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Περίληψη

Η γρίπη απασχολεί τη δημόσια υγεία με τις ετήσιες επιδημίες της. Στην παρούσα εργασία πα-
ρουσιάζονται τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου της γρίπης όπως πραγματοποι-
ήθηκε στο Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Γρίπης Β. Ελλάδος κατά το 2017-2018. Από την 40ή
εβδομάδα 2017 έως και την 20ή του 2018, ελέγχθηκαν 740 δείγματα από περιπατητικούς ασθε-
νείς με γριπώδη συνδρομή (δείγματα Sentinel) και από νοσηλευόμενους σε απλούς θαλάμους
και σε ΜΕΘ.
Ανιχνεύθηκαν με μοριακές μεθόδους 181 δείγματα, τα οποία καλλιεργήθηκαν σε κυτταρικές σει-
ρές MDCK-SIAT και σε εμβρυοφόρα ωά όρνιθας. Ανευρέθησαν τρεις τύποι/υπότυποι ιών γρίπης,
Α(Η1Ν1)pdm09, Α(Η3Ν2) και Β. Επικράτησαν κατά πολύ οι ιοί τύπου Β, σειράς Yamagata (75,1%
των θετικών), ενώ η κυκλοφορία ιών Α(Η3Ν2) ήταν ελαχίστη (3,3% των θετικών).
Καταγράφηκαν 15 θάνατοι, 5 οφειλόμενοι σε γρίπη Α(Η1Ν1)pdm09 και 10 σε Β. Ο γενικός Μ.Ο.

Αγγελική Μελίδου, Μαρία Εξηντάρη, Γεωργία Γκιούλα, Σουζάνα Βεργκίζι-Νικολακάκη,
Μαρία Χριστοφορίδη, Αναστασία Ανδρεοπούλου, Θεανώ Γεωργακοπούλου, Αννα Παπά-Κονιδάρη
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρικό Τμήμα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
(Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Γρίπης Β. Ελλάδος)

Ιολογική επιτήρηση της γρίπης στη Β. Ελλάδα, 2017/18

Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή  ε ρ γ α σ ί α
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Α. ΜΕΛΙΔΟΥ, Μ. ΕΞΗΝΤΑΡΗ, Γ. ΓΚΙΟΥΛΑ, Σ. ΒΕΡΓΚΙΖΙ-ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ, Μ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ, Α. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ,
Θ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Α. ΠΑΠΑ-ΚΟΝΙΔΑΡΗ

VOL. 64 • ISSUE 1, January-March 2019

Εργαστηριακή επιτήρηση γρίπης
στη Β. Ελλάδα

Το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Γρίπης της Β. Ελλάδας,
που εδρεύει στο Β΄ Εργαστήριο Μικροβιολογίας του
Ιατρικού Τμήματος του ΑΠΘ, σε συνεργασία με το
ΚΕΕΛΠΝΟ, πραγματοποιεί την εργαστηριακή επιτή-
ρηση της γρίπης στη Β. Ελλάδα.1 Στο εργαστήριο απο-
στέλλονται σε εβδομαδιαία βάση αντιπροσωπευτικά
δείγματα από ασθενείς με γριπώδη συνδρομή από τα
μέλη του δικτύου επιτήρησης του ΚΕΕΛΠΝΟ, καθώς
και δείγματα από ασθενείς που προσέρχονται σε εξω-
τερικά ιατρεία ή νοσηλεύονται σε κλινικές και μονάδες
εντατικής θεραπείας των νοσοκομείων της Β. Ελλάδας.
Εβδομαδιαίες εκθέσεις με τα αποτελέσματα της επι-
τήρησης αποστέλλονται στο ΚΕΕΛΠΝΟ, και στον Παγ-
κόσμιο Οργανισμό Υγείας / ECDC σε όλη τη διάρκεια
της περιόδου (εβδομάδες 40/2017-20/2018).

Εργαστηριακές μέθοδοι

Τα δείγματα εξετάσθηκαν για ιούς γρίπης με τις εξής
μεθόδους:2-4 α) Μοριακές τεχνικές Real time RT-PCR
για την ανίχνευση των τύπων A και Β και των υποτύ-
πων Α(Η3Ν2), A(H1N1)pdm09, Β/Yamagata και B/Vic-
toria, β) Καλλιέργεια σε κυτταρικές σειρές MDCK-SIAT1,
γ) Καλλιέργεια σε εμβρυοφόρα αβγά όρνιθας, δ) Δο-
κιμασία αιμοσυγκόλλησης με την οποία ταυτοποιήθη-
καν οι απομονωθέντες ιοί, ε) Δοκιμασία αναστολής
αιμοσυγκόλλησης με την οποία τυποποιήθηκαν οι
ταυτοποιηθέντες ιοί χρησιμοποιώντας ειδικούς αντιο-
ρούς του WHO, ε) Γονιδιακή ανάλυση του γονιδίου
της αιμοσυγκολλητίνης με αλληλούχηση κατά Sanger,
δ) Μοριακός έλεγχος ευαισθησίας των ιών γρίπης στην
οσελταμιβίρη (SNP assay για τους ιούς Α(Η1Ν1)pdm09
και αλληλούχηση του γονιδίου της νευραμινιδάσης
για τους ιούς Α(Η3Ν2) και Β).

Λέξεις κλειδιά
γρίπη, Α(Η1Ν1)pdm09, Α(Η3Ν2), Β, εμβόλιο,
ανθεκτικότητα

Υπεύθυνος αλληλογραφίας
Μαρία Εξηντάρη

Εργαστήριο Μικροβιολογίας,
Ιατρικό Τμήμα,

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 999031
E-mail: mexidari@auth.gr

ηλικίας ήταν 63,3 έτη και ειδικότερα για τα περιστατικά (Α(Η1Ν1)pdm09 ήταν 55 έτη, ενώ για τα
Β 67,5 έτη. Για την πλειοψηφία των θανόντων αναφέρονται προϋπάρχουσες παθολογικές κατα-
στάσεις.
Ακολούθησε μοριακή ανάλυση της αιμοσυγκολλητίνης αντιπροσωπευτικών στελεχών, ώστε να
διερευνηθεί η βιολογική εξέλιξη των κυκλοφορούντων ιών γρίπης και να αξιολογηθεί η αποτε-
λεσματικότητα του εμβολίου. Βάσει των μεταλλαγών και των αμινοξικών αντικαταστάσεων που
αποκαλύφθηκαν, τα στελέχη Α(Η1Ν1)pdm09 παρουσίασαν αντιγονική συγγένεια με το στέλεχος
του εμβολίου ενώ τα στελέχη Α(Η3Ν2) παρουσίασαν γενετική απόκλιση σε σχέση με αυτό. Τα
στελέχη των ιών Β ανήκαν στη σειρά Yamagata, ο οποίος δεν περιλαμβανόταν στο τριδύναμο
εμβόλιο της γρίπης, γεγονός που οδήγησε στην χαμηλή αποτελεσματικότητα του εμβολίου την
περίοδο 2017-18. Ανιχνεύθηκαν δύο στελέχη Α(Η1Ν1)pdm09 ανθεκτικά στους αναστολείς νευ-
ραμινιδάσης (οσελταμιβίρη) με τη μετάλλαξη Η275Υ.
Όπως συνιστά και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η συνεχής επιτήρηση των ιών της γρίπης
είναι απαραίτητη σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
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Ιολογικός έλεγχος

Η επιτήρηση της Γρίπης στη Β. Ελλάδα άρχισε την 40ή
εβδομάδα του 2017 και ολοκληρώθηκε την 20ή εβδο-
μάδα του 2018. Στο διάστημα αυτό εστάλησαν στο
Εθνικό Κέντρο Γρίπης της Β. Ελλάδος 740 δείγματα
(φαρυγγικά εκπλύματα, επιχρίσματα ή δείγματα από
το κατώτερο αναπνευστικό) ασθενών υπόπτων για
γρίπη. Τα 52 δείγματα προέρχονταν από τα το δίκτυο
επιτήρησης Sentinel και αφορούσαν περιπατητικούς
ασθενείς με γριπώδη συνδρομή, τα δε υπόλοιπα 688
προέρχονταν από νοσηλευόμενους σε νοσοκομεία
της Β. Ελλάδας.

Όλα τα δείγματα εξετάσθηκαν για παρουσία ιού
γρίπης Α και Β. Θετικά ήταν 181 (24,5%) και 559 αρνη-
τικά. Από τα θετικά, 45 (24,9%) τυποποιήθηκαν ως
γρίπη Α και 136 (75,1%) ως γρίπη Β, εξ αυτών 2 συλ-
λοιμώξεις Α(Η3Ν2) και Β. Η υποτυποποίηση των ιών
γρίπης Α έδειξε ότι 39 (86,7% των Α, 21,5% του συνό-
λου των θετικών) στελέχη ήταν Α(Η1Ν1)pdm09, ενώ
6 στελέχη ήταν Α(Η3Ν2) (13,3% των Α, 3,3% του συ-
νόλου των θετικών). Η υποτυποποίηση των ιών γρίπης
Β έδειξε ότι όλα τα κυκλοφορούντα στελέχη ήταν
Β/Yamagata. Τα αποτελέσματα αυτά στέλνονται κα-
θημερινά ηλεκτρονικά στο ΚΕΕΛΠΝΟ και εβδομαδιαία
στο TESSy. (Πίνακας 1)

Από τα 52 δείγματα προέλευσης Sentinel, διαπι-
στώθηκαν 3 Α(Η1Ν1)pdm09, 1 Α(Η3Ν2), 20 B/Yama-
gata και 28 αρνητικά για γρίπη. Στους νοσηλευόμε-
νους σε ΜΕΘ, ανιχνεύθηκαν 13 ιοί Α(Η1Ν1)pdm09,
κανένας Α(Η3Ν2), 18 B/Yamagata ενώ 192 δείγματα
ήταν αρνητικά για γρίπη. Από τους νοσηλευόμενους
σε κοινούς θαλάμους βρέθηκαν 23 ιοί Α(Η1Ν1)pdm09,
5 Α(Η3Ν2), 98 B/Yamagata και 336 δείγματα αποδείχ-
θηκαν αρνητικά για γρίπη. (Πίνακας 1)

Το διάστημα αυτό καταγράφηκαν στη Βόρεια Ελλάδα

συνολικά 15 θάνατοι, κυρίως σε ασθενείς που νοση-
λεύονταν σε ΜΕΘ. Από αυτούς, 5 (1/3 των θανάτων)
οφείλονταν στον ιό γρίπης Α(H1N1)pdm09 και 10
στον ιό γρίπης Β ( 2/3 των θανάτων). Ειδικότερα, από
το σύνολο των 39 λοιμώξεων από Α(H1N1)pdm09,
12,8% κατέληξαν σε θάνατο, ενώ από το σύνολο των
136 Β λοιμώξεων θανατηφόρες ήταν 7,3%. Οι ηλικίες
των θανόντων ήταν 39-87 έτη με μέσο όρο 63,3 έτη.
Ειδικότερα, στα θανατηφόρα περιστατικά από
Α(H1N1)pdm09 παρατηρήθηκαν ηλικίες 39-79 έτη
(Μ.Ο. 55,5 έτη), ενώ οι θανόντες από γρίπη Β είχαν
ηλικίες 45-87 (Μ.Ο. 67,5 έτη). Στην πλειοψηφία των
θανατηφόρων περιστατικών συνυπήρχαν άλλες υπο-
κείμενες παθολογικές καταστάσεις, ωστόσο μόνον
δύο αναφέρονται ως εμβολιασμένοι.

Όσον αφορά την παθογονικότητα των ιών, από τα 39
περιστατικά Α(H1N1)pdm09 τα 13 (33,3%) νοσηλεύθη-
καν σε ΜΕΘ και 5 (5 (12,8%) κατέληξαν, ενώ από τα 136
περιστατικά Β λοιμώξεων τα 19 (14,0%) νοσηλεύθηκαν
σε ΜΕΘ και 10 (7,4%) ήσαν θανατηφόρα. Σε σχέση με
την ανάγκη νοσηλείας σε ΜΕΘ, οι Α(H1N1)pdm09 ιοί
υπερτερούσαν στατιστικά των Β (p=0,0058), ενώ ως
προς τους θανάτους δεν ανευρέθηκε στατιστικά ση-
μαντική διαφορά (p=0,2823).

Ιοί γρίπης Α(H1N1)pdm09 και B που απομονώθη-
καν επιτυχώς σε κυτταροκαλλιέργειες MDCK-SIAT1
ή/και εμβρυοφόρα αβγά όρνιθας, έχουν αποσταλεί
στο WHO CC του Λονδίνου, για περαιτέρω ανάλυση
και για χρήση στην παρασκευή εμβολίου.

Γονιδιακός χαρακτηρισμός
κυκλοφορούντων στελεχών ιών γρίπης

Ιοί γρίπης Α(Η1Ν1)pdm09
Ο γονιδιακός χαρακτηρισμός των φετινών απομονω-

                              Εξεταστέα       Θετικά                   Α (45/181, 24,9%)                  Β (136/181, 75,1%)

                                                                        Α(Η1Ν1)pdm09       Α(Η3Ν2)         Yamagata         Victoria

Sentinel                         52                  24               3  (12,5%)         1   (4,2%)          20  (83,3%)             0

Νοσηλεία απλή           466                127             23  (18,1%)         5   (3,9%)          99  (78,0%)             0

ΜΕΘ                           226                  32             13  (40,6%)                                  19  (59,4%)             0

Σύνολο                        740                181             39  (21,5%)         6   (3,3%)        136  (75,1%)             0

Θάνατοι                                               15               5                                                 10                            0

* Οι εκατοστιαίες αναλογίες εκφράζουν τα ποσοστά συμμετοχής των ιών Α(Η1Ν1)pdm09, Α(Η3Ν2), Β/Υ και Β/V στην
κάθε κατηγορία δειγμάτων (Sentinel, νοσηλευόμενοι, ΜΕΘ).

Οι ιοί γρίπης που κυκλοφόρησαν στη Β. Ελλάδα την περίοδο 2017-2018*Πίνακας 1



θέντων ιών γρίπης υποτύπου Α(Η1Ν1)pdm09 έδειξε
ότι όλοι ανήκαν στον υποκλάδο 6Β.1, αντιπροσωπευ-
τικό στέλεχος της οποίας είναι το στέλεχος του εμβο-
λίου, Α/Michigan/45/2015. Χαρακτηριστικές των
κυκλοφορούντων στελεχών αμινοξικές αντικαταστά-
σεις ήταν οι: S74R, S164T και I295V, ενώ διαφοροποι-
ήθηκαν από το στέλεχος του εμβολίου με τις
αντικαταστάσεις S183P, E235D και N260D ή N120A
στην ΗΑ (Εικόνα 1).

Ιοί γρίπης Α(Η3Ν2)
Ο γονιδιακός χαρακτηρισμός των φετινών (2017-
2018) κυκλοφορούντων ιών γρίπης υποτύπου
Α(Η3Ν2) έδειξε ότι ανήκαν στoν γονιδιακό κλάδο
3C.2a και υποκλάδο 3C.2a2. Στον κλάδο 3C.2a ανήκε

και το A/Hong Kong/4801/2014, που ήταν και το στέ-
λεχος του εμβολίου (βλ. παράρτημα). Σε σχέση με τον
ιό του εμβολίου Α/Hong Kong/4801/2014, οι ιοί της
γρίπης Α(H3N2) εμφάνισαν αυξημένο αριθμό αμινο-
ξικών αντικαταστάσεων τόσο στις περιοχές σύνδεσης
αντισωμάτων (antibody binding site) όσο και σε άλλες
θέσεις, υποδεικνύοντας γονιδιακή μεταβολή, λόγω
της εξέλιξης του ιού. Μεταξύ των αμινοξικών αντικα-
ταστάσεων που διέκριναν τη γονιδιακή σύσταση των
κυκλοφορούντων ιών γρίπης από αυτή του ιού του
εμβολίου ήταν οι E62K and A212T στην ΗΑ. Το στέλε-
χος που επιλέχθηκε από τον ΠΟΥ για τη σύσταση του
εμβολίου του 2018-2019 είναι το A/Singapore/IF-
NIMH-16-0019/2016 που ανήκει στον γονιδιακό υπο-
κλάδο 3C.2a1 (Εικόνα 2).
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Εικόνα 1 Φυλογενετική ανάλυση γονιδίου αιμοσυγκολλητίνης (HA) στελεχών εποχικής γρίπης υποτύπου
Α(Η1N1)pdm09 που απομονώθηκαν κατά την περίοδο 2017-2018 στη Β. Ελλάδα.
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Ιοί γρίπης Β
Ο γονιδιακός χαρακτηρισμός των φετινών απομονω-
θέντων ιών γρίπης Β έδειξε ότι όλοι ανήκαν στην
σειρά Yamagata και στον κλάδο 3, αντιπροσωπευτικό
στέλεχος του οποίου είναι το στέλεχος του τετραδύ-
ναμου εμβολίου, B/Phuket/3073/2013. Χαρακτηριστι-
κές των κυκλοφορούντων στελεχών αμινοξικές
αντικαταστάσεις ήταν οι L172Q και M251V στην ΗΑ.
Αρκετές αμινοξικές αντικαταστάσεις σε σύγκριση με
το στέλεχος του εμβολίου παρατηρήθηκαν στην νευ-
ραμινιδάση των κυκλοφορούντων στελεχών. Κανένα
στέλεχος ιού Β της σειράς Victoria, που περιλαμβανό-
ταν στο τριδύναμο εμβόλιο, δεν κυκλοφόρησε στη Β.
Ελλάδα (Εικόνα 3).

