όπου 50% των δειγμάτων ήταν μη ταυτοποιήσιμα ως 

προς το G ή/και P ορότυπο.9

Πρόσθετα, νέοι-ασυνήθιστοι ορότυποι προκύπτουν από 

τυχαίες σημειακές μεταλλάξεις και γενετικό ανασυνδυασμό 

μεταξύ ανθρώπινων Rota ιών του ιδίου ή διαφορετικού ορό-

τυπου ή ανθρώπινων με ζωικών Rota ιών και τέλος με άμεση 

μεταφορά από τα ζώα στον άνθρωπο.9,10 

Ο G9 ορότυπος είναι ο μόνος «νέος» ορότυπος που κέρ-

δισε έδαφος επιδημιολογικά τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας 

στα τέλη του ’00 να είναι ο τέταρτος συχνότερος ορότυπος με 

μέση επίπτωση 4.1% στις περιπτώσεις γαστρεντερίτιδας και 

παγκόσμια κατανομή (Αυστραλία, Ευρώπη, Αμερική, Αφρι-

κή, Ασία).11-16 Στην Ευρώπη, από μελέτες στις Ισπανία, Ιτα-

λία, Γαλλία, Νορβηγία και Φινλανδία12-13, 17-18 ο G9 εμφανίζε-

ται δεύτερος σε συχνότητα μετά τον G1, με αύξουσα δυναμι-

κή επέκτασης, ενώ σε άλλες περιοχές, όπως η Βόρεια Κορέα, 

έχει καταστεί ο κυρίαρχος ορότυπος υπερσκελίζοντας τα προ-

ηγούμενα επικρατούντα στελέχη.19  

Νεότερα δεδομένα δείχνουν την παγκόσμια αυξητική 

τάση και του G12 ορότυπου20,21 και σήμερα αποτελεί παγκό-

σμια απειλή στο πεδίο της ιογενούς γαστρεντερίτιδας. 

Η επιδημιολογία των G9 και G12 δείχνει πως ένα νέο 

στέλεχος Rotavirus μπορεί να επεκταθεί παγκόσμια σε λιγό-

τερο από μία δεκαετία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συ-

νεχή και επισταμένη παρακολούθηση και καταγραφή των 

Rota ιών ώστε να καθίσταται δυνατή η έγκαιρη ανίχνευ-

ση πιθανών αναδυόμενων πανδημικών στελεχών. Ιδιαίτε-

ρη προσοχή απαιτείται στην εμφάνιση στελεχών τα οποία 

δεν περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα εμβόλια κατά του 

Rotavirus.

Norovirus.

Ο Norovirus (πρώην Norwalk-like virus) αποτελεί την πρώτη 

αιτία οξείας μη-βακτηριακής γαστρεντερίτιδας παγκοσμίως.22 

Η μετάδοση του Norovirus γίνεται με την εντεροστοματική οδό 

άμεσα ή έμμεσα, μέσω του εμέτου και τροφιμογενώς. Η επι-

δημική του μορφή εμφανίζεται κυρίως το χειμώνα (winter’s 

vomiting disease) ενώ οι σποραδικές περιπτώσεις έχουν ευ-

ρύτερη κατανομή στη διάρκεια του έτους. Εμφανίζει υψηλή 

μολυσματικότητα και μεγάλη σταθερότητα στο περιβάλλον και 

στα συνήθη αντισηπτικά μέσα.22 Έχει χρόνο επώασης, περί-

που, 24–48 h. και τα συμπτώματα διαρκούν συνήθως 24–60 

h. Ο ιός ανιχνεύεται στα κόπρανα των ασθενών έως και εβδο-

μάδες μετά την αποδρομή των συμπτωμάτων.23 

O Norovirus, μέλος της οικογένειας Calciviridae, έχει γενε-

τικό υλικό μονόκλωνο, θετικής πόλωσης RNA ((+)ssRNA).24 

Το γονιδίωμά του οργανώνεται σε τρία ανοικτά αναγνωστι-

κά πλαίσια (ORFs): Το ORF1 κωδικοποιεί μη δομικές πρωτε-

ΐνες. To ORF2 κωδικοποιεί τη μείζονα πρωτεΐνη του καψιδί-

ου VP1 και το ORF3 την ελάσσονα πρωτεΐνη VP2. Με βάση 

την  ετερογένεια στην αλληλουχία του VP1 γονιδίου, οι Noro 

ιοί διακρίνονται σε πέντε ομάδες (genogroups, GGI-GGV),25 

με υπεύθυνους για τη νόσο στον άνθρωπο τους GGI, GGII και 

GGIV. Η VP1 εμφανίζει τη μεγαλύτερη γενετική ετερογένεια 

στο γονιδίωμα των Norο ιών.24 
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H συχνότερα εμφανιζόμενη ομάδα είναι η GGII και συγκε-

κριμένα, ο γονότυπος 4 είναι υπεύθυνος για την πλειοψηφία 

των επιδημικών (περίπου 70%) αλλά και σποραδικών περι-

πτώσεων της νόσου και μοναδικός υπεύθυνος για την πανδη-

μική της μορφή.26 Ο GGII.4 επικράτησε παγκοσμίως από τα 

μέσα του ’90 και εξελίχθηκε σε διάφορα νέα στελέχη, που επι-

κράτησαν και αντικατέστησαν τα προϋπάρχοντα.27,28 Το στέ-

λεχος 1996 ήταν το κυρίαρχο στην πανδημία της περιόδου 

1995–1996 και το επικρατές ως και το 2001 και στη συνέ-

χεια τα στελέχη 2002, 2004, 2006a και 2006b ήταν τα υπεύ-

θυνα για τις αντίστοιχες χρονολογικά πανδημίες. Τα δύο τε-

λευταία στελέχη που έχουν επιτύχει παγκόσμια εξάπλωση τα 

έτη 2008 και 2009, αν και με μικρότερο επιπολασμό σχετικά 

με τον τύπο 2006b, είναι τα 2007 και 2008. Μεταξύ των δύο, 

ο τύπος 2008 έχει περισσότερες πιθανότητες να αποτελέσει 

το επόμενο κυρίαρχο στέλεχος παγκοσμίως, λόγω μεταλλά-

ξεων σε συγκεκριμένες θέσεις της P2.27-29 Σε κάθε επιδημική 

περίοδο είναι πολλά τα στελέχη που απομονώνονται και δεν 

καταφέρνουν να κερδίσουν ευρύτερη γεωγραφικά και χρονι-

κά εξάπλωση.30 

Η ανάπτυξη και η διάδοση των μοριακών τεχνικών ανί-

χνευσης των ιών Noro οδήγησε στην αυξημένη ανίχνευσή 

τους και την πληρέστερη μελέτη των χαρακτηριστικών και 

των ιδιοτήτων τους. Περαιτέρω μελέτη της δομής και της 

αναπαραγωγής του ιού, πιθανά, να οδηγήσει στην ανάπτυ-

ξη αποτελεσματικότερων στρατηγικών πρόληψης ή/και αντι-

μετώπισής τους.

Sapovirus.

Στην οικογένεια Calciviridae ανήκει και ο ιός Sapovirus (πρώ-

ην Sapporo-like virus) και αποτελεί σημαντική αιτία οξείας 

γαστρεντερίτιδας σε βρέφη, παιδιά και υπερήλικες αλλά και 

σε ενήλικες.31 Ευθύνεται περισσότερο για σποραδικές πε-

ριπτώσεις της νόσου και σε σχέση με τον Nοrovirus, δια-

δράμει ηπιότερα, με την εκδήλωση περισσότερο διαρροϊ-

κών κενώσεων και λιγότερο επεισοδίων εμέτου. Επίσης, εμ-

φανίζει ευρύτερη κατανομή στη διάρκεια του έτους με ηπι-

ότερες αιχμές σε πιο θερμές περιόδους (Απρίλιο-Ιούνιο και 

Οκτώβριο-Δεκέμβριο).32 Μεταδίδεται με την εντεροστοματι-

κή οδό, μέσω του εμέτου και τροφιμογενώς (κυρίως οστρα-

κοειδή). 

Το είδος Sapporo virus (SaV), αποτελεί το μοναδικό είδος 

του γένους Sapovirus, των ιών Calciviridae. Πρόκειται για μι-

κρό, σφαιρικό ιό, που διακρίνεται σε 5 υποομάδες (GI-V), 

από τις οποίες η Ι, ΙΙ, ΙV και V είναι υπεύθυνες για την εκδή-

λωση οξείας γαστρεντερίτιδας στον άνθρωπο 

Nεώτερα δεδομένα ανατρέπουν την έως σήμερα γνωστή 

επιδημιολογία του SaV.33 Παρά την επισταμένη μελέτη τους, 

οι SaVs αφορούσαν μόνο σποραδικά περιστατικά γαστρεντε-

ρίτιδας με εξαίρεση ελάχιστες περιπτώσεις επιδημιών σε ημι-

απομονωμένα συστήματα. Στην περίοδο, όμως, 2007-2009, 

καταγράφηκαν εκτεταμένες επιδημίες γαστρεντερίτιδας οφει-

λόμενες στους SaVs στις Ολλανδία, Σουηδία, Σλοβενία και 

Ουγγαρία. Στην πλειοψηφία, μάλιστα, των περιπτώσεων κυ-

ρίαρχος γονότυπος ήταν ο I.2. Φυλογενετικές αναλύσεις που 

ακολούθησαν έδειξαν υψηλή ομολογία τόσο μεταξύ των υπεύ-

θυνων επιδημικών στελεχών όσο και με κυκλοφορούντα στε-

λέχη στις Ρωσία, Ταϊβάν και Ιαπωνία. Η ανίχνευση ταυτόση-

μων στελεχών σε πληθώρα δειγμάτων υποδεικνύει ότι οι ιοί 

αυτοί έχουν κοινή προέλευση και σε συνδυασμό με την τα-

χεία εξάπλωση τους, ότι η επίπτωση της SaV-λοίμωξης αυ-

ξάνεται.33

Astrovirus.

Οι ιοί Astro αποτελούν την τρίτη σε συχνότητα αιτία ιογενούς 

γαστρεντερίτιδας παγκοσμίως.1 Απομονώνονται σε ποσοστό 

5–9% των παιδιών με γαστρεντερίτιδα, κύρια ηλικίας κάτω 

των 2 ετών, αν και στην ηλικία των 5 ετών 90% των παιδιών 

έχουν αντισώματα έναντι του ιού. Το γεγονός αυτό υποδει-

κνύει πως η λοίμωξη με Αstrovirus διαδράμει τις περισσότερες 

φορές ασυμπτωματικά. Μεταδίδεται μέσω της εντεροστοματι-

κής οδού, έμμεσα, με την κατανάλωση μολυσμένης τροφής/

ύδατος και η επιδημική της μορφή εμφανίζει αιχμή κατά τον 

χειμώνα. Γενικά, προκαλεί ήπια συμπτωματολογία με προε-

ξάρχουσα την εκδήλωση διαρροιών.

Οι ιοί Astro ανήκουν στην οικογένεια των Astroviridae 

και συγκεκριμένα, στο γένος Mamastroviruses. Παίρνουν το 

όνομά τους από τη χαρακτηριστική, αστεροειδή μορφή τους 

κατά την ηλεκτρονική μικροσκόπηση.34 Το γονιδίωμά τους 

(Astrovirus) αποτελείται από μονόκλωνο, θετικής πόλωσης 

RNA.35 Ο ιός περιβάλλεται από εικοσαεδρικό καψίδιο και δεν 

φέρει περίβλημα. Οι Astro ιοί που μολύνουν τον άνθρωπο 

(HAstVs) διακρίνονται κλασσικά σε οκτώ (8) ορότυπους. Ο 

επικρατέστερος ορότυπος παγκοσμίως είναι ο HAstV-1 και 

διακρίνεται σε 4 υπότυπους. Εκτός από την κλασσική διά-

κριση των ιών Astro σε ορότυπους, φυλογενετική ανάλυ-

ση των αλληλουχιών των ORF1b και ORF2 κατατάσσει τους 

ιούς σε γονότυπους, οι οποίοι εμφανίζουν μεγάλη συσχέτι-
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ση με τους ορότυπους.36 Επιπλέον, με βάση τη γενετική ποι-

κιλία του ORF1a οι ιοί διακρίνονται περαιτέρω σε δύο γο-

νοτυπικές ομάδες.37 Η ομάδα Α περιλαμβάνει τους ορότυ-

πους 1–5 και 8 ενώ η ομάδα Β τους ορότυπους 6 και 7. Τε-

λευταία, η έρευνα στρέφεται στην ανάλυση της υπερμετα-

βλητής περιοχής (hypervariable region, HVR), έκτασης 104 

νουκλεοτιδίων, στο καρβοξυτελικό άκρο της nsP1a πρωτεΐ-

νης (non-structural Protein 1a), στην περιοχή ORF1a. Μετα-

βολές στην παραπάνω περιοχή έχουν συσχετισθεί με μετα-

βολές στην αναπαραγωγή και αύξηση του ιού καθώς και δι-

αφορετικό ιικό φορτίο στα κόπρανα των ασθενών με γα-

στρεντερίτιδα, υποδεικνύοντας συσχέτιση συγκεκριμένων 

γονοτύπων με ιδιότητες των ιών σχετιζόμενες με το παθο-

γενετικό τους προφίλ.38 Η δυνατότητα ανίχνευσης των πα-

ραπάνω γονότυπων έχει σημασία στην μελέτη της γενετι-

κής ποικιλίας των Astro ιών, στην κατανόηση των παθογε-

νετικών μηχανισμών, στην προαγωγή της συσχέτισης γονό-

τυπου-φαινότυπου διαγνωστικά και κλινικά, στο σχεδιασμό 

πρόληψης/θεραπείας καθώς και στην ανίχνευση νέων, ανα-

συνδυασμένων στελεχών HAstV.

Στην κλασσική κατάταξη των HAstV σε 8 ορότυπους, νε-

ότερα δεδομένα έρχονται να προσθέσουν την ύπαρξη δύο γε-

νετικά απομακρυσμένων, ξεχωριστών κλάσεων HAstV, των 

HAstV-MLB1-like και των HAstV-VA1-like.39 Συγκεκριμένα, 

ο AstV-MLB1 περιγράφηκε πρώτη φορά το 1991 στο Μεξικό 

αλλά λόγω της γενετικής του απόστασης από τους τότε γνω-

στούς HAstV, θεωρήθηκε μετάδοση του ιού από κάποιο ζώ-

ο-δεξαμενή. Περαιτέρω μελέτες απαιτούνται για τον προσδιο-

ρισμό του ρόλου τους στην οξεία γαστρεντερίτιδα ή και σε άλ-

λες ασθένειες.

 

Adenovirus.

Οι αδενοϊοί αποτελούν την τέταρτη αιτία ιογενούς οξείας γα-

στρεντερίτιδας παγκοσμίως, με μέση υπολογιζόμενη επίπτω-

ση 2–6% των περιπτώσεων.1 Αφορά, κυρίως, περιπτώσεις 

οξείας γαστρεντερίτιδας στη βρεφική ηλικία αλλά και σε ανο-

σοκατεσταλμένους ασθενείς.40 Μεταδίδονται με την εντερο-

στοματική οδό και υδατογενώς41 και ανιχνεύονται στα κόπρα-

να των ασθενών έως και μήνες μετά τη λήξη των συμπτω-

μάτων ενώ απομονώνονται συχνά και στα κόπρανα ασυ-

μπτωματικών παιδιών.42 Συγκρινόμενοι με τους Rotavirus και 

Norovirus, έχουν μεγαλύτερο χρόνο επώασης (8-10 ημέρες) 

και μεγαλύτερη διάρκεια συμπτωμάτων (5–12 ημέρες), μικρό-

τερης, συνήθως, βαρύτητας. 

