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Εντοπισμός εργαστηριακών σφαλμάτων  
με τη μέθοδο Delta Check 
Π.Λ.	Καρκαλούσος

ως	διαφορά	δέλτα	ορίζεται	η	διαφορά	του	τρέχοντος	αποτελέσματος	μιας	εξέτασης	του	
ασθενούς	από	το	αμέσως	προηγούμενο	αποτέλεσμα	στην	ίδια	εξέταση.	Όταν	δεν	υπάρχουν	
αναλυτικά,	προαναλυτικά	ή	μετααναλυτικά	σφάλματα	οι	διαφορές	δέλτα	κυμαίνονται	
μέσα	σε	συγκεκριμένα	όρια	και	κατά	συνέπεια	μπορούν	να	αξιοποιηθούν	ως	μια	εναλλα-
κτική	μέθοδος	ποιότητας	που	βασίζεται	εξ	ολοκλήρου	στα	αποτελέσματα	των	ασθενών.	
η	χρήση	των	διαφορών	δέλτα	ως	μεθόδου	ποιότητας	έγινε	πρακτικά	εφικτή	μόλις	τα	
τελευταία	χρόνια	με	την	πρόοδο	της	επιστήμης	της	πληροφορικής.	Ένα	τέτοιο	λογισμικό	
χρησιμοποιείται	και	στο	εργαστήριό	μας	και	εντοπίζει	έγκαιρα	εργαστηριακά	σφάλματα	
διαφόρων	ειδών.	Παραμένει	όμως	το	ερώτημα	σχετικά	με	το	ποια	είναι	τα	καταλληλότερα	
όρια	ελέγχου	των	διαφορών	δέλτα,	έτσι	ώστε	οι	διαφορές	που	ξεφεύγουν	από	τα	συνήθη	
όρια	της	βιολογικής	διακύμανσης	να	αντιστοιχούν	σε	πραγματικό	σφάλμα	ή	σε	κάποιο	
γεγονός	που	αξίζει	να	διερευνηθεί.	Στην	παρούσα	εργασία	ερευνήθηκε	η	δυνατότητα	ανί-
χνευσης	εργαστηριακών	σφαλμάτων	με	εφαρμογή	διαφορετικών	τρόπων	υπολογισμού	των	
διαφορών	δέλτα,	αλλά	και	διαφορετικών	ορίων	ελέγχου	υπολογισμένων	με	θεωρητική	ή	
στατιστική	μέθοδο.	Αποδείχθηκε	ότι	τα	στατιστικά	όρια	ελέγχου	που	υπολογίζονται	μέσα	
στο	εργαστήριο	είναι	πολύ	πιο	αξιόπιστα	από	τα	όρια	που	υπολογίζονται	θεωρητικά	(με	
βάση	τη	βιολογική	και	αναλυτική	διακύμανση	της	εξέτασης).	Τα	στατιστικά	όρια	είναι	
εξειδικευμένα	για	κάθε	εξέταση	και	εξαρτώνται	από	τον	αναλυτή,	την	αναλυτική	μέθοδο	
καθώς	και	το	προφίλ	των	ασθενών.

Δελτιον ελληνικησ Μικροβιολογικησ εταιρειασ 2007, 52 (4): 206-216

Λέξεις κλειδιά: Διαφορές	δέλτα,	στατιστικός	έλεγχος	ποιότητας,	προ-αναλυτικά	σφάλματα,	αναλυτικά	
σφάλματα,	μετα-αναλυτικά	σφάλματα

νοσοκομείο	Βραχείας	νοσηλείας	-	3ο	Θεραπευτήριο	ΙΚΑ,	
Βιοπαθολογικό	εργαστήριο-Ανοσολογικό	τμήμα,	Αθήνα

Εισαγωγή
Ο έλεγχος των αποτελεσμάτων  
του ασθενούς

Για τους πιο πολλούς εργαστηριακούς επιστή-

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
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μονες ο έλεγχος της ποιότητας των εργαστηριακών 
αποτελεσμάτων δεν εξαντλείται στην παρακολού-
θηση των τιμών ελέγχου αλλά ελέγχεται επιπλέον 
η ορθότητα κάθε αμφιβόλου αποτελέσματος πριν 
δοθεί στους ασθενείς. 

Έτσι στην περίπτωση όπου ένα μεμονωμένο 
αποτέλεσμα μιας εξέτασης έχει υπερβολικά μεγάλη 
ή μικρή τιμή, πολλοί συνάδελφοι συμβουλεύονται 
το αρχείο του εργαστηρίου για να μελετήσουν τη 
μεταβολή των τιμών του συγκεκριμένου ασθενή. 
Αν η μεταβολή αυτή συμβιβάζεται με το ιστορικό 
του ασθενούς τότε οι όποιες αμφιβολίες διαλύονται 
και το αποτέλεσμα δίνεται στον ασθενή. Σε άλλη 
περίπτωση θα πρέπει να αναζητηθεί το αίτιο της 
ασύμβατης αυτής τιμής. 

Η αναζήτηση της ασυμβατότητας μιας τιμής ξε-
κινάει από	τον έλεγχο της ποιότητας του ίδιου του 
δείγματος (ενδεδειγμένες συνθήκες δειγματοληψίας, 
προετοιμασία του ασθενούς, αποφυγή αιμολυμένου 
ή λιπαιμικού δείγματος) και συνεχίζεται με τον 
έλεγχο της καλής λειτουργίας του αναλυτή και των 
αντιδραστηρίων. Φυσικά θα πρέπει να ελεγχθούν 
και τυχόν γραμματειακά λάθη, ειδικά αν τα αποτε-
λέσματα γράφονται με το χέρι στο παραπεμπτικό. 
Αν το πρόβλημα εντοπιστεί στο στάδιο της λήψης 
και επεξεργασίας του δείγματος τότε χαρακτηρίζεται 
ως προαναλυτικό σφάλμα και ζητείται νέα σωστό-
τερη αυτή τη φορά δειγματοληψία και επεξεργασία 
του δείγματος. Αν το σφάλμα αφορά την ίδια την 
ανάλυση τότε το πρόβλημα διορθώνεται μέσα στο 
εργαστήριο, είτε με επισκευή του αναλυτή είτε με 
αντικατάσταση ή βαθμονόμηση του προβληματικού 
αντιδραστηρίου. 

Αν ο αναλυτής και τα αντιδραστήρια λειτουργούν 
κανονικά, η αιτία των «παράξενων» αποτελεσμάτων 
μπορεί να αναζητηθεί στο εργαστηριακό αρχείο του 
ασθενούς. Ο έλεγχος του αρχείου του ασθενούς 
μπορεί να γίνει εύκολα εφόσον το εργαστήριο είναι 
μηχανογραφημένο. Αντίθετα, αν υπάρχουν μόνο χει-
ρόγραφα αρχεία ο έλεγχος αφορά εκ των πραγμάτων 
μόνο στις αμέσως προηγούμενες ημέρες και μπορεί 
να εφαρμοστεί ουσιαστικά μόνο στα βιοχημικά ή 
αιματολογικά εργαστήρια νοσοκομείων όπου οι 
ασθενείς ελέγχονται καθημερινά και το εργαστη-
ριακό προσωπικό μπορεί εύκολα να ανατρέξει στα 
χειρόγραφα αρχεία των προηγούμενων ημερών. 

Ο έλεγχος Delta Check

Είναι γεγονός ότι ο έλεγχος κάθε μεμονωμένου 
αποτελέσματος είναι μια επίπονη και χρονοβόρα 
διαδικασία αφού ακόμα και αν το εργαστήριο εί-
ναι μηχανογραφημένο, ο έλεγχος του ιστορικού 
κάθε ασθενούς απαιτεί πολύ χρόνο και τεταμένη 
προσοχή. Γι’ αυτό το λόγο πολλοί εργαστηριακοί 
περιορίζονται στον έλεγχο του ιστορικού μόνο των 
παθολογικών αποτελεσμάτων. Αυτό όμως δεν είναι 
επαρκές, αφού αποτέλεσμα που αξίζει περαιτέρω 
διερεύνησης μπορεί να θεωρηθεί ακόμα και ένα 
φυσιολογικό αποτέλεσμα που ακολουθεί μετά από 
ένα εξαιρετικά παθολογικό αποτέλεσμα σε διάστημα 
λίγων ωρών ή ημερών. 

Ο γρήγορος έλεγχος όλων των αποτελεσμάτων 
μπορεί να γίνει με τη βοήθεια εναλλακτικών στα-
τιστικών μεθόδων ποιότητας. Μια τέτοια μέθοδος 
είναι οι «διαφορές δέλτα» ή σύμφωνα με τη διεθνή 
βιβλιογραφία «Delta Check».1 

Κάθε διαφορά δέλτα είναι η διαφορά μεταξύ 
του πιο πρόσφατου και του αμέσως προηγούμενου 
αποτελέσματος σε δείγμα του ίδιου ασθενούς. Είναι 
αναμενόμενο ότι η διαφορά αυτή για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα θα πρέπει να κυμαίνεται μέσα σε 
σαφώς ορισμένα όρια. Αν παραβιαστούν τα όρια αυτά 
τότε υπάρχει εργαστηριακό σφάλμα ή σημαντική 
βελτίωση ή επιδείνωση της υγείας του ασθενούς. 

Σε γενικές γραμμές οι διαφορές δέλτα οφείλονται 
στους παρακάτω λόγους:
 1. Στη συνήθη βιολογική διακύμανση της αναλυό-

μενης ουσίας μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό.
 2. Στη μεταβολή της υγείας του ασθενούς (καλυτέ-

ρευση ή επιδείνωση).
 3. Στην αναλυτική διακύμανση του αναλυτή και της 

χημικής μεθόδου.
 4. Στην προαναλυτική διακύμανση (π.χ. συνθήκες 

φυγοκέντρησης).
 5. Σε τυχόν προαναλυτικά σφάλματα (π.χ. λάθος 

δειγματοληψία, κακή προετοιμασία του ασθε-
νούς).

 6. Σε τυχόν αναλυτικά σφάλματα (π.χ. αλλοίωση 
αντιδραστηρίων, βλάβη στο σύστημα αναρρό-
φησης του αναλυτή). 

 7. Σε τυχόν μετα-αναλυτικά σφάλματα δηλαδή 
γραμματειακά λάθη κατά τη μεταφορά των απο-
τελεσμάτων στα έντυπα απαντήσεων.
Είναι αποδεδειγμένο πλέον2-4 ότι η αξία των δια-

φορών δέλτα για την ανίχνευση προαναλυτικών και 
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αναλυτικών σφαλμάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική 
και θα πρέπει να αποτελούν ένα συμπληρωματικό 
σύστημα ποιότητας στο χώρο του εργαστηρίου. Μει-
ονέκτημά τους είναι ότι η χρήση τους περιορίζεται 
μόνο στα ποσοτικά αποτελέσματα. 

Στη βιβλιογραφία η χρήση των Delta Check έχει 
επικεντρωθεί κυρίως στους βιοχημικούς αναλυτές. 
Υπάρχουν όμως μελέτες και για αιματολογικούς 
αναλυτές3 και φυσικά τίποτα δεν εμποδίζει τη χρήση 
τους και σε άλλους τύπους αναλυτών (ορμονολογι-
κούς, πηκτολογικούς, νεφελόμετρα κ.ά.). 

O υπολογισμός των ορίων ελέγχου για τις 
διαφορές δέλτα

Όπως και σε κάθε άλλη μέθοδο ποιότητας απα-
ραίτητη προϋπόθεση για την ορθή εφαρμογή της 
είναι ο υπολογισμός κατάλληλων ορίων ελέγχου. Οι 
διαφορές δέλτα έχουν και αυτές τα δικά τους όρια 
ελέγχου. Πρέπει να τονιστεί όμως ότι οι διαφορές 
δέλτα δεν είναι μια «απόλυτη» μέθοδος ποιότητας 
όπως το γνωστό διάγραμμα Levey-Jennings. Στο 
διάγραμμα Levey-Jennings οποιαδήποτε παραβίαση 
των ορίων ελέγχου υπονοεί αναλυτικό σφάλμα που 
θα πρέπει οπωσδήποτε να εξαλειφθεί. Αντίθετα, 
η παραβίαση των ορίων των διαφορών δέλτα δε 
σημαίνει απαραίτητα εργαστηριακό σφάλμα αλλά 
πρόκειται για ένα «συναγερμό» που θα πρέπει να 
ελεγχθεί η αιτία του. Οι συναγερμοί αυτοί μπορεί 
να είναι αληθείς ή ψευδείς. Δε θα πρέπει όμως να 
παράγονται υπερβολικά πολλοί ψευδείς συναγερμοί 
γιατί δημιουργείται σύγχυση και έλλειψη εμπιστο-
σύνης στη μέθοδο.

Στις πρώτες μελέτες που αφορούσαν στις διαφο-
ρές δέλτα χρησιμοποιούνταν κυρίως εμπειρικά όρια 
ελέγχου τα οποία βασίζονταν στην προηγούμενη 
προσωπική εμπειρία του εργαστηρίου5-7. Σήμερα 
όμως για τον υπολογισμό των ορίων ελέγχου των 
διαφορών δέλτα έχουν επικρατήσει να εφαρμόζονται 
μία εκ των παρακάτω δύο μεθοδολογιών οι οποίες 
βασίζονται: 

α) Στη θεωρητική διακύμανση των εξετάσεων. 
Η διακύμανση αυτή επειδή είναι το άθροισμα της 
βιολογικής (CVbiol) και αναλυτικής διακύμανσης 
(CVanal) ορίζεται ως συνολική διακύμανση (CVtotl) 
και υπολογίζεται από την παρακάτω εξίσωση:

Εξίσωση	1

Στην παραπάνω εξίσωση έχει παραλειφθεί η 
προαναλυτική διακύμανση CVpro η οποία έτσι και 
αλλιώς δεν μπορεί να υπολογιστεί. Δεδομένου ότι η 
αναλυτική διακύμανση είναι κατά κανόνα εξαιρετικά 
μικρή (<5%) η συνολική διακύμανση εξαρτάται κυ-
ρίως από τη βιολογική διακύμανση και γι’ αυτό τα 
όρια ελέγχου που υπολογίζονται με την εξίσωση 1 
μπορούν να ονομαστούν «βιολογικά όρια». Τα όρια 
αυτά εκφράζονται ως ποσοστό % επί της σημερινής 
τιμής. Διαφορές δέλτα που εκφράζονται με αυτό τον 
τρόπο συμβολίζονται ως Delta Check%.

Οι επιμέρους διακυμάνσεις (CVboil και CVanal) 
μπορούν να υπολογιστούν εύκολα μέσα σε κάθε 
εργαστήριο. Η αναλυτική διακύμανση ισούται με 
τη διακύμανση των τιμών των δειγμάτων ελέγχου 
από ημέρα σε ημέρα. Αντίθετα, η βιολογική διακύ-
μανση βρίσκεται από σχετικούς πίνακες βιολογικής 
διακύμανσης που έχουν δημοσιευτεί κατά επανά-
ληψη στη βιβλιογραφία και στο διαδίκτυο (www.
seqc.es/bd/vb.html). Oι σημαντικότεροι από τους 
πίνακες αυτούς προέρχονται από την Επιτροπή 
Ποιότητας των Αναλύσεων της Ισπανικής Εταιρείας 
Κλινικής Χημείας υπό της Dr. C. Ricos. H ομάδα 
αυτή έχει συλλέξει τιμές βιολογικής διακύμανσης 
από όλη τη διεθνή βιβλιογραφία και φροντίζει ώστε 
οι σχετικοί πίνακες που δημοσιεύει να ανανεώνονται 
διαρκώς.8-12

β) Στη στατιστική ανάλυση πολυάριθμων διαφο-
ρών δέλτα. Τα όρια αυτά ονομάζονται «στατιστικά 
όρια» και προκύπτουν από την απαλοιφή των ακραί-
ων τιμών χιλιάδων διαφορών δέλτα που αφορούν 
συγκεκριμένο αναλυτή, μέθοδο και εργαστήριο. Η 
απαλοιφή των ακραίων τιμών προτείνεται να γίνεται 
με τη μέθοδο των εκατοστημορίων (Percentiles).13,14 
Από την περιγραφική στατιστική είναι γνωστό ότι 
τα εκατοστημόρια ορίζουν συγκεκριμένο ποσοστό 
τιμών της συνολικής κατανομής. Στη βιβλιογραφία 
προτείνεται η απαλοιφή του 5% των μικρότερων 
διαφορών (εκατοστημόριο 5: 5Ρ) και το 5% των 
μεγαλύτερων διαφορών (εκατοστημόριο 95: 95Ρ). 

Σκοπός της εργασίας
Σκοπός της εργασίας ήταν να μελετηθεί η δυνα-

τότητα καθημερινής χρήσης των διαφορών δέλτα 
ως μιας επιπλέον μεθόδου ελέγχου της ποιότητας 
των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου μας. Η μελέτη 
αφορούσε στην καταγραφή των πλεονεκτημάτων 
και των μειονεκτημάτων της μεθόδου καθώς και 
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των τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν κατά την 
καθημερινή εφαρμογή της. Αναζητήθηκε επίσης ο 
κατάλληλος τρόπος υπολογισμού των διαφορών 
δέλτα καθώς και τα κατάλληλα όρια ελέγχου που 
απαιτούνται για την εφαρμογή τους.

Υλικό - Μέθοδος
Ο υπολογισμός των ορίων ελέγχου των 
διαφορών δέλτα στο εργαστήριο μας

Χρησιμοποιήθηκαν στατιστικά και βιολογικά 
όρια που αφορούσαν στους αναλυτές: ILAB 600 
(βιοχημικός αναλυτής), AIA 21 και ΑΙΑ 600 (ορμο-
νολογικοί αναλυτές), ΒΝ ΙΙ (νεφελόμετρο) και τον 
Εlisys 2 (ημιαυτόματος αναλυτής ELISA). 

Τα στατιστικά όρια (5Ρ και 95Ρ) υπολογίστηκαν 
από ένα μεγάλο αριθμό διαφορών δέλτα που προέρχο-
νταν από τα αποτελέσματα του εργαστηρίου μας. Για 
το σκοπό αυτό ένας μεγάλος αριθμός αποτελεσμάτων 
μεταφέρθηκε σε ένα ειδικό πρόγραμμα που κατα-
σκευάστηκε από το συγγραφέα του άρθρου ειδικά 
για το σκοπό αυτό. Το πρόγραμμα αυτό, γραμμένο 
σε γλώσσα Visual Basic 6 (Εικόνες 1, 2), αξιοποί-
ησε ένα τεράστιο αριθμό αποτελεσμάτων τα οποία 
μεταφέρθηκαν σε αυτό με τη χρήση ερωτημάτων 
βάσεων δεδομένων τύπου SQL. 

Οι υπολογισμοί που εκτέλεσε το πρόγραμμα 
αφορούσαν στον υπολογισμό των παραμέτρων: Delta 
Check, Delta Check%, Rate Check, Rate Check%. Το 
Rate Check είναι μια παραλλαγή των Delta Check 
και ισούται με την τιμή του Delta Check διά το χρόνο 

που μεσολαβεί μεταξύ των δύο μετρήσεων. Ο χρόνος 
αυτός ονομάζεται delta time. H σκοπιμότητα του 
υπολογισμού του Rate Check έγκειται στο γεγονός ότι 
σε εξετάσεις που εκτελούνται σπάνια (π.χ. ορμόνες, 
ανοσολογικές εξετάσεις) ο χρόνος που μεσολαβεί 
μεταξύ των μετρήσεων μπορεί να είναι καθοριστικής 
σημασίας για τη μεταβολή των τιμών.6,13,15 Έτσι με 
τα μέτρα Rate Check και Rate Check% λαμβάνεται 
υπόψη και ο ενδιάμεσος χρόνος.