Αντιγονικός χαρακτηρισμός
κυκλοφορούντων στελεχών γρίπης

Σχετικά με τον αντιγονικό χαρακτηρισμό των ιών
Α(Η3Ν2), δεν κατέστη δυνατόν να επιτευχθούν επαρκείς
τίτλοι των στελεχών ιών Α(Η3Ν2) σε κύτταρα MDCK-
SIAT1 στην πλειονότητα των στελεχών, φαινόμενο
που παρατηρήθηκε και στις προηγούμενες περιόδους
σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένα μόνο στέλεχος χαρακτη-
ρίστηκε επιτυχώς ως A/Hong Kong/4801/2014.

Ελέγχθηκε με δοκιμασία αναστολής αιμοσυγκόλλησης
ένα αντιπροσωπευτικό στέλεχος γρίπης τύπου
Α(Η1Ν1)pdm09, και βρέθηκαν να προσομοιάζει αντι-
γονικά με το στέλεχος του εμβολίου A/Michigan/45/2015.

Εικόνα 2 Φυλογενετική ανάλυση γονιδίου αιμοσυγκολλητίνης (HA) στελεχών εποχικής γρίπης υποτύπου
Α(Η3N2) που απομονώθηκαν κατά την περίοδο 2017-2018 στη Β. Ελλάδα.



Ελέγχθηκαν με δοκιμασία αναστολής αιμοσυγκόλ-
λησης 5 αντιπροσωπευτικά στελέχη γρίπης τύπου B.
Όλα τα κυκλοφορούντα στελέχη Β ήταν παρόμοια με
το στέλεχος του τετραδύναμου εμβολίου B/Phu-
ket/3073/2013.

Επιτήρηση ευαισθησίας 
στα αντιιικά φάρμακα

Στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Γρίπης Β. Ελλάδος
και στο συνεργαζόμενο με τον ΠΟΥ κέντρο αναφοράς
στο Λονδίνο ελέγχθηκαν συνολικά 36 κλινικά δείγματα
θετικά στη γρίπη (2 στελέχη Α(Η3Ν2), 30 Α(Η1Ν1)

pdm09 και 5 Β), με αλληλούχηση (sequencing) του γο-
νιδίου της νευραμινιδάσης και real time SNP genoty-
ping assay. Σε δύο από τα ανωτέρω δείγματα
Α(Η1Ν1)pdm09 βρέθηκε η μετάλλαξη Η275Υ που
προσδίδει ανθεκτικότητα στους αναστολείς νευραμι-
νιδάσης (οσελταμιβίρη, ζαναμιβίρη).5 Και τα δύο δείγ-
ματα προέρχονταν από ασθενείς που είχαν λάβει
θεραπεία με οσελταμιβίρη.

Συμπεράσματα

Στη Βόρεια Ελλάδα, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα
και σε όλο το βόρειο ημισφαίριο, κυκλοφόρησαν και
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Εικόνα 3 Φυλογενετική ανάλυση γονιδίου αιμοσυγκολλητίνης (HA) στελεχών εποχικής γρίπης τύπου Β/Yam-
agata που απομονώθηκαν κατά την περίοδο 2017-2018 στη Β. Ελλάδα.



οι 3 τύποι ιού γρίπης, με επικρατέστερο τον Β και συγ-
κεκριμένα τον υπότυπο Yamagata.6 Σε σύγκριση με τα
στελέχη του εμβολίου κατά το 2017/18, υπήρχε αναν-
τιστοιχία του στελέχους Β που συμπεριλαμβανόταν
στο τριδύναμο εμβόλιο, καθώς το στέλεχος του εμβο-
λίου ήταν το Β/Victoria.7 Τα στελέχη Α(Η1Ν1)pdm09
παρουσίαζαν αντιγονική συγγένεια με αυτά του εμβο-
λίου, ενώ παρατηρήθηκε γονιδιακή απόκλιση των
στελεχών Α(Η3Ν2) σε σχέση με το στέλεχος του εμβο-
λίου, που πιθανώς οδήγησε στην χαμηλή αποτελεσμα-
τικότητά του.7-10 Ανιχνεύθηκαν δύο στελέχη ιών
γρίπης Α(Η1Ν1)pdm09 ανθεκτικά στην οσελταμιβίρη.

Το 2018/19 ο ΠΟΥ πρότεινε την αλλαγή του στελέχους
Α(Η3Ν2), ώστε να περιλαμβάνει τα διαφορετικά γενε-
τικά στελέχη, καθώς και του Β/Victoria ώστε να περι-
λαμβάνει το νέο στέλεχος που κυκλοφόρησε στην
Ευρώπη κατά την περίοδο 2017/18 και το οποίο είναι
αντιγονικά διαφορετικό από όλα τα προηγούμενα
στελέχη ιών γρίπης Β.9-11 Τέτοιο στέλεχος Β/Victoria
δεν ανιχνεύθηκε στη Β. Ελλάδα. Λόγω της γονιδιακής
και αντιγονικής ποικιλομορφίας και των συχνών αλ-
λαγών των ιών γρίπης, η συνεχής επιτήρηση σε ιολο-
γικό επίπεδο είναι απαραίτητη.
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Summary

Virological surveillance of influenza in North Greece, 2017/18

Angeliki Melidou, Maria Exindari, Georgia Gioula, Suzana Vergkizi-Nikolakaki, Maria Christoforidi,
Anastasia Andreopoulou, Theano Georgakopoulou, Anna Papa-Konidari
Department of Microbiology, School of Medicine, Aristotle University of Thessaloniki (National Influenza Cen-
tre for N. Greece)

Influenza is an important issue of public health, due to its yearly outbreaks. The present study
presents the results of influenza laboratory testing performed by the National Influenza Centre
for N. Greece during the 2017-18 season. From the 40th week 2017 to the 20th 2018 740 speci-
mens were tested. The specimens belonged to ILI patients (Sentinel surveillance system) as well
as to patients hospitalised in wards and ICUs.
One hundred eighty one positive samples were detected and they were then cultured in MDCK-
SIAT cells and in embryonated hen eggs. The detected viral types/subtypes were Α(Η1Ν1)pdm09,
Α(Η3Ν2) and Β. Type B Yamagata lineage viruses strongly predominated (75% of positives), while
the circulation of Α(Η3Ν2) viruses was very small (3.3% of positives).
Fifteen fatalities were reported. Out of them, 5 were caused by Α(Η1Ν1)pdm09 and 10 by B
viruses. The overall mean age was 63.3 years. The specific mean ages were 55 and 67.5 years for
Α(Η1Ν1)pdm09 and B viruses respectively. For most of the fatal cases pre-existing medical con-
ditions were reported.
The molecular analysis of the haemagglutinin of representative strains was performed in order
to investigate the viral evolution and to evaluate the vaccine effectiveness. The revealed muta-
tions and amino acid substitutions indicate an antigenic affinity of the Α(Η1Ν1)pdm09 to the
vaccine strain and an antigenic divergence of the Α(Η3Ν2) strains from it. The strains belonged
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to Yamagata lineage, which was not included in the trivalent vaccine of the 2017-18 influenza
season, thus resulting to low vaccine effectiveness. Furthermore, the molecular analysis revealed
two Α(Η1Ν1)pdm09 strains having the H275Y mutation leading to viral resistance to neu-
raminidase inhibitors (oseltamivir).
As suggested by the WHO, constant surveillance of influenza viruses is necessary at national and
global level.

Key words
influenza, Α(Η1Ν1)pdm09, Α(Η3Ν2), Β, vaccine,
resistance
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Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή  ε ρ γ α σ ί α

Περίληψη

Σκοπός: Η ιλαρά είναι ιογενής εμπύρετη εξανθηματική νόσος υψηλής μεταδοτικότητας. Οι ενή-
λικες νοσούν σπανιότερα, αλλά βαρύτερα από τα παιδιά. Περί το 30% των ασθενών θα εμφανί-
σουν μία ή περισσότερες επιπλοκές, κάποιες πολύ σοβαρές. Από το 2017 διαπιστώθηκανστην
Ευρώπη και στην Ελλάδα επιδημίες ιλαράς οφειλόμενες σε μη ή ατελή εμβολιασμό. Μεταξύ των
ανεμβολίαστων ή των ατελώς εμβολιασθέντων ατόμων, συγκαταλέγονται και εργαζόμενοι σε
χώρους παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Σύμφωνα με το ΚΕΕΛΠΝΟ, πρέπει να εμβολιαστούν άμεσα
όσοι έχουν γεννηθεί  μετά το 1970 και ή δεν έχουν νοσήσει στο παρελθόν, ή δεν έχουν κάνει και
τις δύο δόσεις του εμβολίου MMR, ή δεν έχουν επιβεβαιώσει εργαστηριακά ότι είναι άνοσοι.
Σκοπός της εργασίας ήταν ο ορολογικός έλεγχος ανοσίας έναντι της ιλαράς των εργαζομένων
στο ̈ Καραμανδάνειο¨ Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, που έχουν γεννηθεί μετά το 1970 και η εφαρ-
μογή συμπληρωματικού εμβολιασμού των ευρεθέντων επίνοσων εργαζομένων, λόγω έξαρσης
της ιλαράς ιδίως στην Νότιο Ελλάδα και λόγω της άμεσης ή έμμεσης επαφής των εργαζομένων

Νικόλαος Γιορμέζης1, Βασιλική Διαμαντή2, Αναστασία Αγγελάτου1, Αικατερίνη Γατοπούλου1,3

1Βιοπαθολογικό-Βιοχημικό Τμήμα, 3Πρόεδρος Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, «Καραμανδάνειο» Γενικό
Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, Πάτρα. 2Ιατρός Βιοπαθολόγος, Πάτρα.

Έλεγχος του επιπέδου ανοσίας της ιλαράς σε εργαζόμενους παιδια-
τρικού νοσοκομείου και εφαρμογή συμπληρωματικού εμβολιασμού



Εισαγωγή

Η ιλαρά είναι οξεία εμπύρετη εξανθηματική νόσος
υψηλής μεταδοτικότητας, η οποία προκαλείται από
τον ιό της ιλαράς. Η νόσος διαχωρίστηκε από την ευ-
λογιά και αναγνωρίστηκε ως ιδιαίτερη νοσολογική ον-
τότητα τον 10ο αιώνα από τον Πέρση ιατρό Rhazes
(Ραζή). Το 1896 ο Köplik περιέγραψε το παθογνωμο-
νικό ενάνθημα που συνοδεύει χαρακτηριστικά την
νόσο. Το 1954 οι Enders και Peebles καλλιέργησαν
αίμα και εκπλύματα φάρυγγα νοσούντων σε κύτταρα
νεφρών από έμβρυα ανθρώπου και αμνού και σε καρ-
κινικά κύτταρα και απομόνωσαν έτσι τον ιό.1,2 Το
πρώτο επιτυχημένο εμβόλιο έναντι του ιού της ιλαράς
ανέπτυξε ο Dr. Maurice Ralph Hilleman, Αμερικανός
Μικροβιολόγος-Ιολόγος, όταν εργαζόταν (από το
1957) στην φαρμακευτική εταιρεία Merck&Co, ως Δι-

ευθυντής του ερευνητικού τμήματος.3 Η άδεια εμβο-
λιασμού για την πρόληψη της νόσου εγκρίθηκε και
άρχισε να διατίθεται το 1963. Στην Ελλάδα, η εισα-
γωγή του εμβολίου για την ιλαρά έγινε την δεκαετία
του 1970 και ακολούθησε η συστηματική εφαρμογή
του εμβολίου MMR.

Ο ιός της ιλαράς ανήκει στο γένος morbillivirus και
στην οικογένεια των παραμυξοϊών. Είναι σφαιρικός
ιός, περιβαλλόμενος από κάψα, και το γενετικό του
υλικό είναι μονόκλωνο RNA. Έχει 6 δομικές πρωτεΐνες,
3 από τις οποίες δημιουργούν σύμπλοκο με το RNA
και 3 συνδέονται με το περίβλημα του ιού. Από τους
24 γνωστούς γονότυπους του ιού ιλαράς άγριου
τύπου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) απα-
ριθμεί 11 γονότυπους που είναι γνωστό ότι κυκλοφο-
ρούν σήμερα: B2, B3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11,
G3, H1.
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Λέξεις κλειδιά
Ιλαρά, ορολογικός έλεγχος, ανοσία, επίνοσοι εργαζόμενοι,
Παιδιατρικό Νοσοκομείο, εμβολιασμοί

Υπεύθυνος αλληλογραφίας
Νικόλαος Γιορμέζης

Τηλ: 6976878186
e-mail: giormenik@yahoo.gr

με σημαντικό αριθμό προσερχομένων στα Ε.Ι. και νοσηλευομένων με ιλαρά μικρών ασθενών
στο Νοσοκομείο μας, το μοναδικό –εκτός Αττικής– Παιδιατρικό Νοσοκομείο στη χώρα μας.
Υλικό-Μέθοδος: 73 εργαζόμενοι στο «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο, <48 ετών, ελέγχθησαν την
περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2017, στο ανοσολογικό-ιολογικό εργαστήριο του Βιοπαθολο-
γικού-Βιοχημικού Τμήματος του “Καραμανδανείου”  για ειδικά IgG abs έναντι του ιού της ιλαράς
με SERION ELISA classic Measles Virus IgG/IgM μέθοδο. Προστατευτικός τίτλος ειδικών αντισω-
μάτων IgG, υποδηλών ανοσία, θεωρείται ο >200 mIU/ml, ως γκρίζα ζώνη IgG θεωρείται ο τίτλος
150-200 mIU/ml και ως μη προστατευτικός ο τίτλος αντισωμάτων IgG < 150 mIU/ml.
Αποτελέσματα: Από τους 73 ελεγχθέντες εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, 59 εργαζόμενοι
(80,82%) είχαν ανοσία (IgG+) έναντι της ιλαράς, 1 εργαζόμενος (1,37%) είχε IgG abs στην γκρίζα
ζώνη και 13 (17,81%) ευρέθησαν με χαμηλό τίτλο (IgG-), στους οποίους έγιναν άμεσα πλήρεις
εμβολιασμοί (MMR).
Συμπεράσματα: Παρά την έξαρση της νόσου στην περιοχή μας και τις συνεχείς εισαγωγές παι-
διών με ιλαρά στο «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, το μοναδικό –εκτός Αττικής–
Παιδιατρικό Νοσοκομείο στη χώρα μας και παρά το σημαντικό ποσοστό 19,18% των επίνοσων
εργαζομένων στο Παιδιατρικό μας Νοσοκομείο, ουδείς εργαζόμενος στο «Καραμανδάνειο» ενό-
σησε από ιλαρά, χάρις στον ορολογικό έλεγχο και στους άμεσους πλήρεις εμβολιασμούς (MMR),
ως η μόνη στρατηγική προστασίας, δημιουργίας ανοσίας «αγέλης» και εξάλειψης μίας αφυπνει-
σθήσας νόσου.
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Μεταδίδεται κυρίως αερογενώς από άτομο σε
άτομο με σταγονίδια που αποβάλλουν οι ασθενείς, με
άμεση επαφή με μολυσμένες εκκρίσεις των ασθενών
και σπανιότερα μέσω αντικειμένων, που έχουν μολυν-
θεί πολύ πρόσφατα από ρινικές ή φαρυγγικές εκκρί-
σεις. Η νόσος μεταδίδεται εξαιρετικά εύκολα σε
κλειστούς χώρους υπό συνθήκες συνωστισμού, όπως
τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και άλλα Τμή-
ματα Νοσοκομείων.