Οι αδενοϊοί ανήκουν στην οικογένεια Adenoviridae, γένος 

Mastadenovirus και αποτελούν DNA ιούς, εικοσαεδρικής δομής 

καψιδίου, σφαιρικού σχήματος.43 Aποτελούν τους μεγαλύτε-

ρους ιούς χωρίς περίβλημα. Παρά το μεγάλο μέγεθος του γε-

νετικού τους υλικού, οι αδενοϊοί παραμένουν απλοί και ισχυ-

ρά εξαρτώμενοι από το κύτταρο-ξενιστή τους. 

Διακρίνονται 53 ορότυποι των HAdV (ΗAdV1-53), οι 

οποίοι ταξινομούνται σε 7 είδη (A-G).44,45 Η παθογονικότη-

τα των ιών ποικίλει με βάση το είδος και τον ορότυπο και 

το πρότυπο της προκαλούμενης νόσου εξαρτάται από τον 

ορότυπο.46 Οι κύριοι εντερικοί αδενοϊοί είναι οι HAdV-F41 

και HAdV-F40.44-46 Ο πρόσφατα ταυτοποιημένος αδενοϊός 

HAdV-G52 συνδέθηκε με την εκδήλωση οξείας γαστρεντερί-

τιδας και η συχνότητα συμμετοχής του στην εκδήλωση της νό-

σου μένει να προσδιορισθεί σε επόμενες μελέτες.45

Picornavirus.

Οι ιοί Picorna περιλαμβάνουν μία ευρεία ομάδα ιών με έντο-

νη γενετική ετερογένεια και ποικίλο κλινικό φαινότυπο, εκ-

δηλωνόμενο σε διαφορετικούς οργανισμούς της οικογένει-

ας των σπονδυλωτών, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου.

Πρόκειται για το σύνολο των ιών που ανήκουν στη οικο-

γένεια των Picornaviridae (pico=small, RNA ιοί). Είναι μικροί 

(διαμέτρου περίπου 30nm), σφαιρικοί ιοί, χωρίς περίβλημα 

και έχουν γενετικό υλικό γραμμικό, μονόκλωνο, θετικής πό-

λωσης RNA. Το ιικό γονιδίωμα αποτελείται από ένα μοναδι-

κό ORF, το οποίο κωδικοποιεί μία πολυπρωτεϊνη. Η οικογέ-

νεια των Picornaviridae διακρίνεται σε 12 γένη. Πρόσφατα ευ-

ρήματα συστήνουν την ύπαρξη δύο ακόμα διαφορετικών γε-

νών Picornavirus, τους Seal picornavirus και Cosavirus.47,48 Συ-

νυπολογιζόμενων αυτών, οι ιοί Picorna διακρίνονται σήμερα 

σε 14 γένη και 33 είδη. Στον άνθρωπο, οι ιοί που έχουν απο-

μονωθεί και έχουν συσχετισθεί με οξεία γαστρεντερίτιδα απο-

τελούν είδη των γενών Hepatovirus, Enterovirus, Parechovirus, 

Kobuvirus, Cosavirus και Cardiovirus.

Οι ιοί του είδους Human parechovirus (HPeV) του γένους 

Parechovirus αποτελούν σημαντική αιτία ιογενούς γαστρεντε-

ρίτιδας, ήπιας συνήθως συμπτωματολογίας, στα νεογνά, στα 

βρέφη και στα παιδιά έως 5 ετών. Υπολογίζεται ότι, παγκο-

σμίως, έως την ηλικία των 5 ετών, πάνω από 95% του πλη-

θυσμού μολύνεται από HPeV.49 Το γένος των PeV φέρει κα-

ψίδιο αποτελούμενο από τρεις δομικές πρωτεΐνες. Με βάση 

τόσο ορολογικές μελέτες όσο και τη μοριακή ανάλυση της 

VP1 οι HPeV διακρίνονται σε επιμέρους ορότυπους και αντί-
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στοιχους γονότυπους. Τόσο η γενετική ετερογένεια όσο και ο 

αριθμός των νέων, ταυτοποιημένων HPeV συνεχώς αυξάνε-

ται. Σήμερα, οι HPeV διακρίνονται σε 10 HPeV γονότυπους 

(ΗPeV1-8,14,10).50-52 Οι συχνότερα εμφανιζόμενοι τύποι εί-

ναι οι HPeV1 και HPeV3. Διαφορετικοί γονότυποι, πιθανά, 

συνδέονται με διαφορετικές κλινικές εκδηλώσεις ενώ νόσοι 

άγνωστης αιτιολογίας, πιθανά, να συνδεθούν με άγνωστους 

ακόμα HPeVs. Αξίζει δε αναφοράς, ότι ο HPeV3 αποτελεί τη 

δεύτερη, μετά τους εντεροϊούς, αιτία άσηπτης μηνιγγίτιδας 

και σηψαιμίας στα νεογνά, βρέφη και νήπια και ενοχοποιείται 

για την εκδήλωση του συνδρόμου αιφνίδιου βρεφικού θανά-

του.53,54 Tο σύνολο της σύγχρονης βιβλιογραφίας αναδεικνύ-

ει την ανάγκη εισαγωγής της μοριακής αναζήτησης των HPeV 

στην οξεία γαστρεντερίτιδα στην καθημερινή πρακτική, μέσω 

της οποίας θα διαφανεί η πραγματική κατανομή των γονοτύ-

πων του ιού ανά εποχή και περιοχή, η συχνότητα ανασυνδυ-

ασμών και η επίδρασή τους στην περαιτέρω εξέλιξη και πα-

θογενετική των HPeV και τέλος, η συσχέτισή τους με κλινικές 

εκδηλώσεις και νόσους.

Το είδος Aichi virus του γένους Kobuvirus της οικογένειας 

των Picornaviridae αποτελεί ένα σύνολο ιών υπεύθυνων για 

την εκδήλωση οξείας γαστρεντερίτιδας στον άνθρωπο. Συν-

δέεται με την εκδήλωση σποραδικών, κυρίως, περιπτώσε-

ων και σπανιότερα ενδημιών και επιδημιών, σχετιζόμενων 

με οστρακοειδή, μολυσμένα ύδατα αλλά πιθανά και με άλλα 

επιδημιολογικά μοντέλα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνη-

σης.55,56 Συνηθέστερα εκδηλώνεται με επεισόδια εμέτου, πυ-

ρετό και άλλοτε άλλου βαθμού αφυδάτωση.

Oι ιοί Aichi διακρίνονται σε τρεις γονότυπους, Α, Β και 

C. 57,58

Oι ιοί Aichi εμφανίζουν παγκόσμια κατανομή, με μέση 

επίπτωση 55%-70% στο γενικό πληθυσμό βάση ορολογικών 

μελετών. Η ύπαρξη αντισωμάτων έναντι των ιών Aichi αυξά-

νει με την αύξηση της ηλικίας έως μίας οριακής ηλικίας, όπου 

φθάνει στο ανώτατο επίπεδό της. Στη νηπιακή ηλικία υπολο-

γίζεται περίπου 40% ενώ στις επόμενες δεκαετίες φθάνει έως 

και 100%. Οι παραπάνω τιμές υποδηλώνουν πως στην πλει-

οψηφία των περιπτώσεων η λοίμωξη με AiV διαδράμει ασυ-

μπτωματικά ή με ήπια συμπτωματολογία.

  Στο πλαίσιο της αναζήτησης νέων ιικών παραγόντων 

στον τομέα της γαστρεντερίτιδας, πρόσφατα (2009), περιγρά-

φηκαν δύο νέοι ιοί, που κατατάσσονται στους ιούς Picorna: 

οι Human Klassevirus 1 (kobu-like virus associated with stool 

and sewage) και Salivirus (stool Aichi-like virus), με μεταξύ 

τους νουκλεοτιδική ομολογία, περίπου, 90% (Human kobu-like 

viruses).59-61 Οι Human kobu-like ιοί αν και διατηρούν τη βα-

σική οργάνωση του γονιδιώματος των Picornaviridae, φυλογε-

νετική ανάλυσή τους έδειξε ότι διαφοροποιούνται από όλα τα 

γνωστά γένη των Picoranviridae. 

Klassevirus έχουν απομονωθεί σε περιπτώσεις γαστρεντε-

ρίτιδας στις Η.Π.Α, Αυστραλία, Κίνα και από λύματα στην 

Ισπανία υποδεικνύοντας την παγκόσμια κατανομή τους και η 

ανίχνευσή τους συσχετίζεται με την εκδήλωση γαστρεντερίτι-

δας. Το υψηλό φορτίο του ιού στις εξετασθείσες περιπτώσεις 

υποδεικνύει την αναπαραγωγή του ιού στον εντερικό σωλή-

να και μειώνει την πιθανότητα διαιτητικής προέλευσής του.62

Salivirus έχουν απομονωθεί από τα κόπρανα ασθενών 

με γαστρεντερίτιδα στη Νιγηρία, στην Τυνησία, στις Η.Π.Α, 

στην Κίνα και στο Νεπάλ, όπου συσχετίστηκαν στατιστικά με 

την εκδήλωση γαστρεντερίτιδας.60,61

Περαιτέρω έρευνα απαιτείται για τη διερεύνηση της σημα-

σίας των μοριακών χαρακτηριστικών των Ηuman kobu-like 

ιών, τον προσδιορισμό του αναπαραγωγικού κύκλου τους, 

τους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς που εμπλέκονται και 

τις ασθένειες που μπορούν να προκαλέσουν, καθώς και τον 

προσδιορισμό των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών τους.

Ο Cosavirus (common stool-associated picornavirus) 

ταυτοποιήθηκε πρόσφατα (2008) σε δείγματα κοπράνων παι-

διών με γαστρεντερίτιδα από τη Νότια Ασία.63 Μοριακή ανά-

λυσή τους τούς κατατάσσει στην οικογένεια Picornaviridae και 

τους ταξινομεί ως ξεχωριστό γένος της οικογένειας με συγγε-

νέστερα γένη τα Cardiovirus και Senecavirus. Έως σήμερα, δι-

ακρίνονται έξι διαφορετικά είδη Cosavirus (HCoSV-A-F) και 

το είδος HCoSV-A διακρίνεται περαιτέρω σε, τουλάχιστον, 3 

ορότυπους 1–3.64

Οι Cosa ιοί εμφανίζουν έντονη γενετική ετερογένεια και 

υψηλό ρυθμό εξέλιξης και ανασυνδυασμού. Το μέγεθος της 

παρατηρούμενης ετερογένειάς τους καθιστά απίθανη την ανά-

δυση όλων αυτών των στελεχών τα τελευταία μόνο χρόνια 

και η μη ανίχνευσή τους τα προηγούμενα χρόνια αποδίδε-

ται στην απουσία αλλοιώσεων στις κυτταρικές σειρές καλλιέρ-

γειάς τους και στον υψηλό ρυθμό εξέλιξής τους, που τους κα-

θιστά ικανούς να «διαφεύγουν» από τις συνήθεις ορολογικές 

τεχνικές και μοριακές τεχνικές υβριδισμού που εφαρμόζονται 

για την ανίχνευση των Picorna ιών.63 Στη νότια Ασία και συ-

γκεκριμένα στο Πακιστάν και στο Αφγανιστάν ανιχνεύθηκαν 

σε δείγματα κοπράνων με επιπολασμό περίπου 40% ενώ στο 

Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αυστραλία με εντυπωσιακά μι-

κρότερο επιπολασμό (περίπου 1/1000), γεγονός που πιθανά 

αντανακλά τη διαφορά στη δημόσια και ατομική υγιεινή στις 
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παραπάνω περιοχές. Στην Κίνα, σε δείγματα κοπράνων, ανι-

χνεύθηκαν με επιπολασμό περίπου 3%.65 Τέλος, στις Η.Π.Α, 

σε πολυκεντρική έρευνα σε δείγματα λυμάτων, ανιχνεύθηκαν 

στο 38% των δειγμάτων λυμάτων που εξετάστηκαν. Ακόμα, 

αξιοσημείωτο είναι πως στις Η.Π.Α. επικρατές είδος είναι ο 

HCoV-D σε αντίθεση με την επικράτηση του HCoV-A στη νό-

τια Ασία και Κίνα.64.65 

 Ένας νέος ορότυπος του είδους Theilovirus του γέ-

νους Cardiovirus των Picornaviridae, ο ιός Saffold (SAFV) ανι-

χνεύθηκε το 2007 στα κόπρανα παιδιατρικού ασθενή με πυ-

ρετό αγνώστου αιτιολογίας το 1981.66 Οι ιός Saffold διατηρεί 

τα βασικά χαρακτηριστικά των Picornaviridae και του γένους 

Cardiovirus και παρουσιάζει υψηλή συγγένεια με τους ιούς 

Theilo των τρωκτικών.67 Έως σήμερα έχουν περιγραφεί 9 δι-

ακριτοί VP1 γονότυποι (SAFV-1-9),68,69 O επικρατέστερος, πα-

γκόσμια, γονότυπος είναι ο SAFV-3.

Από την ανίχνευσή τους το 2007, ιοί Saffold (ή Human 

cardiovirus ή Human Theiler’s murine encephalomyelitis virus-like 

cardiovirus) έχουν ανιχνευθεί σε πληθώρα δειγμάτων κοπρά-

νων και εκκρίσεων του αναπνευστικού τόσο σε υγιή παιδιά 

όσο και σε παιδιά με γαστρεντερίτιδα, γριππώδη συνδρομή 

ή οξεία χαλαρή παράλυση σε Αμερική, Ευρώπη, Νότια Ασία 

και Αφρική.65,66,68 Ορολογικές μελέτες σε Ευρώπη, Αφρική 

και Ασία καταδεικνύουν τη ευρεία εξάπλωση και υψηλή επί-

πτωση της SAFV-μόλυνσης κατά την βρεφική και πρώτη παι-

δική ηλικία.67   Αν και απομονώθηκε από πληθώρα σποραδι-

κών περιστατικών γαστρεντερίτιδας καθώς και από μία ενδη-

μία γαστρεντερίτιδας στην πλειοψηφία των περιστατικών ανι-

χνεύθηκαν και άλλοι μικροοργανισμοί-πιθανά αίτια γαστρε-

ντερίτιδας. Ακόμα, δεν έχει διευκρινισθεί η συχνότητα εμφά-

νισης κλινικού φαινοτύπου σε SAFV-μόλυνση. Οι εξωεντερι-

κές εκδηλώσεις του ιού φαίνεται να είναι σπάνιες. Η ανάπτυ-

ξη νέων μοριακών τεχνικών και η ευρύτερη εφαρμογή τους 

θα μπορέσει να καθορίσει το εύρος της γονοτυπικής και κλι-

νικής ετερογένειας των SAFV και των επιμέρους χαρακτηρι-

στικών τους.

Bocavirus.

O ανθρώπινος Boca ιός (Human Bocavirus, HBoV) απομονώ-

θηκε και ταυτοποιήθηκε μόλις το 2005.70 Σύντομα ενοχοποι-

ήθηκε ως ο τέταρτος σε συχνότητα ιός υπεύθυνος για λοιμώ-

ξεις του αναπνευστικού σε παιδιά κάτω των 5 ετών ενώ συ-

σχετίσθηκε ασθενώς και με την εμφάνιση οξείας γαστρεντε-

ρίτιδας.71

Ταξινομήθηκε στην οικογένεια των Parvoviridae, υπο-

οικογένεια Parvovirinae.70 Πρόκειται για μικρούς, σφαιρι-

κούς, εικοσαεδρικής συμμετρίας, χωρίς περίβλημα ιούς, με 

γενετικό υλικό μονόκλωνο, γραμμικό DNA (ssDNA). 