Ο υπολογισμός των μέτρων: Delta Check, Delta 
Check%, Rate Check, Rate Check% έγινε σύμφωνα 
με τις παρακάτω εξισώσεις:13

Delta Check = Τρέχουσα τιμή – Προηγούμενη 
τιμή

Εξίσωση	2

Delta Check% = (Τρέχουσα τιμή – Προηγούμενη 
τιμή) x 100 / Τρέχουσα τιμή 

Εξίσωση	3

Rate Check = delta check / delta time 
Εξίσωση	4

Rate Check% = Ποσοστό delta check / delta time 
Εξίσωση	5

Για κάθε εξέταση εκτιμήθηκε αρχικά η μορφή 
της κατανομής προκειμένου να καθοριστεί και ο 
τρόπος υπολογισμού των ορίων ελέγχου. Η εκτίμηση 
της κατανομής έγινε με το στατιστικό κριτήριο Kol-
mogorov-Smirov αλλά και με τον υπολογισμό των 
στατιστικών μέτρων της ασυμμετρίας (Skewness) 

Εικόνα 1. Η φόρμα εισαγωγής του προγράμματος υπο-
λογισμού των ορίων Delta Check.

Εικόνα 2. Η φόρμα αποτελεσμάτων, με τις τιμές delta 
check, rate check και τις τιμές εκατοστημορίων 5Ρ και 
95Ρ (τα ονόματα είναι καλυμμένα).
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και της κύρτωσης (Kirtosis). Υπολογίστηκε ότι σε 
όλες σχεδόν τις εξετάσεις πλην ελαχίστων (ApoA1, 
ApoB) οι τιμές ασυμμετρίας και κύρτωσης ήταν 
διαφορετικές από το μηδέν, απείχαν δηλαδή από 
την κανονική κατανομή. 

Στην περίπτωση όπου η κατανομή των διαφορών 
Delta και Rate προσεγγίζει την κανονική, τότε ως 
όριο ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εύρος 
x  ±3s, όπου x  είναι η μέση τιμή και s η τυπική 
τους απόκλιση. Εάν αντιθέτως η κατανομή δεν 
είναι κανονική τότε ως όρια ελέγχου χρησιμοποι-
ούνται αποκλειστικά τα εκατοστημόρια 5 (P=5) 
και 95 (Ρ=95). 

Τα βιολογικά όρια υπολογίστηκαν με την εξίσωση 

1. Η βιολογική διακύμανση προερχόταν από τους 
γνωστούς πίνακες βιολογικής διακύμανσης της Dr. 
Ricos ενώ η αναλυτική διακύμανση από τις τιμές 
εσωτερικού ελέγχου ποιότητας των αντίστοιχων 
αναλυτών. 

Στους πίνακες 1 έως 5 δίνονται τα βιολογικά και 
τα στατιστικά όρια για τους αναλυτές ILAB 600, BN 
II, Elisys 2, AIA 21 και AIA 600.

Η καθημερινή εφαρμογή των διαφορών 
δέλτα 

Το πρόγραμμα που χρησιμοποιεί το εργαστήριό 
μας για την αρχειοθέτηση των αποτελεσμάτων του 

Πίνακας 1. Πίνακας ορίων και ακραίων τιμών για το βιοχημικό αναλυτή ILAB 600
	 	 	 	 	 Delta	 Check Rate Check
eξέταση Outliers CVbw CVanal CVtotl LCL UCL LCL UCL
Gluc 300 7,8 3,33 8,5 -44 58 -1,07 0,97
Urea 300 11,6 2,9 12,0 -108 91 -2 2,17
Creat 40 4,3 3,67 5,7 -3,4 4 -0,06 0,06
UA 280 10 2 10,2 -3,1 2,6 -0,04 0,06
Chol 400 5,3 2,12 5,7 -101 88 -1,25 0,86
Trig 860 10 2 10,2 -167 150 -1,68 1,81
TBILI 24 22 3,58 22,3 -1,1 1 -0,02 0,02
DBILI 23 25,6 5,04 26,1 -0,49 0,57 0,005 0,02
TP 8,6 36,8 1,85 36,8 -1,9 2,21 -0,05 0,04
ALB 5,1 4,4 2,22 4,9 -1,03 1,44 -0,023 0,017
AST/GOT 1600 11,6 5,66 12,9 -17 -31 -0,77 50
ALT/GPT 1300 23 5,7 23,7 -31 30 -0,64 0,64
γGT 900 10 1,94 10,2 -19 25 -0,37 0,37
ALP 2400 5,9 5,34 8,0 -73 44 -0,8 0,69
LDH 5100 7,3 3,24 8,0 -4 00 406 -0,37 0,37
AMYL 236 8,7 3,18 9,3 -68 34,7 -20 0,5
Fe 380 26,6 1,8 26,7 -52 57 -0,5 0,75
Ca 58 1,8 1,43 2,3 -1,2 2 -0,03 0,03
Phos 26 10 3,91 10,7 -4,4 4,3 -0,07 0,1
Na 152 6,6 1,8 6,8 -8 9 -0,26 0,15
K 145 10 1,22 10,1 -1,6 2 -0,04 0,04
HDL 100 7,5 6 9,6 -16 19 -0,2 0,16
LDL 255 8,6 5 9,9 -56,8 80 -0,82 0,67
Mg 143 7,9 8,29 11,5 -0,31 0,55 -3 2,9
CK 7000 18,4 2,23 18,5 -150 196 -0,006 0,05
Cl 112 1,3 5 5,2 -5,4 8 -0,18 0,25
Creat Urine 1190 11 5 12,1 -263 211 -6,25 4,1
TP Urine 6250 10 2 10,2 -3773 2372 -68 22
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Πίνακας 2. Πίνακας ορίων και ακραίων τιμών για το νεφελόμετρο BN II

Delta	Check Rate	Check
eξέταση Outliers CVbw CVanal CVtotl LCL UCL LCL UCL
Lpa 150 6,9 8,1 10,6 -16,7 19,8 -0,1 0,083
ApoA 2,2 6,5 7,2 9,7 -0,47 0,47 -0,003 0,002
ApoB 2,2 6,9 5,5 8,8 -0,6 0,37 -0,004 0,002
IgG 5000 4,5 4,9 6,7 -321 389 -1,7 1,78
IgA 2700 5,4 4,9 7,3 -66 75 -0,34 0,31
IgM 2600 5,9 6,3 8,6 -58 69,8 -0,3 0,36
C3 250 5,2 4,8 7,1 -26,5 32,3 -0,15 0,203
C4 250 8,9 3,7 9,6 -6,09 8,4 -0,04 0,046
IgE 2600 10 5,4 11 -62,09 45,5 -0,6 0,32
CRP 350 42,2 5,4 42,5 -59,8 59,3 -0,4 0,32
ASL 900 20 8,2 21,6 -83,4 91,9 -0,52 0,47 
RF 4000 8,5 9,8 13,0 -180 290 -1,09 1,35
K 8 6,6 4,8 8,2 -4,2 0,58 -0,004 0,005
L 4 4,8 5,96 7,7 -0,52 0,25 -0,05 0,0071

Πίνακας	3. Πίνακας ορίων και ακραίων τιμών για τον αναλυτή ELISA Elisys

	 	 	 	 	 Delta	Check Rate Check
eξέταση Outliers CVbw CVanal CVtotl LCL UCL LCL UCL
TG 7000 20 8,32 22 -180,2 304,6 -3,6 12,04
TPO 2500 20 13,11 24 -381,3 579,7 -1,5016 1,585
DNA 650 20 18,17 27 -62 45,5 -0,39 0,2355

Πίνακας 4. Πίνακας ορίων και ακραίων τιμών για τον αναλυτή ΑΙΑ 21

	 	 	 	 	 Delta	 Check Rate Check
eξέταση Outliers CVbw CVanal CVtotl LCL UCL LCL UCL
T4 22 6 6,54 8,9 -3,15 4,3 -0,015 0,0253
T3 12 8,7 4,97 10,0 -5,69 3,26 -0,0207 0,0108
TSH 250 19,7 8,82 21,6 -5,67 3,2 -0,0244 0,0106
FT3 30 7,9 5,68 9,7 -0,97 1,03 -0,0051 0,0053
FT4 10 7,6 6,76 10,2 -0,56 0,61 -0,0025 0,0031
AFP 700 10 4,13 10,8 -3,2 3,59 0,0232 0,0261
CEA 1000 12,7 5,58 13,9 1,66 4,46 -0,0123 0,0474
PSA 260 18,1 7,71 19,7 -5,53 7,97 -0,0164 0,0255
Ca 19 9 2000 16,2 5,63 17,2 -1,66 4,46 -0,14 0,4244
Ca 125 1000 29,2 3,55 29,4 -8,7 7,73 -0,054 0,042
Follic acid 120 24 23,65 33,7 -13,7 12,3 -0,214 0,35
B12 20000 24 22,09 32,6 -1378 788 -14,32 28,9
Ferr 2000 14,9 7,82 16,8 -5,53 7,97 -0,0164 0,0255
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(LIS) είναι γραμμένο από το συγγραφέα του άρ-
θρου. Κατά συνέπεια,   ήταν εφικτή η δημιουργία 
ειδικών υπομονάδων (modules) που ελέγχουν τα 
αποτελέσματα κάθε ημέρας με τη μέθοδο των δι-
αφορών δέλτα. 

Συγκεκριμένα, οι χρήστες του λογισμικού του 
εργαστηρίου έχουν τη δυνατότητα μετά το πέρας της 
εργασίας τους, πριν την ομαδική εκτύπωση των απο-

τελεσμάτων, να ελέγξουν τις διαφορές Delta Check 
και Rate Check προκειμένου να επιβεβαιώσουν ότι 
δεν υπάρχουν ασύμβατες τιμές στα αποτελέσματα 
των ασθενών. Για το σκοπό αυτό εκτυπώνεται λε-
πτομερής αναφορά με όλες τις περιπτώσεις όπου οι 
διαφορές Delta ή Rate παραβιάζουν τα όρια ελέγ-
χου. Παράδειγμα μιας τέτοιας αναφοράς δίνεται 
στις εικόνες 3 και 4. Για παράδειγμα, στην εικόνα 

Πίνακας 5. Πίνακας	ορίων	και	ακραίων	τιμών	για	τον	αναλυτή	ΑΙΑ	600

	 	 	 	 	 Delta	 Check Rate Check
eξέταση Outliers CVbw CVanal CVtotl LCL UCL LCL UCL
T3 12 6 6,7 9,0 -55,4 82,5 -0,22 0,37
T4 22 8,7 6,08 10,6 -5,1 3,5 -0,08 0,08
TSH 250 19,7 9,54 21,9 -10,36 3,4 -0,16 0,0718
FT3 30 7,9 5,35 9,5 -1,1 0,9 -0,01 0,0122
FT4 10 7,6 9,31 12,0 -0,6 0,7 -0,009 0,0097
Follic acid 120 10 19,5 21,9 -8,5 164,3 -0,214 0,35
B12 20000 12,7 17,9 21,9 -2892 2019 -289 18,86
CEA 1000 18,1 10,15 20,8 -3 2,8 -0,05 0,1
Ferr 2000 16,2 8,72 18,4 -57,6 94,4 -0,34 1,06
Ca 19 9 2000 29,2 7,86 30,2 -64,9 64,7 -0,48 0,64
Ca 125 1000 24 9 25,6 -143 223 -0,81 2,48
PSA 260 24 11,58 26,6 -11,2 4,9 -0,127 0,055
aFP 700 14,9 9,91 17,9 -5,3 1,9  -0,049  0,046

Εικόνα 3. Έγγραφο αναφοράς Delta Check στα αποτελέσματα νεφελόμετρου. Προβληματισμός υπάρχει για τον 
ασθενή ΕΠΙΘΕΤΟ2, ο οποίος εμφανίζει πολλές διαφορές δέλτα εκτός ελέγχου. Επιπλέον η τιμή της Lpa εμφανίζει 
μια αξιοσημείωτη πτώση που χρήζει οπωσδήποτε διερεύνησης. 
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3 τρεις ασθενείς εμφανίζουν διαφορές δέλτα εκτός 
ελέγχου αλλά μόνο ένας ασθενής θέλει οπωσδήποτε 
διερεύνηση. Ο ασθενής αυτός (ΕΠΙΘΕΤΟ2) έχει τις 
περισσότερες εξετάσεις του εκτός ορίων ελέγχου ενώ 
επιπλέον μια εξέταση (Lpa) χρειάζεται περαιτέρω 
έλεγχο αφού εμφανίζει αξιοπερίεργη πτώση. 

Οι ενέργειες που ακολουθήθηκαν στο εργαστήριό 
μας για τις τιμές που βρέθηκαν εκτός ορίων ελέγχου 
ήταν οι ακόλουθες:
 1. Επανάληψη της ανάλυσης του δείγματος μετά 

από νέα φυγοκέντρηση.
 2. Έλεγχος του ονόματος του ασθενούς στο παρα-

πεμπτικό και στο σωληνάριο του δείγματος.
 3. Έλεγχος της όψης του ορού για την παρουσία 

ινικής, λίπους ή αίματος.
 4. Έλεγχος του ιστορικού των εξετάσεων του ασθε-

νούς από το αρχείο του εργαστηρίου.
 5. Έλεγχος του ιστορικού των δειγμάτων ελέγχου 

(controls) για την παρουσία τυχόν αναλυτικών 
σφαλμάτων.

 6. Έλεγχος του παραπεμπτικού του ασθενούς για 
το αν αναγράφεται η πάθησή του. Περισσότερες 
πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν από τον 
ιατρό του ασθενούς.

Αποτελέσματα 
H εφαρμογή της μεθόδου Delta Check στο εργα-

στήριό μας βοήθησε σημαντικότατα στην έγκαιρη 
ανίχνευση προαναλυτικών και αναλυτικών σφαλμά-
των που αλλιώς θα πέρναγαν απαρατήρητα. Δεδο-

μένου δε, ότι πολλοί αναλυτές δεν είχαν αυτόματο 
σύστημα μεταφοράς δεδομένων από τον αναλυτή 
στον υπολογιστή, ο έλεγχος Delta Check απέτρεψε 
πολλά από τα συνηθισμένα λάθη που οφείλονται 
στη χειρονακτική εισαγωγή δεδομένων. Υπήρχαν 
μάλιστα περιπτώσεις όπου με τον έλεγχο Delta Check 
αποκαλύφθηκαν λάθη απροσεξίας στην εισαγωγή 
δεδομένων που έγιναν σε παλαιότερο χρόνο. 

Η σύγκριση μεταξύ των στατιστικών και των 
βιολογικών ορίων ελέγχου έδειξε ότι τα δεύτερα 
παράγουν πολύ μεγάλο αριθμό ψευδών συναγερμών. 
Συγκεκριμένα, ο έλεγχος Delta Check, που γίνεται 
με όρια βιολογικής διακύμανσης παράγει τριπλάσιο 
σχεδόν αριθμό παραβιάσεων σε σχέση με τον έλεγχο 
Delta Check με στατιστικά όρια. 

Ο έλεγχος Rate Check αν και δεν παράγει μεγάλο 
αριθμό ψευδών συναγερμών, εν τούτοις δίνει δια-
φορετικά αποτελέσματα από τον αντίστοιχο έλεγχο 
Delta Check. O αναγνώστης μπορεί να συγκρίνει τις 
εικόνες 3 και 4 που αναφέρονται στην ίδια ομάδα 
αποτελεσμάτων.

Διαφορετικά στατιστικά όρια ελέγχου υπολογίστη-
καν για τους δύο ορμονολογικούς αναλυτές AIA 600 
και AIA 21. Οι αναλυτές αυτοί αν και εφαρμόζουν 
την ίδια μέθοδο (ELISA) έχουν διαφορετική τεχνο-
λογία αλλά και χρησιμοποιήθηκαν σε διαφορετικό 
προφίλ ασθενών. Ο ΑΙΑ 600 χρησιμοποιήθηκε σε 
εσωτερικούς βαριά επιβαρημένους ασθενείς ενώ ο 
ΑΙΑ 21 σε εξωτερικούς ασθενείς σαφώς λιγότερο 
επιβαρημένους (Πίνακες 4 και 5). 

Εικόνα 4. Έγγραφο αναφοράς Rate Check στα αποτελέσματα νεφελόμετρου. Αν και ο έλεγχος αφορά στα αποτελέ-
σματα της ίδιας ημέρας με την εικόνα 3 παρατηρείται ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ελέγχων Delta Check και 
Rate Check.



214 ————————————————————  Δελτιον ελληνικησ Μικροβιολογικησ εταιρειασ Τόμος 52, Τεύχος 4, 2007

Συμπεράσματα
Πρέπει να τονιστεί ότι οι διαφορές δέλτα, όπως 

και κάθε άλλη μέθοδος ποιότητας που χρησιμοποιεί 
τα αποτελέσματα των ασθενών, είναι αξιόπιστες μόνο 
αν προηγουμένως έχει εξασφαλιστεί ότι οι τιμές 
των δειγμάτων ελέγχου του αναλυτή βρίσκονται 
μέσα στα όρια ελέγχου. Αν η επαναληψιμότητα 
του αναλυτή δεν είναι καλή τότε η παραβίαση των 
ορίων ελέγχου από τις διαφορές δέλτα θα οδηγήσει 
σε εσφαλμένα συμπεράσματα ως προς την παρουσία 
εργαστηριακών σφαλμάτων. 

Στο έλεγχο των διαφορών δέλτα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν τόσο απόλυτες τιμές Delta Check 
και Rate Check όσο και ακέραιες τιμές με θετικά 
ή αρνητικά πρόσημα. Στην πρώτη περίπτωση θα 
χρησιμοποιηθεί μόνο το ανώτατο όριο ελέγχου 
(Upper Control Limit: UCL) που αντιστοιχεί στο 
εκατοστημόριο 95. Απόλυτες τιμές μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν όταν η κατανομή των διαφορών 
δέλτα αποκλίνει σημαντικά από την κανονική κατα-
νομή λόγω μεγάλης λοξότητας. Τέτοιες κατανομές 
εμφανίζουν οι καρκινικοί δείκτες. Απόλυτες τιμές 
Delta Check πρέπει να χρησιμοποιούνται ακόμα και 
όταν οι τιμές αναφοράς της εξέτασης ξεκινούν από 
το μηδέν. Αντίθετα στις περισσότερες εξετάσεις οι 
αποκλίσεις από την κανονικότητα οφείλονται κυρίως 
στην κίρτωση (άπλωμα) της κατανομής παρά στην 
ασυμμετρία της. Σε αυτή την περίπτωση προτείνεται 
η χρησιμοποίηση ακέραιων τιμών διαφορών δέλτα 
καθώς και δύο ορίων ελέγχου (κατώτερο και ανώτερο 
όριο) προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθησία των 
διαφορών δέλτα. Αξιοσημείωτο είναι ότι από τις 
εξετάσεις που ελέγχθηκαν μόνο τα Lpa και ApoA1 
είχαν κίρτωση και ασυμμετρία κοντά στο μηδέν, 
δηλαδή κανονική κατανομή. 