Ο άνθρωπος και ο πίθηκος είναι οι μόνοι ξενιστές
του ιού της ιλαράς.4 Ο ιός εισέρχεται στον ανθρώπινο
οργανισμό με την αναπνοή, εγκαθίσταται στα επιθη-
λιακά κύτταρα του αναπνευστικού βλεννογόνου,
όπου και πολλαπλασιάζεται και εν συνεχεία  διασπεί-
ρεται στους επιχώριους λεμφαδένες. Από εκεί ο ιός
της ιλαράς μεταφέρεται στο αίμα (ιαιμία) και  αιματο-
γενώς προσβάλλει πολλά όργανα. Η μετάδοση μπορεί
να γίνει από 4 ημέρες πριν την έκθυση του εξανθήμα-
τος και μέχρι 5 ημέρες μετά, οπότε και η συγκέντρωση
του ιού στις εκκρίσεις είναι πολύ υψηλή.5

Η ασυμπτωματική περίοδος επώασης ξεκινά 9-12
ημέρες (δυνατόν να κυμανθεί από 7-21 ημέρες) μετά
την αρχική έκθεση στον ιό. Τα συμπτώματα εμφανί-
ζονται συνήθως 10-12 ημέρες μετά την έκθεση στον
ιό και διαρκούν 7-10 ημέρες συνολικά.6 Τα αρχικά συμ-
πτώματα (πρόδρομο στάδιο) περιλαμβάνουν υψηλό
πυρετό, συνήθως άνω των 40°C, βήχα, καταρροή, υπε-
ραιμία ρινός και οφθαλμών, δακρύρροια και φωτοφο-
βία. Οι κηλίδες του Köplik, όταν εμφανιστούν στον
βλεννογόνο των παρειών, είναι παθογνωμονικές για
την νόσο. Το συνοδό εξάνθημα την 10η-14η ημέρα
(εξανθηματικό στάδιο), είναι κηλιδοβλατιδώδες και
επεκτείνεται από το πρόσωπο στον κορμό και στα
άκρα (φυγόκεντρη διασπορά). Η όλη έκθυση του
εξανθήματος διαρκεί περίπου 6 ημέρες. Ο πυρετός
υποχωρεί απότομα δύο έως τρεις ημέρες μετά την εμ-
φάνιση του εξανθήματος. Μερικές φορές ακολουθεί
λεπτή απολέπιση, εκτός από τις παλάμες και τα πέλ-
ματα.7,8,9

Η ιλαρά δυνατόν να προκαλέσει επιπλοκές από το
αναπνευστικό, από το νευρικό και από άλλα συστή-
ματα. Οι επιπλοκές από το αναπνευστικό σύστημα
είναι οι συχνότερες, απαντούν στο 15% των περιπτώ-
σεων και περιλαμβάνουν μικροβιακές επιλοιμώξεις
του πνεύμονα, των ώτων, των παραρρινίων κόλπων
και των τραχηλικών λεμφαδένων. Στα βρέφη δυνατόν
να εμφανιστούν ως επιπλοκές, βρογχιολίτιδα, πνευμο-
νία ή λαρυγγίτιδα. Η εγκεφαλίτιδα ή μεταλοιμώδης εγ-
κεφαλομυελίτιδα (ADEM) είναι σπανία επιπλοκή από
το ΚΝΣ (1 /1.000-2.000 περιπτώσεις), εμφανίζεται 1-2
εβδομάδες μετά το εξάνθημα και εκδηλώνεται με διέ-
γερση, αταξία, εμέτους και σπασμούς και καταλείπει
απώτερες βλάβες στο 30% των επιζώντων, αφού έχει
θνητότητα 5-30%.10 Η υποξεία σκληρυντική πανεγκε-

φαλίτιδα (SSPE), πολύ σπάνια, απαντώμενη 1/11.000
περιπτώσεις ιλαράς, αλλά σοβαρότατη επιπλοκή, είναι
βραδεία λοίμωξη που μπορεί να εκδηλωθεί χρονίως
μετά την αρχική νόσηση (επώαση 7-10 χρόνια) με συ-
νεχώς επιδεινούμενη νευρολογική κατάσταση (προ-
ϊούσα κινητική και διανοητική έκπτωση, διαταραχές
προσωπικότητας, μυοκλονίες, τύφλωση)10 και έχει
πολύ μεγάλη πιθανότητα να οδηγήσει στον θάνατο.
Άλλες επιπλοκές είναι: οι αιμορραγίες από πολλά όρ-
γανα, θρομβοπενία, κερατίτιδα, μυοκαρδίτιδα και
οπτική νευρίτιδα.11,12

Η ιλαρά στους ενήλικες έχει γενικά βαρύτερη κλι-
νική πορεία, με συχνότερες επιπλοκές την μικροβιακή
επιλοίμωξη αναπνευστικού 30%, την μέση ωτίτιδα
29%, την ιγμορίτιδα 25% και την βαριά πνευμονία 3%.

Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες έχουν εκδηλωθεί
κατά τα τελευταία έτη, από το 2016 κι εντεύθεν, επι-
δημικές εξάρσεις ιλαράς.13 Κατά την περίοδο 2016-
2017 έχουν καταγραφεί περισσότερα από 20.000
περιστατικά σε όλη την Ευρώπη (30 EU/EEA Κράτη
Μέλη) και 49 θάνατοι από ιλαρά. Από τον Μάιο 2017
μέχρι τον Μάιο 2018, έχουν καταγραφεί στη χώρα
μας –σύμφωνα με την έκθεση του ΚΕΕΛΠΝΟ– 3.016
κρούσματα ιλαράς, με μεγαλύτερη συχνότητα στη
Νότια Ελλάδα. Η πλειοψηφία των κρουσμάτων είναι
εργαστηριακά επιβεβαιωμένη με ορολογικό έλεγχο
ή/και PCR φαρυγγικού επιχρίσματος. Στη μεγάλη πλει-
ονότητα πρόκειται για άτομα ελληνικής υπηκοότητας,
κυρίως μικρά παιδιά από κοινότητες Ρομά, αλλά και
άτομα από τον γενικό πληθυσμό, στην ηλικιακή
ομάδα 25-44 ετών, που δεν έχουν ανοσία στην ιλαρά.
Μεταξύ αυτών απαντώνται και ανεμβολίαστοι ή ατε-
λώς εμβολιασμένοι επαγγελματίες υγείας.

Συνολικά στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί μέχρι τον
Μάιο 2018 τέσσερις θάνατοι σε εργαστηριακά επιβε-
βαιωμένα κρούσματα ιλαράς. Ο πρώτος θάνατος αφο-
ρούσε σε βρέφος Ρομά 11 μηνών, ανεμβολίαστο, με
υποκείμενη δυστροφία, το οποίο κατέληξε με κλινική
εικόνα σηψαιμίας. Ο δεύτερος αφορούσε σε 17χρονο
Ρομά, ανεμβολίαστο, που κατέληξε με κλινική εικόνα
εγκεφαλίτιδας. Ο τρίτος αφορούσε σε 35χρονη γυ-
ναίκα, από τον γενικό πληθυσμό, με αναφερόμενο εμ-
βολιασμό με μία δόση εμβολίου ιλαράς, που κατέληξε
λόγω πνευμονίας και αναπνευστικής ανεπάρκειας. Ο
τέταρτος θάνατος από ιλαρά τον τελευταίο χρόνο κα-
ταγράφηκε στη Θεσσαλονίκη με θύμα έναν 18χρονο,
ο οποίος έπασχε από γενετικό νόσημα και ήταν σε
ανοσοκαταστολή και ο οποίος κατέληξε από αναπνευ-
στική ανεπάρκεια, ενώ είχε εμβολιαστεί πλήρως.7

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Κέντρου Ελέγχου και
Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) και της Εθνικής
Επιτροπής Εμβολιασμών του Υπουργείου Υγείας, συ-
στήνεται εμβολιασμός υποδόρια με το τριπλό εμβόλιο
ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας (εμβόλιο MMR), των
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παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων που δεν έχουν
εμβολιαστεί με τις απαραίτητες δόσεις. Στις ανεπτυγ-
μένες χώρες, πριν την καθιέρωση του εμβολιασμού,
νοσούσε περίπου το 90% του πληθυσμού ως την ηλι-
κία των 15 ετών. Μετά την εφαρμογή του εμβολια-
σμού, σε χώρες με υψηλή εμβολιαστική κάλυψη,
μειώθηκε η επίπτωση της νόσου έως 98%. Κατά την
διάρκεια των ετών 2000-2013, ο εμβολιασμός έναντι
της ιλαράς είχε ως αποτέλεσμα την πρόληψη 15.6 εκα-
τομμυρίων θανάτων παγκοσμίως. Σύμφωνα με το
Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, παιδιά, έφηβοι και
ενήλικες που έχουν γεννηθεί μετά το 1970 και δεν
έχουν ιστορικό νόσου πρέπει να είναι εμβολιασμένοι
με 2 δόσεις εμβολίου για την ιλαρά. Σύμφωνα με τον
αλγόριθμο που δημοσίευσε το ΚΕΕΛΠΝΟ, θεωρείται
ότι οι επαγγελματίες υγείας που έχουν γεννηθεί πριν
το 1970 έχουν ανοσία κατόπιν φυσικής νόσησης και
δεν χρειάζονται εμβολιασμό. Όσοι όμως έχουν γεννη-
θεί μετά το 1970 και ή δεν έχουν νοσήσει στο παρελ-
θόν, ή δεν έχουν κάνει και τις 2 δόσεις του εμβολίου,
ή δεν έχουν επιβεβαιώσει εργαστηριακά ότι είναι άνο-
σοι, αυτοί πρέπει να εμβολιαστούν άμεσα.

Σε ό,τι αφορά τα παιδιά, η γενική οδηγία είναι πως
ο εμβολιασμός με το MMR πρέπει να γίνεται σε ηλικία
12-15 μηνών και 4-6 ετών. Ωστόσο, σε περιπτώσεις
επιδημικής έξαρσης ή επιδημίας της ιλαράς, οι οδη-
γίες αλλάζουν: ο εμβολιασμός του παιδικού πληθυ-
σμού πρέπει να γίνεται σε ηλικία 12 μηνών και τότε
χρειάζεται επανεμβολιασμός με το MMR στην ηλικία
των 15 μηνών. Το εμβόλιο εξασφαλίζει μακρόχρονη
ανοσία και έχει βρεθεί ότι σε παιδιά που εμβολιάστη-
καν σε ηλικία 15 μηνών, αυτή ανέρχεται σε ποσοστό
98%, ενώ αν εμβολιάστηκαν σε ηλικία 12 μηνών το
ποσοστό είναι 95%. Τα περισσότερα από τα παιδιά
που δεν ανέπτυξαν αντισώματα μετά την πρώτη
δόση, ανταποκρίνονται με την δεύτερη δόση, ώστε το
99% των εμβολιασθέντων με δύο δόσεις παιδιών να
παρουσιάζει αντισωματική απάντηση ενδεικτική ανο-
σίας στην ιλαρά.7

Για την ιλαρά δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία,
παρά μόνο υποστηρικτική φροντίδα.

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο ορολογικός
έλεγχος και η αξιολόγηση, βάσει των εργαστηριακών
αποτελεσμάτων, της ανοσιακής κατάστασης έναντι
της ιλαράς, εκείνων των εργαζομένων στο «Καραμαν-
δάνειο» Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, οι οποίοι έχουν
γεννηθεί μετά το 1970, με απώτερο στόχο την κατα-
γραφή των επίνοσων εργαζομένων και την άμεση θω-
ράκισή τους  με πλήρεις εμβολιασμούς έναντι της
ιλαράς, για δύο κυρίως λόγους: 

Αφενός λόγω της έξαρσης της συγκεκριμένης
νόσου ιδίως στην Νότια Ελλάδα, αφετέρου λόγω της
άμεσης ή έμμεσης επαφής τους με σημαντικό αριθμό
προσερχόμενων στα Ε.Ι. και νοσηλευομένων με ιλαρά

μικρών ασθενών στο Νοσοκομείο μας, το οποίο είναι
το μοναδικό –εκτός Αττικής– Παιδιατρικό Νοσοκομείο
στη χώρα μας.

Υλικό και Μέθοδοι

Συνολικά 73 εργαζόμενοι στο «Καραμανδάνειο» Νοσο-
κομείο Παίδων Πατρών, ηλικίας μικρότερης των 48
ετών, ιατροί ειδικευόμενοι και ειδικευμένοι, όλων των
ειδικοτήτων, επιστήμονες πλην ιατρών, νοσηλευτές, τε-
χνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων, παρασκευαστές, χει-
ριστές, τραυματιοφορείς, διοικητικοί υπάλληλοι,
τεχνικοί, υπάλληλοι της καθαριότητας, της φύλαξης και
του κυλικείου, καθώς και απασχολούμενοι σπουδαστές,
εκ των οποίων, οι 45 ήσαν γυναίκες και οι 28 άνδρες,
ελέγχθησαν για τίτλο ειδικών IgG αντισωμάτων έναντι
του ιού της ιλαράς, κατά το χρονικό διάστημα από τέλη
Οκτωβρίου 2017 έως αρχές Δεκεμβρίου 2017. 

Ειδικότερα, μεταξύ των 73 εξετάστηκαν 13 ιατροί
(7 ειδικευμένοι και 6 ειδικευόμενοι), 4 επιστήμονες,
πλην ιατρών, ανήκοντες στην Ιατρική Υπηρεσία, 25
νοσηλευτές κατά πλειοψηφία ΤΕ, 2 τραυματιοφορείς,
6 εργαζόμενοι ως παραϊατρικό προσωπικό (τεχνολόγοι
ιατρικών εργαστηρίων, παρασκευαστές και χειριστές),
9 διοικητικοί και τεχνικοί υπάλληλοι, 10 υπάλληλοι
της φύλαξης, της καθαριότητας και του κυλικείου,
καθώς και 4 σπουδαστές που διεκπεραίωναν την πρα-
κτική τους.

Ο έλεγχος των ειδικών IgG αντισωμάτων στον ορό
αίματος των 73 εργαζομένων, πραγματοποιήθηκε στο
ανοσολογικό-ιολογικό εργαστήριο του Βιοπαθολογι-
κού-Βιοχημικού Τμήματος του «Καραμανδανείου» Νο-
σοκομείου Παίδων Πατρών. 

Ως μέθοδος χρησιμοποιήθηκε η ανοσοενζυμική
SERION ELISA classic Measles Virus IgG/IgM. Η ευαι-
σθησία της μεθόδου αυτής για την ανίχνευση των IgG
αντισωμάτων έναντι του ιού της ιλαράς είναι > 99%
και για την ανίχνευση των IgM αντισωμάτων έναντι
του ιού της ιλαράς είναι 98,9%. Η ειδικότητα της με-
θόδου αυτής για τα IgG αντισώματα είναι 93,3% και
για τα IgM αντισώματα > 99%. 

Θετικός τίτλος IgG ειδικών αντισωμάτων υποδηλών
ανοσία και προστασία έναντι του ιού της ιλαράς θεω-
ρείται ο τίτλος > 200 mIU/ml, ως γκρίζα ζώνη θεωρεί-
ται ο τίτλος 150-200 mIU/ml και ως μη προστατευτικός
τίτλος IgG αντισωμάτων όταν είναι < 150 mIU/ml.

Αποτελέσματα

Από τους ανωτέρω 73 ελεγχθέντες εργαζόμενους στο
«Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, οι
οποίοι έχουν γεννηθεί μετά το 1970, ευρέθησαν οι 59
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εργαζόμενοι (ποσοστό 80,82%) να έχουν προστατευ-
τικό τίτλο IgG αντισωμάτων έναντι του ιού της ιλαράς,
οι 13 (ποσοστό 17,81%) να έχουν μη προστατευτικό
τίτλο IgG αντισωμάτων και ένας ειδικευόμενος ιατρός
(ποσοστό 1,37%) ευρέθηκε με ειδικό αντίσωμα IgG
στην γκρίζα ζώνη, συγκεκριμένα με τίτλο 188 mIU/ml
(Εικόνα 1). Από τους συνολικά 73 ελεγχθέντες για IgG
αντισώματα, 4 ζήτησαν να ελεγχθούν και για IgM αν-
τισώματα έναντι του ιού της ιλαράς και ευρέθησαν και
οι 4 αρνητικοί.