Τρία νέα μέλη του γένους Bocavirus, οι HBoV2, HBoV3 

και HBoV4, απομονώθηκαν πρόσφατα από δείγματα κοπρά-

νων και τουλάχιστον, ο HBoV2 φαίνεται να συσχετίζεται με 

την εκδήλωση οξείας γαστρεντερίτιδας.72 Αποτελεί, μάλιστα, 

σχετικά συχνή αιτία της νόσου με τη συχνότητα να ποικίλ-

λει στις διάφορες μελέτες από 1,3% έως 26%, με παγκόσμια 

κατανομή, κύρια πληθυσμιακή ομάδα τα παιδιά κάτω των 

5 ετών και διαφαινόμενη αυξημένη συχνότητα στους ασθε-

νείς με AIDS.72 Ο HBoV3 προέκυψε ως ανασυνδυασμός των 

HBoV και HBoV2.73 Επιπλέον, διαφορετικά είδη των HBoV 

εμφανίζουν διαφορετικό ρυθμό εξέλιξης. Σταθερότερος εί-

ναι ο HBoV, ενώ ο HBoV2 εμφανίζει έντονη γενετική εξέλιξη 

και ετερογένεια. Περισσότερα δεδομένα και νέες μελέτες θα 

προσδιορίσουν ακριβέστερα την επιδημιολογία και τους πα-

θοφυσιολογικούς μηχανισμούς των HBoVs.

Coronavirus.

Οι ιοί Corona ανήκουν στην οικογένεια Coronaviridae, υπο-

οικογένεια Coronavirinae. Η οικογένεια Coronaviridae αποτε-

λείται από ιούς σχήματος σφαιρικού, με μονόκλωνο, θετικής 

πόλωσης RNA γενετικό υλικό.74 Πρόκειται για το μεγαλύτε-

ρο σε μέγεθος γονιδίωμα από όλους τους RNA ιούς. Περιβάλ-

λεται από το νουκλεοκαψίδιο (πρωτεΐνη Ν) και έχει διάταξη 

ελικοειδή. Το σωματίδιο του ιού αποτελείται από δύο γλυκο-

πρωτεϊνες (spike (S), envelope (E)) και μία φωσφοπρωτεϊνη 

(membrane (M)) ενώ μερικοί ιοί περιέχουν και τρίτη γλυκο-

πρωτεϊνη (hemagglutinin-esterase (HE)), η οποία έχει αιμο-

συγκολλητικές ιδιότητες. Τέλος, ο ιός περιβάλλεται από περί-

βλημα. Το όνομα του Coronavirus οφείλεται στη χαρακτηριστι-

κή μορφολογία του κατά την ηλεκτρονική μικροσκόπηση, που 

οφείλεται στην παρουσία των S πρωτεϊνών.

Η πανδημία SARS το 2003 είχε ως αποτέλεσμα την έξαρ-

ση του ερευνητικού ενδιαφέροντος για τη μελέτη των ιών 

Corona. Στους έως τότε γνωστούς ιούς Corona (HCoV-229E 

και HCoV-OC43) προστέθηκε ο SARS-CoV και το 2004 ταυ-

τοποιήθηκε και ο NL63.75,76 Αρχές του 2005, το σημερινό δέν-

δρο των ανθρώπινων ιών Corona συμπληρώθηκε με την ταυ-

τοποίηση του HKU1.77 Στον άνθρωπο οι ιοί Corona ενοχο-

ποιούνται για λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συ-

στήματος με αιχμή τη χειμερινή και πρώτη εαρινή περίοδο. 
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Σε μικρότερη συχνότητα, ενοχοποιούνται για λοιμώξεις του 

γαστρεντερικού. Η πρώτη περιγραφή γαστρεντερίτιδας από 

Coronavirus καταγράφηκε το 1975 στην Αγγλία ενώ την ίδια 

χρονιά καταγράφηκε η ανίχνευσή τους στα κόπρανα υγιών 

ατόμων στην Ινδία. Έκτοτε, άρχεται μία ερευνητική αντιπαρά-

θεση για τον προσδιορισμό της συσχέτισης των ιών Corona 

με την εκδήλωση οξείας γαστρεντερίτιδας.78 Όλοι οι μη-SARS 

HCoVs ανιχνεύονται στα κόπρανα ασθενών με γαστρεντερίτι-

δα, ιδιαίτερα σε παιδιά κάτω των 5 ετών και κύρια κατά τους 

χειμερινούς μήνες (με ασθενή εποχικότητα).78 Βέβαια, η συ-

χνότητα ανίχνευσής τους είναι σχετικά μικρή και ποικίλλει 

στη βιβλιογραφία από 1,3%–6%.78 Ο ρόλος τους ως αιτιολογι-

κοί παράγοντες εκδήλωσης γαστρεντερίτιδας μειώνεται ακό-

μα περισσότερο από το γεγονός ότι σε πολλά δείγματα κοπρά-

νων, στα οποία ανιχνεύονται HCoVs, συνυπάρχουν (ως μι-

κτή λοίμωξη) γνωστοί ιογενείς παράγοντες γαστρεντερίτιδας 

(Norovirus, Rotavirus).79

Torovirus.

Οι ιοί Toro αποτελούν τη δεύτερη υπο-οικογένεια (Torovirinae) 

στην οικογένεια των Coronaviridae και ταξινομούνται σε ένα 

γένος (Torovirus). Παίρνουν το όνομά τους από την χαρακτη-

ριστική οργάνωση του γονιδιώματός τους σε σωληνοειδή, 

ανοικτό δακτύλιο (Toro=δακτύλιος), διατηρώντας την χαρα-

κτηριστική ελικοειδή συμμετρία των ιών Coronaviridae. Στην 

επιφάνειά του φέρει τις χαρακτηριστικές των Coronaviridae 

πληκτροειδείς προβολές (πρωτεΐνη S),  προσδίδοντας την 

κορονωειδή μορφολογία κατά την ηλεκτρονική μικροσκόπη-

ση.80

Η πρώτη ανίχνευση ιών του είδους Human torovirus έγινε 

το 1984 στα κόπρανα 20 παιδιατρικών και ενήλικων ασθενών 

με γαστρεντερίτιδα.81 Έκτοτε σειρά μελετών υποδεικνύει το 

ρόλο των ιών Toro ως αιτιολογικού παράγοντα οξείας, παρα-

τεινόμενης και χρόνιας διαρροϊκής συνδρομής σε παιδιατρι-

κούς ασθενείς.82 Σε σχέση με τους ιούς Corona εμφανίζει με-

γαλύτερη συσχέτιση με την εκδήλωση γαστρεντερίτιδας ενώ 

φαίνεται να ακολουθεί την ίδια εποχικότητα.82 Σε σύγκριση 

με τους Rotavirus και Astrovirus, η Torovirus-λοίμωξη φαίνε-

ται να προσβάλλει σχετικά μεγαλύτερες ηλικίες (μέση ηλικία 4 

έτη ως προς 2 έτη), να εκδηλώνεται σπανιότερα με επεισόδια 

εμέτων και συχνότερα με αιμορραγικές κενώσεις και να αφο-

ρά συχνότερα ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς.82 Τέλος, οι ιοί 

Toro συσχετίστηκαν στα νεογνά με την εκδήλωση νεκρωτικής 

εντεροκολίτιδας.83

Το σύνολο των ανθρώπινων ιών της οικογένειας Coronaviri-

dae απαιτεί περαιτέρω μελέτη για τον προσδιορισμό του επι-

δημιολογικού τους προφίλ και της συσχέτισής τους με την εκ-

δήλωση οξείας γαστρεντερίτιδας.

Picobirnavirus.

Οι ιοί Picobirna (PBVs) αποτελούν το μοναδικό γένος της οι-

κογένειας Picobirnaviridae. Δε φέρουν περίβλημα, είναι μι-

κροί, σφαιρικοί ιοί και έχουν ως γονιδίωμα δύο ανισομεγέ-

θη τμήματα δίκλωνου, γραμμικού RNA (dsRNA).84 Με βάση 

την αλληλουχία του τμήματος που κωδικοποιεί την RNA-

εξαρτώμενη RNA πολυμεράση RdRp, οι ιοί Picobirna διακρί-

νονται σε δύο υποομάδες, Ι και ΙΙ.85

Η συσχέτιση των PBVs με την εκδήλωση οξείας γαστρε-

ντερίτιδας παραμένει αντικείμενο μελετών. Έχουν απομο-

νωθεί από δείγματα κοπράνων διαφόρων θηλαστικών και 

πτηνών με γαστρεντερίτιδα αλλά και ασυμπτωματικών ατό-

μων.86 Στον άνθρωπο, έχουν απομονωθεί συχνά από τα κό-

πρανα ατόμων ελεύθερων συμπτωμάτων γαστρεντερίτιδας, 

ανιχνεύονται συχνά ως μικτή λοίμωξη με Rotavirus, Norovirus 

ή Astrovirus στα κόπρανα ασθενών με οξεία γαστρεντερίτιδα 

ενώ έχουν απομονωθεί και από ασθενείς χωρίς άλλο παθογό-

νο αίτιο.86.87 Οι περισσότερες των τελευταίων περιπτώσεων 

αφορούν ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς και κυρίως ασθε-

νείς με AIDS υποδεικνύοντας, πιθανά, τη δράση των PBV ως 

ευκαιριακά παθογόνους μικροοργανισμούς. 88 

Ενδιαφέρον, ερευνητικά, παρουσιάζει και η επιδημιολο-

γία των PBV. Ο επιπολασμός της PBV-λοίμωξης υπολογίζεται 

σε διαφορετικές μελέτες από 0,4% έως 20%.89 Πρόκειται για 

μία έντονα ετερογενή ομάδα ιών και συνεχώς, νέα στελέχη 

ταυτοποιούνται.85 Η έκθεση του ανθρώπου σε κοινά ή υψη-

λής ομολογίας στελέχη ιών που αποβάλλονται από οικόσιτα 

ζώα ίσως αποτελεί ένα δυνητικό δημόσιο κίνδυνο και χρή-

ζει περαιτέρω ελέγχου. Η συστηματική μελέτη της διασπο-

ράς των PBVs και η μοριακή ταυτοποίησή τους είναι απαραί-

τητη για την κατανόηση και παρακολούθηση της επιδημιολο-

γίας των PBV.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΙΩΝ

Η οξεία γαστρεντερίτιδα αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για 

την παγκόσμια υγεία με σαφείς κοινωνικοοικονομικές προε-

κτάσεις. Το φάσμα των υπεύθυνων μικροοργανισμών για την 

εκδήλωση οξείας γαστρεντερίτιδας είναι ιδιαίτερα ευρύ και οι 



VOL 56 / ISSUE 2

97

VIRAL GASTROENTERITIS

Πίνακας 1
RNA ΙΟΙ ΑΙΤΙΑ ΟΞΕΙΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΕΝΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΟΙ 

ΟΡΟΤΥΠΟΙ-ΓΟΝΟΤΥΠΟΙ
ΗΛΙΚΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

Reoviridae Rotavirus dsRNA (11 τμήματα) G1-G4 και  G9 παιδική

Calciviridae

Norovirus (+)ssRNA
16.8±0.5
42.2±1.5

GGII.4
GI.2

παιδική-ενήλικες
βρεφική-παιδική-

υπερήλικες
Sapovirus

Minireovirus

Astroviridae Astrovirus (+)ssRNA HAstV-1 παιδική

Picornaviridae

Hepatovirus (+)ssRNA

παιδική < 5 ετών

Enterovirus

Parechovirus HPeV1, HPeV3

Kobuvirus

Cosavirus HCoSV-A-F

Cardiovirus SAFV-3

Human kobu-
like viruses

Coronaviridae Coronavirus
Torovirus (+)ssRNA

–
–

παιδική

Picobirnaviridae Picobirnavirus dsRNA (2 τμήματα) – –

Πίνακας 2
DNA ΙΟΙ ΑΙΤΙΑ ΟΞΕΙΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΕΝΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΟΙ 

ΟΡΟΤΥΠΟΙ-ΓΟΝΟΤΥΠΟΙ
ΗΛΙΚΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

Adenoviridae Adenovirus dsDNA HAdv-F41 και HAdV-F40 βρεφική

Parvoviridae Bocavirus ssDNA HBoV2 –

Herpesviridae EBV
CMV dsDNA – –
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ιοί αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσε-

ων, όπως προαναφέρθηκε.90

Συνολικά, οι ιοί που σχετίζονται με την εκδήλωση οξείας 

γαστρεντερίτιδας είναι οι: Rotavirus (Reoviridae), Norovirus, Sa-

povirus και Minireovirus (Calciviridae), Astrovirus (Astroviridae), 

Adenovirus (Adenoviridae), Hepatovirus, Enterovirus, Parechovi-

rus, Kobuvirus, Cosavirus, Cardiovirus και Human kobu-like vi-

ruses (Picornaviridae), Bocavirus (Parvoviridae), Coronavirus και 

Torovirus (Coronaviridae), Picobirnavirus (Picobirnaviridae) και 

Epstein-Barr virus, Cytomegalovirus (Herpesviridae). Από τους 

παραπάνω ιούς οι Adenoviridae, Parvoviridae και Herpesviridae 

αποτελούν DNA ιούς ενώ η πλειοψηφία των σχετιζόμενων με 

οξεία γαστρεντερίτιδα ιών περιέχει γενετικό υλικό RNA (πιν. 

1, 2). Συχνότερα εμφανιζόμενοι είναι οι Rotavirus, Norovirus, 

Astrovirus και Adenovirus.1 Από αυτούς, o Rotavirus αποτελεί 

την πρώτη αιτία σποραδικής μορφής της νόσου στα παιδιά 

καθώς και νοσοκομειακής γαστρεντερίτιδας στην ίδια ηλικία 

και δεύτερη αιτία στους ενήλικες μετά τον Norovirus. Οι δύο 

παραπάνω ιοί είναι οι πρώτοι που θα πρέπει να ελέγχονται 

ως ρουτίνα σε περιπτώσεις οξείας γαστρεντερίτιδας και σε 

σχέση βέβαια πάντα με την κλινική εικόνα του ασθενούς. Οι 

ιοί Noro αποτελούν την πρώτη αιτία επιδημικής γαστρεντερί-

τιδας τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά. Στις ανεπτυγ-

μένες περιοχές ευθύνονται για το 68–80% του συνόλου των 

επιδημιών της νόσου.1 

Στη χώρα μας, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που διεξή-

χθη σε πέντε Παιδιατρικά Νοσοκομεία, η αναλογία των ιών 

Rota που ευθύνονται για την εμφάνιση οξείας γαστρεντερίτι-

δας κυμαίνεται από 42,3% σε μη νοσοκομειακούς ασθενείς 

έως 47,8% σε ασθενείς που χρειάστηκαν νοσηλεία, με κυρί-

αρχο γονότυπο τον G1P, ενώ σε παρόμοια μελέτη η οποία συ-

μπεριελάμβανε 7933 παιδιατρικούς ασθενείς με την ίδια συ-

μπτωματολογία, ο ιός Rota ήταν και πάλι το κυρίαρχο αίτιο 

αυτής.91,92 

Στη Β. Ελλάδα, σε μελέτη που διεξήχθη κατά την περίοδο 

2005–2006 και η οποία συμπεριελάμβανε και ενήλικες, εκτός 

από παιδιατρικούς ασθενείς με οξεία γαστρεντερίτιδα, η ανα-

λογία των ιών Noro που ευθύνονταν για την παραπάνω συ-

μπτωματολογία ήταν 11,1%, με κυρίαρχο γονότυπο τον GII.93 

Επιπρόσθετες μελέτες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα 

τελευταία χρόνια έχουν δείξει ότι η αναλογία των ιών Rota 

που ευθύνονται για την εμφάνιση οξείας γαστρεντερίτιδας σε 

παιδιά κυμαίνεται από 21,35% έως 29%, ενώ ακολουθούν οι 

ιοί Noro, Adeno και Astro σε ποσοστά 4%, 3,5% και 2,35% 

αντίστοιχα, ενώ μελέτη που συμπεριελάμβανε και ενήλικες 

ασθενείς έδειξε ότι η συμμετοχή των ιών Rota ήταν της τάξης 

του 14,9% και ακολουθούσαν οι ιοί Adeno, Noro και Astro με 

αναλογίες της τάξης του 7%, 3% και ο,5% αντίστοιχα.94,95.96  

Η επίτευξη του εμβολίου έναντι του Rotavirus και η ευρεία 

εφαρμογή του φαίνεται να αλλάζει τα επιδημιολογικά δεδομέ-

να της Rota-λοίμωξης σχετικά με την επίπτωσή της, τα υπεύ-

θυνα στελέχη αλλά και την εποχικότητά της.97 Μελέτη η οποία 

έγινε στη χώρα μας στην προσπάθεια να αξιολογηθούν τα πι-

θανά οφέλη που θα προκύψουν από τον συστηματικό εμβο-

λιασμό έναντι του Rotavirus, έδειξε κατ’ αρχήν ότι ο παραπά-

νω εμβολιασμός θα μειώσει εντυπωσιακά τα ποσοστά λοίμω-

ξης από τον ιό. Επιπρόσθετα, τα οφέλη θα είναι και οικονομι-

κής φύσεως καθώς θα μειωθεί σημαντικά το κόστος νοσηλεί-

ας των παραπάνω ασθενών.98  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ανίχνευση, ταυτοποίηση, ανάλυση και παρακολούθηση 