Μεταξύ των δύο ορίων ελέγχου που χρησιμοποι-
ήθηκαν στο εργαστήριο οι περισσότεροι ψευδείς 
συναγερμοί προήλθαν από τα βιολογικά όρια 
(σχεδόν τριπλάσιοι). Στην πράξη αυτά τα όρια δεν 
είναι ικανά να διαπιστώσουν σφάλμα σε ένα μεμο-
νωμένο αποτέλεσμα παρά μόνο ειδικά σφάλματα 
που αφορούν π.χ. στο μπέρδεμα δειγμάτων αφού σε 
αυτή την περίπτωση πολλές διαφορές δέλτα από τον 
ίδιο ασθενή θα τεθούν εκτός ορίων ελέγχου.

Όταν χρησιμοποιούνται στατιστικά όρια, δηλαδή 
5Ρ και 95Ρ, θα πρέπει να υπολογίζονται διαφορετικά 
όρια για κάθε διαφορετικό αναλυτή, διαφορε-
τική μέθοδο και διαφορετικό προφίλ ασθενών 

(π.χ. εσωτερικοί – εξωτερικοί ασθενείς). Το γεγονός 
αυτό αποδεικνύεται άλλωστε και από τη σύγκριση 
των ορίων των δύο αναλυτών ΑΙΑ 21 και ΑΙΑ 600 
(Πίνακες 3 και 4). Για τους αναλυτές αυτούς υπολο-
γίστηκαν διαφορετικά στατιστικά όρια οφειλόμενα 
προφανώς στις διαφορετικές τεχνολογίες τους αλλά 
και στο διαφορετικό προφίλ ασθενών (εξωτερικοί 
ασθενείς στον πρώτο και εσωτερικοί ασθενείς στο 
δεύτερο). 

Τα στατιστικά όρια έχουν το πλεονέκτημα ότι 
είναι προσαρμοσμένα στους ασθενείς του ερ-
γαστηρίου, με αποτέλεσμα να ανταποκρίνονται 
καλύτερα στις απαιτήσεις ενός τέτοιου ελέγχου. Το 
εργαστήριο έχει τη δυνατότητα να διευρύνει τα όρια 
ελέγχου κατά το δοκούν προκειμένου να ελαττωθούν 
οι παραβιάσεις των ορίων ελέγχου οφειλόμενες σε 
ψευδείς συναγερμούς.7

Τα στατιστικά όρια ελέγχου δεν μπορούν να 
εφαρμοστούν σε εξετάσεις που δεν έχουν σαφώς 
καθορισμένες τιμές αναφοράς. Τέτοιο παράδειγμα 
είναι οι γυναικολογικές ορμόνες. 

Στην περίπτωση όπου βρεθούν διαφορές δέλτα 
εκτός ορίων ελέγχου το εργαστήριο θα πρέπει να 
προβεί σε μια σειρά ελέγχων όπως αναφέρεται σε 
προηγούμενη παράγραφο. Ο συναγερμός θα γίνει 
«κόκκινος» όταν πολλές διαφορές δέλτα από τον ίδιο 
ασθενή βγουν ταυτόχρονα εκτός ορίων ελέγχου. Στην 
περίπτωση αυτή αναζητούμε προαναλυτικό σφάλμα 
π.χ. μπέρδεμα δειγμάτων, αλλοιωμένο δείγμα, κακή 
δειγματοληψία κ.ά. ή μετα-αναλυτικό σφάλμα π.χ. 
απόδοση αποτελεσμάτων σε λάθος ασθενή.

Εκτός από τις μεμονωμένες τιμές των διαφορών 
δέλτα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σχέσεις 
μεταξύ αποτελεσμάτων που η μεταβολή τους έχει 
μεγάλη κλινική σημασία. Τέτοια παραδείγματα 
είναι οι λόγοι ουρίας-κρεατινίνης, ApoA1-ApoB, κ 
και λ αλυσίδων κ.ά. Αυτές οι σχέσεις μπορούν να 
ελέγχονται από το λογισμικό του εργαστηρίου και 
αν υπάρξει δραματική μεταβολή τους δηλαδή από 
μεγαλύτερα του ενός (> 1) γίνουν μικρότερα του ενός 
(< 1) πρέπει να αναζητείται η αιτία τους.

Η χρήση των διαφορών δέλτα προϋποθέτει ότι ο 
ασθενής έχει ξανάρθει στο παρελθόν στο εργαστήριο 
μας. Τι γίνεται όμως αν έχει έρθει για πρώτη φορά; 
Μπορεί να υπάρξει και εδώ κάποιος έλεγχος; H λύση 
σε αυτό το πρόβλημα είναι ο ταυτόχρονος έλεγχος 
και της παραβίασης των ορίων πανικού,1,5 δηλαδή 
των τιμών που είναι ασύμβατες με τη ζωή. Στο 
εργαστήριό μας δε χρησιμοποιήθηκαν τα γνωστά 
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όρια πανικού της βιβλιογραφίας αλλά δηλώθηκαν 
στο λογισμικό του εργαστηρίου μια σειρά ακραίων 
τιμών που προέρχονταν από τα ίδια τα αποτελέσματα 
των ασθενών. Αυτές οι ακραίες τιμές ήταν σε γενικές 
γραμμές μικρότερες από τα όρια πανικού που δίνονται 
στη βιβλιογραφία αλλά εξυπηρέτησαν περισσότερο 
αφού έδιναν περισσότερους συναγερμούς και οδη-
γούσαν σε συχνότερο έλεγχο. 

Από την εμπειρία που αποκτήσαμε με τη χρήση 
των διαφορών δέλτα εδώ και ένα περίπου χρόνο 

μπορούμε να ισχυριστούμε ότι εκτός από μία πολύ 
χρήσιμη μέθοδος ποιότητας έχουν επιπλέον και έναν 
εκπαιδευτικό ρόλο. Με τις διαφορές δέλτα διαπιστώ-
σαμε την επίπτωση που έχουν στα αποτελέσματα μας 
γεγονότα που αλλιώς θα πέρναγαν απαρατήρητα ενώ 
επιπλέον από την παρακολούθηση των μεταβολών 
των τιμών των ασθενών συσχετίστηκαν παθήσεις με 
συγκεκριμένες τιμές δίνοντας απαντήσεις σε πολλά 
σχετικά ερωτήματα. 

Summary

Detection of laboratory errors with the Delta Check method 
P.L.	KARKALOUSOS	

eurClinChem,	Third	hospital	of	the	Social	Security	institute,	Athens,	Greece

Delta	check	is	the	difference	between	the	current	and	the	previous	results	of	tests	on	the	same	
patient.	When	there	are	no	analytical,	proanalytical	and	postanalytcal	errors,	the	delta	check	
varies	between	certain	limits	and	therefore	it	can	be	used	as	an	alternative	statistical	qual-
ity	control	method,	which	is	based	exclusively	on	patients’	test	results.	The	implementation	of	
Delta	Check	as	a	quality	control	method	became	possible	only	recently,	corresponding	to	the	
progress	of	computer	science.	Such	a	computer	programme	is	now	used	by	the	Social	Security	
(iKA)	laboratory,	and	has	had	great	success	in	detecting	errors	of	many	types.	The	question	that	
arises	is	which	are	the	best	control	limits	(wider	than	the	biological	range)	for	finding	errors	or	
other	events	that	it	would	be	useful	to	investigate.	in	a	study	designed	to	define	such	limits,	the	
ability	to	detect	serious	laboratory	errors	was	investigated,	using	different	control	limits	and	
different	ways	of	calculating	Delta	Check.	it	was	demonstrated	that	the	control	limits	calculated	
by	statistical	methods	are	much	more	efficient	than	the	control	limits	determined	by	theoretical	
methods	(based	on	biological	and	analytical	variations).	The	statistical	control	limits	depend	
on	the	analytical	method	used,	the	analyzer	and	the	profile	of	the	patients.	

ActA MicrobiologicA HellenicA 2007,	52	(4):	206-216

Key words: Delta	Check,	Statistical	quality	control,	Proanalytical	errors,	Analytical	errors,	Post-
analytical	errors
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Συμμετοχή του ιού RS σε γριπώδη σύνδρομα παιδιών 
κάτω των 3 ετών
Δ.	Χατζηδημητρίου,	Α.	μελίδου,	μ.	Εξηντάρη,	Γ.	Γκιούλα,	Β.	Κυριαζοπούλου-Δαλαΐνα

Σκοπός: ο	αναπνευστικός	συγκυτιακός	ιός	(RSV)	αποτελεί	σημαντική	αιτία	λοίμωξης	του	
αναπνευστικού	συστήματος	σε	βρέφη	και	παιδιά.	ο	σκοπός	της	μελέτης	αυτής	είναι	να	
παρουσιάσει	τη	συμμετοχή	του	ιού	RS	σε	παιδιά	με	γριπώδη	συνδρομή	κάτω	των	3	ετών	
κατά	τη	διάρκεια	δύο	περιόδων	γρίπης	(2004-2006)	στη	Β.	Ελλάδα.	Υλικό - μέθοδος:	
Εξετάστηκαν	129	φαρυγγικά	εκκρίματα	παιδιών	κάτω	των	3	ετών	με	γριπώδη	συνδρομή	
κατά	τη	διάρκεια	των	περιόδων	γρίπης	2004-2006	με	συμβατικές	και	μοριακές	τεχνικές	
για	την	ανίχνευση	ιών	γρίπης.	Τα	αρνητικά	δείγματα	επανεξετάστηκαν	με	RT-PCR	για	τον	
ιό	RS.	Αποτελέσματα:	Από	τα	129	παιδιά	που	εξετάστηκαν	και	στις	δύο	περιόδους,	49	
(38%)	ήταν	εργαστηριακά	επιβεβαιωμένες	λοιμώξεις	γρίπης	και	16	(12,4%)	λοιμώξεις	
από	τον	ιό	RS.	ο	ιός	RS	ανιχνεύθηκε	και	στις	δύο	χειμερινές	περιόδους	και	συγκυκλοφό-
ρησε	με	τους	ιούς	της	γρίπης	από	την	1η	έως	τη	13η	εβδομάδα,	αν	και	συχνά	η	αιχμή	της	
ανίχνευσής	τους	δεν	συνέπιπτε.	Συμπεράσματα:	Τα	αποτελέσματά	μας	δείχνουν	ότι	ο	ιός	
RS	συμμετέχει	στις	λοιμώξεις	των	παιδιών	με	γριπώδη	συνδρομή	σε	αναλογία	12,4%,	ενώ	
οι	ιοί	της	γρίπης	αποτελούν	την	κυριότερη	αιτία.	Στο	σύνολό	τους	αποτελούν	το	50%	των	
λοιμώξεων	παιδιών	με	γριπώδη	συνδρομή.	μιας	και	ο	ιός	RS	συμμετέχει	στις	λοιμώξεις	
που	χαρακτηρίζονται	ως	γριπώδη	σύνδρομα	είναι	σημαντικό	να	εφαρμόζονται	ειδικές	ερ-
γαστηριακές	διαγνωστικές	δοκιμασίες	έτσι	ώστε	να	υπολογίζεται	η	επίπτωση	της	λοίμωξης	
που	προκαλείται	από	κάθε	μικροοργανισμό	ιδιαίτερα	την	περίοδο	της	γρίπης.	
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Λέξεις κλειδιά:	Γριπώδη	σύνδρομα,	ιός	RS,	παιδιά

Εθνικό	Κέντρο	Γρίπης	Β.	Ελλάδος,	Β΄	Εργαστήριο	μικροβι-
ολογίας,	Ιατρική	Σχολή,	Αριστοτέλειο	Πανεπιστήμιο,	Θεσσα-
λονίκης,	Θεσσαλονίκη

χιολίτιδα και πνευμονία σε παιδιά ηλικίας κάτω 
του ενός έτους και ιδιαίτερα στα μικρότερα των 6 
μηνών. Στις αναπτυγμένες χώρες η λοίμωξη από 
τον ιό RS αποτελεί την κυριότερη αιτία νοσηλείας 
των βρεφών,1 ενώ στα παιδιά κάτω του ενός έτους 
η συμμετοχή του ως αίτιο νοσηλείας κυμαίνεται 
από 1 έως 4%.2 Στην Ελλάδα, σύμφωνα με μελέτη 

Εισαγωγή
Ο ιός του αναπνευστικού συγκυτίου (RSV) προ-

καλεί λοιμώξεις του αναπνευστικού, κυρίως βρογ-

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
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που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια 2 ετών 
(1999-2000), από 7 παιδιατρικές κλινικές σε 1710 
παιδιά με λοίμωξη του αναπνευστικού, το 38% του 
συνόλου των ημερών νοσηλείας αποδόθηκε στον 
RSV και η επίπτωσή του ήταν 33,1%.3 

Παράλληλα, οι ιοί της γρίπης αποτελούν την 
κυριότερη αιτία λοιμώξεων του αναπνευστικού σε 
βρέφη και παιδιά.4 Σε Ελληνική μελέτη, οι ιοί της 
γρίπης αποτέλεσαν την κυριότερη αιτία άτυπης 
πνευμονίας (31%), ενώ ο ιός RS ευθυνόταν μόνο 
για το 17,7%5 των περιπτώσεων. 

Ο ιός RS αλλά και οι ιοί της γρίπης είναι επο-
χικοί ιοί και συχνά η διαφοροδιάγνωσή τους είναι 
δυσχερής καθώς εμφανίζονται σε παρόμοιες χρονικές 
περιόδους.5-7 Στην Ελλάδα η περίοδος της γρίπης 
αρχίζει στα τέλη του Δεκεμβρίου και διαρκεί μέχρι 
τις αρχές του Απριλίου με περίοδο ακμής από τον 
Ιανουάριο μέχρι το Φεβρουάριο.8-10 Ενώ οι λοιμώξεις 
από τον ιό RS έχουν περίοδο ακμής το Φεβρουάριο 
και ξεκινούν από το Νοέμβριο ολοκληρώνοντας την 
περίοδο κυκλοφορίας τους το Μάιο. Κατά τη διάρ-
κεια των ετών της παρούσας μελέτης 2004 – 2006, 
η εποχή της γρίπης το πρώτο έτος διήρκεσε από τις 
αρχές του Ιανουαρίου έως τα τέλη του Μαρτίου ενώ 
το δεύτερο έτος ήταν εκτενέστερη, από τις αρχές 
του Δεκεμβρίου μέχρι τις αρχές του Απριλίου. Οι 
λοιμώξεις από τον ιό RS εμφανίστηκαν στο μέσο του 
Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Μαρτίου στο πρώτο 
έτος της μελέτης, ενώ στο δεύτερο έτος, εμφανίστη-
καν από το Δεκέμβριο έως το Μάρτιο.

Στην Ελλάδα ο έλεγχος των λοιμώξεων που προ-
καλούν γριπώδη συνδρομή, ξεκινά το Νοέμβριο κάθε 
έτους. Το δίκτυο επιτήρησης της γρίπης του ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο της γρίπης από το 1999. Επί του παρόντος, 
180 ιδιωτικοί ιατροί (παθολόγοι, γενικοί ιατροί και 
παιδίατροι) συμμετέχουν στο δίκτυο ως εθελοντές. 
Οι ιατροί αυτοί αναφέρουν σε εβδομαδιαία βάση τον 
αριθμό των περιστατικών με γριπώδη συνδρομή, σύμ-
φωνα με τον Ελληνικό ορισμό του όρου που δηλώθηκε 
στο ευρωπαϊκό δίκτυο επιτήρησης.11 Τα στοιχεία που 
συλλέγονται, καταγράφονται σε ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων και αναφέρονται εβδομαδιαίως στο δια-
δικτυακό τόπο του ΚΕΕΛΠΝΟ (www.keel.org.gr). 
Οι ίδιοι ιατροί αποστέλλουν δείγματα των ασθενών 
στα εθνικά κέντρα γρίπης.

Παρόλο που περίπου το 20% των παιδιών ανα-
πτύσσουν συμπτώματα γρίπης κάθε χρόνο,12 είναι 
δύσκολο να υπολογισθεί η επίπτωση της γρίπης και 

του ιού RS επειδή τα κλινικά χαρακτηριστικά των 
λοιμώξεων από τους ιούς αυτούς συγχέονται και δεν 
έχουν παθογνωμονικά χαρακτηριστικά.13 

Το Εθνικό Κέντρο Γρίπης Β. Ελλάδος εξετάζει 
κάθε χρόνο κλινικά δείγματα ασθενών με γριπώ-
δη συνδρομή συμπεριλαμβανομένων παιδιών και 
βρεφών. 

Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να παρουσιά-
σει τη συμμετοχή του RSV σε παιδιά (<3 ετών) με 
γριπώδη συνδρομή, κατά τη διάρκεια δύο περιόδων 
γρίπης (2004-2006) στη Β. Ελλάδα. 

Υλικό - Μέθοδος
Υλικά

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων περιόδων 
γρίπης (2004-2006), 129 ρινοφαρυγγικά εκκρίματα 
παιδιών (<3 ετών) με γριπώδη συνδρομή εστάλησαν 
στο Εθνικό Κέντρο Γρίπης Β. Ελλάδος. Εβδομήντα 
εννέα δείγματα συλλέχθηκαν την περίοδο 2004-2005 
ενώ τα υπόλοιπα 50 δείγματα την επόμενη περίοδο 
(2005-2006). Τα δείγματα συλλέχθηκαν εντός 3 ημε-
ρών από την έναρξη των συμπτωμάτων των ασθενών, 
από παιδιάτρους νοσοκομείων που συμμετείχαν στο 
Ελληνικό δίκτυο για την επιτήρηση της γρίπης και 
μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο σε θρεπτικό υλικό 
μεταφοράς, ειδικό για τις μοριακές μεθόδους που 
χρησιμοποιεί το κέντρο αναφοράς της γρίπης (su-
crose phosphate medium) σε θερμοκρασία 4 οC μέσα 
σε 24 ώρες. Όλα τα δείγματα συνοδεύονταν από 
παραπεμπτικό όπου καταγράφονταν πληροφορίες 
σχετικές με την ηλικία, το φύλο, την ημερομηνία 
έναρξης των συμπτωμάτων, την ημερομηνία συλλο-
γής του δείγματος, τον τόπο κατοικίας και τα κλινικά 
χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς. 

Όλα τα περιστατικά που αναφέρονται στη μελέτη 
αυτή εμφάνισαν παρόμοια συμπτώματα, όπως αιφνί-
δια έναρξη, υψηλό πυρετό (>38 οC), βήχα, μυαλγία 
και/ή κεφαλαλγία και κακουχία. Αφορούσαν, ως επί 
το πλείστον, σε λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευ-
στικού. Δεν καταγράφηκαν σοβαρά περιστατικά. Οι 
ασθενείς δεν εμφάνισαν θωρακικό άλγος, δύσπνοια, 
ταχυκαρδία, παραγωγικό βήχα ή άλλα συμπτώματα 
που κυρίως χαρακτηρίζουν την πνευμονία και τη 
βρογχιολίτιδα. 