Οι 13 εργαζόμενοι (8 γυναίκες και 5 άνδρες), οι
οποίοι είχαν μη προστατευτικό τίτλο (<150 mIU/ml)
ειδικών IgG αντισωμάτων έναντι του ιού της ιλαράς,
κατεγράφησαν αναλόγως του εργασιακού αντικειμέ-
νου τους ως εξής: 2 ιατροί (1 ειδικευόμενος και 1 ειδι-
κευμένος), 2 παρασκευαστές, 2 νοσηλευτές, 3 τεχνι-
κοί/διοικητικοί υπάλληλοι, 1 υπάλληλος κουζίνας, 1
υπάλληλος φύλαξης, 1 υπάλληλος καθαριότητας και
1 σπουδαστής.

Οι τίτλοι των ειδικών IgG αντισωμάτων των ανω-
τέρω 13 εργαζομένων εκυμαίνοντο από 0 mIU/ml έως
138 mIU/ml. Εξ αυτών των 13, οι 5 εργαζόμενοι (πο-
σοστό 6,85% επί του συνόλου των 73) είχαν εντελώς
μηδενικό τίτλο αντισωμάτων (0 mIU/ml), γεγονός το
οποίο ερμηνεύθηκε ότι οι συγκεκριμένοι 5 δεν είχαν
λάβει καμία δόση του εμβολίου, ενώ οι λοιποί 8 εργα-
ζόμενοι (ποσοστό 10,96% επί του συνόλου των 73)
είχαν τίτλους IgG κυμαινόμενους μεταξύ 38 και 138
mIU/ml, ένδειξη ότι αυτοί οι 8 είχαν λάβει μεν δόση
εμβολίου για την ιλαρά, αλλά απεδείχθησαν ατελώς
εμβολιασμένοι.

Και στους 14, ως άνω, εργαζόμενους του Νοσοκο-
μείου μας, εφόσον δεν διαπιστώθηκε καμία αντένδειξη
εμβολιασμού, συνεστήθη πάραυτα από την Επιτροπή
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του «Καραμανδανείου»
να πραγματοποιηθεί άμεσος εμβολιασμός τους έναντι
της ιλαράς, με δύο αναμνηστικές δόσεις του MMR εμ-

βολίου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες του ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ και της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών του
Υπουργείου Υγείας.

Συζήτηση

Η ιλαρά είναι οξεία μεταδοτική νόσος της παιδικής
ηλικίας, είναι δυνατόν όμως να προσβάλλει και επίνο-
σους (δεν έχουν νοσήσει, δεν έχουν εμβολιαστεί) ενή-
λικες, στους οποίους εκδηλώνεται με βαρύτερη κλι-
νική εικόνα και στους οποίους δύναται να προκαλέσει
σοβαρότατες επιπλοκές, κάποιες εκ των οποίων θα-
νατηφόρες.

Κατά τα τελευταία 150 χρόνια, έχει υπολογισθεί ότι
η ιλαρά έχει σκοτώσει περίπου 200 εκατομμύρια αν-
θρώπους σε όλο τον κόσμο.14

Παγκοσμίως, πριν την εφαρμογή συστηματικού εμ-
βολιασμού, παρατηρούντο επιδημικά κύματα ιλαράς
κάθε 2-3 χρόνια, τα κρούσματα ανέρχονταν σε 100
εκατομμύρια και οι θάνατοι ως 6 εκατομμύρια, ανά
έτος. Ομοίως πριν την καθιέρωση του εμβολιασμού,
νοσούσε στις ανεπτυγμένες χώρες περίπου το 90%
του πληθυσμού, ως την ηλικία των 15 ετών. Μετά την
εφαρμογή του εμβολιασμού, σε χώρες με υψηλή εμ-
βολιαστική κάλυψη, μειώθηκε η επίπτωση της νόσου
έως 98% και σταμάτησε η εμφάνιση επιδημικών κυ-
μάτων.

Στην Ελλάδα, η τελευταία επιδημία ιλαράς –μετά
την εφαρμογή εμβολιασμού– είχε σημειωθεί το 1996
και έκτοτε δεν είχαν αναφερθεί κρούσματα ιλαράς
στην χώρα μας μέχρι το φθινόπωρο του 2005, οπότε
εμφανίστηκαν περιπτώσεις ιλαράς, αρχικά στην Βό-
ρειο Ελλάδα (γονότυποι D6),15 ακολούθως στην υπό-
λοιπη χώρα και στην Νότιο Ελλάδα (γονότυποι D4)15

μέχρι τον Ιούλιο του 2006.16,17

Με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα του ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ, η επιδημική έξαρση της ιλαράς, που σημει-
ώθηκε στην Ελλάδα το διάστημα 2005-2006, έπληξε
περισσότερο παιδιά Ρομά Ελληνικής καταγωγής και
νέους ενήλικες του γενικού πληθυσμού.16

Από το 2010 έως το 2016 δεν υπάρχει αναφορά για
επιδημία ιλαράς στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, κατά την
περίοδο 2014-2015 είχε δηλωθεί μόλις ένα κρούσμα,
ενώ το 2016 κανένα.18

Το 2016 όμως επιδημίες ιλαράς αναφέρθηκαν σε
χώρες της Ευρώπης και σημαντική αύξηση στον
αριθμό των κρουσμάτων παρατηρήθηκε το 2017.19

Το 2017 στην ΕΕ/ΕΟΧ παρουσιάστηκε αναζωπύ-
ρωση της ιλαράς, με 28 από τις 30 χώρες να αναφέ-
ρουν 14.600 περιστατικά ιλαράς. Ο μεγαλύτερος
αριθμός αυτών των  περιστατικών αναφέρθηκε από
την Ρουμανία (5.608), την Ιταλία (5.098), την Ελλάδα
(967) και την Γερμανία (929). Η πλειονότητα των κρου-

Εικόνα 1 Αποτελέσματα ελέγχου ειδικών αντισωμάτων IgG έναντι
ιλαράς.



20

Ν. ΓΙΟΡΜΕΖΗΣ, Β. ΔΙΑΜΑΝΤΗ, Α. ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ, ΑΙΚ. ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

VOL. 64 • ISSUE 1, January-March 2019

σμάτων εμφανίστηκε σε μη εμβολιασθέντα άτομα και
το ποσοστό των μη εμβολιασθέντων κυμάνθηκε από
72% σε άτομα ηλικίας 25-29 ετών.13

Επίσης για το 2017, σύμφωνα με το Περιφερειακό
Γραφείο της Π.Ο.Υ. για την Ευρώπη, ο μεγαλύτερος
αριθμός προσβεβλημένων ατόμων στην Ευρωπαϊκή
Περιφέρεια της Π.Ο.Υ. αναφέρθηκε στην Ρουμανία
(5.562), την Ιταλία (5.006) και την Ουκρανία (4.767).
Ακολουθεί η χώρα μας (967 κρούσματα), η Γερμανία
(927), η Σερβία (702), το Τατζικιστάν (649), η Γαλλία
(520), η Ρωσία (408).20

Από τον Μάιο 2017 έως τον Μάρτιο 2018, υπήρξαν
στην Ελλάδα 1.976 κρούσματα ιλαράς, εκ των οποίων
τα 67 ήσαν επαγγελματίες υγείας.18 Για το ίδιο χρονικό
διάστημα, η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων
στην Ελλάδα ανέδειξε στην πρώτη θέση την Περιφέ-
ρεια Δυτικής Ελλάδος, αποτελούμενη από τους νο-
μούς Αχαΐας (με πρωτεύουσα την Πάτρα, όπου εδράζει
το «Καραμανδάνειο» Παιδιατρικό Νοσοκομείο, στο
οποίο διεξάγεται η παρούσα μελέτη), Ηλείας και Αι-
τωλοακαρνανίας. 

Τέλος, για το χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου 2017
έως 30 Ιουνίου 2018, σύμφωνα με την τελευταία έκ-
θεση για τις μεταδοτικές ασθένειες (CDTR) με τα πλέον
πρόσφατα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν μέσω επι-
δημιολογικών πληροφοριών ανά χώρα, από τις 30 χώ-
ρες της ΕΕ/ΕΟΧ που διαβιβάζουν συστηματικά στοι-
χεία στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης (TESSy), η
Ρουμανία κατατάσσεται πρώτη με 4.317 κρούσματα
ιλαράς, η Γαλλία δεύτερη με 2.588 κρούσματα, η Ελ-
λάδα τρίτη με 2.238 και η Ιταλία τέταρτη με 1.716
κρούσματα ιλαράς. 

«Η πρόσφατη επιδημική έξαρση, που παρατηρή-
θηκε στην Ελλάδα από το 2017, οφείλεται σε στελέχη
ιού, τα οποία έχουν ομοιότητες με εκείνα που απομο-
νώθηκαν σε βαλκανικές χώρες, όπως η Ρουμανία και
η Βουλγαρία, και τα οποία έπληξαν ομάδες πληθυ-
σμού με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, κυρίως τους
Ρομά. Ωστόσο, αρκετά περιστατικά καταγράφονται
και στον γενικό πληθυσμό, σε μικρά παιδιά ή ενήλικες
που δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν ολοκληρώσει
το εμβολιαστικό σχήμα», όπως δήλωσε χαρακτηρι-
στικά ο κ. Αθανάσιος Τσακρής, Καθηγητής Μικροβιο-
λογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών.21

Ανάμεσα στις ομάδες υψηλού κινδύνου προσβολής
από την νόσο ευρίσκονται οι επαγγελματίες υγείας, οι
οποίοι εκ των πραγμάτων έρχονται συχνά σε
άμεση/στενή επαφή με ασθενείς από ιλαρά. Οι επίνο-
σοι εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών
υγείας ευρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο επαγγελμα-
τικής έκθεσης και εμφάνισης ιλαράς, σε σύγκριση με
ενήλικες της ίδιας ηλικίας στην κοινότητα.5

Σήμερα, η νόσος προσβάλλει μη εμβολιασμένα

παιδιά και επίνοσους ενήλικες και επιδημικές εξάρσεις
συμβαίνουν, όταν αυξηθεί το ποσοστό αυτών των επί-
νοσων ατόμων. Σημαντικό να τονισθεί, ότι μόλις τα
ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης του γενικού πληθυ-
σμού μειωθούν κάτω του 95%, παρατηρούνται ση-
μαντικές εξάρσεις της νόσου.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ιλαρά εξακολουθεί να
είναι ενδημική, με καταγεγραμμένους 164.000 θανά-
τους τον χρόνο.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της εκτελεστικής διευ-
θύντριας της εταιρικής σχέσης για την ανοσοποίηση
της Πολιτείας της Αριζόνα και δημοκρατική νομοθέτη
Debbie Mc Cune Davis, «Έχουμε ενήλικες που διστά-
ζουν να κάνουν το εμβόλιο – Είναι μια σοβαρή ασθέ-
νεια που έχουμε την ικανότητα να αποτρέψουμε».22

Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης των
ΗΠΑ (CDC), το τριπλό εμβόλιο MMR είναι πολύ ασφα-
λές, καθώς και αποτελεσματικό στην πρόληψη της
ιλαράς, της ερυθράς και της παρωτίτιδας. Η Ελληνική
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας επεσήμανε την
ασφάλεια του «όπως μάλιστα έχει δείξει η εμπειρία
από τον εμβολιασμό πολλών εκατομμυρίων παιδιών
παγκοσμίως». Αν και δυνατόν να προκληθούν κάποιες
παρενέργειες, τα περισσότερα παιδιά που εμβολιά-
ζονται δεν εμφανίζουν ανεπιθύμητες παρενέργειες.
Ακόμη και αν εμφανιστούν, οι παρενέργειες είναι συ-
νήθως πολύ ήπιες, όπως πυρετός, εξάνθημα και οί-
δημα στην περιοχή της ένεσης, ενώ δεν έχει
αποδειχτεί συσχέτιση του εμβολίου με την εμφάνιση
αυτισμού.23

Το γεγονός, ότι οι θάνατοι, οι οποίοι συνέβησαν
στην χώρα μας, αφορούσαν σε άτομα ή ανεμβολία-
στα, ή ατελώς εμβολιασμένα όπως στην περίπτωση
της 35χρονης γυναίκας από τον γενικό πληθυσμό με
αναφερόμενο εμβολιασμό με μία δόση εμβολίου ιλα-
ράς, υπογραμμίζει ο κ. Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ, Πρό-
εδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ και τονίζει «την ανάγκη της
χορήγησης 2 δόσεων εμβολίου έναντι της ιλαράς».
Επιπλέον ο Πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ επισημαίνει ότι
«η επιδημία δεν φαίνεται να σταματάει καθώς υπάρ-
χουν θύλακες του πληθυσμού με ανεπαρκή εμβολια-
στική κάλυψη»24 και εκτιμά ότι θα πρέπει να δοθεί
έμφαση στην ολοκλήρωση του εμβολιασμού στους
εργαζόμενους στο χώρο της Υγείας, για να προστα-
τευθούν οι ίδιοι και οι ασθενείς τους. 

Επίσης σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Γενικής
Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας
τον Σεπτέμβριο 2017, το γενικά υψηλό επίπεδο εμβο-
λιαστικής κάλυψης των παιδιών στη χώρα μας, όπως
έχει διαπιστωθεί σε διάφορες μελέτες κατά το πρό-
σφατο παρελθόν, αποτελεί θετικό παράγοντα, αλλά
δεν πρέπει να οδηγεί σε εφησυχασμό. Σημειώνεται ότι
για να επιτευχθεί πρόληψη των επιδημιών απαιτείται
πολύ υψηλό επίπεδο εμβολιασμού στον πληθυσμό. Η



σχολαστική τήρηση του Εθνικού Προγράμματος Εμ-
βολιασμών αποτελεί τον καλύτερο τρόπο προστασίας
παιδιών και ενηλίκων από τα λοιμώδη νοσήματα.25

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, κατόπιν ενημέ-
ρωσης του ΚΕΕΛΠΝΟ ότι μεταξύ των καταγεγραμμέ-
νων κρουσμάτων είναι και επαγγελματίες υγείας,
κάλεσε όλους τους ιατρούς, τόσο του Δημοσίου όσο
και του Ιδιωτικού τομέα, να θωρακιστούν έναντι της
ιλαράς.26 Επιπλέον, στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του
Π.Ι.Σ. της 29ης Σεπτεμβρίου 2017, διαπιστώθηκε ότι η
δημόσια υγεία δοκιμάζεται αυτόν τον καιρό από την
επιδημική έξαρση της ιλαράς και πως, παρά τις ελάχι-
στες εξαιρέσεις, η Ιατρική κοινότητα τηρεί πιστά τις
οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.27 Επίσης
το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. συστήνει τη θωράκιση των επαγγελ-
ματιών υγείας, οι οποίοι είναι ανεμβολίαστοι ή ανε-
παρκώς εμβολιασμένοι.

Συμπληρωματικά, σύμφωνα με δηλώσεις του Προ-
έδρου του ΚΕΕΛΠΝΟ, είναι σημαντική η εφαρμογή εμ-
βολιασμού σε άτομα που ζουν ή εργάζονται σε κλει-
στές κοινότητες.24 Καθώς η επανεμφάνιση της ιλαράς
αποτελεί υπαρκτό πρόβλημα για πολλές Ευρωπαϊκές
χώρες, ο Πρόεδρος του ECDC επεσήμανε πως είναι
ουσιώδες, οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες να ελέγ-
ξουν την εμβολιαστική τους κάλυψη και πως οι χώρες
πρέπει να δημιουργήσουν καμπάνιες με στόχο την
μείωση του εμβολιαστικού κενού στους πληθυσμούς
αυτούς.28 Σύμφωνα με μία δημοσίευση σχετικά με την
επιδημία ιλαράς στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη μεταξύ Φε-
βρουαρίου 2014 και Σεπτεμβρίου 2015, μία δόση του
εμβολίου μείωσε τον κίνδυνο νόσησης κατά 91,9%
και δύο δόσεις κατά 97,3%.29 Το ECDC υποστηρίζει
επιστημονικά τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
Ανοσοποίησης που λαμβάνει χώρα κάθε Απρίλιο, με
στόχο την ευαισθητοποίηση για την συνεισφορά του
εμβολιασμού στην υγεία και στην ποιότητα ζωής των
πολιτών. Τον Απρίλιο του 2018, στο επίκεντρο των ερ-
γασιών αυτών ήταν η πρόοδος και οι προκλήσεις στην
αντιμετώπιση της ιλαράς και της ερυθράς.30

Μεταξύ των μέτρων πρόληψης της ιλαράς προ-
εξάρχουν τα κάτωθι:

– Απομόνωση του ασθενούς κατά την περίοδο με-
ταδοτικότητάς του, δηλαδή για διάστημα πέντε
ημερών μετά την εμφάνιση του εξανθήματος. 