των παραπάνω ιών επιτεύχθηκε με την κλινικοεργαστηρια-

κή σύμπραξη και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων της βι-

οπαθολογίας. Νεότερες μοριακές τεχνικές καταστούν δυνατή 

τη μοριακή ανάλυση των υπαρχόντων ιών αλλά και την ανί-

χνευση ή/και αναζήτηση νέων ιικών παραγόντων. Η ευρύτε-

ρη εφαρμογή τους, πέρα από την έρευνα, στην κατά το δυνα-

τό καθημερινή πρακτική αποτελεί υποχρέωση της βιοιατρικής 

κοινότητας και απάντηση στην πρόκληση για στενή, ενημε-

ρωμένη παρακολούθηση της μοριακής και επιδημιολογικής 

τάσης των ενοχοποιούμενων ιών και για έγκαιρη και σύγχρο-

νη αντιμετώπισή τους. Βέβαια, η αυξημένη ευαισθησία ενέχει 

τον κίνδυνο της υπερδιάγνωσης και παρερμηνείας του ρόλου 

του εκάστοτε ιικού παράγοντα που χρήζει περαιτέρω έρευνας 

ασθενών-μαρτύρων. Τέλος, η καλύτερη κατανόηση των πα-

ραγόντων του ξενιστή που συμμετέχουν στην διαδικασία της 

κάθε ειδικής λοίμωξης θα συνεισφέρει στην κατανόηση της 

επιδημιολογίας, παθογενετικής και παθοφυσιολογίας της νό-

σου και στον πληρέστερο σχεδιασμό στρατηγικών πρόληψης 

ή/και αντιμετώπισής της.
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Ένα στέλεχος E. coli που παρήγαγε την 

καρβαπενεμάση KPC-3 απομονώθηκε 

από δείγμα χοληδόχου κύστεως ασθε-

νούς με ιστορικό νεφρικής ανεπάρκειας 

υπό τεχνητό νεφρό, ο οποίος είχε υπο-

στεί προ μηνός ακρωτηριασμό στο αρι-

στερό πόδι κάτω από το γόνατο, λόγω 

λοίμωξης και είχε λάβει θεραπεία με 

ερταπενέμη, μετρονιδαζόλη, κολιστίνη 

και βανκομυκίνη. Στον έλεγχο φορεί-

ας του ασθενούς, στην χλωρίδα του πα-

χέος εντέρου ανευρέθη στέλεχος E. coli 

που ήταν ευαίσθητο στις καρβαπενέ-

μες και όμοιο με το κλινικό ανθεκτικό 

στέλεχος E. coli, καθώς και στέλεχος K. 

pneumoniae ανθεκτικό στις καρβαπενέ-

μες που είχε το συγκεκριμένο πλασμί-

διο με το γονίδιο KPC-3.

Η ομοιότητα μεταξύ των δύο στελεχών 

E. coli (του ευαίσθητου από την χλω-

ρίδα και του ανθεκτικού στις καρβαπε-

νέμες από το κλινικό δείγμα) αποδεί-

χθηκε με ηλεκτροφόρηση ολικού DNA 

σε παλλόμενο πεδίο (PFGE). Η ομοιό-

τητα μεταξύ των πλασμιδίων που εί-

χαν το γονίδιο KPC-3 στο ανθεκτικό στέ-

λεχος K. pneumoniae από την χλωρί-

δα και το ανθεκτικό κλινικό στέλεχος E. 

coli από το κλινικό δείγμα, αποδείχθη-

κε με πειράματα μεταβίβασης σε ευαί-

σθητους δέκτες, απομόνωση των πλα-

σμιδίων, ισοηλεκτρικη εστίαση, ανάλυ-

ση κατά Southern και πολλαπλασιασμό 

με PCR των γονιδίων.

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η πίε-

ση από την τετραπλή αντιβιοτική αγω-

γή πριν και μετά τον ακρωτηριασμό 

του κάτω άκρου, οδήγησε στην με-

ταβίβαση του πλασμιδίου με το γονί-

διο KPC-3 από το ανθεκτικό στέλεχος K. 

pneumoniae σε ευαίσθητο στέλεχος E. 

coli της χλωρίδας, το οποίο στην συνέ-

χεια εκδήλωσε φαινοτυπική αντοχή και 

προξένησε την λοίμωξη στην χοληδό-

χο κύστη. Τα στελέχη E. coli με αντο-

χή λόγω KPC γονιδίων δεν είναι συ-

χνά, όμως η εν δυνάμει δυνατότητα με-

ταβίβασης της αντοχής από στελέχη K. 

pneumoniae μπορεί να δημιουργήσει 

προβλήματα στο μέλλον.

ΣΧΟΛΙΟ Τα στελέχη K. pneumoniae 

που παράγουν KPC καρβαπενεμάσες εί-

ναι μια πραγματικότητα στα περισσότε-

ρα Ελληνικά νοσοκομεία. Η πιθανότητα 

αυτά τα γονίδια αντοχής να περάσουν 

σε στελέχη E. coli είναι και αυτή πλέον 

μια υπαρκτή πραγματικότητα. Έτσι λοι-

πόν, δοθέντος της μεγαλύτερης ικανό-

τητας αποικισμού των στελεχών E. coli 

σε σχέση με την αντίστοιχη των στελε-

χών K. pneuoniae, φαίνεται το σημαντι-

κό πρόβλημα δημόσιας υγείας που θα 

κληθεί το σύστημα υγείας να αντιμετω-

πίσει το αμέσως επόμενο χρονικό δι-

άστημα.
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Δεδομένα από το Ελληνικό Δίκτυο Μελέτης της Μικροβιακής Αντοχής

ΑΝΤΟΧΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
K. pneumoniae, P. aeruginosa &                 
A. baumannii ΣΤΙΣ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΕΣ 
ΚΑΙ 3ης ΓΕΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΕΣ 

(Ιανουάριος–Δεκέμβριος 2010)

ΣΧΟΛΙΑ

Η αΥξΗσΗ τΗσ μικροβιακΗσ αντοΧΗσ στα αντιβιοτικά και της 

συχνότητας λοιμώξεων από πολυανθεκτικούς Gram αρνητι-

κούς μικροοργανισμούς αποτελεί διεθνές φαινόμενο και έχει 

αναδειχτεί σε μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας διεθνώς 

αλλά και στη χώρα μας. Ήδη από την 1η Νοεμβρίου 2010 

εφαρμόζεται σταδιακά σε όλη τη χώρα το σχέδιο δράσης του 

ΥΥΚΑ-ΚΕΕΛΠΝΟ για την αντιμετώπιση λοιμώξεων από πολυαν-

θεκτικά Gram-αρνητικά παθογόνα σε χώρους Παροχής Υπη-

ρεσιών Υγείας «ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ» (για περισσοτερες πλη-

ροφορίες στο www.keelpno.gr).  Στα πλαίσια του σχεδίου 

αυτού είναι   υποχρεωτική πλέον η  δήλωση όλων των λοι-

μώξεων από τα τρία βασικότερα Gram αρνητικά νοσοκομεια-

κά παθογόνα που χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά αντο-

χής έναντι των καρβαπενεμών (K.pneumoniae, P.aeruginosa 

και A. baumannii).

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα πολυ-

κεντρικά ποσοστά αντοχής στις καρβαπενέμες και στην 3ης 

γενιάς κεφαλοσπορίνη κεφταζιντίμη για τα τρία αυτά μικρο-

βιακά είδη ανά τύπο κλινικής για το έτος 2010. Όλα τα απο-

τελέσματα αφορούν σε απομονώσεις από αιμοκαλλιέργειες. 

Η ύπαρξη διπλοεγγραφών αντιμετωπίζεται με τη χρήση του 

πρώτου στελέχους ανά ασθενή και μικροβιακό είδος.

Όπως αναμενόταν, οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 

(ΜΕΘ) εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά αντοχής 

και των τριών μικροοργανισμών στις καρβαπενέμες και στην 

κεφταζιντίμη σε σχέση με τις κλινικές. Τα ποσοστά αυτά εί-

ναι ιδιαιτέρως υψηλά για το A.baumannii και ακολούθως 

για την Κ.pneumoniae. Τονίζεται ότι η ερμηνεία και η ανα-

φορά στο WHONET των αποτελεσμάτων ευαισθησίας των στε-

λεχών K.pneumoniae στις καρβαπενέμες, αλλά και  οι αναλύ-

σεις για την εξαγωγή των πολυκεντρικών ποσοστών αντοχής 

βασίζονται στα «παλαιά» κριτήρια του CLSI πριν την αναθεώ-

ρησή τους τον Ιούνιο του 2010. Αναμένεται με την καθολική 

εφαρμογή των αναθεωρημένων ορίων ευαισθησίας των Εντε-

ροβακτηριακών στις καρβαπενέμες τα ποσοστά αντοχής της 

K.pneumoniae στις καρβαπενέμες  να είναι ακόμη υψηλότερα.
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Πίνακας 2
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΜΕΡΟΠΕΝΕΜΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ
ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Meropenem

Μικροβιακό είδος
Παθολογικές κλινικές

No         %R          %I 

Χειρουργικές κλινικές

No         %R        %I

Μ.Ε.Θ.

No        %R         %I

Klebsiella pneumoniae 591       31,0%      3,1% 192    37,6%    4,2% 668   61,8%   7,6%

Pseudomonas 
aeruginosa 377       28,8%      2,6% 91    27,8%    2,5% 439   49,0%   5,7%

Acinetobacter 
baumannii 172       33,1%      28,3% 142    29,8%    44,6% 646   48,2%   36,5%

No: αριθμός εξετάσεων, %R: %ανθεκτικών, %I: %με μέση αντοχή

Πίνακας 3
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΚΕΦΤΑΖΙΝΤΙΜΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ
ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Ceftazidime

Μικροβιακό είδος
Παθολογικές κλινικές

No       %R          %I

Χειρουργικές κλινικές

No        %R         %I

Μ.Ε.Θ.

No       %R          %I

Klebsiella pneumoniae 648   54,2%   2,7% 200   62,6%   0,6% 680   85,8%   5,8%

Pseudomonas 
aeruginosa 382   24,3%   7,5% 91   23,1%   7,7% 437   36,9%   9,9%

Acinetobacter 
baumannii 171   81,0%   7,1% 138   88,5%   5,7% 631   95,7%   3,3%

No: αριθμός εξετάσεων, %R: %ανθεκτικών, %I: %με μέση αντοχή

Πίνακας 1
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΙΜΙΠΕΝΕΜΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ
ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Imipenem

Μικροβιακό είδος
Παθολογικές κλινικές

No        %R          %I

Χειρουργικές κλινικές

No          %R         %I

Μ.Ε.Θ.

No        %R         %I

Klebsiella pneumoniae 649      27,8%     11,7% 202      37,4%     11,5% 653      62,7%     17,5%

Pseudomonas 
aeruginosa 375      28,3%     5,3% 89      28,6%     3,9% 435      48,1%     8,6%

Acinetobacter 
baumannii 165      61,2%     7,4% 141      78,0%     8,1% 580      89,8%     4,7%

No: αριθμός εξετάσεων, %R: %ανθεκτικών, %I: %με μέση αντοχή
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Το Ελληνικό Δίκτυο Μελέτης της Μικροβιακής Αντοχής συ-

ντονίζεται από τους Μ. Πολέμη, Κ. Τρυφινοπούλου (Κεντρικό 

Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας / ΚΕΕΛΠΝΟ) και Α. Βατόπουλο 

(Τομέας Μικροβιολογίας Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας).

Στο Δίκτυο Μικροβιακής Αντοχής για το 2010 μετέχουν τα Μι-

κροβιολογικά Εργαστήρια των Νοσοκομείων:

Νοσ/μείο «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» (Αβελιώδη Κ., Λαζαράκη Φ.), 

Νοσ/μείο Παίδων Αγ. Σοφία (Πάγκαλη Α., Αλεξάνδρου Ε.), 

Νοσ/μείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» (Παρασκάκη Ε., Λε-

μπέση Ε.),

Γεν. Νοσ/μείο Ελευσίνας «Θριάσιο» (Τρίκκα-Γραφάκου Ελ.), 

Γεν. Νοσ/μείο Αθηνών «Ελπίς» (Πουλόπουλος),

Γεν. Περ. Νοσ/μείο  «Σισμανόγλειο» (Φακίρη Ε., Μαρτσού-

κου Μ.),

Τζάννειο Γ.Ν. Πειραιά (Διγαλάκη Κ., Ζαρκωτού Ο.),

«Θεαγένειο» Αντικαρκινικό Νοσ/μείο Θεσσαλονίκης (Καΐτσα 

- Τσιοπούλου Ε.),

Βενιζέλειο Γεν Περ. Νοσ/μείο Ηρακλείου (Λιάκου Β., Αρχο-

ντάκης),

Γεν. Νομαρχιακό Νοσ/μείο Ξάνθης (Σταματοπούλου Γ.), 

Γεν. Περ. Πανεπιστημιακό Νοσ/μείο Αλεξανδρουπόλεως 

(Πανοπούλου Μ.),

Γεν. Κρατικό Νοσ/μείο Αθηνών «ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» (Μαλάμου-

Λαδά Ε., Γκαντέρης),

Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Νοσ/μείο Ερ. Σταυρού (Βαρτζίωτη 