Όλοι οι ασθενείς που αναφέρονται στη μελέτη 
ήταν εξωτερικοί και κανένας δεν νοσηλεύθηκε.
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Μέθοδοι 
1) Για την ανίχνευση των ιών γρίπης

μοριακές	τεχνικές

Το ιικό RNA των δειγμάτων απομονώθηκε με 
χρήση εμπορικού kit (Qiagen Viral RNA mini kit), 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Το 
απομονωθέν RNA εξετάστηκε για τους ιούς γρίπης 
Α και Β με RT-PCR και ενφωλιασμένη PCR. Στα 
θετικά δείγματα, έγινε ανίχνευση των H1 και Η3 
υπότυπων με ενφωλιασμένη PCR. Για την εκτέλεση 
των μεθόδων PCR χρησιμοποιήθηκαν εμπορικά kit. 
Ακολουθεί ηλεκτροφόρηση των προϊόντων της PCR 
σε 2% πηκτή αγαρόζης με 3 μl βρωμιούχο αιθίδιο.

Το υπόλοιπο απομονωθέν RNA αποθηκεύθηκε 
στους -80 οC μέχρι την επανεξέτασή του για τον 
ιό RS. 

Συμβατικές	τεχνικές

Έγινε καλλιέργεια μόνο των θετικών στην PCR 
δειγμάτων και για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν 
εμβρυοφόρα αυγά όρνιθας και MDCK κύτταρα. Στη 
συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν οι δοκιμασίες αιμοσυ-
γκόλλησης και αναστολής της αιμοσυγκόλλησης για 
την τυποποίηση των ιών της γρίπης με αντιδραστήρια 
που προμηθεύει κάθε χρόνο ο ΠΟΥ.

2) Για την ανίχνευση του ιού RS

μοριακές	τεχνικές
Τα αρνητικά για τους ιούς της γρίπης δείγματα 

εξετάστηκαν για τον ιό RS με RT-PCR με το “RSV-
check amplification kit” (Euroclone, Pero, Italy). Οι 
εκκινητές του kit μεγεθύνουν γενετικές αλληλουχίες 
που κωδικοποιούν την επιφανειακή γλυκοπρωτεΐνη 
G του ιού (200 bp). Στη συνέχεια χρησιμοποιούνται 
εσωτερικοί εκκινητές για nested PCR για την αύξηση 
της ευαισθησίας της μεθόδου, ακολουθώντας τις οδη-
γίες του κατασκευαστή. Ακολουθεί ηλεκτροφόρηση 
των προϊόντων της PCR σε 2% πηκτή αγαρόζης με 
3 μl βρωμιούχο αιθίδιο. 

Στατιστική ανάλυση
Για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων 

εφαρμόστηκε το πρόγραμμα SPSS (έκδοση 11.5). 
Το x2-test χρησιμοποιήθηκε για την εύρεση της 

σχέσης (α) της πιθανότητας λοίμωξης από τον ιό RS 
ή των ιών της γρίπης και του χρόνου έναρξης των 
συμπτωμάτων, (β) του φύλου και της πιθανότητας 
λοίμωξης από τον ιό RS ή των ιών γρίπης. Το t-test 
χρησιμοποιήθηκε για τη σύγκριση των μέσων όρων 
ηλικίας των παιδιών με λοίμωξη από τον ιό RS και 
από τους ιούς της γρίπης. Σημαντικό θεωρήθηκε 
το p <0,05. 

Αποτελέσματα
Κατά την περίοδο γρίπης 2004-2005 η επίπτωση 

των λοιμώξεων από τους ιούς της γρίπης σε παιδιά 
ήταν 40,5% (32/79). Ο κυρίαρχος τύπος σ’ αυτήν 
την ηλικιακή ομάδα ήταν ο τύπος Α (96,8% των 
επιβεβαιωμένων από γρίπη λοιμώξεων). Ο υπότυπος 
Α(Η1) ευθυνόταν για το 64,5% των περιστατικών και 
ο Α(Η3) για το 35,5%. Ιοί γρίπης Β ανιχνεύθηκαν 
στο 3,1%. Ο ιός RS ήταν η αιτία λοίμωξης σε 10 
περιπτώσεις (12,6%).

Κατά την επόμενη περίοδο γρίπης 2005-2006, η 
επίπτωση των λοιμώξεων από τους ιούς της γρίπης 
στην ίδια ηλικιακή ομάδα ήταν 34% (17/50), οι ιοί 
γρίπης Β κυριάρχησαν σε αναλογία 94% (16/17) ενώ 
ο RSV ήταν η μοναδική αιτία λοίμωξης σε 6 από τα 
50 περιστατικά, αναλογία 12%.

Από τα 129 παιδιά που εξετάστηκαν και στις δύο 
περιόδους, 49 (38%) ήταν εργαστηριακά επιβεβαι-
ωμένες λοιμώξεις γρίπης και 16 (12,4%) λοιμώξεις 
από τον ιό RS (Πίν. 1). Συλλοίμωξη από τους δύο 
μικροοργανισμούς δεν ελέγχθηκε. 

Ο μέσος όρος ηλικίας των παιδιών με λοίμωξη 
από τους ιούς γρίπης ή τον RSV ήταν 18 και 14,4 
μήνες, αντίστοιχα. Η διαφορά δεν είναι στατιστικά 
σημαντική (p=0,982). Τα 67 από το σύνολο των 129 
περιστατικών ήταν κορίτσια (52%), ενώ 62 ήταν 
αγόρια (48%). Είκοσι δύο κορίτσια είχαν προσβληθεί 
από τους ιούς της γρίπης και 10 από τον ιό RS, ενώ 
σε 27 από τα αγόρια ανιχνεύθηκαν οι ιοί της γρίπης 
και σε 6 ο ιός RS. 

Όλοι οι ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό RS την 
περίοδο 2004-2005 ήταν κάτοικοι Θεσσαλονίκης, ενώ 
την περίοδο 2005-2006 ήταν από πολλές περιοχές 
της Β. Ελλάδος. 

Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 
ανάμεσα α) στο χρόνο έναρξης της γρίπης (p=0,289) 
και της λοίμωξης από τον ιό RS (p=0,460), β) στην 
ηλικία των ασθενών και στην πιθανότητα να έχουν 
προσβληθεί από τον ιό RS (p=0,188) ή τους ιούς 
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γρίπης (p=0,662) και γ) στο φύλο και στην πιθανό-
τητα της λοίμωξης από τον ιό RS ή τους ιούς γρίπης 
(p=0,221).

Συζήτηση 
Οι λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος 

είναι η πιο συχνή αιτία επίσκεψης στον ιατρό σε 
κάθε ηλικία, ιδιαίτερα στα παιδιά και οι εποχικές 
οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις είναι σοβαρή αιτία 
νοσηλείας και αυξημένης θνησιμότητας το χειμώνα. 
Πολλοί παθογόνοι μικροοργανισμοί προκαλούν λοι-
μώξεις του αναπνευστικού. Μεταξύ των ιών κυρίαρχο 
ρόλο διαδραματίζουν οι ιοί γρίπης Α και Β και ο 
ιός RS. Ο ιός RS είναι ο πιο σημαντικός παθογόνος 
μικροοργανισμός του αναπνευστικού συστήματος 
σε βρέφη έως 6 μηνών και ευθύνεται για περίπου 
90.000 νοσηλείες και 4.500 θανάτους σ’ αυτήν την 
ηλικιακή ομάδα κάθε χρόνο στις ΗΠΑ.14,15 Ο ιός RS 
φαίνεται να είναι λοιπόν, εξίσου παθογόνος με τον 
ιό της γρίπης. 

Σύμφωνα με μια ελληνική μελέτη, ο ιός RS ανευ-
ρέθη στο 61% του συνόλου των 636 βρεφών με βρογ-
χιολίτιδα που προσκομίστηκαν σε δύο παιδιατρικές 
κλινικές στην Αθήνα τα έτη 1997-2000.16 Το 6,2% 
αυτών νοσηλεύθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας 
και η διάρκεια νοσηλείας ήταν 5,3-6,3 ημέρες. Η δι-
ακίνηση του ιού RS αλλά και των ιών της γρίπης την 
ίδια χρονική περίοδο καθιστά δύσκολη τη διαφορική 
διάγνωση αλλά και τον υπολογισμό της θνητότητας 
και της θνησιμότητας από κάθε ιό. Η ελληνική πε-
ρίοδος εμφάνισης του ιού RS έχει αναφερθεί από το 
Νοέμβριο έως το Μάιο και η αντίστοιχη της γρίπης 

από το Δεκέμβριο έως τα μέσα του Απριλίου. Η αιχμή 
και των δύο συμπίπτει το Φεβρουάριο. Τα κλινικά 
χαρακτηριστικά των δύο λοιμώξεων δεν είναι ειδικά 
και η επίπτωση των ιών της γρίπης συχνά υποτιμάται 
στα βρέφη. Στη μελέτη μας οι ιοί της γρίπης ήταν 
η κύρια αιτία των λοιμώξεων (38%), ενώ ο ιός RS 
συμμετείχε σε αναλογία 12,4% στις δύο περιόδους. 
Κατά την περίοδο 2004-2005 η επίπτωση της γρίπης 
στα παιδιά ήταν πολύ υψηλή (40,5%), ενώ ιός RS 
συμμετείχε σε αναλογία 12,6%. Την επόμενη περίοδο 
η επίπτωση της γρίπης ήταν λίγο χαμηλότερη (34%) 
ενώ οι λοιμώξεις από τον ιό RS παρέμειναν περίπου 
στο ίδιο επίπεδο (12%).

Σε μελέτη 4 ευρωπαϊκών χωρών η επίπτωση της 
γρίπης σε όλες τις ηλικίες ήταν 21,5%, ενώ για τον 
ιό RS 6,1%, αλλά στην ηλικιακή ομάδα από 0-4 έτη 
η επίπτωση του ιού RS ανερχόταν στο 16,2%.17 

Σε μια άλλη μελέτη στην Αγγλία, κατά τη διάρ-
κεια 3 διαδοχικών περιόδων, ο ιός RS ανιχνεύθηκε 
νωρίτερα από την εμφάνιση της γρίπης και συγκυ-
κλοφόρησε από τη 12η έως και την 20η εβδομάδα.6 

Στη μελέτη μας ο ιός RS ανιχνεύθηκε στην αρχή της 
κάθε περιόδου και συγκυκλοφόρησε με τους ιούς της 
γρίπης από την 1η έως τη 13η εβδομάδα αν και η ακμή 
τους δεν συνέπιπτε πάντα ακριβώς (Εικ. 1).

Η περίοδος εμφάνισης των λοιμώξεων που χα-
ρακτηρίζονται ως γριπώδης συνδρομή, ποικίλλει 
κάθε έτος. Στη μελέτη μας, οι ιοί της γρίπης και ο 
RS αποτέλεσαν τουλάχιστον το 50% των παθογόνων 
αιτίων που ανιχνεύθηκαν στα δείγματα των ασθε-
νών με γριπώδη συνδρομή και τις δύο περιόδους 
που ελέγχθηκαν. Οι ιοί της γρίπης κυριάρχησαν 
αφού ανιχνεύθηκαν στο μεγαλύτερο ποσοστό των 

Εικόνα 1. Εβδομαδιαία κατανομή περιστατικών γριπώδους συνδρομής σε παιδιά < 3 ετών και θετικών για γρίπη ή RSV. 
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Εικόνα 3. Εβδομαδιαία κατανομή περιστατικών γριπώδους συνδρομής (ili) σε παιδιά < 3 ετών και θετικών για γρίπη 
ή RSV την περίοδο 2005-2006. 

Εικόνα 2. Εβδομαδιαία κατανομή περιστατικών γριπώδους συνδρομής (ili) σε παιδιά < 3 ετών και θετικών για γρίπη 
ή RSV την περίοδο 2004-2005. 

αποτελέσματα βρέθηκαν και σε άλλες μελέτες.20 
Είναι αξιοσημείωτο ότι αν και ο ιός RS είναι 

γνωστός για την τάση του να προκαλεί βρογχιολίτιδα 
και πνευμονία στα βρέφη, κανένας από τους μικρούς 
μας ασθενείς δεν ανέπτυξε κάποια από αυτές τις 
μορφές λοίμωξης. Όλα τα περιστατικά εμφανίστηκαν 
ως τυπικά σύνδρομα με συμπτώματα ομοιάζοντα 
με γρίπη, κυρίως με ήπια λοίμωξη του ανώτερου 
αναπνευστικού και ταχεία ανάρρωση. 

Η αυξημένη θνητότητα η οφειλόμενη στον ιό RS 
υπολογίστηκε στους 22.000 θανάτους κάθε χρόνο 
στο Ηνωμένο βασίλειο.21 Στη μελέτη μας δεν σημει-

θετικών δειγμάτων. Το ίδιο παρατηρήθηκε και σε 
άλλες μελέτες,18,19 όπου οι σχετικές αναλογίες των 
δύο ιών μεταβάλλονταν σε κάθε περίοδο, με τη γρίπη 
να αποτελεί τη μεγαλύτερη αναλογία των θετικών 
δειγμάτων κατά τη διάρκεια των εβδομάδων αιχμής 
των περιστατικών, ειδικότερα στην κατηγορία των 
ενηλίκων. 

Στη μελέτη μας, παρατηρήθηκε διαφορά ανά-
μεσα στο μέσο όρο ηλικίας μεταξύ των παιδιών με 
λοίμωξη από τον ιό RS και τους ιούς της γρίπης (18 
και 14,4 μήνες, αντίστοιχα), αλλά η διαφορά δεν 
ήταν στατιστικά σημαντική (p=0,982). Παρόμοια 
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ώθηκαν θάνατοι από λοίμωξη ούτε από τους ιούς 
της γρίπης ούτε από τον ιό RS αλλά ο αριθμός των 
περιστατικών ήταν μικρός και τα δείγματα επιλεγμένα 
ως γριπώδης συνδρομή, οπότε δεν αντανακλούν την 
ετήσια επίπτωση των λοιμώξεων από τον ιό RS. Σε 
μια άλλη ελληνική μελέτη η θνητότητα από τον ιό 
RS ήταν 0,7%. 

Από τα αποτελέσματά μας φαίνεται ότι ο ιός 
RS συμμετέχει σε σημαντικό βαθμό στα γριπώδη 
σύνδρομα στον παιδικό πληθυσμό και οι κλινικοί 
ιατροί θα πρέπει να έχουν κατά νου τη λοίμωξη από 
τον ιό RS στα παιδιά που προσέρχονται με γριπώδη 

συνδρομή. Η εμφάνιση των ιών της γρίπης και του 
ιού RS κατά τις περιόδους της γρίπης συχνά συμπί-
πτει. Η σχετική επίπτωση των ιών της γρίπης στα 
βρέφη στη μελέτη αυτή βρέθηκε 40,5% και 34% 
ανάλογα με την εποχή, ενώ του ιού RS 12,6% και 
12% για τις περιόδους 2004-2005 και 2005-2006, 
αντίστοιχα.

Μιας και είναι αδύνατη η διάγνωση με βάση τα 
κλινικά συμπτώματα, είναι αναγκαία η εφαρμογή 
ειδικών εργαστηριακών δοκιμασιών στα παιδιά με 
οξεία αναπνευστική λοίμωξη έτσι ώστε να υπολογί-
ζεται και η επίπτωση από κάθε μικροοργανισμό.

Summary

The contribution of RS virus to influenza-like infections in children aged less than three years
D.	ChATziDiMiTRiOU,	A.	MeLiDOU,	M.	exiDARi,	G.	GiOULA,		

V.	KyRiAzOPOULOU-DALAinA
national	Centre	of	influenza	of	north	Greece,	2nd	Laboratory	of	Microbiology,		
Aristotle	University	of	Thessaloniki,	Medical	School,	Thessaloniki,	Greece

Objective: Respiratory	syncytial	virus	(RSV)	is	a	significant	cause	of	severe	acute	respiratory	
infections	(ARi)	in	infants	and	young	children. The	aim	of	this	study	was	to	determine	the	con-
tribution	of	RSV	to	influenza-like	illness	(iLi)	in	young	children	(aged	<3	years)	during	two	
influenza	seasons	(2004-2006)	in	northern	Greece.	Method:	One	hundred	and	twenty-nine	(129)	
pharyngeal	swabs	from	children	aged	younger	than	3	years,	presenting	with	iLi	infections	during	
the	last	two	influenza	seasons	(2004-2005	and	2005-2006)	were	examined	by	conventional	and	
molecular	techniques	for	influenza	viruses.	The	specimens	found	negative	for	influenza	were	
also	examined	by	RT	–	PCR	for	RSV.	Results:	Of	the	total	of	129	young	children	examined	in	
both	seasons,	49	(38%)	had	laboratory	confirmed	influenza	infections	and	16	(12.4%)	labora-
tory	confirmed	RSV	infections.	RSV	was	detected	in	each	of	the	two	winters	from	the	beginning	
of	the	season	and	co-circulated	with	influenza	viruses	from	the	first	until	the	thirteenth	week,	
although	the	peak	of	detection	for	both	viruses	did	not	always	coincide.	Conclusions:	RSV	
contributes	to	infections	presenting	as	iLi	at	a	rate	of	12.4%,	although	influenza	viruses	are	
the	main	cause	of	the	disease.	Combined,	the	two	agents	are	responsible	for	about	50%	of	iLi	
cases	in	very	young	children.	As	RSV	mimics	iLi	infection	in	the	paediatric	population,	it	is	
important	to	apply	specific	diagnostic	tests	in	children	with	acute	respiratory	illness	in	order	to	
characterize	the	relative	burden	of	disease	caused	by	the	respective	agent,s	especially	during	
the	influenza	season.

ActA MicrobiologicA HellenicA 2007,	52	(4):	217-223
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Κλωστηριδιακή μυονέκρωση: Περιγραφή δύο περιπτώσεων 
Ανασκόπηση διεθνούς βιβλιογραφίας
Π.	Γιαννοπούλου,1	Α.	Κυράτσα,1	Γ.	Γκαντέρης,2	Ε.	Τρίκκα-Γραφάκου,1	Ε.	μαλάμου-Λαδά2

η	αεριογόνος	γάγγραινα	προκαλούμενη	από	Clostridium	septicum	είναι	μια	σπάνια	
νόσος,	που	δεν	συνδέεται	αποκλειστικά	με	τραύμα,	εγχείρηση	ή	κακοήθη	υποκείμενη	
νόσο.	Χαρακτηρίζεται	από	ταχεία	νέκρωση	ιστών	και	θνητότητα	100%	επί	απουσίας	
θεραπείας.	Παρουσιάζονται	δύο	περιστατικά	αεριογόνου	γάγγραινας.	Το	πρώτο	περι-
στατικό	αναφέρεται	σε	γάγγραινα	και	θανατηφόρο	σηψαιμία	από	C.	septicum	σε	ασθενή	
χωρίς	νεοπλασματική	νόσο	και	το	δεύτερο	περιστατικό	σε	κλωστηριδιακή	μυονέκρωση	
κολοβώματος,	μετά	από	ακρωτηριασμό	κάτω	άκρου,	προκαλούμενη	από	C.	septicum	
και	C.	sporogenes.

Δελτιον ελληνικησ Μικροβιολογικησ εταιρειασ 2007, 52 (4): 224-230

Λέξεις κλειδιά:	Αεριογόνος	γάγγραινα,	μυονέκρωση,	κλωστηριδιακή	βακτηριαιμία,	C.	septicum,	
C.	sporogenes

1μικροβιολογικό	τμήμα	Γ.ν.Ε.	«Θριάσιο»,	Χαϊδάρι,	2μικρο-
βιολογικό	τμήμα	Γ.ν.Α.	«Γ.	Γεννηματάς»,	Αθήνα
Το	άρθρο	έχει	παρουσιαστεί	ως	προφορική	ανακοίνωση	στο	
3ο	Εθνικό	Συνέδριο	Κλινικής	μικροβιολογίας-9ο	Πανελ-
λήνιο	Συνέδριο	νοσοκομειακών	Λοιμώξεων	&	Υγιεινής,	
2007,	Αθήνα.