– Επίνοσα άτομα δεν πρέπει να εισέρχονται στον
χώρο που παρευρέθηκε ύποπτο κρούσμα ιλαράς,
τουλάχιστον για 2 ώρες μετά την αποχώρηση του
κρούσματος.

– Αναζήτηση άλλων πιθανών κρουσμάτων στο ευ-
ρύτερο περιβάλλον του ασθενούς. 

– Αναζήτηση όλων των επίνοσων επαφών του
κρούσματος. 

– Έλεγχος της εμβολιαστικής κατάστασης των ανω-
τέρω επαφών. 

– Ενεργητική ανοσοπροφύλαξη των επίνοσων επα-
φών σε διάστημα μικρότερο των 72 ωρών, από
την επαφή με τον ασθενή. Ο εμβολιασμός των
επίνοσων ατόμων εντός του ανωτέρω χρονικού
διαστήματος δυνατόν να προλάβει την λοίμωξη
ή να μειώσει την βαρύτητα της ασθενείας.

Η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, η εγρή-
γορση των επαγγελματιών υγείας, η εντατικοποίηση
των εμβολιασμών και η συνεχιζόμενη εγρήγορση των
τοπικών και των εθνικών αρχών αποτελούν απαραί-
τητα μέτρα για τον έλεγχο της νόσου, σύμφωνα με το
ΚΕΕΛΠΝΟ. Η συνεχής επαγρύπνηση είναι απαραίτητη
καθώς, σύμφωνα με το ECDC, κρούσματα ιλαράς συ-
νεχίζουν να παρατηρούνται σε διάφορες Ευρωπαϊκές
χώρες.31

Αξίζει να τονισθεί, ότι τα εμβόλια αποτελούν την
αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη παρέμβαση
Δημόσιας Υγείας.

Στο «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων Πα-
τρών, η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων κάλεσε,
με έγγραφο της Προέδρου της Ε.Ν.Λ., τους εργαζόμε-
νους του Νοσοκομείου, επαγγελματίες υγείας και μη,
να καταγραφούν ανάλογα με το έτος γέννησής τους,
να ελεγχθεί άμεσα στους γεννηθέντες μετά το 1970 η
ανοσιακή τους κατάσταση έναντι της ιλαράς και να εμ-
βολιαστούν χωρίς καθυστέρηση όσοι εργαζόμενοι
δεν είχαν ιστορικό νόσου ή ανοσία.32 Εκ παραλλήλου
και ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών επεσήμανε σε δελτίο
τύπου τον κίνδυνο επέκτασης της νόσου και την ση-
μασία του εμβολιασμού.33

Όσον αφορά στο προσωπικό του «Καραμανδα-
νείου» Νοσοκομείου, σύμφωνα με την παρούσα εργα-
σία, μετά τους ειδικούς ορολογικούς ελέγχους και την
αξιολόγηση των αντίστοιχων εργαστηριακών αποτε-
λεσμάτων, σημαντικό ποσοστό (19,18%) εργαζομέ-
νων του «Καραμανδανείου», ηλικίας 22-40 ετών,
ευρέθηκε επίνοσο στον ιό της ιλαράς. Στους εργαζό-
μενους αυτούς, 14 στον αριθμό, συνεστήθη από την
Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.) του Νο-
σοκομείου μας άμεσος και πλήρης εμβολιασμός με το
εμβόλιο MMR, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδη-
γίες του ΚΕΕΛΠΝΟ και της Εθνικής Επιτροπής Εμβο-
λιασμών. 

Στην παρούσα μελέτη αναδείχτηκε, ότι κινήσεις συ-
νεργασίας των επιμέρους ενδονοσοκομειακών τμη-
μάτων και φορέων, για την αναχαίτιση της ιλαράς,
όπως:

– η σωστή αξιολόγηση των εργαστηριακών αποτε-
λεσμάτων από το ανοσολογικό-ιολογικό εργαστήριο
του Βιοπαθολογικού-Βιοχημικού Τμήματος σχετικά με
την ανοσιακή κατάσταση των ελεγχθέντων, 

– ο συνεχής συντονισμός του εργαστηρίου και της
Ε.Ν.Λ. για την άμεση ενημέρωση των επίνοσων εργα-
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ζομένων ως προς την αναγκαιότητα των εμβολιασμών
τους σύμφωνα με τις οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ, 

– και η διαρκής ευαισθητοποίηση και πληροφό-
ρηση από την Ε.Ν.Λ. όλων των Κλινικών και των Τμη-
μάτων του Νοσοκομείου μας για τους τρόπους μετά-
δοσης, τους κινδύνους και τις επιπλοκές της ιλαράς,
και για τα μέτρα ασφαλείας επί προσέλευσης και νο-
σηλείας κρούσματος ιλαράς, καθώς και για την αναν-
τικατάστατη σπουδαιότητα του πλήρους εμβολιασμού
έναντι του ιού της ιλαράς, απεδείχθησαν προς συμ-
φέρον όλων μας και συνετέλεσαν ώστε να μην νοσήσει
από ιλαρά μέχρι σήμερα κανένας εργαζόμενος του
«Καραμανδανείου» Νοσοκομείου, ούτε από τους επαγ-
γελματίες υγείας, ιατρούς, νοσηλευτές και άμεσα ερ-
χόμενους σε στενή επαφή με τα νοσούντα από ιλαρά
παιδιά, παρά τις καθημερινές προσελεύσεις τους στα
Εξωτερικά Ιατρεία και παρά τις συνεχείς εισαγωγές
παιδιών με ιλαρά στην Παιδιατρική Κλινική στο «Κα-
ραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, το μονα-
δικό –εκτός Αττικής– αμιγώς Παιδιατρικό Νοσοκομείο
στη χώρα μας.

Συμπερασματικά, επειδή η νόσος της ιλαράς εξα-
κολουθεί να αποτελεί απειλή για την Δημόσια Υγεία,
ειδικά το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και όλοι οι ερ-
γαζόμενοι στους χώρους παροχής Υπηρεσιών Υγείας,
θα πρέπει να έχουν ανοσία έναντι της ιλαράς.

Επιβεβαιώνεται και μέσω της παρούσας μελέτης,
ότι ο άμεσος και πλήρης, με δύο δόσεις, εμβολιασμός
έναντι του ιού της ιλαράς των επίνοσων εργαζομένων
στα Νοσοκομεία και στους χώρους παροχής Υπηρε-
σιών Υγείας, είναι η μόνη στρατηγική τόσο για την
προστασία των ίδιων των εργαζομένων, επαγγελμα-
τιών υγείας και μη, όσο και για τη δημιουργία, μέσω
επίτευξης ανοσίας «αγέλης», γενικότερης «φραγής»
στην μετάδοση της ιλαράς και στον χώρο εργασίας
και στην κοινότητα, με απώτερο στόχο την οριστική
εξάλειψη μίας αφυπνεισθήσας νόσου.

Δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων
Οι συγγραφείς δηλώνουν ότι δεν υπάρχει ουδεμία

σύγκρουση συμφερόντων.
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Summary

Testing level of immunity against measles in personnel of pediatric
hospital and complementary vaccination

Nikolaos Giormezis,1 Vasiliki Diamanti,2 Anastasia Aggelatou,1 Aikaterini Gatopoulou1,3

1Department of Microbiology, 3President of Hospital Infections Committee, “Karamandaneion” Children’s
Hospital, Patras.
2Biopathologist, Patras.

Measles is a viral, highly contagious disease, accompanied by fever and skin rash. Adults suffer
more rarely than children, but with more severe symptoms. Around 30% of patients will develop
one or more complications, some of which are very serious. Since 2017, measles outbreaks
have occurred in Europe and Greece due to incomplete or absent immunization. People who
work at healthcare services are often included among those who have not been vaccinated at
all or who are not fully vaccinated. According to KEELPNO, those who are born after 1970 and
did not undergo measles in the past or have not been vaccinated with two doses of MMR or
have not confirmed that they are immune should be vaccinated immediately. The main goal of
this study was the serological testing for measles of people who work at “Karamandaneio” Chil-
dren’s Hospital of Patras and have been born after 1970 and the complete vaccinationof the
subject to disease personnel, due to the measles outbreak, especially in Southern Greece and
the direct or indirect contact of the personnel with significant number of young patients who
come at the outpatients department or those who are hospitalized with measles, in the only
pediatric hospital outside of Attica in our country. 
73 people, who work at “Karamandaneio” Children’s Hospital, under 48 years old, were tested in
the Immunology Laboratory of the department of Microbiology for IgG antibodies against
measles virus with SERION ELISA classic Measles Virus IgG/IgM method. Title of IgG antibodies
>200 mIU/ml was considered positive for immunity, 150-200 mIU/ml as grey zone and <150
mIU/ml as negative. 
From the 73 people of the hospital personnel tested, 59 (80.82%) were found immune (IgG+)
against measles, one (1.37%) had antibody title in the grey zone and 13 (17.81%) were not im-
mune (IgG-) and were fully vaccinated with MMR.
Despite the measles outbreak in our area and the continuous admission of children with measles
in “Karamandaneio” Children’s Hospital of Patras, the only pediatric hospital outside of Attica in
our country, and in spite of the high percentage (19.18%) of the subject to disease personnel in
our pediatric hospital, no one from the hospital stuff suffered from measles, thanks to the sero-
logical testing and the immediate complete vaccinations (MMR), which is the only protection
strategy for the creation of herd immunity and the elimination of a reemerging disease.

Key words
Measles, serological testing, immunity,
subject to disease personnel, Pediatric Hospital, vaccination
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O r i g i n a l  a r t i c l e

Summary

The aim of the current study was to present the increased resistance in carbapenem-resistant
Enterobacteriaceae strains towards colistin. An observational, descriptive study, based on the
analysis of microbiological reports of carbapenemase-producing strains from 2015 to June
2018 in the Microbiology Department of the Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas
N°1 in Quito, Ecuador, was carried out.
Between 2015 and June 2018, carbapenemase-producing strains infected 67 patients, in total.
Among them, males (57.89% to 81.82%), and people older than 60 years (57.33% to 90.91%),
were mostly affected by the infection. Further, the most frequent pathogen isolated was Kleb-
siella pneumoniae (57.69% to 93.33%), followed by K. oxytoca, Enterobacter cloacae,
Escherichia coli, Citrobacter freundii, and Serratia marcescens. However, a reduction in the num-
ber of patients affected through the years, 24 in 2015, 19 in 2016, 13 in 2017, and 11 in 2018,
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Introduction

Carbapenems are antimicrobial agents that possess
the broadest spectrum of activity and greatest po-
tency against Gram-positive and Gram-negative bac-
teria. However, the increasing resistance to carbape-
nems has concerned all the medical community.1

Among these strains, Klebsiella pneumoniae carbape-
nemase (KPC)-producing bacteria are one of the most
frequent microbiological agents that affect people
worldwide.2 In this context, a metanalysis carried out
in seven studies, demonstrated that the rate of deaths
attributable to Carbapenem-Resistant Enterobacteria-
ceae (CRE) varies from 26 % to 44 %. Moreover, an
unadjusted number of fatalities in patients affected
by CRE was found to be 2-fold higher than for the pa-
tients infected by Carbapenem-Sensible Enterobacte-
riaceae.3

Colistin, which is a cyclic lipopeptide and belongs
to the group of polymyxins, is an option to treat infec-
tion caused by CRE.4 There are five types of polymy-
xins out of which only two, namely (i) polymyxin B,
and (ii) polymyxin E (colistin), are used in the clinical
practice. However, there is evidence of increased resi-

stance to colistin by alteration of the lipopolysaccha-
ride (LPS) moiety through the attachment of positi-
vely charged L-Ara4-N and PEtN molecules. Further,
the most frequent mutations associated with the
emerging resistance, are located in mgrB, phoP/phoQ,
pmrA, pmrB, pmrC, and crrABC.5,6,7 These reports are
particularly concerning because inappropriate use of
colistin has been reported, leaving behind with fewer
antibiotics as a last resort to treat patients infected by
CRE. Therefore, this study aims to explain the core
cause of the increase in resistance towards colistin in
carbapenemase-producing strains isolated in the Mi-
crobiology Department (MD) of the Hospital de Espe-
cialidades de las Fuerzas Armadas N°1 (HE1) in Quito,
Ecuador.

Materials and Methods

The current observational and descriptive study was
carried out in July 2018, in Quito, Ecuador, based on
the analysis of the microbiological reports, which
mentions isolation of CRE strains from 2015 to June
2018, in the MD of HE1.
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was witnessed. In all the isolates, carbapenemase blaKPC- type producing strains with 100 % re-
sistance towards aminopenicillins alone or combined with beta-lactamase inhibitors, urei-
dopenicillin, cephalosporins, ciprofloxacin, and carbapenems, were discovered. On the contrary,
aminoglycosides and colistin exhibited variable resistance patterns. 
In the current investigation, emerging resistance to colistin in K. pneumoniae in 2017 and 2018
was observed, upon being compared with the year 2015 and 2016. The observations, in the
current study, are similar to other reports that show the emerging resistance to colistin. How-
ever, more studies are required to determine the impact of this problem in public health.



Detection of Carbapenem-Resistant Enterobacteri-
aceae (CRE)
Initially, the identification of CRE was carried out by
using both (i) the Modified Hodge Test (MHT), and (ii)
carbapenem inactivation method. The Modified
Hodge Test (MHT) is based on the inactivation of a car-
bapenem by CRE, allows it to grow a sensible strain (E.
coli ATCC® 25922). Alternatively, the carbapenem inac-
tivation method, based on the use of a disc of Mero-
penem uses a Muller-Hinton agar (MHA) with the CRE
in 400 μl of water. The disc was initially placed in this
agar, followed by incubation for 24 hours at 35ºC. Sub-
sequently, the disc was transferred on a Mueller-Hin-
ton agar plate inoculated with a susceptible E. coli
indicator strain (E. coli ATCC® 25922). Additionally, a
double-disk diffusion test was also employed for esta-
blishing the resistance against meropenem, imipe-
nem, and ertapenem, as well as, RAPIDEC® CARBA NP.

Detection of acquired resistance to colistin in Entero-
bacteriaceae
Firstly, an automated VITEK 2 system for bacterial iden-
tification was employed, which uses a card with colo-
rimetric reagents where pure microorganisms un-
dergo inoculation with the susceptibility profile being
interpreted automatically. Further, the analysis of ob-
tained Colistin-resistant Enterobacteriaceae using the
above method leads to the lack of sensitivity. However,
high specificity was found, for the detection of colistin
resistance. Therefore, for categorizing the isolation as
sensitive, a subsequent confirmation was carried out
using Rapid Polymyxin™ NP, and dilution methods.

The Rapid Polymyxin™ NP test, based on the detec-
tion of the glucose metabolization related to bacterial
growth in the presence of a defined concentration of
colistin, indicated a color change (orange to yellow)
on a pH indicator.

The technique of dilution in agar or broth is used
to measure the antimicrobial capacity “in vitro” of an
antibiotic against a bacterium. This technique is based
on the use of several tubes or plates with broth or agar
to which the antibiotic was added in different concen-
trations, followed by the addition of equal known le-
vels of microorganisms and overnight incubation at
37ºC, after which the Minimum Inhibitory Concentra-
tion (MIC) of the antibiotic against the microorganism,
was determined.

The stock solution, of the microorganism under
examination, was prepared with ten times higher con-
centration than the last (highest) concentration to be
tested. For example, if 125 ug/ml is the highest level
of the colistin to be tested, then one requires prepa-
ring the stock solution with 1250 ug/ml concentra-
tion. Further, the inoculation of the antibiotic in each

solution was carried out in a liquid culture medium,
where the most recommended is the Muller-Hinton
broth, followed by the inoculation of the known con-
centration of bacteria in each of the tubes which were
subsequently read. 

Confirmation of our results by the National Institute
of Public Health Research (Instituto Nacional de Inve-
stigación en Salud Pública, INSPI)
The detection of CRE was reported, compulsory, to
INSPI, where all our findings were confirmed. They use
the diffusion disc method to test the susceptibility, th-
ereby interpreting the results according to the stan-
dards established by CLSI. Additionally, molecular
biology was used, for the detection of carbapenemase
blaKPC type producing strains through PCR. 

Statistical analysis
SPSS software and Excel, both in their latest versions
for Windows 10, were employed for tabulation and
analysis of the data. 