Ε.., Πλατανιά Α.),

Νοσ/μείο «Αγιος Παύλος» Φοίνικας (Γαλανοπούλου Β.), 

Νοσ/μείο Άμφισσας (Παπούλια Ε., Μπουργανος Δ.),

Κωνσταντοπούλειο Γ.N. Νέας Ιωνίας (Πλατσούκα Ε., Ρούσ-

σου Ζ.),

1ο Νοσ/μείο ΙΚΑ «Παπαδημητρίου» (Πετρίδης Α., Πρίφτης 

Θ.),

Περ. Γεν. Νοσ/μείο «Ασκληπιείο Βούλας» (Κούτσια – Καρού-

ζου Χρ., Καΐρης Δ.),

Νοσ/μείο Άγιος Σάββας (Σκουτέλη Ε., Χήνου Εφρ.),

Ιπποκράτειο Γ.Π. Νοσ/μείο Αθηνών (Τούτουζα Μ., Ξανθά-

κη Α.),

Πανεπιστημιακό Γεν. Νοσ/μείο Ιωαννίνων (Μαυρίδης Αν., 

Λεβειδιώτου – Στεφάνου Στ.),

Πανεπιστημιακό Νοσ/μείο «ΑΧΕΠΑ» (Φρατζίδου Φ.), Γ. Νοσ/

μείο «Αγιος Δημήτριος» (Χρυσοχοϊδου Σ., Μολδοβανίδου Κ.),

Γ.Π. Νοσ/μείο «Γ. Παπανικολάου» (Tσορλίνη E.),

Γ.N.A. «Ευαγγελισμός» (Αναγνωστοπούλου Μ.,

Περιβελιώτη Ε.),

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Πετεινάκη Ε., 

Βασδέκη Αφρ.),

Νοσ/μείο “Παμμακάριστος” (Καραμπογιά Π.),

Γεν. Νομ. Νοσ/μείο Κερκύρας (Γεωργαλίδης),

Γεν. Νοσ/μείο «Αλεξάνδρα» (Τζανέτου Κ., Πρίφτη Ε.),

Γεν. Νομ. Νοσ/μείο Βέροιας (Θώμογλου Β., Καρυώτη Α.), 

Γεν. Νομ. Νοσ/μείο Χανίων (Τσαφαράκη Αικ., Αλευράκη Γ.),

Ναυτικό Νοσ/μείο Αθηνών (Τότος Γρ., Μουρνιανάκης Εμ.), 

Καραμανδάνειο Νοσ/μείο Παίδων (Σπηλιοπουλου Αδ., Γα-

ρατζιώτου),

Γεν. Νοσ/μείο Αθηνών «Λαικό» (Στεφάνου Ι., Παπαπαρα-

σκευάς Ι.),

Περ. Πανεπιστημιακό Γεν. Νοσ/μείο Πατρών (Αναστασίου 

Ε., Σπηλιοπούλου Ι.),

Γεν. Νοσ/μείο Μεσολογγίου «Χατζηκώστα» (Τασoύλα Αργ.), 

Γεν. Νομ. Νοσ/μείο Σερρών (Μάρκου Φ.),

Γεν. Νομ. Νοσ/μείο Δράμας (Ιορδανίδου M., Χατζιβασιλεί-

ου Ε.),

Γεν. Νοσ/μείο Καβάλας «Άγιος Σίλας» (Τσανάκα Χρ., Παυλί-

δου Φ.),

Νοσ/μείο KAT (Μουτα Κ., Στυλιανάκης Α.),

2o Νοσ/μείο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (Καραγιάννη Ε., Ταμπούκα Αγ.), 

Γεν. Νοσ/μείο Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» (Κάρ-

λε, Δανιήλ Ι.),

ΠΓΝ «Αττικό» (Ζέρβα Λ., Ταρπατζή Κ.).

Περισσότερα δεδομένα ανά νοσοκομείο δημοσιεύονται στη 

σχετική σελίδα στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.mednet.

gr/whonet.
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Από τον συντάκτη

ΓΗΡΑΣΚΩ ΑΕΙ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ 
ερωτήσεις με τεκμηριωμένες απαντήσεις

ON-GOING EDUCATION
quizzes with documented answers

Από τον συντάκτη

ΓΗΡΑΣΚΩ ΑΕΙ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ 
ερωτήσεις με τεκμηριωμένες απαντήσεις

ON-GOING EDUCATION
quizzes with documented answers

Ερώτηση 1

Τι είναι σωστό σχετικά με τον εμβολιασμό για την ερυθρά;

1. ο εμβολιασμός για την ερυθρά μπορεί να συνδυαστεί χω-

ρίς πρόβλημα με τον εμβολιασμό για την ιλαρά και την 

παρωτίτιδα

2. ο εμβολιασμός εγκύου αντενδείκνυται

3. ο εμβολιασμός γίνεται στα κορίτσια πριν από την ενήβω-

ση

4. ο εμβολιασμός μετά από μια και μόνο δόση προκαλεί πά-

ντα ανοσία εφ’ όρου ζωής

Α Σωστά μόνο τα 1 και 3.
Β Σωστά μόνο τα 2 και 3.
Γ Σωστά μόνο τα 2 και 4.
Δ Σωστά μόνο τα 1, 2 και 3.
Ε Σωστά μόνο τα 1, 2 και 4.

Ερώτηση 2

Τι είναι λάθος σχετικά με την παρωτίτιδα;

Α Ο ιός της παρωτίτιδας ανήκει στην οικογένεια των παραμυ-
ξοϊών.

Β Αν η λοίμωξη προσβάλει άνδρες ενηλίκους τότε μπορεί να 
εμφανιστεί ορχίτιδα.

Γ Η μηνιγγίτιδα στην παρωτίτιδα έχει συνήθως ήπια.
Δ Για την παρωτίτιδα υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο.
Ε Το εμβόλιο καλύπτει και τους δύο οροτύπους το ιού.

Ερώτηση 3

Ποιος είναι ο ρόλος των ινιδίων στα βακτήρια;

1. η ενεργός κίνηση

2. η προσκόλληση σε ζωικά κύτταρα

3. η σύζευξη

4. η μεταγωγή

5. η λυσιγονία

Α Σωστά μόνο τα 1 και 2.
Β Σωστά μόνο τα 1 και 5.
Γ Σωστά μόνο τα 2 και 3.
Δ Σωστά μόνο τα 3 και 4.
Ε Σωστά μόνο τα 4 και 5.
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Ερώτηση 4

Xρησιμοποιήστε τα ακόλουθα κλειδιά (α, β, γ, δ, ε) για να 

αντιστοιχίσετε το είδος μικροοργανισμού με τη νόσο  που 

προκαλεί:

α. Salmonella typhi

β. Salmonella enteritidis

γ. Shigella dysenteriae

δ. Yersinia enterocolitica

ε. Yersinia pestis

1 Φωτορεπόρτερ του Νational Geographic επιστρέφοντας 
από ένα ταξίδι στην Ταϋλάνδη εμφανίζει πυρετό και κοι-
λιακά άλγη κατά την διάρκεια της πτήσης. Μέχρι την προ-
σγείωση του αεροπλάνου έχει αιματηρές κενώσεις και πυ-
ρετό 40°C. O θεράπων γιατρός εκτελεί ενδοσκοπικό έλεγ-
χο και η διάγνωση βασίζεται στην παρουσία αιμορραγικού 
βλεννογόνου και ελκών στο παχύ έντερο. Τι από τα παρα-
πάνω αποτελεί την πιθανότερη αιτία;

2 Ταξιδιώτης προερχόμενος από το Νέο Μεξικό προσέρχεται 
στα Ε.Ι. Νοσοκομείου με πυρετό, δερματικές αλλοιώσεις 
μαύρου χρώματος και διογκωμένους επώδυνους βουβωνι-
κούς λεμφαδένες. Αναφέρει ελάττωση του πόνου σε στάση 
με τα άκρα ανοιχτά. Υποβάλλεται σε θεραπεία και ως πιθα-
νότερη διάγνωση θεωρείται το τσίμπημα ψύλλου. Eιδοποι-
ούνται οι αρχές στο Νέο Μεξικό και ερευνάται η ύπαρξη 
αναφοράς παρόμοιων περιστατικών. Τι από τα παραπάνω 
αποτελεί την πιθανότερη αιτία;

3 Γυναίκα έχει επιστρέψει πρόσφατα από ταξίδι στη Λατινική 
Αμερική και παραπονείται για επίμονο υψηλό πυρετό, δυ-
σφορία και δυσκοιλιότητα από εβδομάδος. Κατά την κλινική 
εξέταση διαπιστώνεται διογκωμένος σπλήνας και ευαισθη-
σία στην κοιλιά με εμφάνιση κηλιδώδους εξανθήματος. O 
θεράπων ιατρός ζητά μικροσκοπική εξέταση και καλλιέργεια 
κοπράνων για την ολοκλήρωση της διάγνωσης. Τι από τα πα-
ραπάνω αποτελεί την πιθανότερη αιτία;

4 Ένας άντρας και οι δύο γιοι του έχουν πρόσφατα επιστρέ-
ψει από διακοπές στο κτήμα συγγενή τους. Και οι τρεις 
αναφέρουν αιματηρές διαρροϊκές κενώσεις. Η κατάστα-
ση του νεότερου γιου βελτιώνεται αμέσως. Ο μεγαλύτερος 
γιος αναφέρει πόνο στη δεξιά πλευρική χώρα, ενώ ο πατέ-
ρας ευαισθησία στις αρθρώσεις. Ο μεγαλύτερος γιος υπο-
βάλλεται σε επέμβαση για πιθανή σκωληκοειδίτιδα αλλά ο 
χειρουργός διαπιστώνει φυσιολογική σκωληκοειδή απόφυ-
ση και φλεγμαίνον έντερο με διογκωμένους μεσεντέριους 
λεμφαδένες. Ακολούθως τίθεται η διάγνωση, κοινή και για 
τους τρεις ασθενείς. Τι από τα παραπάνω αποτελεί την πι-
θανότερη αιτία;

5 Φοιτητής Κτηνιατρικής αναφέρει διαρροϊκές κενώσεις και 
ευαισθησία στην κοιλιακή χώρα ενώ προηγήθηκαν αίσθη-
μα ναυτίας και έμετοι κατά την προηγούμενη μέρα. Πι-

στεύει ότι αυτό μπορεί να είναι συνέπεια υπερβολικής 
ασχολίας με την οικόσιτη χελώνα του.

Ερώτηση 5

Aντιστοιχίστε τη νόσο με τον υπεύθυνο μικροοργανισμό:

1. περιοδοντίτιδα, ενδοκαρδίτιδα, βακτηριαιμία από δάγκω-

μα σκύλου ή γάτας

2. πυρετός από δάγκωμα αρουραίου

3. υποξεία ενδοκαρδίτιδα

4. πυρετός των χαρακωμάτων, νόσος από νήγμα γαλής, αγ-

γειωμάτωση

Α Streptobacillus
Β Capnocytophaga
Γ Cardiobacterium
Δ Bartonella

Ερώτηση 6

Ποια από τις παρακάτω μορφές ακτινομύκωσης (επώδυνα 

αποστήματα  που αυξάνουν σε όγκο με την εξέλιξη της νό-

σου) είναι η πλέον συνήθης;

Α Tραχηλοπροσωπική
Β Θωρακική
Γ Κοιλιακή
Δ Πυελική
Ε Νευρικού συστήματος

Ερώτηση 7

Ποιο από τα παρακάτω συγχέεται συνήθως με την ακτινομύ-

κωση;

Α Eνδοκαρδίτις
Β Ερπης
Γ Nεοπλάσματα
Δ Oστεομυελίτις
Ε Νόσος Chagas

Ερώτηση 8

O actinomyces αναπτύσσεται … στην καλλιέργεια και είναι 

δυνητικά αναερόβιο ή αυστηρά …

Α Ταχέως, αερόβιο
Β Ταχέως, αναερόβιο
Γ Βραδέως, αερόβιο
Δ Βραδέως, αναερόβιο
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Ερώτηση 9

Ποιο από τα παρακάτω θέτει την διάγνωση για Αctinomyces;

Α Gram-αρνητικά κομβολογιοειδή νημάτια, μη οξεάντοχα, 
υποχρεωτικά αναερόβιο.

Β Gram-θετικά κομβολογιοειδή νημάτια , μη οξεάντοχα , 
υποχρεωτικά αναερόβιο.

Γ Gram-αρνητικό βακτηρίδιο, οξεάντοχο, υποχρεωτικά αναε-
ρόβιο.

Δ Gram-θετικό βακτηρίδιο, οξεάντοχο, υποχρεωτικά αερό-
βιο.

Ε Gram-αρνητικοί κόκκοι, μη οξεάντοχοι, υποχρεωτικά αναε-
ρόβιο.

Ερώτηση 10

Aνδρας εμφανίζει πυρετό, μυαλγίες και κεφαλαλγία και μία 

μέρα μετά, κοιλιακά άλγη και αιματηρές διαρροϊκές κενώσεις 

οπότε και προσέρχεται στο γιατρό. Τα κοιλιακά άλγη είναι 

πολύ έντονα και αρχικά μπαίνει η υποψία σκωληκοειδίτιδας 

έως ότου ο ασθενής αναφέρει την κατανάλωση μη παστεριω-

μένου γάλακτος την προηγούμενη εβδομάδα. Η οριστική δι-

άγνωση τίθεται με επώαση της καλλιέργειας κοπράνων στους 

42°C, σε μικροαερόφιλο περιβάλλον. Ποιο από τα παρακάτω 

αποτελεί την πιθανότερη αιτία;

Α ETEC
Β C. jejuni

Γ Rotovirus
Δ H. pylori

Ε S. aureus

Ερώτηση 11

Τα παρακάτω στοιχεία δεν ανήκουν στους λοιμογόνους πα-

ράγοντες των βακτηρίων:

Α Σπόροι
Β Έλυτρο
Γ Προσκολλησίνες
Δ Ενδοτοξίνες
Ε Εξωτοξίνες

Ερώτηση 12

Τα ινίδια στα βακτήρια είναι υπεύθυνα για:

1. για τη μεταφορά DNA μέσω σύζευξης

2. για την προσκόλληση στα κύτταρα του ξενιστή

3. την μεταφορά ενδοτοξίνης

4. για την κινητικότητα

5. για την μετατροπή (transformation)

Α Σωστά μόνο το 1 και το 2
B Σωστά μόνο το 1 και το 4
Γ Σωστά μόνο το 1 και το 5
Δ Σωστά μόνο το 2 και το 3
Ε Σωστά μόνο το 2 και το 5

Ερώτηση 13

Τι είναι λάθος για τους σταφυλοκόκκους;

Α Ο Staphylococcus aureus προκαλεί αποστήματα, νοσοκο-
μειακή πνευμονία και οστεομυελίτιδα

Β Στελέχη Staphylococcus aureus μπορούν να προκαλέσουν 
σύνδρομο τοξικής καταπληξίας (toxic shock syndrome)

Γ Ο Staphylococcus epidermidis είναι συχνό αίτιο νοσοκομει-
ακών λοιμώξεων

Δ Στελέχη Staphylococcus epidermidis που διαθέτουν έλυτρο 
αποτελούν το σημαντικότερο αίτιο πνευμονίας σε ανοσο-
κατεσταλμένους ασθενείς

Ε Ο Staphylococcus saprophyticus είναι αίτιο ουρολοιμώξεων 
σε γυναίκες που βρίσκονται στην αναπαραγωγική ηλικία

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ερώτηση 1

Η σωστή απάντηση είναι η Δ.

Ο εμβολιασμός για την ερυθρά προτιμάται σαν συνδυα-

σμός με την ιλαρά και την παρωτίτιδα και αρχίζει περίπου 

στα παιδιά μετά τον 12ο με 15ο μήνα ζωής. Το εμβόλιο πε-

ριέχει ζωντανούς εξασθενημένους (τροποποιημένους) ιούς 

και για τα τρία νοσήματα, και κανονικά σε αυτή την πε-

ρίπτωση μια δόση θα αρκούσε για εφ’ όρου ζωής ανοσία 

Όμως αν κατά τον εμβολιασμό υφίσταται mia ασυμπτωματι-

κή ιογενής λοίμωξη (π.χ. ήπιο κοινό κρυολόγημα), κάτι αρ-

κετά συχνό στα βρέφη και νήπια, μπορεί λόγω του φαινο-

μένου της παρεμβολής (inteference) να μη δημιουργηθούν 

αντισώματα. Για τον ίδιο λόγο πρέπει εμβόλια με τροποποι-

ημένους ιούς, είτε να χορηγούνται συγχρόνως, είτε αφού 

παρέλθει  μεσοδιάστημα περίπου ενός μηνός.  Στην ερυ-

θρά, προκειμένου να διασφαλισθεί η επιτυχία του εμβολια-

σμού χορηγείται μια αναμνηστική δόση αργότερα, περίπου 

μετά έξι χρόνια.