Εισαγωγή
Τα κλωστηρίδια είναι αναερόβια, σπορογόνα 

Gram θετικά βακτηρίδια. Τα περισσότερα είναι 
υποχρεωτικά αναερόβια αν και υπάρχουν και είδη 
οξυγονοανεκτικά: C.	histolyticum,	C.	tertium. Η 
παραγωγή σπόρων γίνεται υπό προϋποθέσεις. Είναι 
μικρόβια ευρέως διαδεδομένα στη φύση (εντερικός 
σωλήνας ανθρώπων και ζώων, έδαφος, θαλάσσια 
λύματα, σκόνη, νοσοκομειακοί χώροι).

Οι κλωστηριδιακές λοιμώξεις αποτελούν το 7% 
των αναεροβίων λοιμώξεων. Χειρουργικές επεμ-

βάσεις, απόφραξη, ανοσοκαταστολή, προηγούμε-
νη λήψη αντιβιοτικών, σακχαρώδης διαβήτης και 
κακή αιμάτωση είναι οι κυριότεροι προδιαθεσικοί 
παράγοντες για την ανάπτυξη των κλωστηριδιακών 
λοιμώξεων.1 Η σηψαιμία από C.	septicum αποτελεί 
μια σπάνια αλλά θανατηφόρο λοίμωξη. Οι περισσό-
τερες περιπτώσεις σηψαιμίας έχουν περιγραφεί σε 
ασθενείς με υποκείμενη νόσο, συνήθως Ca εντέρου, 
νεοπλασίες αιμοποιητικού συστήματος και κυκλική 
ουδετεροπενία. Ένα από τα πιο κρίσιμα, σπάνια, 
δραματικά γρήγορα εξελισσόμενα κλινικά σύνδρομα 
είναι και η κλωστηριδιακή μυονέκρωση (ΚΜ) ή 
αεριογόνος γάγγραινα, χαρακτηριζόμενη από μυϊ-
κή νέκρωση και τοξιναιμία που προκαλούνται από 
μια σειρά κλωστηριδιακών τοξινών και ενζύμων, 
καθοριστικών παραγόντων στην παθογένεια των 
λοιμώξεων αυτών.2 Το C.	perfringens απομονώνεται 
στο 80-95% των κλωστηριδιακών μυονεκρώσεων, 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
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ακολουθούμενο από τα είδη C.	novyi (40%) και C.	
septicum (20%) και σπανιότερα απο τα C.	histo-
lyticum,	C.	bifermentans,	C.	sordelli,	C.	fallax,	C. 
sporogenes.2 

Περιγράφουμε δύο περιπτώσεις αεριογόνου γάγ-
γραινας. Η πρώτη περίπτωση αφορά σε μη τραυματι-
κή, «αυτόματη» αεριογόνο γάγγραινα και σηψαιμία 
από C.	septicum σε ασθενή χωρίς υποκείμενη νόσο, 
ενώ στη δεύτερη περίπτωση περιγράφεται περιστα-
τικό μετεγχειρητικής αεριογόνου γάγγραινας από C.	
septicum και C.	sporogenes.

ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 
Άνδρας ηλικίας 64 ετών, με ελεύθερο ιστορικό, 

διεκομίσθη στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του 
Νοσοκομείου μας με βαρύ σηπτικό shock και εικόνα 
οξείας κοιλίας. Από το περιβάλλον του αναφέρθηκε 
υψηλός πυρετός (39 °C) και έντονο κοιλιακό άλγος 
από 24ώρου.

Κατά την αντικειμενική εξέταση την ώρα της 
εισαγωγής του ανευρέθησαν τα εξής: θερμοκρασία 
σώματος 36,8 °C, αρτηριακή πίεση 120/80 mmHg, 
σφύξεις 120/min, δύσπνοια, απουσία εντερικών 
ήχων, αναπηδώσα ευαισθησία κατά την ψηλάφηση 
της κοιλιακής χώρας και συγχυτική διανοητική κα-
τάσταση. Κατά την επισκόπηση ανευρέθη παραμε-
λημένο περιεδρικό αιμάτωμα, διάχυτες αιμορραγικές 
διηθήσεις και δερματικές αλλοιώσεις αρχόμενης 
αεριογόνου γάγγραινας στο δέρμα του περινέου και 
του όσχεου με δέρμα υπό τάση, λευκωπό, σε μερικά 
σημεία κυανωτικό και ψυχρότερο συγκριτικά με 
άλλες περιοχές του σώματος. Η δακτυλική εξέταση 
ανέδειξε μικρή ποσότητα αίματος. 

Τα εργαστηριακά ευρήματα εισαγωγής ήταν: 
Λευκά 1700/μl (Π: 2%, Λ: 74%, Μ: 20%, Η: 2%, Β: 
2%), αιμοσφαιρίνη: 12,1g/dl, αιματοκρίτης: 35,6%, 
αιμοπετάλια: 180.000/μl, PT: 17,9”, INR: 1,59, APTT: 
46,9”(φ.τ: 2636”) ινωδογόνο: 506mg/dl (φ.τ.:180-
350”), FDP≥506 mg/dl (φ.τ.: <5 μg/ml), γλυκόζη: 
96 mg/dl, ουρία: 37 mg/dl, κρεατ: 1,0 mg/dl, χολε-
ρυθρίνη ολική: 4,74 mg/dl με άμεση: 1,34 mg/dl 
και έμμεση: 3,40 mg/dl, SGOT: 130 IU/l, SGPT: 50 
IU/l, LDH: 607 IU/l, CK: 4495 U/l, αμυλάση: 64U/l, 
Na: 135 mEq/l, K: 3,8 mEq/l. Γενική ούρων: ίχνη 
αιμοσφαιρίνης, σπάνια ερυθρά αιμοσφαίρια.

Η αξονική τομογραφία άνω-κάτω κοιλίας στην 
οποία υπεβλήθη, ανέδειξε την ύπαρξη ελεύθερου 
αέρα στην περιτοναϊκή κοιλότητα και σε όλο τον 

οπισθοπεριτοναϊκό χώρο. Στην ορθοσκόπηση που 
ακολούθησε στο χειρουργείο ανευρέθη διατιτραί-
νουσα βλάβη διαμέτρου 1 cm σε απόσταση 4-5 cm 
από το δακτύλιο. Κατά την ερευνητική λαπαροτομία 
που ακολούθησε ανευρέθησαν στοιχεία μυονέκρω-
σης: ελεύθερος δύσοσμος αέρας στην περιτοναϊκή 
κοιλότητα, διηθημένος ο οπισθοπεριτοναϊκός χώρος 
με αέρα, διηθημένο το οπίσθιο περιτόναιο με στι-
κτές αιμορραγικές εστίες καθώς και το έντερο με 
νεκρωτικές εστίες. Λόγω της δεδομένης βλάβης του 
ορθού και του περίνεου αποφασίσθηκε εγχείρηση 
κατά Hartman, δηλαδή σύγκλιση περιφερικού κολο-
βώματος του ορθοσιγμοειδούς και κολοστομία του 
κεντρικού τμήματος, καθώς και πολλαπλές βαθιές 
σχάσεις στο περίνεο και το όσχεο μέχρις αποκαλύψε-
ως των όρχεων, στις οποίες παρατηρήθηκε νέκρωση 
δέρματος και υποδόριων ιστών.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
Κατά την ερευνητική λαπαροτομία ελήφθη δείγμα 

περιτοναϊκού υγρού και περιπρωκτικού ιστού για 
καλλιέργεια. Στο εργαστήριο έγινε άμεσο παρα-
σκεύασμα για Gram χρώση και τα δείγματα ενο-
φθαλμίσθηκαν σε McConkey agar, Columbia blood 
agar (35 0C, O2), Chocolate agar (35 0C, CO2,) 5%, 
Sabouraud agar (30 0C, O2) καθώς και αναεροβίως 
σε: Columbia blood agar εμπλουτισμένο με βιταμίνη 
Κ1 (10 μg/ml) και αιμίνη (5 μg/ml), Ρhenyl ethyl 
agar (PEA), Kanamycin –Vancomycin Laked Blood 
Agar (KVLB). xρησιμοποιήθηκε ζωμός Cooked 
Meat Broth (35 0C, O2). Πριν από την έναρξη αντι-
μικροβιακής θεραπείας ελήφθη ένα ζεύγος αιμοκαλ-
λιεργειών για αερόβια και αναερόβια βακτήρια. Οι 
αιμοκαλλιέργειες ενοφθαλμίσθηκαν σε αερόβια και 
αναερόβια φιάλη του συστήματος BACTEC (Bactec 
system 9050, BD).

Κατά τη μικροσκόπηση του άμεσου παρασκευά-
σματος του περιτοναϊκού υγρού ανευρέθησαν σπάνια 
πυοσφαίρια με παρουσία Gram θετικών και Gram 
αρνητικών βακτηριδίων, καθώς και Gram θετικών 
κόκκων. Στις καλλιέργειες του περιτοναϊκού υγρού 
και του περιπρωκτικού ιστού, αεροβίως σε 24h, 
απομονώθηκαν e.	coli,	e.	faecalis, ενώ στις 48h 
απομονώθηκε αναερόβιο Gram (+) μακρύ βακτηρίδιο, 
λεπτό με ωοειδείς υποτελικούς σπόρους, οι αποικίες 
του οποίου στο αιματούχο άγαρ ήταν γκριζωπές, 
επίπεδες με ριζοειδείς προσεκβολές δίκην κεφαλής 
μεδούσης, με ερπυσμό και παρουσία β-αιμόλυσης.
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Στο PEA δεν παρατηρήθηκε ερπυσμός. Η παρουσία 
Gram (+) βακτηριδίου διαπιστώθηκε και στη χρώση 
Gram από το ζωμό της θετικής αναερόβιας φιάλης 
αιμοκαλλιέργειας, η οποία επίσης ανακαλλιεργήθηκε 
σε αιματούχο, McConkey και αιματούχο αναερόβιο 
άγαρ, στο οποίο μετά απο 48h επώαση αναπτύχθηκαν 
οι ίδιες γκρίζες ερπύζουσες αποικίες.

Από τις προκαταρκτικές βιοχημικές ιδιότητες, 
αρνητικές ήταν οι δοκιμασίες παραγωγής καταλάσης, 
οξειδάσης, οι δοκιμασίες παραγωγής λεκιθινάσης, 
λιπάσης (Egg-Yolk agar) και ινδόλης, ενώ θετικές 
ήταν οι δοκιμασίες κινητικότητας και υδρόλυσης 
εσκουλίνης.

Ο έλεγχος ευαισθησίας του Gram (+) βακτηριδίου 
σε δίσκους αντιβιοτικών ειδικής περιεκτικότητας ανέ-
δειξε ευαισθησία σε kanamycin 1000 μg, vancomycin 
5 μg, rifampicin, metronidazole και penicillin και 
αντοχή σε colistin 10 μg. Η τελική ταυτοποίηση του 
μικροβίου ως C.	septicum έγινε με το σύστημα API 
20Α  (Biomerieux). Το στέλεχος ελέγχθηκε στο κέντρο 
αναφοράς θετικών αναεροβίων μικροβίων, Γενικό 
Κρατικό Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», όπου επιβεβαιώ-
θηκε η τελική ταυτοποίησή του με το σύστημα Rapid 
ID 32A (Biomerieux) και καθορίστηκε η ευαισθησία 
του μικροβίου στα αντιβιοτικά με προσδιορισμό των 
MIC με τη μέθοδο E-test σύμφωνα με τις οδηγίες του 
CLSI. Το μικρόβιο ήταν ευαίσθητο σε penicillin G 
(MIC=0,064 μg/ml), metronidazole (MIC=1,0 μg/ml), 
clindamycin (MIC=0,094 μg/ml), piperacillin/tazo-
bactam (MIC=1,0 μg/ml), meropenem (MIC=0,047 
μg/ml) και cefoxitin (MIC=0,038 μg/ml).

Η ιστολογική εξέταση τμημάτων δέρματος από την 
περιπρωκτική περιοχή ανέδειξε εκτεταμένες νεκρωτι-
κού τύπου αλλοιώσεις με παρουσία άφθονων βακίλλων. 
Παρά την αντιμικροβιακή θεραπεία που έλαβε ο 
ασθενής ενδοφλεβίως άμεσα, με penicillin G (10 εκ. 
IU/24h), cefepime (2 g x 3/24h) και metronidazole 
(500 mg x 3/24h), απεβίωσε 8h μετά την εισαγωγή 
του. Δεν ακολούθησε νεκροτομή.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 
Άνδρας 20 ετών, διεκομίσθη στην Πλαστική 

Χειρουργική Κλινική του νοσοκομείου μας, λόγω 
φλεγμονής κολοβώματος δεξιάς κνήμης μετά από 
μετατραυματικό ακρωτηριασμό προ πενταμήνου, και 
βαριάς θλάσης μαλακών μορίων του κολοβώματος. 
Κατά την αντικειμενική εξέταση την ώρα εισαγωγής, 
ο ασθενής παρουσίαζε όψη πάσχοντος με 130 σφ/

min, θερμοκρασία 38,7 °C, αρτηριακή πίεση 100/70 
mmHg. Το επίπεδο συνείδησης ήταν καλό και δεν 
παρουσίαζε άλλα αξιόλογα ευρήματα πέραν της 
νέκρωσης του δέρματος και των μυϊκών μαζών του 
κολοβώματος της δεξιάς κνήμης. Ο εργαστηριακός 
έλεγχος την ώρα εισόδου έδειξε: Λευκά: 23.500/μl 
(πολυμ: 87%, Λεμφ: 6,5%, μονοπ: 5,4%), αιμοσφαι-
ρίνη: 9,4 g/dl, αιματοκρίτης: 27,8%, αιμοπετάλια: 
243.000/μl, PT: 15,9 sec, INR: 1,24, APTT: 23,0 sec, 
ινωδογόνο:463 mg/dl, FDP>5<20 mg/dl, D-Dimers: 
500-1000 ng/ml, CRP:, σάκχαρο: 112 mg/dl, ουρία: 
37 mg/dl, κρεατ: 0,8 mg/dl, χολερυθρίνη ολική: 1,78 
mg/dl με άμεση: 0,64 mg/dl, ολικά λευκώματα ορού: 
2,72g/dl με αλβουμίνη ορού: 2,72 g/dl, LDH: 676 
IU/l, CK: 2118U/l, Na: 140 mEq/l, K: 3,9 mEq/l. 
Στην ακτινογραφία δεξιάς κνήμης ανευρέθη αέρας 
στον υποδόριο ιστό.

Ο ασθενής με τη διάγνωση «φλεγμονή κολοβώ-
ματος δεξιού κάτω άκρου» εισήχθη επειγόντως στο 
χειρουργείο, όπου έγινε καθαρισμός των νεκρωμάτων, 
διάνοιξη της οπίσθιας επιφάνειας του μηρού όπου 
διεπιστώθη υποδόρια επέκταση της φλεγμονής, ενώ 
έγινε λήψη πολλαπλών καλλιεργειών και ετέθη σε 
αντιμικροβιακή θεραπεία με: metronidazole 500 mg 
x 3/24h, amikacin 500 mg x 2/24h και ticarcillin-
clavulanic acid 5,2 g x 4/24h. 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
Από τα πέντε δείγματα που ελήφθησαν διεγχει-

ρητικά, έγινε άμεσο παρασκεύασμα όπου διαπι-
στώθηκε απουσία πυοσφαιρίων, παρουσία Gram (-) 
βακτηριδίων καθώς και Gram (+) κόκκων, ενώ σε 
ένα από τα πέντε ανευρέθησαν και λεπτά Gram (+) 
βακτηρίδια.

Όλα τα δείγματα ενοφθαλμίσθηκαν σε όλα τα 
προαναφερθέντα υλικά της πρώτης περίπτωσης. Από 
την καλλιέργεια των δειγμάτων απομονώθηκαν Pro-
teus	mirabilis,	e.	coli,	P.	αeruginosa,	enterococcus	
avium και μόνο σε ένα από τα πέντε δείγματα του 
τραύματος, σε 48h απομονώθηκαν δύο αναερόβια 
Gram (+) λεπτά, μακριά βακτηρίδια με ωοειδείς 
υποτελικούς σπόρους.

Οι αποικίες του ενός εκ των δύο Gram(+) αναερο-
βίων μικροβίων στο αιματούχο αναερόβιο άγαρ ήταν 
γκριζωπές, αιμολυτικές με ριζοειδείς προσεκβολές και 
ερπυσμό. Το βακτηρίδιο ήταν κινητό, με αρνητικές 
τις δοκιμασίες παραγωγής λεκιθινάσης και λιπάσης, 
ευαίσθητο σε όλους τους δίσκους αντιβιοτικών ειδι-
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κής περιεκτικότητας εκτός από κολιστίνη. Η τελική 
ταυτοποίηση με ΑPI 20Α ανέδειξε C.	septicum. Το 
αντιβιόγραμμα με ταινίες Ε-test έδειξε ότι το μι-
κρόβιο ήταν ευαίσθητο σε penicillin G (MIC=0,064 
μg/ml), metronidazole (MIC=1,0 μg/ml), clindamy-
cin (MIC=0,125 μg/ml), piperacillin/tazobactam 
(MIC=0,50 μg/ml), meropenem (MIC=0,064 μg/ml) 
και cefoxitin (MIC=1,0 μg/ml).

Οι αποικίες του δεύτερου αναεροβίου μικροβίου 
στο αιματούχο άγαρ ήταν ξηρές, μη αιμολυτικές, 
περιβαλλόμενες από ερπύζουσες προσεκβολές. 
Aπό τις προκαταρκτικές βιοχημικές ιδιότητες αρ-
νητικές ήταν οι δοκιμασίες παραγωγής καταλάσης, 
οξειδάσης, λεκιθινάσης και ινδόλης, και θετικές οι 
δοκιμασίες παραγωγής λιπάσης και υδρόλυσης της 
εσκουλίνης.

Η δοκιμασία παραγωγής β-λακταμάσης με τη 
μέθοδο νιτροσεφίνης απέβη αρνητική. Η ευαισθησία 
στους δίσκους αντιβιοτικών υψηλής περιεκτικότητας 
ανέδειξε ευαισθησία σε πενικιλλίνη, μετρονιδαζόλη, 
βανκομυκίνη, καναμυκίνη και ανθεκτικότητα στην 
κολιστίνη. Λόγω της μικρής σακχαρολυτικής ικανό-
τητας του μικροβίου η ταυτοποίηση σε επίπεδο είδους 
δεν κατέστη δυνατή με το σύστημα API 20Α. Η τελική 
ταυτοποίησή του ως C.	sporogenes πραγματοποιήθη-
κε με τα συστήματα RAPID 32A και RAPID-ANA II 
(Biomerieux). Ο έλεγχος ευαισθησίας του μικροβίου 
στα αντιβιοτικά με τη μέθοδο E-test ήταν: ευαίσθητο 
σε penicillin G (MIC=0,064 μg/ml), metronidazole 
(MIC=0,064 μg/ml), clindamycin (MIC=0,50 μg/
ml), piperacillin (MIC≥0,25μg/ml), tetracycline 
(MIC=0,094 μg/ml), meropenem (MIC=0,064 μg/ml) 
και cefoxitin (MIC=0,125 μg/ml).