Results

Between 2015 and June 2018, 88 CRE were identified
isolates from 67 patients ; In 2015 a total of 598 E. coli
and 226 K. pneumoniae were isolated, from them, 2 E.
coli and 28 K. pneumoniae were CRE, During 2016 there
were 572 isolates of E. coli, 175 K. pneumoniae, 21 K.
oxytoca, 22 S. marcenscens, and 60 E. cloacae, with a
total de CRE in each group of 2, 15, 1, 7, 1, respectively,
In 2017 a total of 540 E. coli, 129 K. pneumoniae, and
13 C. freundii were isolated, from them, 1 E. coli, 16 K.
pneumoniae, and 1 C. freundii were CRE, finally from
the period included of 2018 there were 105 isolates
of K. pneumoniae and 6 of C. freundii with 12 K. pneu-
moniae and 2 C. freundii being CRE. Among the 67 pa-
tients, we found malesmore affected by CRE (57.89%
to 81.82%), also, people older than 60 years (57.33%
to 90.91%) were mostly affected. Further, the patho-
gen, K. pneumoniae (57.69% to 93.33%), was isolated
most frequently.The general findings obtained in the
present study are tabulated (see Table 1). In all the
isolates, blaKPC- type producing strains with 100 % re-
sistance to aminopenicillins alone or combined with
beta-lactamase inhibitors, ureidopenicillin, cephalo-
sporins, ciprofloxacin, and carbapenems, was identi-
fied. In contrast, different resistance levels to amino-
glycosides and colistin, through the years, was found.
Additionally, among all the isolates obtained by us, a
strain resistant to colistin was obtained, while upon
testing with tigecycline, all of them were found to be
sensible (see Table 2). 
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Discussion 

The infection caused by Gram-negative bacteria leads
to frequent hospitalization. Therefore, antibiotics are
employed broadly but are sometimes used irrationally
thus leading to growth in the antimicrobial resistance.8
Additionally, during the last decade, an increasing
pattern of resistance to carbapenems among Entero-
bacteriaceae9 was determined. Thus, only a few options
remain for the treatment of the infections such as co-
listin and tigecycline. However, nowadays growing
resistances to these “last-line” antibiotics are being

noticed. A recent systematic review, which included
13 studies about hospital outbreaks of colistin resistance
in Europe, showed that the most affected countries
were Italy and Greece. Additionally, the most frequent
colistin-resistant pathogen identified was K. pneumo-
niae, found in 61.54% (n=8) of all the publications
analyzed, followed by Pseudomonas aeruginosa in
30.77% (n=4) and Acinetobacter baumannii 7.69%
(n=1). Also, the more frequent carbapenemase coding
genes, were blaKPC2 and blaKPC3.10 In Latin America
outbreaks of K. pneumoniae resistant to colistin were
published in Colombia and Argentina.11 These findings
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General findingsTable 1



are concordant with our results, as in the current in-
vestigation the only pathogen resistant to colistin in
2017 and 2018, was K. pneumoniae, whereas Serratia
marcescens was found to be in 2016. On the contrary,
the identification of carbapenem-resistant Pseudomonas
strains has not come across. Therefore, it is essential
to highlight the fact that S. marcescens have intrinsic
resistance to colistin, but K. pneumoniae generate re-
sistance to polymyxins in a phenomenon dominated
acquired resistance.12

Interestingly, a reduction in the patients affected
by CRE, in our institution, was observed apparently
due to the active work made by the microbiology and
infectiology departments in the hospital. However,
generalizing about other health institutions in Ecua-
dor, was difficult. Additionally, a variety of isolated
bacteria of CRE, which include K. oxytoca, E. cloacae,
E. coli, C. freundii, and S. marcescens, were present (also
mentioned in other reports). Also, in 2018 data from
the period between January and June was only inclu-
ded. However, the most relevant limitation of the pre-
sent study was the lack of more detailed analysis about
the molecular biology in all the isolates. Nevertheless,

this study could serve as a base for new studies about
the colistin resistance among Enterobacteriaceae.

In conclusion, in spite of the reduction in the isola-
tes of CRE, there was increased resistance to colistin
in K. pneumoniae in 2017 and 2018 compared with
2015 and 2016, which was in conformity with other
reports that describe this emerging problem. Howe-
ver, it is important to contrast these findings with
other hospitals and with other countries, for establi-
shing the severity of the resistance to colistin in CPE
concerning public health.
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Περίληψη

Αυξημένη αντοχή στην κολιστίνη καρβαπενέμη-ανθεκτικών εντεροβα-
κτηριακών σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο στο Quito του Εκουαδόρ

Santiago Moisés Garrido, David Israel Garrido, Leonel Rene Calvopiña, Betty Elizabeth Marcillo,
Patricia del Carmen Ramírez, Gina Vivas
Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N1, Microbiology Department Quito-Ecuado

Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση αντοχής στην κολιστίνη καρβαπενέμη-ανθεκτικών εντε-
ροβακτηριακών (Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae, CRE). Υλικό αποτέλεσαν στελέχη
CRE τα οποία συλέγχθησαν το διάστημα 2015 έως Ιούνιο 2018 στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο
του Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N°1 στο Quito του Εκουαδόρ. Ακολούθησε
ανάλυση τόσο των επιδημιολογικών δεδομένων των ασθενών από τους οποίους προέρχονταν
τα συγκεκριμένα στελέχη, όσο και των μικροβιολογικών δεδομένων τους. Σύμφωνα με τα απο-
τελέσματα της μελέτης, απομονώθηκαν 88 CRE στελέχη από 67 συνολικά ασθενείς. Από αυτούς
οι πλειονότητα ήταν άνδρες (από 57.89% έως 81.82%, τα διάφορα έτη) και με ηλικία άνω των 60
ετών (από 57.33% έως 90.91%, τα διάφορα έτη). Τα πιο συχνά είδη ήταν Klebsiella pneumoniae
(από 57.69% έως 93.33%, τα διάφορα έτη), και στη συνέχεια K. oxytoca, Enterobacter cloacae, Es-
cherichia coli, Citrobacter freundii και Serratia marcescens. Παρατηρήθηκε μείωση του αριθμού
των ασθενών με CRE λοίμωξη κατά τη διάρκεια των ετών της μελέτης: 24 ασθενείς το 2015, 19
το 2016, 13 το 2017 και 11 το 2018. Όλα τα στελέχη έφεραν το γονίδιο blaKPC και είχαν 100 % αν-
τοχή σε αμινοπενικιλλίνες, μόνες και σε συνδυασμό με αναστολείς β-λακταμασών, ουρεϊδοπενι-
κιλλίνες, κεφαλοσπορίνες, σιπροφλοξασίνη και καρβαπενέμες. Αντίθετα σε αμινογλυκοσίδες και
κολιστίνη παρουσίαζαν ποικίλα αποτελέσματα αντοχής. Έτσι αντοχή στην κολιστίνη καταγρά-
φηκε σε στελέχη K. pneumoniae των ετών 2017 και 2018, και όχι σε αυτά των ετών 2015 και 2016.
Τα ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης ήταν παρόμοια με αυτά άλλων μελετών, οι οποίες επί-
σης παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια αύξηση αντοχής στην κολιστίνη. Εντούτοις, χρειάζονται
περισσότερες μελέτες για να δείξουν την έκταση του συγκεκριμένου προβλήματος σε σχέση και
με τη δημόσια υγεία. 

Λέξεις κλειδιά
Καρβαπενέμη-ανθεκτικά Enterobacteriaceae;
CRE; κολιστίνη; αντοχή
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Summary

In recent years, due to a sharp increase of antibiotic resistance, synthesized derivative com-
pounds have been considered as a superseded source for new drugs. With regard to the high
therapeutic behavior of isatin derivatives from many aspects of drug discovery, in this study,
the antibacterial effects of newly synthesized derivatives of pyranopyrazole, pyrazolo[1,2-b]ph-
talazine and bis-pyrazole against Bacillus cereus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus and Enterococcus faecalis were examined.
Twelve individual compounds were weighted and prepared at a final concentration of 1 mg/mL
in dimethyl sulfoxide (DMSO). Bacterial test organisms were maintained in nutrient agar slants
at 4ºC and subcultured in Petri plates prior to use. The tested compounds are randomly added
into the wells with a 100 μl volume on the plate under sterile condition and then were incu-
bated at 37ºC for 24 hours. All experiments were repeated three times and the mean values
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Introduction

Each year many people die because of Gram-positive
and Gram-negative bacterial infections. These bacte-
ria mostly result in rheumatic diseases, salmonellosis,
food poisoning, and diarrhea.1 Regardless of the kind
of microbial infections, antibiotics are considered as
the main basis for treatment, although overuse of an-
tibiotics induced a problematic antibiotic resistance
situation in recent years.2,3 This problem will become
more pronounced if the alarming number of life-th-
reatening infectious disease caused by multiple drug
resistant pathogen bacteria in recent years are taken
into account.4

Lipopeptides, oxazolidinones, and streptogramins
are the only three classes of antibiotics which have
been discovered in the past four decades.5 Because
older antibiotics are losing their effectivenes, second
or third line drugs are being used even in spite of pos-
sible side effects.2 Hence, considering the mentioned
facts about the resistant clinical isolates, it can be seen
that the discovery of new antimicrobial agents will
pave a bright future for treating infectious diseases
caused by drug resistant pathogen bacteria.

The metabolically versatile bacterium, Pseudomo-
nas aeruginosa, normally inhabits the soil and surfaces

in aqueous environments,6 infections caused are
often nosocomial and frequently are associated with
compromised host defenses.7 It is among the most
common hospital pathogens and is the second most
common pathogen isolated from patients with venti-
lator-associated pneumonia.8 Staphylococcus aureus
which can be transmitted among hospital personnel
and hospitalized patients, is one of the most common
nosocomial bacteria of infectious diseases9 posses-
sing many mechanisms of pathogenicity.10 Bacillus ce-
reus is a Gram-positive bacterium which can cause
diarrhea, emesis, fatal meningitis, and spoilage of dif-
ferent food products.11 This bacterium can transmit
through processed, pasteurized, sterilized, and heat-
treated food products.12 Escherichia coli is commonly
found in the digestive system, particularly intestine of
humans and animals. Drug resistant E. coli can be tran-
sferred from animals to people.13 As normal human
commensals which are adapted to the nutrient-enri-
ched, oxygen-depleted and ecologically complex en-
vironments, Enterococci can cause a wide variety of
diseases in humans, infecting the urinary tract, blood-
stream, endocardium and indwelling foreign devi-
ces.14 Enterococcus faecalis causes 80 to 90% of human
enterococcal infections.15

Isatin (2,3-dioxindole) is an important class of he-
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are reported as the results. The antibacterial effects of the compounds that produced ≥ 8mm
zone of inhibition were tested quantitatively by Micro broth dilution method for determination
of minimal inhibitory concentration (MIC) value. After incubation overnight, the first tube with
clean appearance determined the MIC.
According to the results, the MIC of the compounds defined as c and d against S. aureus is 64
(μg/ml). It is found that the synthesized compounds are only effective against S. aureus.
The comparison of the maximum zone of inhibition (22±0.4) and MICs between the present
study and those in literature, shows the privilege of using compound c and d against S. aureus.



terocyclic compounds16 and a core component of nu-
merous natural products and drugs. In recent years,
isatin derivatives have attracted interest in organic
and medicinal chemistry because of their potent bio-
logical and pharmacological activities, like antitumor,
anti-inflammatory and analgesic, antimicrobial, anti-
mycobacterial, anticonvulsant, antiviral, anthelmintic,
anti-HIV, antioxidant, CNS depressant ones.16 There-
fore, many research teams focused on the synthesis
and study of isatin compounds, like pyranopyrazole,
pyrazolo[1,2-b]phtalazine and bis-pyrazole. 

In that respect, we have attempted to evaluate the
antibacterial activity of some newly synthesized deri-
vatives of pyranopyrazole, pyrazolo[1,2-b]phtalazine17

and bis-pyrazole18 against five bacteria, Pseudomonas
aeruginosa, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus,
Escherichia coli and Enterococcus faecalis is investiga-
ted by disk diffusion and minimum inhibitory concen-
tration (MIC) methods.

Materials and Methods

Synthesis and characterization of the compounds
Synthesis and characterization of the compounds
used in this study has been reported in previous
works.17,18 Twelve individual compounds were weigh-
ted and prepared at a final concentration of 1 mg/mL
in Dimethyl sulfoxide (DMSO).

Bacterial culture
Bacterial strains used in the present study were taken
from Bahar Afshan Company, Tehran, Iran, and inclu-
ded B. cereus ATCC11778, S. aureus ATCC25923, E. fae-
calis ATCC29212, E. coli ATCC25922 and P. aeruginosa
ATCC27853. Bacterial test organisms were maintained
in nutrient agar (Merck, Germany) slants at 4°C and
subcultured in Petri plates prior to use. From the petri
plates, bacterial suspension was prepared at a final
concentration of 0.5 McFarland standards (1.5 x 108

cfu/mL).

Diffusion disc agar and minimal inhibitory concentra-
tion (MIC) methods
Antimicrobial sensitivity was tested by disk diffusion
method and minimum inhibitory concentration (MIC)
according to Clinical and Laboratory Standards Insti-
tute (CLSI) guideline.19

Briefly, the 0.5 McF suspension of bacteria was
spread over Muller-Hinton Agar plates, and a 100 μl
volume of the tested compounds were randomly
added into 9.6 mm paper disks on the plate under ste-
rile condition and then were incubated at 37°C for 24
hours. DMSO was used as a negative control, which

has no antimicrobial activity. All experiments were re-
peated in triplicate and the mean values are reported
at the results. 

The antibacterial effects of the compounds that
produced a zone of inhibition larger than 8mm were
further tested quantitatively by broth microdilution
method for determination of MIC value (that was de-
fined as the lowest concentration of the compound
inhibiting the growth of tested bacteria). Overall com-
pounds concentration of 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8
μg/mL were prepared and tested under the same in-
cubation conditions. One tube without inoculation
was used as a negative control, while one that contai-
ned gentamicin antibiotic was used as a positive con-
trol. After incubation overnight, the first tube without
any growth determined the MIC.

Results and discussion 

In total four compounds (designated a, b, c and d)
were tested in the present work. Their chemical cha-
racteristics and the disk diffusion results are presented
in Table 1. It can be observed that activity was detec-
ted only against S. aureus. More specifically, compo-
unds a and b demonstrated low activity (zones of 11
and 16 mm) whereas compounds c and d demonstra-
ted higher activity against S. aureus. In that respect,
only S. aureus was tested using the broth microdilu-
tion method. The MIC of the four compounds against
S. aureus is presented in Table 2, where it is shown that
compounds a and b exhibited high MIC values (512
and 128 μg/ml, respectively), whereas compounds c
and d demonstrate lower MIC values (64 μg/ml), thus
indicating a possible antibacterial activity against S.
aureus. 