Στις εγκύους ο εμβολιασμός για την ερυθρά αντενδείκνυται 

γιατί μπορεί ο ιός του εμβολίου να περάσει τον πλακούντα 

και προσβάλει το έμβρυο. Επίσης σε γυναίκες στην αναπαρα-

γωγική ηλικία θα πρέπει για τον ίδιο λόγο να αποφεύγεται 
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η σύλληψη για δύο κύκλους μετά τον εμβολιασμό, παρ’ όλο 

που δεν έχουν παρατηρηθεί μέχρι σήμερα παρενέργειες. 

Ανεξάρτητα από το ιστορικό εμβολιασμού κατά την πρώτη 

παιδική ηλικία, συνιστάται σε όλες τα κορίτσια πριν από την 

εφηβεία η χορήγηση μιας δόσης εμβολίου.

Ερώτηση 2

Η λάθος απάντηση είναι η Ε.

Για τον ιό της παρωτίτιδας είναι γνωστός μόνο ένας ορότυ-

πος. Ο ιός ανήκει στην οικογένεια των παραμυξοϊών, στην 

οποία ανήκουν και ο ιός της ιλαράς, ο αναπνευστικός συγκυ-

τιακός ιός και ο ιός της νόσου Newcastle. Όσο αθώα είναι η 

λοίμωξη στα παιδιά, άλλο τόσο επικίνδυνη είναι στους εφή-

βους και ενηλίκους άνδρες λόγω της προσβολής των όρχε-

ων σαν επιπλοκή.

Συνήθως προσβάλλεται ο ένας όρχις. Λόγω του εντόνου οι-

δήματος προκαλείται από την πίεση ατροφία του όρχεως. Σε 

αμφοτερόπλευρη προσβολή η πιθανότητα επακόλουθης στει-

ρότητας είναι πολύ υψηλή. Μια σπανιότερη επιπλοκή εί-

ναι η ορώδης μηνιγγίτιδα, η οποία είναι ήπια και έχει κα-

λοήθη πορεία. Για την προφύλαξη από τον ιό της παρωτίτι-

δας υπάρχει εμβόλιο με τροποποιημένους (εξασθενημένους) 

ιούς.

Ερώτηση 3

Η σωστή απάντηση είναι η Γ.

Η ενεργός κίνηση των βακτηρίων γίνεται με τα μαστίγια τα 

οποία όπως και τα ινίδια αποτελούνται από πρωτεΐνες, εί-

ναι όμως πολύ μακρύτερα. Ο εξοπλισμός σε μαστίγια ποικί-

λει στα διάφορα είδη και μπορεί να αφορά σε ένα μόνο ή σε 

περισσότερα μαστίγια, ή και σε πολλαπλή κάλυψη της επιφά-

νειας του βακτηριακού κυττάρου.

Μερικά είδη Gram-αρνητικών βακτηρίων φέρουν ινίδια τα 

οποία διευκολύνουν την προσκόλληση τους στα κύτταρα του 

ξενιστή (π.χ. βλεννογονικό επιθήλιο). Στα εντεροβακτηρια-

κά μερικά στελέχη φέρουν ειδικά συζευκτικά ινίδια που χρη-

σιμεύουν στη διαδικασία της «σύζευξης» για τη μεταφορά γε-

νετικού υλικού (πλασμίδια). Η διαδικασία που ονομάζεται 

«μεταγωγή» είναι τελείως διαφορετική και αφορά στη μετα-

φορά γενετικού υλικού μέσω βακτηριοφάγων από βακτήριο 

δότη σε βακτήριο δέκτη.

Ερώτηση 4

Η σωστή απάντηση είναι:   1.γ,  2.ε,  3.α,  4.δ,  5.β.

1.γ: Η Shigella dysenteriae είναι το συνηθέστερο αίτιο επιδη-

μικής δυσεντερίας σε πληθυσμούς  με υψηλό συγχρω-

τισμό όπως στρατόπεδα συγκέντρωσης κ.α. Κύρια συ-

μπτώματα της νόσου είναι οι βλεννοαιματηρές κενώσεις, 

πυρετός, ναυτία, έμετος, κοιλιακά άλγη.

2.ε: H λοίμωξη από Yersinia pestis μπορεί να είναι πνευμονι-

κής εντόπισης, να εξελιχθεί σε σηψαιμία ή να εκδηλωθεί 

με τις φοβερές βουβωνικές πλάκες. Η μετάδοση από άν-

θρωπο σε άνθρωπο γίνεται με σταγονίδια (πνευμονική) 

ή μέσω των ψύλλων.

3.α:  Η νόσος από Salmonella typhi χαρακτηρίζεται από αιφ-

νίδια έναρξη υψηλού και επιμένοντος πυρετού, κεφαλαλ-

γία, ναυτία, δυσκοιλιότητα ή διάρροια, σπληνομεγαλία 

και κηλιδώδες εξάνθημα. Το μικρόβιο συναντάται σε χώ-

ρες υπό ανάπτυξη ή περιοχές που έχουν πληγεί από φυ-

σικές καταστροφές με χαμηλό επίπεδο υγιεινής.

4.δ:  Eκτός της απομόνωσης της από ζώα, η Yersinia 

enterocolitica έχει απομονωθεί και από περιβαλλοντολογι-

κές και τροφικές πηγές όπως λίμνες, κρέατα, παγωτά και 

γάλα. Οι πιο επίφοβες ομάδες για πιθανή ασθένεια και 

επιπλοκές είναι οι πολύ νέοι, οι εξουθενωμένοι οργανι-

σμοί, οι πολύ μεγάλες ηλικίες.

5.β: Η Salmonella enteritidis επιβιώνει στον πεπτικό σωλή-

να ζώων και πτηνών και μεταδίδεται στον άνθρωπο άμε-

σα με τα κόπρανα ή έμμεσα με την κατανάλωση μολυσμέ-

νων τροφών.

Ερώτηση 5

H σωστή απάντηση είναι: 1.β,  2.α,  3.γ,  4.δ 

1.β: Η Capnocytophaga είναι ευκαιριακό παθογόνο που προ-

σβάλλει άτομα με σοβαρές μορφές περιοδοντίτιδας, απο-

τελεί αίτιο σηψαιμίας σε ανοσοκατασταλμένους και έχει 

βρεθεί σε τραύματα από δάγκωμα σκύλου ή γάτας σε 

σπληνεκτομηθέντες.

2.α: O πυρετός από δάγκωμα αρουραίου που οφείλεται στον 

Streptobacillus moniliformis είναι συστηματική νόσος που 

χαρακτηρίζεται από πυρετό, εξάνθημα, μεταναστευτική 

πολυαρθραλγία και επίπεδο θνητότητας 13% χωρίς θε-

ραπεία.

3.γ: To Cardiobacterium αποτελεί ασυνήθη αιτία υποξεί-

ας ενδοκαρδίτιδας. Είναι μέλος της ομάδας HACEK 

(Haemophilus, Actinobacillus, Cαrdiobacterium, Eikenella  

και Kingella).

4.δ: H Bartonella αποτελεί το αίτιο της νόσου από νήγμα γα-

λής (cat-scratch disease) και άλλων ασθενειών. Μεταδί-

δεται από αρθρόποδα όπως ψύλλους και τσιμπούρια.

Ερώτηση 6

Η σωστή απάντηση είναι η α.

Η τραχηλοπροσωπική είναι η συνηθέστερη μορφή (περίπου 

το 50% των περιπτώσεων του συνόλου).
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Ερώτηση 7

Η σωστή απάντηση είναι η γ. 

Η διάγνωση της ακτινομύκωσης είναι συχνά δύσκολη κα-

θώς μπορεί να μιμηθεί φλεγμονές όπως μυκητιακή λοίμω-

ξη ή και φυματίωση. Επίσης συγχέεται με νεοπλάσματα του 

παχέος εντέρου, των πνευμόνων ή και της τραχηλοπροσωπι-

κής περιοχής.

Ερώτηση 8

H σωστή απάντηση είναι η δ.

O Actinomyces αναπτύσσεται  βραδέως στην καλλιέργεια και 

είναι δυνητικά αναερόβιο ή αυστηρά  αναερόβιο.

Ερώτηση 9

H σωστή απάντηση είναι η β.

Πρόκειται για Gram-θετικά κομβολογιοειδή νημάτια, μη οξε-

άντοχα, και είναι υποχρεωτικά αναερόβιος μικροοργανισμός.

Ερώτηση 10

H σωστή απάντηση είναι η  β.

Το Campylobacter jejuni είναι ένα από τα κύρια βακτήρια τρο-

φικής δηλητηρίασης παγκοσμίως. Οι μεγάλες επιδημίες 

έχουν συσχετισθεί κυρίως με την κατανάλωση μη παστεριω-

μένου γάλακτος και μολυσμένου νερού και λιγότερο με την 

κατανάλωση ωμών η αναεπαρκώς ψημένων πουλερικών.

Ερώτηση 11

Η σωστή απάντηση είναι η Α.

Οι σπόροι στα βακτήρια δεν αποτελούν λοιμογόνους παρά-

γοντες αλλά πολύ ανθεκτικές μορφές που μπορούν και επιβι-

ώνουν σε δυσμενείς συνθήκες εκτός ξενιστή.

Το έλυτρο, οι προσκολλησίνες (διάφορες ομάδες), οι ενδοτο-

ξίνες και οι εξωτοξίνες αποτελούν σημαντικούς λοιμογόνους 

παράγοντες των βακτηριών με του οποίους μπορούν και επι-

βιώνουν στον ξενιστή διαταράσσοντας τη λειτουργική του 

ισορροπία ποικιλοτρόπως προκαλώντας νόσο.   

Ερώτηση 12

Η σωστή απάντηση είναι η Α.

Ειδικά στα εντεροβακτηριακά υπάρχουν βακτήρια που διαθέ-

τουν σεξουαλικά ινίδια, τα οποία σαν γέφυρες ενώνουν δύο 

βακτηριακά κύτταρα και πραγματοποιούν τη μεταφορά γενε-

τικού υλικού. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται σύζευξη και κα-

θοδηγείται από παράγοντες γονιμότητας (F).

Κάποια είδη βακτηρίων διαθέτουν ινίδια τα οποία είναι 

υπεύθυνα για την προσκόλληση τους σε κύτταρα του ξενιστή 

(π.χ. κύτταρα βλεννογόνων).

Οι ενοδοτοξίνες δεν έχουν καμία σχέση με τα ινίδια και απο-

τελούν στοιχεία του βακτηριακού τοιχώματος. 

Τα ινίδια δεν έχουν επίσης καμία σχέση με την κινητικότη-

τα για την οποία είναι υπεύθυνα είτε τα μαστίγια, είτε οι βλε-

φαρίδες. 

Κατά την μετατροπή γίνεται μεταφορά ελεύθερου DNA από το 

περιβάλλον, προερχομένου από βακτήριο δότη, σε βακτήριο 

δέκτη χωρίς τη μεσολάβηση φορέα (φάγου ή πλασμιδίου).

Ερώτηση 13

Η λάθος απάντηση είναι η Δ.

Από τα ελυτροφόρα μικρόβια ο βλαστομύκητας Cryptococcus 

neoformans αποτελεί το συχνότερο αίτιο πνευμονίας σε ανο-

σοκατεσταλμένους ασθενείς.

Ο Staphylococcus aureus προκαλεί ένα ευρύτατο φάσμα λοι-

μώξεων, όπως δερματικά αποστήματα, παραρρινοκολπίτι-

δες, μέση ωτίτιδα, νοσοκομειακή πνευμονία (πολυανθεκτικά 

στελέχη), οστεομυελίτιδα και τοξινογενείς διαταραχές, όπως 

το τοξικό σύνδρομο (σύνδρομο τοξικής καταπληξίας) και γα-

στρεντερίτιδα.

Ο Staphylococcus epidermidis μπορεί να αποικίσει προσθετι-

κά υλικά και να δημιουργήσει με αυτό τον τρόπο εστίες δια-

σποράς με αποτέλεσμα σηψαιμία και σήψη, θρομβοφλεβίτι-

δα, ενδοκαρδίτιδα κ.α.

Ο Staphylococcus saprophyticus είναι συχνό αίτιο ανιουσών 

ουρολοιμώξεων σε νεαρές γυναίκες (αναπαραγωγικής ηλι-

κίας) προκαλώντας το γνωστό σύνδρομο της «κυστίτιδας του 

μήνα του μέλιτος» (Honeymoon cystitis)! 
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
/ ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
/ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΙΟYΝΙΟΣ 2011

1/6/11 Μετεκπαιδευτικά μαθήματα ΕΜΕ 2009–2011.

 Μάθημα 52ο: Αντιμυκητιακά αντιβιοτικά – τρό-

πος δράσης. Προσδιορισμός ευαισθησίας σε 

αντιμυκητιακά φάρμακα. Βιβλιοθήκη «Ι. Παπα-

βασιλείου», Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρι-

κής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

 www.hms.org.gr

7-11/6/11 29th Annual Meeting of the European 

Society for Paediatric Infectious Diseases 

(ESPID).

 The Hague, The Netherlands.

 www.kenes.com/espid

 e-mail: espid@kenes.com

8/6/11 Μετεκπαιδευτικά μαθήματα ΕΜΕ 2009–2011.

 Μάθημα 53ο: Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγ-

χος ποιότητας μικροβιολογικών εξετάσεων. Δια-

πίστευση στο μικροβιολογικό εργαστήριο. Αρχές 

λειτουργίας, εξοπλισμός και μηχανοργάνωση μι-

κροβιολογικού εργαστηρίου. Βιβλιοθήκη «Ι. Πα-

παβασιλείου», Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ια-

τρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

 www.hms.org.gr

15/6/11 Μηνιαίες Επιστημονικές Εκδηλώσεις Ιατρι-

κής Βιοπαθολογίας Νοέμβριος 2010 – Ιούνι-

ος 2011.

 Ελονοσία: ανοσολογική απόκριση στο εμβόλιο

 Βιβλιοθήκη «Ι. Παπαβασιλείου», Εργαστήριο Μι-

κροβιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου 

Αθηνών.

 www.hms.org.gr

26/6– 32nd Annual European Society for

29/6/11 Mycobacteriology (ESM) Congress.

 Lübeck, Germany.

26/6– 4th Congress of European Microbiologists,

30/6/11 FEMS 2011.

 Geneva, Switzerland.

ΣΕΠΤEΜΒΡΙΟΣ 2011

4-8/9/11 LANCEFIELD 2011.

 Palermo, Italy. 

 www.lancefield2011.it
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5-7/9/11 International Conference & Exhibition on 

Virology. 

 Baltimore, Maryland, USA.

 www.omicsonline.org/virology2011

17/9- 51st Interscience Conference on

20/9/11 Antimicrobial Agents and Chemotherapy 

(ICAAC).

 Chicago, USA.

 www.icaac.org

ΝΟEΜΒΡΙΟΣ 2011

12/11- XXth World Congress Of Neurology.

17/11/11 Marrakesh, Marocco.

 www.kenes.com/wcn 

 e-mail: wcn@kenes.com

16/11- 7th World Congress of the World Society

19/11/11 for Pediatric Infectious Diseases (WSPID).

 Melbourne, Australia

 www.kenes.com/wspid2011

 e-mail: wspid@kenes.com

ΕΙΔΙΚEΣ ΣΥΝΑΝΤHΣΕΙΣ

European Society of Clinical Microbiology 

and Infectious Diseases

(ESCMID, www.escmid.org)

Course and Workshop on Invasive Fungal Infections: Con-

troversies and Lessons from Clinical Practice, 23–24 June 

2011, Saint Petersburg, Russian Federation.

ESCMID-SHEA Training Course in Hospital Epidemiology, 3–6 

September, Brunnen, Switzerland.

Course and Workshop on Clinical, Diagnostic and Thera-

peutic Aspects of Opportunistic Protozoal Infections, 6–9 

September 2011, Barcelona, Spain.

State-of-the-art in Emerging Fungal Infections, 8–9 Septem-

ber 2011, Cluj-Napoca, Romania.