Οι καλλιέργειες αίματος του ασθενή καθ’ όλη τη 
διάρκεια της νοσηλείας τoυ ήταν στείρες. 

Η κλινική του πορεία ήταν καλή, ενώ τη 10η 
μετεγχειρητική ημέρα έγινε η διαμόρφωση του κο-
λοβώματος του δεξιού κάτω άκρου και εξήλθε του 
νοσοκομείου μετά πάροδο 25 ημερών.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η αεριογόνος γάγγραινα είναι γνωστό αίτιο θα-

νάτου από την εποχή του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου 
με το C.	perfringens ως τον κύριο παθογόνο μικρο-
οργανισμό, ακολουθούμενο από το C.	septicum.3 Σε 
περίοδο ειρήνης περίπου το 49% των περιπτώσεων 
μυονέκρωσης οφείλονται σε ατυχήματα (εργατικά, 
τροχαία, πυροβολισμοί), το 35% μετά από χειρουρ-

γικές επεμβάσεις κυρίως εντέρου και χολής, ενώ 
περιστασιακά η νόσος σχετίζεται με αρτηριακή 
γάγγραινα, διαβητικά έλκη, έλκη από κατάκλιση, 
επιπλοκή μετά από έγκαυμα ή ακρωτηριασμό ή 
σηπτική νέκρωση.2

Η ιστική ανοξία και το χαμηλό οξειδοαναγωγικό 
δυναμικό που χαρακτηρίζουν αυτές τις καταστάσεις 
αποτελούν τον κυριότερο παράγοντα ανάπτυξης των 
κλωστηριδίων και παραγωγής τοξινών, οι οποίες μαζί 
με τα άλλα προϊόντα μεταβολισμού των μικροβίων, 
ευθύνονται για τη νέκρωση των ιστών, τη βαριά 
τοξιναιμία και τη δραματική κατάληξη αυτής της 
λοίμωξης.2

Το C.	septicum ευθύνεται για σχετικά μικρό αριθ-
μό λοιμώξεων από κλωστηρίδια (4-25%), συνδέεται 
όμως με πολύ αυξημένη θνητότητα.4,5 Χαρακτηρίζεται 
από υψηλή λοιμογόνο δράση καθώς είναι 300 φορές 
πιο τοξικό από το C.	perfringens, με τα στελέχη 
του γαστρεντερικού συστήματος να θεωρούνται τα 
πιο λοιμογόνα, γεγονός που εξηγεί τη μεγαλύτερη 
βαρύτητα και θνητότητα των ενδογενών λοιμώξεων 
από C.	septicum.2 Απομονώνεται σπανιότερα από 
ότι το C.	perfringens στη φυσιολογική χλωρίδα 
του εντέρου.6 Συγκεκριμένα, από τα κόπρανα υγιών 
ατόμων μόνο σε 2% των περιπτώσεων, παρ’ όλο που 
η φορεία στη σκωληκοειδή απόφυση ανευρίσκεται 
σε ποσοστό 10-63%.2

Το C.	septicum δεν απομονώνεται συχνά από 
καλλιέργειες αίματος. Τα κλωστηρίδια ευθύνονται 
για το 1-2,5% του συνόλου των θετικών αιμοκαλ-
λιεργειών, εκ των οποίων το 80% οφείλεται κυρίως 
στο C.	perfringens με δεύτερο το C.	septicum. Η 
σηψαιμία από C.	septicum είναι ασυνήθιστη αλλά 
θανατηφόρος. Η απομόνωσή του από καλλιέργειες 
αίματος, λόγω της συχνότερης πλέον αναγνώρισής 
του, σταδιακά αυξάνεται και έχει συνδεθεί με υπο-
κείμενη νόσο: 70-80% με κακοήθη νόσο,2 όπως 
νεόπλασμα παχέος εντέρου,7 λευχαιμία, λέμφωμα, 
κυκλική ουδετεροπενία,9 νεκρωτική εντεροκολίτιδα,10 
σακχαρώδη διαβήτη12,13 και καρδιαγγειακή νόσο. 

Η συσχέτιση μάλιστα του C.	septicum με υποκεί-
μενο νεόπλασμα εντέρου είναι τόσο μεγάλη, ώστε 
σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, επί λοίμωξης 
από	C.	septicum με ελεύθερο ιστορικό, επιβάλλεται η 
διενέργεια κολονοσκόπησης.4,7,8 Η ανοξία των ιστών, 
η ισχαιμία του εντέρου, οι επιθηλιακές ελκωτικές 
βλάβες, οι διαταραχές της τοπικής μικροκυκλοφο-
ρίας λόγω του Ca, αυξάνουν τη διαπερατότητα του 
κυτταρικού τοιχώματος του εντέρου και το μικρόβιο 
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ότι το C.	septicum μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρο 
αεριογόνο γάγγραινα και σηψαιμία και σε ασθενείς 
χωρίς υποκείμενη κακοήθη νόσο. Έπειτα από προ-
σεκτική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, 
ελάχιστα παρόμοια περιστατικά εντοπίστηκαν. Σε 
αναδρομική μελέτη 59 περιστατικών βακτηριαιμίας 
από C.	septicum τα οποία δηλώθηκαν στο Center for 
Disease Control των ΗΠΑ σε μια οκταετία,6 στα 42 
(71%) συνυπήρχε κακοήθεια, ενώ στα υπόλοιπα 17 
δεν διεγνώσθη υποκείμενη νεοπλασματική νόσος.
Συγκεκριμένα διεγνώσθη: ουδετεροπενία μη νεο-
πλασματικής αιτιολογίας (6), αεριογόνος γάγγραινα 
άκρου ή γαστρεντερικού συστήματος επί εδάφους 
βαριάς αθηρωματικής-καρδιαγγειακής νόσου (6), 
γάγγραινα κάτω άκρου από δήγμα εντέρου (1), 
αιμορραγική νεκρωτική εντεροκολίτιδα (1), ενώ σε 
3/17 δεν διεπιστώθη κάποια υποκείμενη νόσος όπως 
και στην πρώτη μας περίπτωση. Σε άλλο περιστατικό 
της διεθνούς βιβλιογραφίας11 όπου περιγράφεται 
θανατηφόρος αυτόματη κλωστηριδιακή από C.	sep-
ticum σηπτική αρθρίτιδα ωμοπλάτης επιπλεκόμενη 
με αεριογόνο γάγγραινα ο ασθενής δεν είχε κάποια 
νεοπλασματική νόσο, είχε όμως σακχαρώδη διαβήτη 
τύπου 2 και στεφανιαία νόσο, καταστάσεις που ως 
γνωστόν αυξάνουν την ανάπτυξη κλωστηριδιακών 
λοιμώξεων λόγω της ιστικής υποξείας και του χα-
μηλού οξειδοαναγωγικού δυναμικού.

Οι Abella et al13 περιγράφουν ακόμη μία περί-
πτωση θανατηφόρου ατραυματικής ΚΜ από C.	
septicum χωρίς νεοπλασματικό υπόβαθρο εντέρου σε 
διαβητικό επίσης ασθενή πρόσφατα ακτινοβοληθέντα 
για Ca προστάτη. Η φλεγμονώδης εξ ακτινοβολίας 
κολίτις θεωρήθηκε ως η πιθανή πηγή έναρξης της 
λοίμωξης.

Η δεύτερη περιγραφείσα περίπτωση αφορά σε 
περιστατικό, μετατραυματικής αεριογόνου γάγγραι-
νας από C.	septicum με καλή έκβαση σύμφωνα και 
με τη διεθνή βιβλιογραφία4, με συμμετοχή και του 
C.	sporogenes, ο παθογενετικός όμως ρόλος του 
οποίου δεν είναι βέβαιος.17 Μυονέκρωση από ένα 
μόνο κλωστηρίδιο είναι σπάνια, ενώ η παρουσία και 
άλλων μικροβίων, αεροβίων αλλά και υποχρεωτικά/
προαιρετικά αναεροβίων, υποβοηθά την πρόοδο της 
νόσου.1 Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται περιστα-
τικό18 αεριογόνου γάγγραινας με μοναδικό παθογόνο 
αναερόβιο μικροοργανισμό το C.	sporogenes σε 
ασθενή που ελάμβανε θεραπεία με πενικιλλίνη για 
χρόνιο έλκος κάτω άκρου και οστεομυελίτιδα χωρίς 
περιφερική αγγειακή νόσο ή σακχαρώδη διαβήτη. 

καταλήγει στην κυκλοφορία του αίματος από όπου 
και δίνουν τις πιο μακρινές μυϊκές μεταστατικές 
εστίες.7

Η «μη τραυματική», «αυτόματη» κλωστηριδιακή 
μυονέκρωση από C.	septicum5,12 είναι ένα σπάνιο 
φαινόμενο, επίσης συσχετιζόμενο με την ύπαρξη 
κακοήθους υποκείμενης νόσου, χαρακτηρίζεται δε, 
από ταχεία, επιθετική προσβολή και νέκρωση υγιών 
ιστών, βαρύ σηπτικό shock και μεγάλη θνητότη-
τα από τις πρώτες 48h, ακόμη και αν εφαρμοστεί 
έγκαιρη και σωστή θεραπεία.11 Η κινητικότητα του 
κλωστηριδίου και η παραγωγή 4 διαφορετικών 
τοξινών (α, β, γ, δ) και νευραμινιδάσης, παίζουν 
καθοριστικό ρόλο στη δραματική παθογένεια της 
λοίμωξης από C.	septicum,	εκ των οποίων η α-τοξίνη 
είναι η ισχυρότερη φωσφολιπάση C, το βασικότερο 
φωσφολιπίδιο της κυτταροπλασματικής μεμβράνης 
των ευκαρυωτικών κυττάρων, σχετιζόμενη άμεσα 
με τις κλινικές εκδηλώσεις της μυονέκρωσης.2,13 Σε 
αντίθεση με τις τυπικές περιπτώσεις της μετατραυ-
ματικής ή μετεγχειρητικής αεριογόνου γάγγραινας, 
στην περίπτωση της αυτόματης γάγγραινας από C.	
septicum	η μοναδική πύλη εισόδου του μικροβίου 
στη συστηματική κυκλοφορία είναι το έντερο και 
συγκεκριμένα το τυφλό και ο τελικός ειλεός, στα 
οποία λόγω του pH και των ηλεκτρολυτικών και 
οσμωτικών ιδιαιτεροτήτων φαίνεται ότι ευνοείται η 
ανάπτυξη του	C.	septicum καλύτερα από οποιοδή-
ποτε άλλο σημείο του γαστρεντερικού συστήματος.6 
Τυπικά συμπτώματα αυτού του είδους της μυονέ-
κρωσης είναι: αιφνίδια έναρξη πυρετού, κοιλιακό 
άλγος, ναυτία, διάρροια, ενδοαγγειακή αιμόλυση, 
ραγδαίως εξελισσόμενο σηπτικό shock, όπως στην 
πρώτη μας περίπτωση. Ποσοστό 25% των ασθενών 
με σηψαιμία από C.	septicum θα παρουσιάσουν 
πολυεστιακές μεταστατικές μυονεκρώσεις όπως: 
άνω και κάτω άκρων, αρθρώσεων, ωμοπλάτης, 
θωρακικού τοιχώματος,11 μηρού, υποχονδρίων, με 
θανατηφόρο συνήθως έκβαση. Μηνιγγίτιδα,14 οστε-
ομυελίτιδα,15 πανοφθαλμίτιδα,16 σπλαχνικό από-
στημα,14 ενδοκαρδίτιδα,14 είναι μερικές ακόμη από 
τις ασυνήθιστες κλινικές εκδηλώσεις του σπάνιου 
αυτού συνδρόμου.

Παρά τη σαφή συσχέτιση της αυτόματης ΚΜ από 
C.	septicum με νεοπλασματική εξεργασία εντέρου, 
η πρώτη μας περίπτωση αποδεικνύει ότι ακόμη και 
μία μη νεοπλασματική φλεγμονή του εντέρου είναι 
ικανή να πυροδοτήσει μια παρόμοια κατάσταση. Το 
περιστατικό αυτό είναι σπάνιο, επειδή αποδεικνύει 
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Στον ίδιο ασθενή απομονώθηκαν επίσης P.aeruginosa,	
P.mirabilis,	Streptococcus	D. Δύο ακόμη εργασίες 
επισημαίνουν το συνεργικό ρόλο του C.	sporogenes 
στην αεριογόνο γάγγραινα, η πρώτη σε συνδυασμό 
με C.	perfringens και η άλλη με	S.	aureus.19

Η διάγνωση της αεριογόνου γάγγραινας βασίζε-
ται στην κλινική εικόνα (πόνος, οίδημα, ωχρότητα, 
αέριο, αιμορραγικές φυσαλίδες), στα χειρουργικά 
ευρήματα καθώς και στα μικροβιολογικά δεδομένα 
που συνηγορούν υπέρ της μυονέκρωσης. Η ανίχνευση 
κλωστηριδίων σ’ ένα τραύμα δεν έχει από μόνη της 
κάποια διαγνωστική αξία, διότι περίπου το 90% των 
τραυμάτων που δεν φλεγμαίνουν, μπορούν να είναι 
αποικισμένα από αυτά.2 

Η παρουσία όμως μεγάλων με τετράγωνα άκρα 
Gram (+) βακτηριδίων και η ταυτόχρονη παρουσία 
λίγων ή κατεστραμμένων από τις τοξίνες πυοσφαιρίων 
με τη συνοδό παρουσία μυϊκών ινών σε ένα ύποπτο 
για ΚΜ τραύμα, αποκτά πολύτιμη διαγνωστική αξία. 
Η ακτινογραφία μπορεί να αποκαλύψει παρουσία 
αερίου, ενώ η αιμοκαλλιέργεια είναι θετική στο 15% 
των περιπτώσεων ΚΜ.2 Η μέθοδος αναφοράς βέβαια 
της διάγνωσης, παραμένει η καλλιέργεια δείγματος 
από τη φλεγμαίνουσα περιοχή.

Η κορωνίδα της θεραπείας αυτού του συνδρόμου 
με την τόσο πτωχή πρόγνωση που χαρακτηρίζεται 
από > 70% θνητότητα,12 είναι η έγκαιρη διάγνωση 
σε συνδυασμό με τη γρήγορη και επιθετική φαρμα-
κευτική και χειρουργική αντιμετώπιση.

Λαμβάνοντας υπόψη την τοξικότητα του C.	sep-
ticum (τοξιναιμία, shock, θάνατος σε 12-24h) καθώς 
και την αυξημένη θνητότητα λόγω καθυστέρησης 
έναρξης της θεραπείας,4,6,8 καθίσταται αναγκαία η 
άμεση έναρξη υψηλών δόσεων αντιμικροβιακής 
θεραπείας στα ΤΕΠ, καθώς και ο εκτεταμένος και 
επαναλαμβανόμενος χειρουργικός καθαρισμός όλων 
των νεκρωμένων ιστών, ακόμη και ακρωτηριασμός 
του μέλους. Την αναγκαιότητα της άμεσης αντιμι-
κροβιακής θεραπείας τονίζει και η μελέτη των Ko-
ransky et al6 σύμφωνα με την οποία σχεδόν το 50% 
των ασθενών που έλαβαν αντιμικροβιακή θεραπεία 
<12h από την έναρξη των συμπτωμάτων, επέζησαν.
Όλοι οι ασθενείς που κατέληξαν, είτε δεν έλαβαν 
καθόλου αντιμικροβιακή θεραπεία έχοντας 100% 
θνητότητα, είτε την έλαβαν σε >24h από την έναρξη 
της σήψης, είτε δεν υποβλήθηκαν στον απαραίτητο 
χειρουργικό καθαρισμό.

Παρά την ολοένα αυξανόμενη αντοχή των κλω-
στηριδίων στην πενικιλλίνη, υψηλές δόσεις της 

(10-24 εκ. IU/ημ.) θεωρείται ακόμη από πολλούς το 
αντιβιοτικό εκλογής. Η κλινταμυκίνη, η μετρονιδα-
ζόλη, η ιμιπενέμη ή συνδυασμοί τους με πενικιλλίνη, 
θεωρούνται εναλλακτικές αρχικές λύσεις.2 Λαμ-
βάνοντας υπόψη τον πολυμικροβιακό χαρακτήρα 
τέτοιων λοιμώξεων πρέπει να επιλεγεί αντιμικροβι-
ακή θεραπεία ευρέoς φάσματος (π.χ. συνδυασμός 
πενικιλλίνης με αμινογλυκοσίδες, πιπερακιλλίνη 
– ταζομπακτάμη, κ.λπ.).12

Το υπερβαρικό οξυγόνο ως θεραπευτικό μέσο 
χρησιμοποιείται περισσότερο από 30 χρόνια, όμως η 
αξία του παραμένει αμφίβολη κυρίως στην περίπτωση 
του C.	septicum. Πρέπει όμως να τονισθεί ότι σε καμιά 
περίπτωση δεν αντικαθιστά τη χειρουργική επέμβα-
ση, ούτε πρέπει να καθυστερείται ο χειρουργικός 
καθαρισμός, προκειμένου να ανευρεθεί ο κατάλληλος 
εξοπλισμός σε κάποιο άλλο νοσοκομείο.2,12

Πιθανή θέση στη μελλοντική φαρμακευτική αγω-
γή της ΚΜ, ίσως να κατέχουν και οι ανταγωνιστές 
των gpIIbIIIα-υποδοχέων επιφανείας των ουδετερό-
φιλων και αιμοπεταλίων, η συγκόλληση των οποίων 
σε συνδυασμό με την αγγειοσύσπαση ευθύνονται 
για την ιστική υποξία και ως εκ τούτου τη γρήγορη 
νέκρωση που παρατηρείται στις ΚΜ.12

Δυστυχώς, η έγκαιρη έναρξη της κατάλληλης 
αντιμικροβιακής θεραπείας και χειρουργικής αντι-
μετώπισης δεν στάθηκαν ικανά να αποτρέψουν το 
θάνατο του πρώτου ασθενή με την αυτόματη ΚΜ, 8h 
από την εισαγωγή του. Αντιθέτως, στην περίπτωση 
του δεύτερου ασθενή, το σωστό αντιμικροβιακό 
σχήμα και ο χειρουργικός καθαρισμός των νεκρωμέ-
νων ιστών, είχαν ως αποτέλεσμα την άριστη κλινική 
πορεία του.