Pyrazole derivatives which are extensively studied
and used as antimicrobial agents,20,21 possess wide
spectrum of biological activities, such as antifungal,22

herbicidal,23 anti-inflammatory,24 cytotoxic25 and A3
adenosine receptor antagonists.26 In some pharmace-
utical drugs such as celecoxib27 and rimonabant28 py-
razole is the core molecular entity.28,29 In addition,
5-chloropyrazole derivatives show antimicrobial30 and
anti-inflammatory activities.31

In the present study we showed that new synthe-
sized pyrazole derivatives exhibited activity against S.
aureus, but not against B. cereus, E. coli, P. aeruginosa,
or E. faecalis. This has been shown in other studies of
similar comounds with comparable chemistry as well,
as indicated in Table 3. Nevertheless, inhibition zones
against S. aureus in the present study (compounds c
and d) are higher than those reported in the compa-
rable studies,32-34 although the actual difference is mi-
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               Compound                                                                                                            D i s k  d i a m e t e r s  ( m m )

                                                                          Name                              B. cereus        E. coli     P. aeroginosa    S. aureus   E. faecalis

                                                     3,3-bis(5-hydroxy-3-methyl-1-               No                No                 No                                     No
                                                            phenyl-1H-pyrazol-4-                  activity         activity         activity           11±0.6        activity
                                                               yl)indolin-2-oney

                                                     1-benzyl-3,3-bis(5-hydroxy-3-               No                No                 No                                     No
                                                      methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-            activity         activity         activity           16±0.4        activity
                                                               4-yl)indolin-2-one

                                                          6'-amino-3'-methyl-1-(3-
                                                    (naphthalen-2-yloxy)propyl)-2-              No                No                 No                                     No
                                                              oxo-1'-phenyl-1'H-                     activity         activity         activity           22±0.1        activity
                                                     spiro[indoline-3,4'-pyrano[2,3-
                                                         c]pyrazole]-5'-carbonitrile

                                                      3'-amino-1-(3-(naphthalen-2-
                                                      yloxy)propyl)-2,5',10'-trioxo-                No                No                 No                                     No
                                                       5',10'-dihydrospiro[indoline-             activity         activity         activity           22±0.4        activity
                                                               3,1'-pyrazolo[1,2-
                                                      b]phthalazine]-2'-carbonitrile                  

Gentamicin (Positive Control)                                                                 18±0.6         16±0.5          18±0.6           18±0.4        17±0.7

                                                                                                                     No                No                 No                                        
                  DMSO                                                                                   activity         activity         activity                –                  –

Antibacterial activity of chemical compounds; zone of inhibition in mmTable 1

DMSO: Dimethyl sulfoxide (negative control)

   Compound               S. aureus MIC (mg/L)
           a                                       512
           b                                       128
           c                                        64
           d                                        64
      DMSO                            No activity

Minimum inhibitory concen-
tration of the chosen chemical
compounds against S. aureus
ATCC25923 (μg/ml)

Table 2

DMSO: Dimethyl sulfoxide (negative control)



nimal34 and MIC values are either lower or within one
dilution difference. Finally based on comparison bet-
ween our results and other similar studies working on
synthesis of newly derivatives of pyranopyrazole, py-
razolo [1,2-b]phtalazine and bis-pyrazole, isatin pre-
sence in our compounds can increase antibacterial
activity. A possible explanation for this might be that
isatin and its derivatives have a good antimicrobial
and antibacterial activity.16,35

Conclusions

In conclusion, the comparison of the maximum zone
of inhibition and MICs between the present study and

those in literature, shows the privilege of using two
compound against S. aureus. Further studies for the
application of these compounds in vivo should be per-
formed.
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 Max. zone of inhibition (mm)        MIC (μg/ml)            Reference
                   22±0.4a                                   64                   Present study
                        –                                        200                         (32)
                   21±0.17                                    –                           (33)
                      21.3                                      32                          (34)

A quantitative comparison of
antibacterial activity against
S. aureus; maximum zone of
inhibition and minimum inhi-
bition concentration (MIC).

Table 3

a Values are means of three replicates
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Περίληψη

Μελέτη της αντιβακτηριακής δράσης νέων παραγώγων πυρανοπυραζό-
λης: pyrazolo[1,2-b]phtalazine και bis-pyrazole

Masoud Hamidi1,2, Nahid Ramezanpour2, Fatemeh Karimitabar1,2,*, Ardeshir Khazaei3,
Mohammad Ali Zolfigol3, Iraj Nikokar2, Rasool Mirzaei2, Afshin Vanak Araghian2

1Food and Drug Research Center, Vice-Chancellery of Food and Drug, Guilan University of Medical Sciences,
Rasht, Iran; 2Medical Biotechnology Research Center, Faculty of Paramedicine, Guilan University of Medical
Sciences, Rasht, Iran; 3Faculty of Chemistry, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

Τα τελευταία χρόνια, λόγω των αυξανόμενων αντοχών στα αντιβιοτικά, συνθετικά παραγόμενες
νέες ουσίες μελετώνται ως υποψήφια νέα αντιμικροβιακά φάρμακα. Στην παρούσα μελέτη εξε-
τάζεται η δράση νέων παραγώγων πυρανοπυραζόλης, συγκεκριμένα pyra-zolo[1,2-b]phtalazine
και bis-pyrazole, έναντι στελεχών Bacillus cereus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphy-
lococcus aureus και Enterococcus faecalis. Συνολικά μελετήθηκαν 12 ουσίες. Τέσσερεις από αυτές,
a, b, c και d* σε τελική συγκέντρωση 1 mg/mL σε dimethyl sulfoxide (DMSO) με τη μέθοδο διά-
χυσης δίσκων και μέθοδο αραιώσεων σε ζωμό (σύμφωνα με το CLSI), βρέθηκαν δραστικές. Συγ-
κεκριμένα, εναιώρημα 0,5 McF εκάστου μικροβιακού στελέχους επιστρώθηκε σε Muller Hinton
άγαρ και προστέθηκε δισκίο χαρτιού 9.6 mm εμποτισμένο με 100μl της υπό εξέταση ουσίας.
Μετά από επώαση 24 ωρών σε 37ºC έγινε μέτρηση των διαμέτρων αναστολής ανάπτυξης των
υπό μελέτη μικροβιακών στελεχών. Ως αρνητικός μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε δισκίο εμποτι-
σμένο με DMSO και ως θετικός δισκίο γενταμικίνης. Όλα τα πειράματα έγιναν τρεις φορές και
αξιολογήθηκαν οι μέσες τιμές. Αποτελέσματα με διάμετρο αναστολής ανάπτυξης μικροβίου ≥
8mm μελετήθηκαν περαιτέρω ποσοτικά με μακρομέθοδο αραιώσεων σε ζωμό για καθορισμό
της Ελάχιστης Ανασταλτικής Συγκέντρωσης (MIC). Ως τιμή MIC καθορίστηκε η ποσότητα ουσίας
στο σωληνάριο χωρίς ορατή μικροβιακή ανάπτυξη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η MIC για τις
ουσίες c και d έναντι S. aureus ήταν 64 μg/ml. Οι μελετούμενες ουσίες ήταν δραστικές μόνο έναντι
του S. aureus. Σύγκριση των τιμών ζωνών αναστολής (22±0.4) και MIC μεταξύ της παρούσας με-
λέτης και αυτών από τη βιβλιογραφία έδειξε την αξία των ουσιών c και d έναντι στελεχών S. au-
reus, αλλά όχι έναντι των λοιπών υπό μελέτη στελεχών B. cereus, E. coli, P. aeruginosa, και E. faecalis.

*a: 3,3-bis(5-hydroxy-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)indolin-2-oney
b: 1-benzyl-3,3-bis(5-hydroxy-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)indolin-2-one
c: 6'-amino-3'-methyl-1-(3-(naphthalen-2-yloxy)propyl)-2-oxo-1'-phenyl-1'H-spiro[indoline-3,4'-pyrano[2,3-c]pyra-
zole]-5'-carbonitrile
d: 3'-amino-1-(3-(naphthalen-2-yloxy)propyl)-2,5',10'-trioxo-5',10'-dihydrospiro[indoline-3,1'-pyrazolo[1,2-b]phtha-
lazine]-2'-carbonitrile

Λέξεις κλειδιά
Αντιβακτηριακή δράση, αντιβιοτική αντοχή, μέγιστη ζώνη αναστολής,
ελάχιστη ανασταλτική συγκέντρωση, ισατίνη
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Summary

Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic human pathogen which causes serious nosoco-
mial infections with a high level of resistance. Fluoroquinolone resistance is mostly due to efflux
pumps and target mutations. Multidrug-efflux transporter MexB in MexAB-OprM pump is a
mechanism for this resistance. The present study aimed to investigate the prevalence of resist-
ance against fluoroquinolones among clinical isolates of P. aeruginosa in Mashhad, Iran.

Characterization of efflux pump-mediated resistance against fluoro-
quinolones among clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa in the
northeast of Iran and its association with mortality of infected patients

Maedeh Amiri Rudy1, Samaneh Dolatabadi1, Hosna Zare2,3,4, Kiarash Ghazvini2,3*
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Introduction

Infectious diseases affect many people worldwide,
and antibiotics are used for their treatment, but the
emergence of antibiotic‐resistant bacterial pathogens
cause high rates of mortality.1-3 Healthcare-associated
infections are an emerging medical problem in deve-
loping countries which cause morbidities, mortalities
and health care costs.4-6 Pseudomonas aeruginosa is
an opportunistic human pathogen and a common
cause of hospital-acquired infections in patients with
immunosuppression. It is considered a serious threat
for patients hospitalized with cystic fibrosis and
burns.4,5 Numerous studies have reported the occur-
rence of multidrug-resistant P. aeruginosa.7 Recently,
P. aeruginosa with increasing trends of drug-resistance
is a significant threat to the effective treatment of in-
fections.8,9 There are several mechanisms for drug re-

sistance in P. aeruginosa including: 1. reduced anti-
biotic permeability due to the reduced expression or
loss of OprD porin, 2. MexAB-OprM pump over-ex-
pression which increases antibiotic efflux, 3. Produc-
tion of antibiotic-inactivating enzymes.10,11

Efflux pumps can confer high resistance to previ-
ously effective antibiotics among P. aeruginosa.12 They
can export one or several antimicrobial compounds
such as ciprofloxacin, tetracycline, and gentamicin
from the cytoplasm or periplasmic space.13-16 Resi-
stance-nodulation-cell division (RND) family is a major
class of efflux pumps. At least five RND efflux systems
have been well characterized in P. aeruginosa: MexAB-
OprM, MexCD-OprJ, MexEF-OprN, MexXY-OprM and
MexJK-OprM (12, 13, 16-20). MexAB-OprM is the one
responsible for extrusion of quinolones and β-lactams
and has an important role in fluoroquinolone resi-
stance in P. aeruginosa and includes MexB, MexA, and
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This cross-sectional study was performed on 150 Pseudomonas aeruginosa isolates from hos-
pitalized patients in burn and intensive care units of the two main hospitals of Mashhad. The
bacteria were identified primarily based on biochemical tests. Then antibiotic susceptibility
was studied by disk diffusion method against 11 antibiotics, and minimum inhibitory concen-
tration (MIC) was measured for ciprofloxacin, levofloxacin, and ofloxacin. Finally, the presence
of mexB gene was evaluated using PCR method.
One hundred thirty-two isolates (88%) were multidrug resistant, 8 isolates (5.3%) were com-
pletely susceptible, and 10 isolates (6.6%) were totally drug resistant. We detected 76 (50.8)
ciprofloxacin-resistant isolates and all of them were resistant to one or more other tested an-
tibiotics. Based on the PCR results, 42% of clinical isolates had the mexB gene and mexAB-oprM
operon, and this pump was more prevalent (80%) among ciprofloxacin-resistant isolates. In
conclusion in this study, ciprofloxacin and multidrug resistance due to the efflux pumps were
frequent. Based on our results, there is a strong association between mexB gene and the mor-
tality of patients.



OprM.21,22 MexB is encoded by the mexB gene and is a
proton-driven antiporter in MexAB-OprM pump.23,24

Fluoroquinolones are a group of broad-spectrum
antibiotics which directly inhibit bacterial DNA synth-
esis.8,16,25 Since 1960, they have been used extensively
for multiple clinical infections throughout the world
due to their potency, oral bioavailability, the spectrum
of activity, and generally good safety profile. Although
they are still clinically valuable, their use has become
limited in some clinical settings because of an emer-
ged bacterial resistance over the time.26

Quinolone-resistance during the treatment was
first reported in Pseudomonas aeruginosa and Staph-
ylococcus aureus. This resistance spread to other gram-
positive and gram-negative bacteria in hospitals. The
subpopulations of pathogens which were drug-resi-
stant became prevalent two decades ago and they
have remained approximately unnoticed. Recent sur-
veillance studies showed that the resistance rate has
continued to increase. This would affect patient ma-
nagement and treatment guidelines.27

Nowadays, ciprofloxacin is used frequently in our
country for the treatment of many infections due to
P. aeruginosa. Surveillance studies have reported that
the resistance against fluoroquinolones is increasingly
vigorously. So it is essential to know the bacterial me-
chanisms for resistance.16,28

This study tried to assess the prevalence of efflux-
driven fluoroquinolone resistance in clinical isolates
of P. aeruginosa, and investigate the relationship bet-
ween the MexAB-OprM pump and the clinical charac-
terization of infection, especially the mortality rate.

Materials and Methods

This study included 280 isolates of P. aeruginosa ob-

tained during one year from patients in Imam Reza
and Ghaem university hospitals as the two main ho-
spitals in Mashhad, northeast of Iran. Clinical data of
these patients were also recorded. Based on the ade-
quate clinical records, 150 P. aeruginosa isolates were
selected for further evaluation. The main inclusion cri-
terion was the contribution of isolated bacteria to cli-
nical infection according to the physician’s opinion.
Our isolates included 73 (48.6%) P. aeruginosa isolates
from burn infections, 46 (30.6%) from lower respira-
tory tract infections and 31 (20.6%) from urinary tract
infections. Initially, isolated bacteria were identified
based on the standard biochemical tests.29

The patients ranged in age from two days to 70
years and included 83 males and 67 females. Demo-
graphic information of patients are presented in the
Table 1.

Studied antibiotics
Antibiotic susceptibility patterns were determined
using the disk diffusion method for 10 common anti-
biotics on Mueller-Hinton Agar. All isolates were tested
against imipenem (10 µg), cefepime (30 µg), ticarcillin
(75 µg), levofloxacin (5 µg), tobramycin (10 µg), gen-
tamicin (10 µg), amikacin (30 µg), ciprofloxacin (5 µg),
piperacillin (100 µg), and ofloxacin (5 µg) using MA-
STDISCSTM (Mast Diagnostics, Merseyside, UK). They
were reported as sensitive, intermediate, and resistant
according to CLSI recommendations. The minimum
inhibitory concentration (MIC) of ofloxacin, levofloxa-
cin, and ciprofloxacin (Sigma-Aldrich, UK) were deter-
mined using micro broth dilution method. Drug con-
centrations ranging from 0.5 to 256 mg/L were tested
for these three fluoroquinolones and interpreted ac-
cording to the established breakpoint values recom-
mended by CLSI (30). Colistin resistance was also de-
termined by micro broth dilution method.
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                                                                               Ciprofloxacin-        Ciprofloxacin-     Total
                                                                               Sensitive                  Resistant

Gender                       Male                                               29                            54                      83
                                    Female                                           45                            22                      67

Age                              Children                                         16                            30                      46
                                    Adults                                             58                            46                      104

Type of infection        Burn infection                                22                            51                      73
                                    lower respiratory tract                    29                            17                      46
                                    urinary tract infections                   23                            8                        31

mexB                           Present                                           0                              60                      60
                                    Absent                                           74                            16                      90

Demographic information of patients and the related studied specimensTable 1



DNA extraction and PCR
In this study, bacterial DNA was extracted by boiling
method from 150 P. aeruginosa isolates. Boiling was
performed in hot water for 15 min to lyse the cells and
then the lysates centrifuged at 10,000 g for 10 min.31,32

Finally, the supernatant was transferred to another mi-
crotube and used as the DNA template. The extracted
DNA was evaluated by agarose gel electrophoresis.
Negative control strains included PAO1 (wild type),14

and the positive control was obtained from Pasteur
Institute, Iran. 

For PCR, the mexB gene sequence was obtained
from the NCBI, and specific primers were designed
using Primer3 (htpp://Frodo.wi.mit.edu.primer3).
Then the primers were re-evaluated using GeneRun-
ner software and Primer-Blast (https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/tools/primer-blast/). The PCR amplification
was performed using the following primers: Forward
5’-CATTGATAGGCCCATTTTCG-3’ and Reverse 5’-
GATTGTCGATCCCGTTCATC-3’. 

The PCR reaction contained 0.5 μl of 10mM dNTPs
(CinnaGen, Iran), 2.5 μl of 10x PCR buffer (ParsTous,
Iran), 1.5 μl of 25mM MgCl2 (ParsTous, Iran), 0.2 μl of
5U/μl Taq DNA polymerase (CinnaGen, Iran), 1μl of
each 10 μM primer, 5 µL of DNA template, and PCR
grade water up to the final volume of 25 μl. 

PCR amplification was performed by a thermal cy-
cler (Thouchgene, Gradicent). Cycling consisted of ini-
tial denaturation at 94° for 5 minutes, 38 cycles of
denaturating at 94° for 60 sec, annealing at 52° for 45
sec and extension at 72° for 45 sec and a final exten-
sion at 72° for 10 minutes. To avoid false positive, se-
parate areas were used for sample preparation,
amplification, and analysis of the amplified products.
Also, positive and negative controls were included.

Aliquots of amplified samples were loaded on 1.5%
agarose gels and subjected to electrophoresis for 30
minutes at 80 volts. Visualization of a 210 bp DNA
band was considered as positive.

Sequencing and phylogenetic analysis:
The mexB gene was sequenced and compared with
sequences at NCBI for P. aeruginosa and some other
gram-negative rods. Positive PCR products of each re-
sistogram pattern were sequenced. The mexB gene of
7 resistant isolates of this study as: P. aeruginosa 1-
mexB, P. aeruginosa 2-mexB, P. aeruginosa 3-mexB, P.
aeruginosa 4-mexB, P. aeruginosa 5-mexB, P. aeruginosa
6-mexB, P. aeruginosa 7- mexB and the mexB genes
data of Escherichia coli-mexB, Acinetobacter bauman-
nii-mexB, Klebsiella pneumonia-mexB, Rhodopirellula
baltica-mexB, P. aeruginosa-mexB taken from GenBank
were analysed. The sequences were analysed by

MEGA for phylogenetic relations among these isolates
and to study the possible origin of mexB gene among
these resistant isolates. To analyze the data, we used
the SPSS 16 software by chi-square test.