Course and Workshop on Cystic Echinococcosis: Burden of 

Disease in the EU and Clinical Management, 23–25 Septem-

ber 2011, Pavia, Italy.

Infections in the Era of Growing Antibiotic Resistance, 

Primosten – Sibenik, Croatia, ESCMID Postgraduate Education 

Course, 28–30 September 2011.

Helicobacter: from Basic Science to Clinical Issues, Villars-

sur-Ollon, Switzerland, ESCMID/FEMS Conference, 2–6 

October 2011.

Quinolones: from Bench to Bedside, Santander, Spain, ESC-

MID Postgraduate Education Course, 5–7 October 2011.

Diagnosing Infectious Diseases: Future and Innovation, 

Venice, Italy, ESCMID Conference, 24–26 October 2011.

Infection Control in Developing Countries: Problems and 

Solutions, Kayseri, Turkey, ESCMID Postgraduate Education 

Course, 27–28 October 2011.

Infections in Immunocompromised Hosts, Istanbul, Turkey, 

ESCMID Conference, 17–18 November 2011 (νέα ημερομηνία).

Prevention, Diagnosis and Treatment of Healthcare-associat-

ed Infections in‘‘Real” Life.

Rome, Italy, ESCMID Workshop, 30 November – 2 December 

2011.

Carbapenemase-producing Gram-negative Microorganisms: 

Detection, Epidemiology and Therapeutic Challenges, Ath-

ens, Greece, ESCMID Postgraduate Education Course, 1–2 

December 2011.

ESCMID Summer School

10th ESCMID Summer School 2–9 July 2011, Treviso, Italy.
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ –
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Το Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας είναι η επίσημη 

διμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας, 

με σκοπό τη συνεχή εκπαίδευση των Βιοπαθολόγων, Κλινι-

κών Μικροβιολόγων, αλλά και κάθε επιστήμονα που ασχο-

λείται με την εργαστηριακή και κλινική ιατρική.

Κύρια επιδίωξη είναι η δημοσίευση μελετών στην Ελλη-

νική ή την Αγγλική γλώσσα που αφορούν όλους τους τομείς 

της Κλινικής Μικροβιολογίας (Βακτηριολογία, Παρασιτολο-

γία, Μυκητολογία, Ιολογία), αλλά και τις λοιπές εξειδικεύ-

σεις της Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Εργαστηριακή Αιματολογί-

α-Αιμοδοσία, Ιατρική Βιοχημεία και Ανοσολογία).

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Τα τεύχη του περιοδικού εκτυπώνονται και διανέμονται τα-

χυδρομικά σε όλα τα μέλη της Ελληνικής Μικροβιολογικής 

Εταιρίας που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρε-

ώσεις τους. Επίσης, μετά παρέλευση χρονικού διαστήματος 

ενός έτους από την εκτύπωση κάθε τεύχους, το περιεχόμε-

νο αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Μικροβιολογι-

κής Εταιρίας σε μορφή ανεξάρτητων αρχείων pdf, για ελεύ-

θερη πρόσβαση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Τα άρθρα που υποβάλλονται για δημοσίευση αποστέλλονται 

αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρο-

νική διεύθυνση:

siorasgs@otenet.gr υπ ‘όψιν:

«Συντακτική Επιτροπή, Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής 

Εταιρείας, Ascent ΕΠΕ, Βασ. Σοφίας 77, 11521, Αθήνα».

Χειρόγραφα που παραλαμβάνονται με το ταχυδρομείο, 

ανεξάρτητα της ύπαρξης ή όχι ηλεκτρονικού αρχείου, δεν θα 

λαμβάνονται υπ’ όψιν.

Το υποβαλλόμενο άρθρο θα πρέπει να συνοδεύεται από 

επιστολή του υπεύθυνου συγγραφέα που να βεβαιώνει ότι 

όλοι οι συγγραφείς έχουν διαβάσει και συμφωνούν με την 

υποβολή του χειρόγραφου και ότι το άρθρο ή ένα σημαντικό 

μέρος αυτού δεν έχει δημοσιευθεί ή υποβληθεί για δημοσί-

ευση κάπου αλλού.

Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται κάθε σύγκρουση συμ-

φερόντων όλων των συγγραφέων.

Κατά την παραλαβή, το άρθρο ελέγχεται και χαρακτηρίζε-

ται με αριθμό που κοινοποιείται στον υπεύθυνο για αλληλο-

γραφία συγγραφέα με απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα. Για 

κάθε επικοινωνία με το περιοδικό, ο συγγραφέας θα πρέπει 

να χρησιμοποιεί τον κωδικό του άρθρου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης 29/5/2011
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ΕΙΔΗ ΑΡΘΡΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Στο περιοδικό δημοσιεύονται οι παρακάτω κατηγορίες άρ-

θρων:

Ερευνητικές εργασίες.

Περιέχουν αποτελέσματα εργαστηριακών, επιδημιολογικών 

ή κλινικών μελετών προοπτικού ή αναδρομικού χαρακτήρα 

που δημοσιεύονται για πρώτη φορά. Η έκταση του κειμένου 

χωρίς τη βιβλιογραφία να μην υπερβαίνει τις 5.000 λέξεις.

Βραχείες δημοσιεύσεις.

Έχουν την γενική δομή των ερευνητικών εργασιών, όμως 

έχουν μικρότερο μέγεθος έως 1.800 λέξεις και έως 15 βιβλιο-

γραφικές παραπομπές. Αφορούν μελέτες που δεν δικαιολο-

γούν την έκταση μιας πλήρους ερευνητικής εργασίας. Η Συ-

ντακτική Επιτροπή, μετά από πρόταση των εκάστοτε κριτών, 

διατηρεί το δικαίωμα να συστήσει στους συγγραφείς να με-

τατρέψουν μια πλήρη ερευνητική εργασία σε βραχεία δημο-

σίευση, εφόσον, κατά την κρίση τους, δεν δικαιολογείται η 

έκταση που έχει δοθεί. Οι συγγραφείς μπορούν επίσης να 

υποβάλλουν εργασίες που έχουν εξαρχής τη μορφή βραχειών 

δημοσιεύσεων.

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις.

Αποτελούν νέες ή πολύ σπάνιες περιπτώσεις νοσημάτων, 

σπάνιες εκδηλώσεις, εφαρμογή νέων διαγνωστικών κριτηρί-

ων ή νέων θεραπευτικών μεθόδων.

Η έκταση του κυρίως κειμένου να μην είναι μεγαλύτερη 

των 1.500 λέξεων και η βιβλιογραφία να μην υπερβαίνει τις 

15 παραπομπές.

Ανασκοπήσεις. 

Αναλύονται σύγχρονα ιατρικά θέματα, στα οποία παρουσι-

άζονται οι πρόσφατες εξελίξεις ή αναφέρονται τα συμπερά-

σματα σειράς ερευνητικών μελετών των συγγραφέων.

Οι ανασκοπήσεις γράφονται από ένα ή δύο συγγραφείς.

Η έκταση του κυρίως κειμένου να μην είναι μεγαλύτερη

των 10.000 λέξεων και η βιβλιογραφία να μην υπερβαίνει

τις 100 παραπομπές.

Γράμματα προς τη σύνταξη.

Περιέχουν κρίσεις ή παρατηρήσεις για δημοσιευμένες μελέ-

τες κ.λπ. Η έκτασή τους να μην υπερβαίνει τις 500 λέξεις και 

η βιβλιογραφία τις 5 αναφορές.

Άρθρα της σύνταξης.

Σύντομα άρθρα σχολιασμού ή κρίσης επίκαιρων θεμάτων,

τα οποία γράφονται μετά από πρόσκληση της συντακτικής 

επιτροπής.

Η έκτασή τους να μην υπερβαίνει τις 1000 λέξεις και η βι-

βλιογραφία τις 10 αναφορές.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΑΡΘΡΟΥ

Ως συγγραφέας ενός άρθρου ορίζεται ένα άτομο που έχει συ-

νεισφέρει στον σχεδιασμό ή στην εκτέλεση της συγκεκρι-

μένης έρευνας που παρουσιάζει το άρθρο, σύμφωνα με τις 

οδηγίες της Διεθνούς Επιτροπής Συντακτών Ιατρικών Περι-

οδικών (ICMJE) [www.icmje.org/ethical_1author.html].

Το περιοδικό θεωρεί όλους τους συγγραφείς, ανεξάρτητα 

της σειράς τους, ως φέροντες εξίσου την πλήρη ευθύνη ενός 

άρθρου, συμπεριλαμβανομένης και του ορισμού του τίτλου 

και της σειράς των υπολοίπων συγγραφέων. Άτομα που πα-

ρεχώρησαν προς χρήση εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό, κλινικά 

ή πρότυπα στελέχη, αναλώσιμα ή αντιδραστήρια, έδωσαν οι-

κονομική βοήθεια μέσω δημόσιας ή ιδιωτικής χρηματοδότη-

σης, ή συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια, δεν μπορούν να θε-

ωρηθούν ότι πληρούν τα κριτήρια του συγγραφέα. Επίσης τα 

κριτήρια αυτά δεν πληρούν άτομα που κριτίκαραν ή διόρθω-

σαν ή συμβούλεψαν κατά την διαδικασία της συγγραφής μέ-

ρους ή όλου του άρθρου. Αυτά τα άτομα μπορούν να ανα-

φερθούν στο κεφάλαιο των ευχαριστιών. Ομάδες εργασίας 

μπορεί να αναφερθούν ως συγγραφείς, εφόσον όλα τα μέλη 

που αποτελούν την ομάδα πληρούν τα κριτήρια που αναφέρ-

θηκαν πιο πάνω.

Τέλος, αναφέρεται ρητά ότι ο τίτλος του συγγραφέα δεν 

μπορεί να αποδοθεί «τιμής ένεκεν» λόγω θέσης. Τυχόν δια-

φωνίες που ανακύψουν σχετικά με την απονομή του τίτλου 

του συγγραφέα ή την σειρά των συγγραφέων σε ένα άρθρο, 

θα σημαίνουν αυτόματα την αναστολή της διαδικασίας κρί-

σης, έως ότου αυτά λυθούν, είτε από το σύνολο των συγγρα-

φέων, ή από την αρμόδια επιτροπή βιοηθικής και δεοντολο-

γίας του ιδρύματος προέλευσης του άρθρου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Τα άτομα στο κεφάλαιο των ευχαριστιών θα πρέπει να 

έχουν εγκρίνει την συμμετοχή τους σε αυτό. Για υλικό που 

έχει δημοσιευθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και υπόκει-

ται σε περιορισμό πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων 

(copyright) θα πρέπει να αναφερθεί αναλυτικά ο τρόπος με 

τον οποίο αυτό αποκτήθηκε και πως δόθηκε η άδεια. Κάθε 

οικονομική βοήθεια, είτε δημόσια είτε ιδιωτική θα πρέπει να 

αναφέρεται ρητά. 
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ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Όλοι οι συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρουν στο άρθρο κάθε 

πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, σχετικά με την υπό δημο-

σίευση μελέτη, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεθνούς Επι-

τροπής Συντακτών Ιατρικών Περιοδικών (ICMJE) [www.icmje.

org/ethical_4conflicts.html]. Θα πρέπει να αναφέρεται κάθε 

χρηματοδότηση που θα μπορούσε να οδηγήσει ή να υπονο-

ήσει κατευθυνόμενη εξαγωγή συμπερασμάτων, όπως επίσης 

κάθε οικονομική δραστηριότητα που μπορεί να έχει σχέση 

με την μελέτη (π.χ. και όχι περιοριστικά, προηγούμενη κα-

τοχή μετοχών ή συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια ή λήψη 

χρηματοδότησης για ομιλίες από εταιρία της οποίας τα προ-

ϊόντα ελέγχονται στην συγκεκριμένη μελέτη, κλπ.). Η μη 

ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων θα πρέπει επίσης να ανα-

φέρεται. Εδώ σημειώνεται ότι οι λεπτομέρειες της σύγκρου-

σης συμφερόντων δεν δημοσιεύονται μαζί με άρθρο, αλλά 

παραμένουν στην Συντακτική Επιτροπή υπό αυστηρή εχεμύ-

θεια. Στο άρθρο δημοσιεύεται μια γενικόλογη φράση, π.χ. 

«Ο συγγραφέας Χ.Χ έλαβε ενίσχυση από την εταιρία Ψ.Ψ. για 

ερευνητικούς σκοπούς, ή για ομιλίες σε συνέδρια κλπ.» Αποτυ-

χία της συμμόρφωσης με αυτή την οδηγία θα οδηγεί σε επι-

στροφή του άρθρου για συμπλήρωση, πριν την επιστημονι-

κή κρίση. Σε περίπτωση που εκ’ των υστέρων αποκαλυφθεί 

σύγκρουση συμφερόντων που δεν δηλώθηκε, η συντακτι-

κή επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να το αναφέρει σε επόμε-

νο τεύχος με την μορφή “Ο συγγραφέας Χ.Χ. δεν δήλωσε πιθα-

νή σύγκρουση συμφερόντων, σχετικά με το άρθρο Ζ.Ζ.Ζ. και την 

εταιρία Ψ.Ψ.”. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΡΘΡΩΝ

Για τη σύνταξη των άρθρων το περιοδικό ακολουθεί τις υπο-

δείξεις της Διεθνούς Επιτροπής Συντακτών Ιατρικών Περιο-

δικών (ICMJE) [www.icmje.org/urm_main.html]. Αποτυχία των 

συγγραφέων να συμμορφωθούν με τις οδηγίες μπορεί να ση-

μαίνει επιστροφή του άρθρου, πριν την κρίση, για διόρθωση 

και εκ νέου υποβολή. Το χειρόγραφο δακτυλογραφείται σε 

χαρτί μεγέθους Α4 (212 x 297 mm) με περιθώρια εκατέρω-

θεν τουλάχιστον 2,5 cm, σε διπλό διάστημα και με συνεχή 

αρίθμηση σειρών στο αριστερό περιθώριο (Μενού: Διάταξη 

σελίδας/Αρίθμηση γραμμών/Συνεχόμενη αρίθμηση). 

Οι ερευνητικές εργασίες, οι βραχείες δημοσιεύσεις 

και οι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις θα πρέπει να έχουν 

την ίδια κοινή δομή και να περιλαμβάνουν τα εξής τμήματα, 

σε ένα ενιαίο αρχείο κειμένου (word, text, ή άλλο): τη σελί-

δα τίτλου, την ελληνική περίληψη με τις λέξεις κλειδιά, την 

αγγλική περίληψη με τις λέξεις κλειδιά στα αγγλικά, το κυρί-

ως κείμενο, τις ευχαριστίες, τη βιβλιογραφία, τους πίνακες 

και τις λεζάντες των εικόνων. Οι εικόνες θα πρέπει να υπο-

βάλλονται σε ξεχωριστά αρχεία, σύμφωνα με τις οδηγίες που 

ακολουθούν.

Η σελίδα τίτλου αποτελεί την πρώτη σελίδα του άρθρου 

και περιλαμβάνει: (α) τον τίτλο του άρθρου, στον οποίο δεν 

επιτρέπονται συντμήσεις λέξεων, (β) τα ονόματα των συγ-

γραφέων (πλήρες όνομα και επώνυμο), (γ) το εργαστήριο 

ή την κλινική και το νοσοκομείο ή το ίδρυμα από το οποίο 

προέρχεται η εργασία, (δ) την πλήρη διεύθυνση του υπεύ-

θυνου για την αλληλογραφία συγγραφέα, συμπεριλαμβανο-

μένου ενός αριθμού τηλεφώνου και μιας ενεργούς διεύθυν-

σης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) και (ε) βραχύ τίτ-

λο όχι μεγαλύτερο από 40 γράμματα. Όλες οι παραπάνω πλη-

ροφορίες θα πρέπει να αναφέρονται στην Ελληνική γλώσσα 

και στην συνέχεια και στην Αγγλική γλώσσα.