Συμπερασματικά, η ΚΜ από C.	septicum εί-
ναι μια σπάνια λοίμωξη, συνήθως εμφανιζόμενη 
μετατραυματικά, μετεγχειρητικά ή αυτόματα σε 
συνδυασμό με κακοήθη νόσο συνήθως εντέρου ή 
αίματος. Σπανιότερα δε, εμφανίζεται σε ασθενή 
χωρίς υποκείμενη νόσο. Λαμβάνοντας υπόψη τον 
απειλητικό για τη ζωή χαρακτήρα των λοιμώξεων 
από C.	septicum, τονίζεται η έγκαιρη διάγνωση 
με τη δυνατότητα ταυτοποίησης του μικροβίου σε 
επίπεδο είδους στα Μικροβιολογικά Εργαστήρια, η 
αναγκαιότητα άμεσης επικοινωνίας εργαστηριακών 
και κλινικών ιατρών, καθώς και η άμεση έναρξη 
κατάλληλης φαρμακευτικής και χειρουργικής αντι-
μετώπισης, ώστε να αποτραπεί η δραματική εξέλιξη 
των λοιμώξεων αυτών. 
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Summary

Clostridial myonecrosis: Report of two cases and literature review
P.	GiAnnOPOULOU,1	A.	KyRATSA,2	G.	GADeRiS,2	e.	TRiKKA-GRAPhAKOS,1	e.	MALAMOU-LADA2
1Department	of	Clinical	Microbiology,	«Thriassio»	General	hospital,	Chaidari,	2Department	of	Clinical	

Microbiology	«G.	Gennimatas»	General	hospital,	Athens,	Greece

Clostridium	septicum	myonecrosis	is	a	rare	and	devastating	infection	producing	rapidly	spread-
ing	tissue	necrosis,	often	but	not	exclusively	associated	with	trauma	or	large	bowel	malignancy.	
Mortality	approaches	100%	if	treatment	is	not	initiated	within	12	to	24	hrs.	Two	clinical	cases	of	
clostridial	myonecrosis	are	presented.	The	first	case	is	that	of	fatal	C.	septicum	bacteraemia	and	
myonecrosis	in	a	patient	with	no	coexistent	malignancy,	and	the	second	describes	postoperative	
clostridial	myonecrosis	of	the	stump	of	the	lower	limb,	due	to	C.	septicum	and	C.	sporogenes.
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Οξυουρίωση στο ουροποιογεννητικό σύστημα ανδρός: 
Αναφορά μίας περίπτωσης
Π.	Παπαϊωάννου,1	Ε.	Τυλιγαδά,1	μ.	Καραμούτη,2	ν.	Κανελλόπουλος,2	Α.	ζαχαρίου2

η οξυουρίωση	είναι	συχνή,	χρονία	νηματώδωση	του	παχέος	εντέρου	του	ανθρώπου,	
κυρίως	των	παιδιών.	οι	ενήλικες	συνήθως	έχουν	χαμηλά	φορτία	σκωλήκων και	είναι	
ασυμπτωματικοί.	Σπανιότερα	αναφέρονται	έκτοπες	μολύνσεις	στην	περιοχή	της	πυέλου	
ή	στο	ουροποιητικό	σύστημα, κυρίως	στις	γυναίκες.	Αναφέρουμε	την	περίπτωση	ενός	
ασθενή	με	ήπια	δυσουρικά	ενοχλήματα,	επιτακτική	ούρηση,	συχνουρία,	νυκτουρία	και	
άλγη	στο	περίνεο.	η	μικροσκοπική	εξέταση	άμεσου	παρασκευάσματος	προστατικού	υγρού	
μετά	από	μάλαξη	έδειξε	μεγάλο	αριθμό	λευκοκυττάρων	και	πολλά	αυγά	παρασίτου.	Το	
μέγεθος	και	το	σχήμα	των	αυγών	ήταν	χαρακτηριστικό	και	ανήκαν	στο	παράσιτο	του	
παχέος	εντέρου	enterobius	vermicularis	(οξύουρος). Στην ίδια	εξέταση	ανακαλύφθηκε	
ένας	σφαιρικός	σχηματισμός	διαμέτρου	5	mm,	από	μαλακό	στην	ψηλάφηση	υλικό	που	
έδινε	την	εντύπωση	περισσότερο	ζωντανού	ιστού	παρά	ανόργανου	υλικού,	το	περιεχόμε-
νο	του	οποίου	ήταν	ένα	ζωντανό	σκουλήκι	μήκους	4	mm.	η	μικροσκοπική	εξέταση	του	
σκουληκιού	έδειξε	ότι	επρόκειτο	για	οξύουρο. Είναι	μια	εξαιρετικά	σπάνια	περίπτωση	
μόλυνσης	του	γεννητικού	συστήματος	του	άνδρα	από	οξύουρο.

Δελτιον ελληνικησ Μικροβιολογικησ εταιρειασ 2007, 52 (4): 231-235

Λέξεις κλειδιά:	οξύουρος,	ουροποιητικό	σύστημα,	άνδρας

1μικροβιολογικό	Εργαστήριο,	Γενική	Κλινική	ΕΛΠΙΣ,	Βόλος,	
2ουρολογικό	Τμήμα,	Γενική	Κλινική	ΕΛΠΙΣ,	Βόλος

Εισαγωγή
Η λοίμωξη από enterobius	vermicularis (οξύου-

ρος) θεωρείται η πιο κοινή και η λιγότερο παθογόνος 
από όλες τις ελμινθικές λοιμώξεις του ανθρώπου. 
Ο κύριος τρόπος μετάδοσης του σκώληκα είναι η 
απευθείας επαφή μεταξύ των μολυσμένων και των 
μη μολυσμένων ατόμων. Ο άνθρωπος μολύνεται 
κατά: α) την κατάποση των αυγών του παρασίτου 

με την τροφή, το νερό κ.ά. (μόλυνση, αναμόλυνση, 
αυτοαναμόλυνση ή εξωγενής αυτομόλυνση), οπότε ο	
enterobius	vermicularis εκκολάπτεται στο ανώτερο 
λεπτό έντερο και ενηλικιώνεται στον ειλεό, το τυφλό 
και τη σκωληκοειδή απόφυση, και β) την είσοδο 
του enterobius	vermicularis από την περιπρωκτική 
περιοχή του μολυσμένου ατόμου (αυτομόλυνση ή 
ενδογενής αυτομόλυνση), την άφιξη και την ενηλι-
κίωσή του στα ίδια μέρη του εντέρου.1

Ο θηλυκός σκώληκας μήκους 9-12 mm, έχει μια 
μακρά μυτερή ουρά (από την οποία προέρχεται το 
όνoμα pinworm) και δύο μήτρες που συνήθως φέρουν 
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χιλιάδες ωάρια, τα οποία προκαλούν διάταση ολό-
κληρου του σώματος. Το αρσενικό είναι μικρότερο 
με μήκος 2,5 mm και μετά το ζευγάρωμα πεθαίνει 
και εμφανίζεται συχνά στα κόπρανα. Το θηλυκό 
αρχίζει να γεννά ωάρια μετά από 5 εβδομάδες. Οι 
θηλυκοί μεταναστεύουν στον πρωκτικό δακτύλιο και 
ωοτοκούν στο περιπρωκτικό και περινεϊκό δέρμα. 
Τα αυγά αυτά είναι εμβρυοφόρα και η μια πλευρά 
τους κυρτή.2 

Αν και το μεγαλύτερο ποσοστό των μολύνσεων 
είναι ασυμπτωματικές, σε κάποιες περιπτώσεις προ-
καλεί ενοχλητικά συμπτώματα. Αυτή η κατάσταση 
αναφέρεται σαν «εντεροβίωση», όπου παρατηρείται 
εκτός από ερεθισμό του δέρματος, λόγω του έντο-
νου κνησμού περιεδρικά, ανορεξία, εκνευρισμός, 
αδυναμία καθώς και αλλαγή συμπεριφοράς του 
μολυσμένου ατόμου.3

Οι ενήλικες συνήθως έχουν χαμηλά φορτία σκω-
λήκων και είναι ασυμπτωματικοί. Όμως στα παιδιά, 
ειδικότερα όταν υπάρχουν μεγάλα φορτία σκωλήκων, 
μπορεί να υπάρχουν ακόμα και διαταραχές της συμπε-
ριφοράς που περιλαμβάνουν νευρικότητα, ανησυχία, 
ευερεθιστότητα, απόσπαση της προσοχής και αδυναμία 
προσήλωσης στο μάθημα.4 Σπάνια έχουν αναφερθεί 
στην παιδική ηλικία έκτοπες μολύνσεις στην πυελική 
περιοχή ή στο ουροποιογεννητικό σύστημα.5,6 

Αναφέρουμε μια σπάνια περίπτωση ενός ενήλικα 
άνδρα ασθενή, που προσήλθε με συμπτώματα προ-
στατίτιδας, χρόνιο πυελικό άλγος, που οφείλονταν 
σε μόλυνση του κατώτερου ουροποιογεννητικού 
συστήματος από τον enterobius	vermicularis.

Περιγραφή περίπτωσης
Ασθενής ηλικίας 47 ετών παρουσιάστηκε στα 

εξωτερικά ιατρεία του Ουρολογικού Τμήματος της 
Κλινικής ΕΛΠΙΣ για την εκτίμηση μιας πιθανής 
χρονίας βακτηριδιακής προστατίτιδας. Ανέφερε ήπια 
δυσουρικά ενοχλήματα, συχνουρία και επιτακτική 
ούρηση, νυκτουρία και ήπιο περινεϊκό άλγος που 
αντανακλούσε στις οσφυϊκές χώρες άμφω. Ο ασθενής 
ανέφερε καύσο τοπικά κατά μήκος της ουρήθρας 
μετά την ούρηση καθώς και μια αίσθηση φαγούρας 
στην ουρήθρα. Ο ασθενής δεν παρατήρησε έξοδο 
εκκρίματος από την ουρήθρα, ενώ η διάρκεια των 
συμπτωμάτων ήταν περίπου 15 ημέρες.

Από τη γενική αξιολόγηση του ασθενούς, τη λήψη 
του ατομικού και του οικογενειακού ιστορικού δεν 

βρέθηκαν αξιόλογα ευρήματα. Η γενική αίματος 
του ασθενούς ήταν φυσιολογική χωρίς να βρεθεί 
λευκοκυττάρωση ή άλλα παθολογικά ευρήματα. Η 
γενική εξέταση ούρων από λήψη δείγματος στο μέσο 
της ούρησης, έδειξε μικροσκοπική αιματουρία και 
πυουρία, χωρίς να παρατηρηθούν μικροοργανισμοί. 
Η καλλιέργεια των ούρων ήταν στείρα. Η τιμή του 
ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA) ήταν αυξημένη 
4,6 ng/ml αλλά η αναλογία ελεύθερου PSA / ολικό 
PSA ήταν 39% και απομάκρυνε την υπόνοια κακοή-
θειας στον προστάτη. Το διορθικό υπερηχογράφημα 
έδειξε ένα κυστικό σχηματισμό στη μεταβατική ζώνη 
του προστάτη, με ένα στερεό και οζώδες εσωτερι-
κό τμήμα, στοιχείο που ενίσχυσε τη διάγνωση της 
χρονίας βακτηριακής προστατίτιδας.

Στη δακτυλική εξέταση, ο προστάτης είχε κανο-
νικό μέγεθος, σύσταση και υφή. Η μικροσκοπική 
εξέταση του προστατικού εκκρίματος, μετά από 
μάλαξη του προστάτη, αποκάλυψε μεγάλο αριθμό 
λευκοκυττάρων (περισσότερα από 30 κατά οπτικό 
πεδίο), καθώς και αυξημένο αριθμό αυγών παρασίτου 
μεταξύ των λευκοκυττάρων. Τα αυγά είχαν μέγεθος 
51-56 x 26-29 μm, παρουσίαζαν μια κυρτή πλευρά, 
ενώ η άλλη πλευρά τους ήταν σχεδόν επίπεδη (Εικ. 
1). Με βάση το μέγεθος και το σχήμα των αυγών η 
διάγνωση που τέθηκε ήταν οξυουρίωση ουροποιογεν-
νητικού συστήματος. Στην ίδια εξέταση ανακαλύφθη-
κε σαν τυχαίο εύρημα ένα, μαλακό στην αφή, οζίδιο 
διαμέτρου 5 mm από υλικό που έδινε την εντύπωση 
περισσότερο ενός ιστού παρά ανόργανου στοιχείου. 

Εικόνα 1. Αυγά του παρασίτου e.	 vermicularis (wet 
mount) που απομονώθηκαν στο προστατικό έκκριμα.
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To περιεχόμενο της μάζας αυτής, μετά από επιμήκη 
τομή, ήταν ένα ζωντανό σκουλήκι μήκους 4 mm 
(Εικ. 2). Η μορφολογική εξέταση του σκουληκιού 
απέδειξε ότι ήταν enterobius	vermicularis.

Η διάγνωση τεκμηριώθηκε με την ανεύρεση 
αυγών παρασίτου στο δέρμα της περιεδρικής χώρας 
του ασθενούς με τη μέθοδο της κολλητικής ταινίας. 
Τα αυγά όπως και στο προστατικό έκκριμα, είχαν 
το ίδιο μέγεθος, 50-60 x 20-30 μm και ίδια μορφο-
λογία. Στον ασθενή χορηγήθηκε mebendazole 100 
mg από το στόμα δύο φορές την ημέρα για 3 ημέρες 
και ακολούθησαν 2 ακόμα παρόμοια σχήματα με 
μεσοδιάστημα 3 εβδομάδων. 

Ο ασθενής σε επαναλήψεις της δοκιμασίας της 
κολλητικής ταινίας στα μεσοδιαστήματα της αγωγής 
ήταν αρνητικός για αυγά του παρασίτου. Αν και εί-
ναι γνωστή η αποτελεσματικότητα των φαρμάκων 
για την πάθηση αυτή, η εντεροβίωση επιμένει για 
χρόνια, λόγω των συχνών αναμολύνσεων, αυτομο-
λύνσεων και αυτοαναμολύνσεων. Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, ο ασθενής όταν επανεκτιμήθηκε για την 
παρουσία ή όχι του παρασίτου στους επόμενους 6 
μήνες ήταν αρνητικός.

Όσον αφορά στις κοινωνικοοικονομικές συνθή-
κες του ασθενή μας, αυτός έχει χαμηλό μορφωτικό 
επίπεδο και τα εισοδήματά του προέρχονται από 
την καλλιέργεια της γης. Η περιοχή της κατοικίας 
είναι απομονωμένη από τον πλησιέστερο οικισμό 
και βρίσκεται εντός της έκτασης που καλλιεργεί. Ο 
ίδιος ανέφερε ότι και παλαιότερα είχαν ανιχνευθεί 
αυγά του παρασίτου στα παιδιά του και είχαν δοθεί 

οδηγίες τόσο για χορήγηση φαρμάκων σε όλη την 
οικογένεια όσο και για ενημέρωση του σχολικού 
περιβάλλοντος.

Μετά από λεπτομερή ενημέρωσή του για τη νόσο 
και τον τρόπο μετάδοσής της ακολούθησε εξέταση 
όλης της οικογένειας. Εξετάστηκαν οι τρεις γιοι 
του, ηλικίας 8–12 ετών με τη χρήση της μεθόδου 
της κολλητικής ταινίας για την παρουσία αυγών του 
παρασίτου. Τα δείγματα των παιδιών ήταν θετικά 
για αυγά και τους χορηγήθηκε το ίδιο σκεύασμα, 
mebendazole 100 mg, εφάπαξ και επανάληψη σε 
2 εβδομάδες.

Συζήτηση
Ο οξύουρος είναι ένα από τα πιο συχνά συνα-

ντόμενα νηματοειδή παράσιτα. Τα ενήλικα παρά-
σιτα τρέφονται με το εντερικό περιεχόμενο για 
4-5 εβδομάδες και μετά συζεύγνυνται. Τα αρσενικά 
πεθαίνουν μετά τη σύζευξη, ενώ τα θηλυκά έρπουν 
στην επιφάνεια του βλεννογόνου, βγαίνουν έξω από 
τον πρωκτικό δακτύλιο (συνήθως, όταν το άτομο 
κοιμάται ή είναι ακίνητο για αρκετή ώρα και ο πρω-
κτικός δακτύλιος είναι χαλαρός) και σε διάστημα 
λίγων ωρών επικολλούν 5.000-17.000 αυγά/θηλυκό 
στο δέρμα και τις πτυχές του πρωκτικού δακτυλίου, 
6-10 εβδομάδες μετά τη μόλυνση. Αμέσως μετά, 
το θηλυκό παράσιτο επανέρχεται στον αυλό του 
εντέρου και πεθαίνει («σκουληκάκια» στα κόπρανα) 
ή εισέρχεται και πεθαίνει στον κόλπο κ.ά. (έκτοπη 
εντόπιση παρασίτου).6

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπινων μο-
λύνσεων φαίνεται να συμβαίνει στα παιδιά της 
προσχολικής ηλικίας και στα παιδιά του δημοτικού, 
και ειδικότερα σε αυτά που εμπλέκονται σε ομαδικές 
δραστηριότητες. Είναι γνωστό ότι η μετάδοση των 
εντερικών παρασίτων εξαρτάται από την παρουσία 
μολυσμένων ατόμων, από ελλείψεις στην υγιεινή 
και ειδικότερα από την οικονομική, κοινωνική και 
πολιτισμική κατάσταση του πληθυσμού. Μεταξύ των 
ενηλίκων, η μόλυνση από τον enterobius	vermicularis 
είναι παρόμοια και στα δύο φύλα, αλλά έχει παρα-
τηρηθεί ότι πολλοί ενήλικες δεν μολύνονται ακόμα 
και όταν ζουν σε μολυσμένο περιβάλλον λόγω της 
καλής προσωπικής τους υγιεινής.7

Η ουρήθρα είναι το μόνο πιθανό μονοπάτι, μέσω 
της οποίας θα μπορούσε το παράσιτο να φθάσει στο 
κατώτερο ουροποιογεννητικό σύστημα στην περί-
πτωση του ασθενούς μας. Συνήθως, μετά από την 

Εικόνα 2. Νεαρό παράσιτο e.	vermicularis (αριστερά) 
μετά την τομή που έγινε στο μαλακό οζίδιο που ανευρέ-
θηκε στο προστατικό έκκριμα του ασθενούς (δεξιά).



234 ————————————————————  Δελτιον ελληνικησ Μικροβιολογικησ εταιρειασ Τόμος 52, Τεύχος 4, 2007

εναπόθεση αυγών κατά τη νύχτα, τα μεγάλα θηλυκά 
σκουλήκια είτε πεθαίνουν, είτε επιστρέφουν μέσω 
του πρωκτικού δακτυλίου στην αρχική τους κατοικία, 
το παχύ έντερο. Κάποιες φορές, χάνουν το δρόμο 
τους και εισέρχονται στον κόλπο (έκτοπη εντόπιση 
παρασίτου). Τότε, ίσως εισέλθουν στο γεννητικό 
σύστημα, φθάνοντας την πυελική κοιλότητα πορευ-
όμενα κατά μήκος των σαλπίγγων. Η οξυουρίωση 
στις ωοθήκες είναι σπάνια αλλά έχουν καταγραφεί 
κάποιες περιπτώσεις σε ενήλικες.8 Οι σάλπιγγες, οι 
ωοθήκες, η μήτρα, ο τράχηλος της μήτρας, η περι-
τοναϊκή κοιλότητα και η σκωληκοειδής απόφυση 
είναι οι πιο κοινές τοποθεσίες ανεύρεσης έκτοπης 
οξυουρίωσης. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των 
ασθενών αναφέρουν συμπτώματα διάχυτου κοιλιακού 
πόνου. Σπανιότερα, σε σοβαρότερες καταστάσεις 
μπορεί η έκτοπη οξυουρίωση να συνοδεύεται από 
την ανάπτυξη φλεγμονής, λόγω των παθογόνων 
μικροοργανισμών που μεταφέρονται από τα παρά-
σιτα. Κατά την εντεροβίωση σε σοβαρότερες κατα-
στάσεις μπορεί να αναφερθεί ακόμα και ανορεξία, 
εκνευρισμός, αδυναμία, αλλαγή συμπεριφοράς και 
απώλεια βάρους, μόλυνση του ουροποιογεννητικού 
συστήματος και σκωληκοειδίτιδα.2,9 

Τα ενήλικα παράσιτα είναι επομένως δυνατόν να 
παραπλανηθούν από άλλα στόμια, είτε αυτά είναι 
φυσιολογικά είτε είναι αποτέλεσμα μιας ασθένει-
ας. Κατά παράξενο τρόπο, μέχρι τώρα δεν έχουν 
αναφερθεί με στοιχεία, μολύνσεις του κατώτερου 
ουροποιογεννητικού συστήματος του άνδρα παρά 

την προσβασιμότητα του έξω στομίου της ουρήθρας. 
Υπάρχουν, ωστόσο, λίγες δημοσιευμένες εργασίες 
που υποστηρίζουν την πιθανότητα ότι μπορεί μερικές 
φορές να παίρνουν αυτό το μονοπάτι και να οδηγού-
νται στην ουρήθρα ή τον προστάτη.10,11 

Θα πρέπει να τονισθεί ότι δεν υπάρχουν πρόσφατα 
επιδημιολογικά στοιχεία από την Κεντρική Ελλάδα 
σχετικά με την οξυουρίωση. Είναι όμως γεγονός 
από δημοσιευμένες εργασίες ότι από τη δεκαετία 
του ’80 και μετά υπάρχει μια σαφής μείωση των 
αναφερόμενων περιστατικών.12-14 

Υπάρχουν αρκετές δραστικές φαρμακευτικές 
ουσίες που χρησιμοποιούνται για δεκαετίες για την 
αντιμετώπιση του enterobius	vermicularis. Ο έλεγχος 
όμως της οξυουρίωσης είναι δύσκολος και η νόσος 
γίνεται χρονία εξαιτίας των αναμολύνσεων των 
ασθενών. Μεγαλύτερη σημασία στην αντιμετώπιση 
της νόσου έχει η λήψη μέτρων πρόληψης με την 
εφαρμογή των ατομικών κανόνων υγιεινής. 

Συμπέρασμα
Συνεχής εκπαίδευση και τήρηση των ατομικών 

κανόνων υγιεινής απαιτούνται για τον έλεγχο της 
οξυουρίωσης. Η μόλυνση του γεννητικού συστή-
ματος από το παράσιτο είναι εξαιρετικά σπάνια. Θα 
πρέπει όμως να θεωρείται δεδομένη σε ασθενείς με 
συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό και 
ανεύρεση αυγών του παρασίτου στο προστατικό 
έκκριμα του ασθενούς. 

Summary

Enterobius vermicularis in the male urogenital tract: A case report
P.	PAPAiOAnnOU,1	e.	TyLiGADA,1	M.	KARAMOUTi,2	n.	KAneLLOPOULOS,2	A.	zAhARiOU2

1Microbiology	Laboratory,	elpis	hospital,	Volos,	2Urology	Department,	elpis	hospital,	Volos,	Greece

enterobius	vermicularis	is	an	intestinal	nematode	of	humans.	Adults	usually	have	low	worm	
burdens	and	are	asymptomatic.	ectopic	infections	in	the	pelvic	area	or	urinary	tract	occur	rarely,	
and	usually	in	women.	The	case	is	reported	of	a	male	patient	with	mild	irritative	voiding	dysfunc-
tion,	with	urgency,	frequency,	nocturia,	dysuria,	a	mild	low	back	pain	and	perineal	discomfort.	
The	prostatic	secretions	showed	excessive	numbers	of	inflammatory	cells	and	several	eggs.	The	
size	and	shape	of	the	eggs	identified	them	as	those	of	enterobius	vermicularis.	On	examination	
a	spherical	formation	was	discovered,	5	mm	in	diameter,	of	soft	and	easily	palpable	material	
giving	the	impression	of	tissue	rather	than	a	stone.	An	incision	was	performed,	which	revealed	
a	living	worm	4	mm	long.	The	microscopic	examination	of	the	worm	identified	it	as	enterobius	
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vermicularis.	This	is	an	extremely	rare	manifestation	of	enterobius	vermicularis	infection,	as	
the	intestinal-breeding	worm	is	rarely	found	in	the	male	genital	tract.	

ActA MicrobiologicA HellenicA 2007,	52	(4):	231-235
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ΓΕΝΙΚEΣ ΟΔΗΓIΕΣ 
Το Δελτίο	Ελληνικής	μικροβιολογικής	Εταιρείας είναι η επίσημη διμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας με 

σκοπό τη συνεχή εκπαίδευση των Βιοπαθολόγων, Κλινικών Μικροβιολόγων, αλλά και κάθε επιστήμονα που ασχολείται με την εργα-
στηριακή και κλινική ιατρική. 

Κύρια επιδίωξη είναι η δημοσίευση μελετών που αφορούν σε όλους τους τομείς της κλινικής Μικροβιολογίας (Βακτηριολογία, 
Παρασιτολογία, Μυκητολογία, Ιολογία). Επίσης δημοσιεύονται μελέτες που αναφέρονται στην Εργαστηριακή Αιματολογία-Αιμοδοσία, 
Ιατρική Βιοχημεία και Ανοσολογία. Στο περιοδικό δημοσιεύονται οι παρακάτω κατηγορίες άρθρων: 

Άρθρα σύνταξης: Σύντομα άρθρα σχολιασμού ή κρίσης επίκαιρων θεμάτων, τα οποία γράφονται μετά από πρόσκληση της συντα-
κτικής επιτροπής.

Ανασκοπήσεις: Αναλύονται σύγχρονα ιατρικά θέματα, στα οποία παρουσιάζονται οι πρόσφατες εξελίξεις ή αναφέρονται τα συμπε-
ράσματα 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 80 παραπομπές.

Ερευνητικές εργασίες: Περιέχουν πρωτοδημοσιευόμενα αποτελέσματα εργαστηριακών, επιδημιολογικών ή κλινικών μελετών 
προοπτικού ή αναδρομικού χαρακτήρα. Η έκταση του κειμένου χωρίς τη βιβλιογραφία να μην υπερβαίνει τις 5.000 λέξεις. 

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Αποτελούν νέες ή πολύ σπάνιες περιπτώσεις νοσημάτων, σπάνιες εκδηλώσεις, εφαρμογή νέων δια-
γνωστικών κριτηρίων 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.

Βραχείες δημοσιεύσεις: Οι υποβαλλόμενες ερευνητικές εργασίες και ενδιαφέρουσες περιπτώσεις μπορεί να δημοσιευθούν υπό 
μορφή βραχειών δημοσιεύσεων, εφόσον, κατά την κρίση της συντακτικής επιτροπής, δεν είναι απαραίτητη η εκτεταμένη δημοσίευσή 
τους. Οι συγγραφείς μπορούν να υποβάλλουν εργασίες που έχουν εξαρχής τη μορφή βραχειών δημοσιεύσεων, έκτασης έως 1800 λέξεων 
και με βιβλιογραφικές παραπομπές μέχρι 15.

Σεμινάρια, στρογγυλά τραπέζια: Υποβάλλονται ή γράφονται μετά από προτροπή της σύνταξης.
Γράμματα προς τη σύνταξη: Περιέχουν κρίσεις για δημοσιευμένες μελέτες, παρατηρήσεις κ.λπ. Η έκτασή τους να μην υπερβαίνει 

τις 500 λέξεις και η βιβλιογραφία τις 5 αναφορές.
Τα άρθρα θα δημοσιεύονται εφόσον δεν έχουν δημοσιευθεί ή υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τα άρθρα που υποβάλλονται για δημοσίευση αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (δισκέτα) και σε τρία αντίγραφα, ένα πλήρες και 

δύο χωρίς τα ονόματα των συγγραφέων και το νοσοκομείο προέλευσης, στην παρακάτω διεύθυνση:
Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας
ASCENT, ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 77, 11521 ΑΘΗΝΑ
Το υποβαλλόμενο άρθρο συνοδεύεται από επιστολή, που επιβεβαιώνει 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 δημοσίευση κάπου αλλού. 
Κατά την παραλαβή το άρθρο χαρακτηρίζεται με αριθμό που κοινοποιείται στον υπεύθυνο για αλληλογραφία συγγραφέα, ο οποίος τον 
χρησιμοποιεί σε κάθε επικοινωνία με το περιοδικό. 

Για τη σύνταξη των άρθρων το περιοδικό ακολουθεί τις υποδείξεις της Διεθνούς Επιτροπής Συντακτών Ιατρικών Περιοδικών. Το 
χειρόγραφο δακτυλογραφείται σε λευκό χαρτί μεγέθους Α4 (212 x 297 mm) με περιθώρια τουλάχιστον 2,5 cm, σε διπλό διάστημα και 
στη μια όψη του φύλλου. Η εργασία περιλαμβάνει τα εξής τμήματα: τη σελίδα τίτλου, την ελληνική περίληψη με τις λέξεις κλειδιά, το 
κυρίως κείμενο, τις ευχαριστίες, την αγγλική περίληψη, τη βιβλιογραφία, τους πίνακες και τις λεζάντες των εικόνων. 

Σελίδα τίτλου: Αποτελεί την πρώτη σελίδα του άρθρου και περιλαμβάνει: (α) τον τίτλο του άρθρου, στον οποίο δεν επιτρέπονται 
συντμήσεις λέξεων, (β) τα ονόματα των συγγραφέων (αρχικό μικρού ονόματος και επώνυμο), (γ) το εργαστήριο ή την κλινική και το 
νοσοκομείο από το οποίο προέρχεται η εργασία, (δ) τις λέξεις κλειδιά (3-6) που πρέπει να αντιστοιχούν στους διεθνείς όρους του index	
Medicus και να αποδίδονται στα Ελληνικά σύμφωνα με το ΙΑΤΡΟΤΕΚ (MeSH-Hellas-Βιοϊατρική Ορολογία, (ε) την πλήρη διεύθυνση 
του υπεύθυνου για την αλληλογραφία συγγραφέα και (στ) βραχύ τίτλο όχι μεγαλύτερο από 40 γράμματα Τα 5 πρώτα στοιχεία που ανα-
φέρονται στη σελίδα τίτλου γράφονται εκτός από την ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. 

Περίληψη: Οι ανασκοπήσεις και οι ερευνητικές εργασίες συνοδεύονται από περίληψη στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα έκτασης 
250-400 λέξεων. Οι περιλήψεις των ερευνητικών εργασιών πρέπει να χωρίζεται σε 4 παραγράφους με τις ακόλουθες επικεφαλίδες: Σκοπός, 
Υλικό-Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα. Οι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από περίληψη στην αγγλική 
και Ελληνική όχι μεγαλύτερη από 250 λέξεις.

Κείμενο: Οι ανασκοπήσεις κεφαλαιοποιούνται. Ο σκοπός της ανασκόπησης περιγράφεται διεξοδικά στην εισαγωγή του άρθρου. Οι 
ερευνητικές εργασίες χωρίζονται στα τμήματα: Εισαγωγή, Υλικό και μέθοδος, Αποτελέσματα, Συζήτηση. Οι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις 
αποτελούνται από τα τμήματα: Εισαγωγή, Περιγραφή περίπτωσης, Σχόλιο. Οι βραχείες δημοσιεύσεις χωρίζονται στα τμήματα: Εισαγωγή, 
Υλικό και μέθοδος, Αποτελέσματα και Συζήτηση.

Στο Υλικό και μέθοδος περιγράφεται λεπτομερώς ο τρόπος επιλογής του υλικού ή των ασθενών, καθώς και η μέθοδος που εφαρμό-



 ΠΡΟΣ
 ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
 “ASCENT” ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 77, 115 21 ΑΘΗΝΑ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ
 ΤΗΛ.: 210 7247906 - FAx: 2107246180    ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 30,00 ΕΥΡΩ

Παρακαλώ να με εγγράψετε συνδρομητή / ή να γίνει διόρθωση της διευθύνσεώς μου

ΕΠΩΝΥΜΟ: ............................................................................................ΟΝΟΜΑ: ................................................................................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ........................................................................................ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ........................................................................
ΔΙEΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: ....................................................................................................................................................
ΠΟΛΗ: ................................................................Τ.Κ.: ............................ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ................................FAx: ...............................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
• Οι συνδρομές εσωτερικού αποστέλλονται με ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ στη Διεύθυνση:
Χ. ΚΟΥΤΣΙΑ, ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 77, 11521 ΑΘΗΝΑ
• Οι συνδρομές Εταιρειών (90,00 Ευρώ.), Εξωτερικού (150 US$) και Κύπρου (30 CYP) αποστέλλονται με ταχυδρομική επιταγή 
στη διεύθυνση: Π. ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ, Τυρίνθου 30, 165 61 Α. Γλυφάδα.



σθηκε, ώστε η έρευνα να μπορεί να αναπαραχθεί από ερευνητές που επιθυμούν την εφαρμογή της. Σε περιπτώσεις ερευνών που αφορούν 
σε ανθρώπους, πρέπει να διευκρινίζεται ότι τηρήθηκε η Διακήρυξη του Ελσίνκι (1975). Τα αποτελέσματα, όσα αναφέρονται σε πίνακες 
δεν επαναλαμβάνονται στο κείμενο. Στη συζήτηση μπορεί να γίνει σύγκριση με τα αποτελέσματα άλλων εργασιών και αναφέρονται τα 
συμπεράσματα, τα οποία προκύπτουν από τα αποτελέσματα της μελέτης.

Ευχαριστίες: Απευθύνονται μόνο σε άτομα με ουσιαστική συμβολή στην πραγματοποίηση της έρευνας.
Βιβλιογραφία: Ακολουθείται το σύστημα Vancouver. Οι βιβλιογραφίες αριθμούνται με την ίδια σειρά που αναφέρονται στο κείμενο. 

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς κατά τη σειρά εμφάνισής τους υπό μορφή εκθετών. 
Γράφονται τα επώνυμα 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 πολλοί αναγράφονται τα πρώτα έξι ονόματα και ακολουθεί η λέξη «et al» ή «και συν.» εφόσον το άρθρο 
είναι στα ελληνικά 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	hyg 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 
συγγραφέων αναφέρεται “Anonymous“ ή “Ανώνυμος” (για Ελληνική δημοσίευση). Όταν πρόκειται για σύγγραμμα αναφέρονται το 
όνομα του συγγραφέα, ο τίτλος, ο αριθμός της έκδοσης (αν υπάρχουν περισσότερες από μία), ο εκδότης, ο τόπος έκδοσης, το έτος και οι 
σελίδες της αναφοράς. Αν πρόκειται για κεφάλαιο βιβλίου αναφέρεται επιπλέον 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.

Άρθρα που έχουν γίνει δεκτά για δημοσίευση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βιβλιογραφική παραπομπή. Στην περίπτωση αυτή, 
μετά τη συντομογραφία του περιοδικού αναγράφεται “in press” ή “υπό δημοσίευση”.

Εικόνες: Οι φωτογραφίες, τα σχήματα, τα διαγράμματα κ.λπ. ονομάζονται ως εικόνες, αναφέρονται στα σημεία του κειμένου όπου 
αντιστοιχούν και αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς (εικόνα 1, εικόνα 2 κ.ο.κ.). Υποβάλλονται σε 2 αντίγραφα πρωτοτύπων εικόνων, 
καθώς και σε 2 φωτοαντίγραφα, προοριζόμενα για τους κριτές. Στο πίσω μέρος κάθε πρωτότυπης εικόνας αναγράφεται, σε αυτοκόλλητο, 
το όνομα του πρώτου συγγραφέα του άρθρου και ο αριθμός της εικόνας. Για να αποφεύγονται σμικρύνσεις που αλλοιώνουν το περιεχό-
μενό τους, οι εικόνες θα πρέπει να έχουν μέγεθος ανάλογο των στηλών του Περιοδικού. Οι εικόνες μπορούν επίσης να υποβληθούν σε 
ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM). Οι λεζάντες των εικόνων γράφονται όλες μαζί σε ξεχωριστή σελίδα του άρθρου. 

Πίνακες: Όλοι οι πίνακες αναφέρονται στα σημεία του κειμένου όπου αντιστοιχούν και αριθμούνται με συνεχόμενους αραβικούς 
αριθμούς (πίνακας 1, πίνακας 2 κ.ο.κ.). Οι πίνακες δακτυλογραφούνται σε διπλό διάστημα και σε ξεχωριστή σελίδα ο καθένας. Η έκταση 
κάθε πίνακα δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μία σελίδα. Όλοι οι πίνακες πρέπει να έχουν λεζάντες, οι οποίες γράφονται στο άνω μέρος της 
αντίστοιχης σελίδας. Τυχόν επεξηγήσεις αναφέρονται με παραπομπές στο τέλος του πίνακα.

Ονοματολογία και μονάδες μέτρησης: Οι φαρμακευτικές ουσίες αναφέρονται με την κοινόχρηστη ονομασία τους και όχι με την 
εμπορική. Οι μονάδες των διαφόρων μεγεθών αναφέρονται με τους διεθνώς παραδεκτούς συμβολισμούς και όχι με τις ελληνικές ονομα-
σίες τους. Για παράδειγμα, γράφεται κύτταρα/μl και όχι κύτταρα κ.κ.χ. Η ονοματολογία των βακτηρίων είναι αυτή που αναφέρεται στο: 
Approved	Lists	of	Bacterial	names (Skerman VBD, McGowan V, Sneath PHA, ed. American Society for Microbiology 1989) και στο 
international	Journal	of	Systematic and	evolutionary	Microbiology. Τα ονόματα των ιών θα πρέπει να είναι τα εγκεκριμένα από τη διεθνή 
επιτροπή για την ταξινόμηση των ιών (ICTV), όπως αναφέρονται στο Virus	Taxonomy:	Classification	and	nomenclature	of viruses,	Seventh	
Report	of	the international	Committee	on	Taxonomy	of	Viruses	(van Regenmortel et al, ed. Academic Press, San Diego, Calif, 2000).

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ 
Όλες οι εργασίες που υποβάλλονται κρίνονται από 2 τουλάχιστον κριτές. Οι κριτές μπορεί να αποτελούν μέλη της Συντακτικής Επι-

τροπής του Περιοδικού ή να είναι άλλοι, ειδικοί για το θέμα, επιστήμονες. Οι συγγραφείς ειδοποιούνται συνήθως σε 4 εβδομάδες για την 
αποδοχή της μελέτης για δημοσίευση. Mία μελέτη προτού δημοσιευθεί μπορεί να δοθεί στους συγγραφείς για τροποποίηση. Το τελικό 
διορθωμένο κείμενο υποβάλλεται σε 2 πλήρη αντίγραφα με όλα τα στοιχεία της εργασίας καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή. Η μελέτη 
τροποποιημένη πρέπει να επιστραφεί στο Περιοδικό σε 2 εβδομάδες. 

Μετά την αποδοχή, η μελέτη αποστέλλεται στο Τυπογραφείο. Οι συγγραφείς δυνατόν να λάβουν τυπογραφικά δοκίμια για διόρθωση. 
Τα δοκίμια πρέπει να επιστρέφονται στο Τυπογραφείο σε 3 το πολύ ημέρες, μαζί με μια επιστολή που θα δηλώνουν τον αριθμό ανατύπων 
που επιθυμούν. Η σχετική δαπάνη βαρύνει εξ ολοκλήρου τους συγγραφείς. Δεν επιτρέπεται αλλαγή του κειμένου στο στάδιο των δοκιμίων 
χωρίς την άδεια της Συντακτικής Επιτροπής.
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