Η περίληψη θα πρέπει να έχει έκταση 250 - 400 λέξεις 

(εκτός από τις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις που θα έχει έκτα-

ση έως 250 λέξεις), στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσ-

σα και θα πρέπει να χωρίζεται σε 4 παραγράφους (Σκοπός, 

Υλικό-Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα). Κάτω από 

την περίληψη θα πρέπει να αναφέρονται οι λέξεις κλειδιά 

(3–6) στην Ελληνική και της Αγγλική γλώσσα, που πρέπει να 

αντιστοιχούν στους διεθνείς όρους του Index Medicus και να 

αποδίδονται στα Ελληνικά σύμφωνα με το ΙΑΤΡΟΤΕΚ (MeSH-

Hellas-Βιοϊατρική Ορολογία).

Το κυρίως κείμενο θα πρέπει να χωρίζεται στα τμήμα-

τα: Εισαγωγή, Υλικό και μέθοδος, Αποτελέσματα, Συζή-

τηση, εκτός από τις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις που θα πρέ-

πει να αποτελούνται από τα τμήματα: Εισαγωγή, Περιγρα-

φή περίπτωσης, Σχόλιο ή Συζήτηση. Στο Υλικό και Μέ-

θοδος περιγράφεται λεπτομερώς ο τρόπος επιλογής του υλι-

κού ή των ασθενών, καθώς και η μέθοδος που εφαρμόσθη-

κε, ώστε η έρευνα να μπορεί να αναπαραχθεί από ερευνη-

τές που επιθυμούν την εφαρμογή της. Σε περιπτώσεις ερευ-

νών που αφορούν σε ανθρώπους, πρέπει να διευκρινίζεται 

ότι τηρήθηκε η Διακήρυξη του Ελσίνκι (1975) και θα πρέ-

πει να αναφέρεται ένα έχει λάβει έγκριση από την αντίστοιχη 

Επιτροπή Βιοηθικής κε Δεοντολογίας. Στα αποτελέσματα θα 

πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα αποτελέσματα με μορ-

φή κειμένου ή πινάκων (όσο πιο συνοπτικά γίνεται, χωρίς 

επαναλήψεις). Στη συζήτηση μπορεί να γίνει σύγκριση με 

τα αποτελέσματα άλλων εργασιών και να αναφέρονται τα συ-

μπεράσματα, τα οποία προκύπτουν από τα αποτελέσματα της 

μελέτης. Ανάλογα με το μέγεθος του άρθρου μπορεί να γίνει 

σύντμηση των κεφαλαίων των αποτελεσμάτων και της συζή-

τησης σε ένα κεφάλαιο (Αποτελέσματα-Συζήτηση).

Οι ευχαριστίες θα πρέπει να απευθύνονται σε άτομα 

με ουσιαστική συμβολή στην πραγματοποίηση της έρευνας, 

όπως προαναφέρθηκε πιο πάνω.

Στην βιβλιογραφία ακολουθείται το διεθνές σύστη-

μα Vancouver. Επειδή η αναπαραγωγή των άρθρων από τις 
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ιστοσελίδες ανεύρεσης δεν μεταφέρει απόλυτα όλα τα τυπο-

γραφικά στοιχεία (π.χ. ειδικά γράμματα) οι συγγραφείς για 

να εξασφαλίσουν την ορθή απόδοση των αναφορών θα πρέ-

πει να ανατρέχουν στο τυπωμένο κείμενο, είτε σε έντυπη, 

είτε σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf). Όλοι οι συγγραφείς 

ενός άρθρου θεωρούνται από κοινού υπεύθυνοι για την σω-

στή αναπαραγωγή των βιβλιογραφικών αναφορών του άρ-

θρου και η συντακτική ομάδα του περιοδικού δεν ελέγχει 

την τυπογραφική ακρίβειά τους. Κόστος διόρθωσης λάθους 

αναφοράς που τυχόν ζητηθεί από τρίτο άτομο μετά την τε-

λική εκτύπωση του τεύχους του περιοδικού, επιβαρύνει εξ’ 

ολοκλήρου τους συγγραφείς. Η αρίθμηση των αναφορών στο 

κείμενο γίνεται με την σειρά που αναφέρονται στο κείμε-

νο, με αραβικούς αριθμούς, ως εκθέτες, μετά τα σημεία στί-

ξης (π.χ.: η συγκεκριμένη παρατήρηση έχει αναφερθεί αρχικά 

από τους Jones και συν.4 και έχει επιβεβαιωθεί και από άλλες με-

λέτες. 5,7,8-12).

Άρθρα περιοδικών δημοσιευμένα: Γράφονται τα επώ-

νυμα των συγγραφέων και τα αρχικά του ονόματος χωρίς 

τελείες (π.χ. Klotz SA, Penn CC, Negvesky GJ, Butrus SI. 

Fungal and parasitic infections of the eye. Clin Microbiol Rev 

2000; 13:662-685). Όταν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι 

από έξι, αναγράφονται τα πρώτα έξι ονόματα και ακολουθεί 

η λέξη «et al.», ή «και συν.» για ελληνικό άρθρο (π.χ. Garcia 

HH, Herrera G, Gilman RH, Tsang VC, Pilcher JB, Diaz JF et 

al. Discrepancies between cerebral computed tomography 

and western blot in the diagnosis of neurocysticercosis. Am 

J Trop Med Ηyg 1994; 50:152-157). Σε περίπτωση αναφοράς 

ονομάτων συγγραφέων στο κείμενο, αναγράφεται μόνο το 

επώνυμό τους. Στα ελληνικά άρθρα, αν οι συγγραφείς είναι 

δύο, μεταξύ των επωνύμων τοποθετείται η λέξη «και». Αν το 

άρθρο είναι ανυπόγραφο, στη θέση των ονομάτων των συγ-

γραφέων αναφέρεται “Anonymous” ή «Ανώνυμος» (για Ελ-

ληνική δημοσίευση). Για τα ηλεκτρονικά περιοδικά που δεν 

έχουν σελιδοποίηση, ή όπου αυτό επίσης είναι εφικτό, μετά 

την συντομογραφία του τίτλου του περιοδικού θα πρέπει να 

αναφέρεται ο κωδικός DOI (Digital Object Identifier) (π.χ. 

Kalil AC. Is cefepime safe for clinical use? A Bayesian viewpoint. 

J Antimicrob Chemother 2011; doi:10.1093/jac/dkr138).

Άρθρα περιοδικών υπό δημοσίευση: Αφορά άρθρα που 

έχουν γίνει αποδεκτά και εκκρεμεί η τελική δημοσίευση 

τους. Ακολουθείται η προηγούμενη οδηγία και μετά την συ-

ντομογραφία του περιοδικού αναγράφεται “in press” ή “υπό 

δημοσίευση”. Εάν κατά την διάρκεια της διαδικασίας κρίσης 

το άρθρο τελικά δημοσιευθεί, οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι 

για την ανανέωση της αναφοράς με τα στοιχεία του περιοδι-

κού (τεύχος, σελίδες ή νούμερο DOI). 

Σύγγραμμα: αναφέρονται το όνομα του συγγραφέα, ο τίτ-

λος, ο αριθμός της έκδοσης (αν υπάρχουν περισσότερες 

από μία), ο εκδότης, ο τόπος έκδοσης, το έτος και οι σελί-

δες της αναφοράς. Για τα κεφάλαια βιβλίων αναφέρεται επι-

πλέον μετά το όνομα του εκδότη και ο τίτλος του βιβλίου 

(π.χ. Griffiths WD. Old world cutaneous leishmaniasis. In: Peters 

W, Killick-Kendrick R (eds). The leishmaniases in biology and 

medicine. Vol. II. London, Academic Press, 1987:617-636).

Εργασίες υπό μορφή ανακοινώσεων σε συνέδρια (προ-

φορικές ή ανηρτημένες), δεν περιλαμβάνονται στην βιβλιο-

γραφία, αλλά μπορεί να παρατίθενται σε παρένθεση στο κεί-

μενο, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πάνω από δύο έτη από 

την παρουσίασή τους, αναφέροντας το όνομα του πρώτου 

συγγραφέα, το συνέδριο και την σελίδα του τόμου πρακτικών 

(π.χ. Juncosa  B et al, XVII Lancefield International Symposium 

on Streptococci & Streptococcal Diseases, Porto Heli, Greece, 

2008, pp63 ).  Με παρόμοιο τρόπο θα πρέπει να αναγράφο-

νται και  οι αναφορές σε ιστοσελίδες, όπου επιπλέον θα πρέ-

πει να αναφέρεται και η ημερομηνία της τελευταίας επίσκε-

ψης και ελέγχου από τους συγγραφείς (π.χ. http://www.

mednet.gr/whonet, τελευταία επίσκεψη, 1η Μαΐου 2011).

Οι φωτογραφίες, τα σχήματα, τα διαγράμματα κ.λπ. 

ονομάζονται ως εικόνες, αναφέρονται στα σημεία του κειμέ-

νου όπου αντιστοιχούν και αριθμούνται με αραβικούς αριθ-

μούς (εικόνα 1, εικόνα 2 κ.ο.κ.).  Υποβάλλονται ηλεκτρονι-

κά ως ανεξάρτητα αρχεία εικόνων (JPEG, TIFF, BMP, κλπ.) στην 

υψηλότερη δυνατή ανάλυση και η τελική ενσωμάτωση στο 

περιοδικό προϋποθέτει τον έλεγχο και την αποδοχή τους 

από τεχνική άποψη. Εικόνες που δεν πληρούν τις τεχνικές 

προδιαγραφές απορρίπτονται ή ζητείται η εκ νέου υποβο-

λή τους από τους συγγραφείς, γεγονός που μπορεί να καθυ-

στερήσει την δημοσίευση. Οι λεζάντες των εικόνων θα πρέ-

πει να γράφονται όλες μαζί σε ξεχωριστή σελίδα στο κείμε-

νο του άρθρου. 

 Όλοι οι πίνακες αναφέρονται στα σημεία του κειμένου 

όπου αντιστοιχούν και αριθμούνται με συνεχόμενους αραβι-

κούς αριθμούς (πίνακας 1, πίνακας 2, κ.ο.κ.). Οι πίνακες δα-

κτυλογραφούνται σε διπλό διάστημα και σε ξεχωριστή σε-

λίδα ο καθένας. Η έκταση κάθε πίνακα δεν πρέπει να υπερ-

βαίνει τη μία σελίδα. Όλοι οι πίνακες πρέπει να έχουν λεζά-

ντες, οι οποίες γράφονται στο άνω μέρος της αντίστοιχης σε-

λίδας. Τυχόν επεξηγήσεις αναφέρονται με παραπομπές στο 

τέλος του πίνακα.

Στην ονοματολογία και στις μονάδες μέτρησης, οι 

φαρμακευτικές ουσίες αναφέρονται με την χημική και όχι 

την εμπορική ονομασία τους. Οι μονάδες των διαφόρων με-

γεθών αναφέρονται με τους διεθνώς παραδεκτούς συμβο-

λισμούς και όχι με τις ελληνικές ονομασίες τους. Για παρά-

δειγμα, γράφεται κύτταρα/μl και όχι κύτταρα κ.κ.χ. Η ονο-

ματολογία των βακτηρίων είναι αυτή που αναφέρεται στο: 

Approved lists of Bacterial names (Skerman VBD, McGowan 

V, Sneath PHA, ed. American Society for Microbiology 

(1989) και στο International Journal of Systematic and 
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Evolutionary Microbiology. Τα ονόματα των ιών θα πρέ-

πει να είναι τα εγκεκριμένα από τη διεθνή επιτροπή για 

την ταξινόμηση των ιών (ICTV), όπως αναφέρονται στο 

Virus Taxonomy: Classification and nomenclature of 

viruses, Seventh report of the international Committee on 

Taxonomy of Viruses (van Regenmortel et al, ed. Academic 

Press, San Diego, Calif, 2000).

Οι ανασκοπήσεις ακολουθούν τις ίδιες προηγούμενες 

γενικές οδηγίες εκτός της κεφαλαιοποίησης που είναι ανά-

λογη του θέματος (δεν ακολουθείται δηλ. η κεφαλαιοποίηση 

“εισαγωγή, υλικό και μέθοδοι, αποτελέσματα συζήτηση”).

Τα γράμματα προς την σύνταξη και τα άρθρα της σύ-

νταξης ακολουθούν τις προηγούμενες γενικές οδηγίες, 

εκτός του γεγονότος ότι δεν έχουν περίληψη ή κεφαλαιοποί-

ηση (υποβάλλονται σε μια ενιαία παράγραφος).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ

Όλες οι εργασίες που υποβάλλονται κρίνονται από 2 τουλά-

χιστον κριτές. Οι κριτές μπορεί να αποτελούν μέλη της Συ-

ντακτικής Επιτροπής ή να είναι άλλοι, ειδικοί για το θέμα, 

επιστήμονες. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια η κρί-

ση για την αποδοχή, την τροποποίηση ή την απόρριψη μια 

υποβληθείσας εργασίας να ολοκληρώνεται σε εύλογο χρονι-

κό διάστημα (4–6 εβδομάδες) από την ημερομηνία υποβο-

λής της. Όλη η αλληλογραφία πραγματοποιείται μέσω τη ηλε-

κτρονικής διεύθυνσης (e-mail) του υπεύθυνου συγγραφέα, 

γι’ αυτό τον λόγο ένας ενεργός λογαριασμός ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου είναι απολύτως απαραίτητος.  Σε περίπτωση 

που οι κριτές ζητήσουν διορθώσεις ή προτείνουν αλλαγές, το 

τελικό διορθωμένο κείμενο υποβάλλεται εκ νέου, ακολουθώ-

ντας τις προηγούμενες οδηγίες, σε διάστημα 4 εβδομάδων 

από την επιστροφή του για τροποποίηση  και συνοδευόμενο 

από επιστολή στην οποία θα αναφέρονται σημείο προς ση-

μείο όλες οι αλλαγές στο κείμενο, καθώς και η αιτιολογημέ-

νη αποδοχή ή απόρριψη των προτάσεων των κριτών. Μετά 

την τελική αποδοχή, η μελέτη αποστέλλεται στο τυπογρα-

φείο. Οι συγγραφείς, εφόσον το επιθυμούν, δύνανται να λά-

βουν τυπογραφικά δοκίμια για διόρθωση. Τα δοκίμια πρέπει 

να επιστρέφονται στο Τυπογραφείο σε τρείς το πολύ ημέρες, 

μαζί με μια επιστολή που θα δηλώνουν τον αριθμό ανατύ-

πων που επιθυμούν. Η σχετική δαπάνη βαρύνει εξ ολοκλή-

ρου τους συγγραφείς. Δεν επιτρέπεται αλλαγή του κειμένου 

στο στάδιο των τυπογραφικών δοκιμίων χωρίς την άδεια της 

Συντακτικής Επιτροπής.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Μετά την οριστική αποδοχή του άρθρου προς δημοσίευση, 

ο υπεύθυνος συγγραφέας θα πρέπει να συμπληρώσει και να 

υπογράψει την επιστολή ανάθεσης της άδειας έκδοσης που 

μπορεί να βρει στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Μικροβιολο-

γικής Εταιρίας. Η συμπληρωμένη φόρμα θα πρέπει να ταχυ-

δρομηθεί (κατά προτίμηση με συστημένη επιστολή ή υπηρε-

σία ταχυμεταφοράς) στην διεύθυνση «Συντακτική Επιτροπή, 

Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας, Ascent ΕΠΕ, 

Βασ. Σοφίας 77, 11521, Αθήνα». Σημειώνεται εδώ ότι μόνο 

μετά την παραλαβή της επιστολής θα αποστέλλεται το άρθρο 

στο τυπογραφείο. 
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