Results

150 strains of P. aeruginosa were confirmed using bio-
chemical tests. According to disk diffusion method,
142 isolates were at least resistant to one antibiotic,
and 132 (88.8%) isolates were resistant against two or
more antibiotics. The highest resistance rates was ob-
served against tetracycline (88%) and tobramycin
(87.3%) and the lowest resistance rates were seen
against colistin (12.66%). For ciprofloxacin as an impor-
tant therapeutic choice for P. aeruginosa, we observed
50.8% resistance. It is interesting that all of ciprofloxa-
cin-resistant P. aeruginosa were resistant to one or
more other tested antibiotics. The pattern of resistance
against these antibiotics is presented in Figure 1.

The range of MIC by micro broth dilution method
was 0.5-16 mg/L for ofloxacin and levofloxacin and
0.5-164 mg/L for ciprofloxacin. The MIC obtained for
ciprofloxacin showed that 54% of P. aeruginosa isola-
tes should be categorized as resistant.

The mexB gene was detected in 60 (42%) isolates
by PCR. Figure 2 shows the results for agarose gel elec-
trophoresis of mexB PCR product and the related 210
bp band. 

The frequency of mexB gene is shown in Figure 3.
Accordingly, this efflux pump is more prevalent
among P. aeruginosa isolated from patients with burn
infection (55%) and then from patients with lower re-
spiratory tract infection (33.1%). 

Statistical analysis confirmed an association bet-
ween mexB gene and resistance of bacteria against
ciprofloxacin (chi-square; P value < 0.05) (Figure 4).

Statistical analysis showed a stronger association
between mexB gene and the mortality of infected pa-
tients (chi-square; P-value = 0.000) than mexB and re-
sistance (Figure 5). Further analysis confirmed a
significant correlation between the presence of mexB
gene and mortality in this study (correlation 0.625).
Comparison of outcome in mexB-positive and mexB-
negative patients are provided in the Table 2.

Sequencing and phylogenetic analysis of mexB gene:
To further investigate the genetic characteristics and
origin of mexB among these isolates, the mexB gene
was sequenced and compared with sequences at
NCBI for P. aeruginosa and some other gram-negative
rods. Consistent with the sequence alignment data,
most of these isolates showed high homology at the
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Figure 1 The resistance pattern of the isolates against studied antibiotics. The percentage for sensitive, intermediate,
and resistant isolates are shown

Figure 2 Agarose gel electrophoresis of mexB PCR product. M: 50 bp DNA size marker, P.C: Positive
control, N.C: Negative control, 1 to 4: 210 bp band related to mexB gene

Figure 3

The frequency of mexB gene in
different specimens. 60 (42%)
of 76 fluoroquinolone-resistant
isolates contained the mexB
gene. 42 isolates (70%) were
related to burn infection, 17
(28.33%) to lower respiratory
tract infection and 1 (1.66%) to
urinary tract infections.

                                     mexB-        mexB-             Total
                                     positive      negative

Outcome      Dead           31               0                    31
                     Alive           29               90                  119

Comparison of the clinical outcome between
mexB-positive and mexB-negative specimensTable 2
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Figure 4

Association of ciprofloxacin resistance with the
presence of mexB gene. Among 150 studied iso-
lates, 60 isolates were mexB-positive and all of
them were ciprofloxacin-resistant. 90 remaining
isolates were mexB-negative and they included
74 ciprofloxacin-sensitive and 16 ciprofloxacin-
resistant isolates.

Figure 5

Association of mortality with the presence of
mexB gene. Among 150 studied patients, 31 died
and mexB gene was detected in all 31 related iso-
lates. 119 remaining patients were alive and 29 of
them were related to mexB-positive isolates and
90 to mexB-negative isolates.

Figure 6 The mexB sequencing and alignment results. Alignment of mexB genes of our isolates and wild strain P. aerug-
inosa PAO1.



nucleotide level. Importantly, some nucleotide varia-
tions were observed among them in two regions
(codon 148 and codon 120). Nucleotides TG in codon
148 of mexB gene of P. aeruginosa PAO1 changed to
CA in strains 1, 3, 5, 7 (Figure 6).

Analysis with BioEdit software showed that strains
1, 3, 5 and 7 were 100% matched together and 94%
matched with wild-type P. aeruginosa (Figure 7). So,
mexB sequence analysis and evaluation of their simi-
larity with one another and with the wild-type strain
proposed absence of drastic changes. 

The phylogenetic tree was constructed using the
neighbor-joining method with Mega6 software (Boo-
tstrapping 1000 and Cutoff 95%; Kimura 2-parame-
ter). This phylogenetic tree confirmed high similarity
for mexB gene among studied P. aeruginosa strains
which were resistant against fluoroquinolones and
suggest a common origin for them with P. aeruginosa
PAO1 (wild-type strain) (Figure 8). It could be suppo-
sed that mexB gene is from common origin among P.
aeruginosa and some bacteria of Enterobacteriaceae
family. 
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Figure 7 The mexB genes identity (ID) of our 7 analyzed sequences (resistant isolates) to each other and to the wild-type
strain gene: P-s1, P-s3, and P-s5 are 100% identical with each other and 94% identical to the mexB gene of
wild-type strain. This sequence identity confirmed the absence of drastic nucleotide changes. 
(Provided by sequence identity matrix, BioEdit software)

Figure 8 The phylogenetic tree for mexB gene of 7 resistant isolates in this study. P. aeruginosa 1-mexB, P. aeruginosa
2-mexB, P. aeruginosa 3-mexB, P. aeruginosa 4-mexB, P. aeruginosa 5-mexB, P. aeruginosa 6-mexB, P. aerug-
inosa 7- mexB and the mexB genes data of Escherichia coli-mexB, Acinetobacter baumannii-mexB, Klebsiella
pneumoniae-mexB, Rhodopirellula baltica-mexB, P. aeruginosa-mexB taken from GenBank were analysed.
The phylogenetic tree was constructed using the neighbor-joining method. The scale bar 0.05 indicates 2% of
nucleotide sequence substitution.



Discussion:

In our study, the presence of mexB efflux pumps was
observed in 42% of fluoroquinolone-resistant isolates
which were much lower than rates previously repor-
ted for the mexB pump in the south of Iran (87.87%)
(33). This lower resistance in our study is perhaps due
to different types of infections and multicentric de-
sign of our study.

P. aeruginosa as an opportunistic pathogen is one
of the main causes of nosocomial infections.34 The fin-
dings of this study clearly showed very high resistance
rate among P. aeruginosa strains against most of the
antibiotics in our region. Most of the isolated P. aeru-
ginosa were resistant against at least two or more an-
tibiotics. The resistance rate was especially high in P.
aeruginosa isolated from burned patients. There was
a significant correlation between the presence of
mexB gene and mortality which was more significant
than the association of this gene with resistance
against ciprofloxacin. Although further research is ne-
eded for explaining this association, It could be due
to the role of this pump in the pathogenesis of P. ae-
ruginosa and resistance to other existing antimicrobial
agents through overexpression of efflux pump in ad-
dition to fluoroquinolone resistance. This hypothesis
has been strengthened as these efflux pumps have
broad substrate specificity, and extrude many classes
of antibiotic including β-lactams and quinolones.35

Ciprofloxacin is frequently used as an effective tre-
atment against Pseudomonas, but due to increasing
resistance to ciprofloxacin and increased mortality, it
is important to choose the antibiotics more carefully
according to susceptibility tests. The least resistance
was observed against colistin, tetracyclines, and ami-
noglycosides. The results of this study propose that
these antibiotics should be considered as effective th-
erapeutic choices. 

In a study in Tehran, 170 strains of P. aeruginosa were
isolated from burn patients. Among isolated bacteria,
resistance against amikacin and imipenem were repor-
ted in 81.70% and 52.90% of isolates.36 By comparing
the results of this study, it can be concluded that there
is an increasing trend of resistance to antibiotics, alth-
ough colistin still shows low resistance rate. 

In another study, 250 patients with high-degree
burn were studied in the Ghotbodin Shirazi hospital
in Shiraz. 26.40% (66 cases) of patients with burn wo-
unds were infected with P. aeruginosa which were re-
sistant to all antibiotics tested except colistin that
emphasized the dangerous trend of drug resistance.33

In this study, 66.66% of the isolates (44 cases) had an
efflux pump, among them 42.92% and 87.87% carried
mexA and mexB genes, respectively.37 In another study

on 53 isolates of P. aeruginosa from patients with can-
cer, lymphoma, burns, and bacteremia, 100% of isola-
tes were positive for mexAB-oprM genes of the operon
and explained high resistance to antibiotics among
the isolates.20

In a study on 104 P. aeruginosa isolated from burn
patients in a hospital in Tehran, a very high resistance
rate to nalidixic acid (86.54%) and ofloxacin (81.87%)
and much lower resistance to imipenem (40.91%) and
piperacillin (44.9%) were reported. In this study, the
gene coding MexAB-OprM efflux pump was present
in 27% of clinical isolates of P. aeruginosa which were
resistant to quinolones.37 This rate was lower than our
results perhaps due to different types of infections.

In these studies, in contrast to former studies, there
was a significant increase in resistance against new
antibiotics in comparison to older ones, and there was
a significant increase in the detection of genes coding
the efflux pump among isolated bacteria. According
to this study and other reports, the emergence of an-
tibiotic-resistant strains of P. aeruginosa is on the rise. 

Based on statistical analysis of the results of this
study, a significant association was shown between
the drug resistance and mortality of the patients. Also
for the first time, a very stronger correlation (0.625)
was observed between the gene coding an efflux
pump (MexAB-OprM) and the mortality of the pa-
tients. The results of this study indicate that a signifi-
cant association was present between the mexB and
antibiotic resistance in P. aeruginosa and also morta-
lity among patients admitted to these two hospitals.
This relationship necessitates further research to find
the reason in addition to needs for special attention
to trace the epidemiology and transmission of mexB
genes in nosocomial infections.

New strategies for combating mexB gene such as
siRNA targeting mexB gene and blocking the activity
of this pump can be used as a new tool for the trea-
tment of infections due to P. aeruginosa.

Conclusion:

The high rate of resistance against an important
group of antibiotics in our study is a serious alarm for
the healthcare providing system in our region. So an-
tibiotic stewardship programs specially selecting ap-
propriate medications are highly recommended and
should be followed vigorously. 
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Περίληψη

Χαρακτηρισμός της οφειλόμενης σε αντλίες εκροής αντοχή στις
φλουοροκινολόνες μεταξύ κλινικών στελεχών Pseudomonas
aeruginosa που απομονώθηκαν στο ΒΑ Ιράν και συσχέτισή τους
με τη θνητότητα μολυσμένων με τα στελέχη αυτά ασθενών

Maedeh Amiri Rudy1, Samaneh Dolatabadi1, Hosna Zare2,3,4, Kiarash Ghazvini2,3*
1Department of Microbiology, School of Medicine, Islamic Azad University of Neyshabur
2Antimicrobial Resistance Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3Department of Microbiology and Virology, school of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences,
Mashhad, Iran. 4Student Research Committee, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

Το μικρόβιο Pseudomonas aeruginosa είναι ευκαιριακό παθογόνο το οποίο προκαλεί σοβαρές
νοσοκομειακές λοιμώξεις και παρουσιάζει υψηλά επίπεδα αντοχής στα αντιβιοτικά. Η αντοχή
στις φλουοροκινολόνες οφείλεται κυρίως στην υπερέκφραση αντλιών εκροής, καθώς και σε
συγκεκριμένες σε αυτές μεταλλάξεις. Ο μεταφορέας εκροής πολλών φαρμακευτικών ουσιών
MexB στην αντλία MexAB-OprM είναι ένας από τους κυριότερους μηχανισμούς αντοχής. Η
παρούσα μελέτη σκοπό είχε τη μελέτη συχνότητας αντοχής στις φλουοροκινολόνες κλινικών
στελεχών P. aeruginosa στην πόλη Mashhad του Iran. Μελετήθηκαν 150 στελέχη P. aeruginosa
που απομονώθηκαν από νοσηλευόμενους ασθενείς στις Μονάδες Εγκαυμάτων και Εντατικής
Θεραπείας δύο κύριων νοσοκομείων στην πόλη Mashhad. Η αρχική ταυτοποίηση των βακτη-
ρίων έγινε με τις κλασικές βιοχημικές δοκιμασίες και ακολούθησε έλεγχος αντοχής έναντι 11
αντιβιοτικών και μέτρηση της Ελάχιστης Ανασταλτικής Συγκέντρωσης (MIC) σε σιπροφλοξα-
σίνη, λεβοφλοξασίνη και οφλοξασίνη. Η παρουσία, τέλος του mexB γονιδίου μελετήθηκε με
PCR μεθοδολογία.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, 132 στελέχη (88%) παρουσίαζαν πολυαντοχή, 8
(5.3%) ήταν πλήρως ευαίσθητα και 10 (6.6%) παρουσίαζαν πλήρη αντοχή. Ανιχνεύθηκαν 76
(50.8) σιπροφλοξασίνη-ανθεκτικά στελέχη και ταυτόχρονα παρουσίαζαν αντοχή σε ένα ή πε-
ρισσότερα από τα υπόλοιπα υπό έλεγχο αντιβιοτικά. Κανένα στέλεχος δεν παρουσίαζε αντοχή
στην κολιστίνη. Σύμφωνα με την PCR, 42% των υπό μελέτη στελεχών είχαν το mexB γονίδιο
και mexABoprM οπερόνιο, και το φαινόμενο αυτό ήταν πιο συχνό (80%) μεταξύ των σιπρο-
φλοξασίνη-ανθεκτικών στελεχών.
Συμπερασματικά, στην παρούσα μελέτη απομονώθηκε μεγάλος αριθμός πολυανθεκτικών
στελεχών P. aeruginosa και, τόσο η αντοχή στην σιπροφλοξασίνη, όσο και η πολυαντοχή,
οφειλόταν πολύ συχνά σε υπερέκφραση αντλιών εκροής. Σύμφωνα, τέλος, με τα αποτελέσματα,
υπήρχε στενή συσχέτιση μεταξύ του mexB γονιδίου και της θνητότητας των ασθενών.

Λέξεις κλειδιά
Pseudomonas aeruginosa, φλουοροκινολόνες, αντοχή, mexB
γονίδιο, αντλία εκροής
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Summary

Resistance towards antimicrobial drugs have posed a serious threat to mankind. Acinetobacter
baumannii, a nosocomial pathogen have been spotted to hold a bunch of drug resistant genes
which serves as an armour to escape from antimicrobial drugs commonly used for treatment.
The present study describes the tetracycline resistant phenotype encountered in A. baumannii
and its evolutionary relatedness with other bacterial species.  
A small subset of genome sequence from Acinetobacter sp. was probed to assess the frequency
of tetracycline-resistant phenotype by in silico amplification. Further, the protein sequences of
PCR-positive genes were subjected to multiple sequence alignment, to deduce the phylogenetic
relationship across several other bacterial species. 
The tet(B) gene was found to occur in a greater frequency (42.1%) followed by tet(A) (10.5%),
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In silico analysis of tetracycline resistance in Acinetobacter baumannii
and its protein diversity



Introduction

Acinetobacter baumannii, is one of the critically targe-
ted red-list pathogen among the “ESKAPE” group of
multidrug-resistant (MDR) organisms. The pathogen
is charged with cassettes of genes encoding drug re-
sistance which may pose a serious threat to mankind.
Infamously known as the nosocomial pathogen, A. ba-
umannii has been isolated from several other environ-
mental niches which provide evidence on rapid
dissemination and evolution of the species.1-3 Resur-
gence of multidrug-resistant strains is the greatest ch-
allenge of this century. With limited number of
antibiotics and most of them turning futile against
MDR strains, newer drugs are to be designed to com-
bat the threat posed by these pathogens. The usage
of tetracycline for the treatment of multi-drug resi-
stant A. baumannii has shown promising results in a
cohort study conducted by Falagas4 et al., 2015. Such
studies along with a basic understanding of the drug-
resistant phenotypes and the molecular mechanisms
underlying it would aid in finding new avenues to
battle against these drug-resistant pathogens. 

Numerous mechanisms on drug resistance5-7 and

virulence factors including biofilm formation and quo-
rum sensing8 have been identified and reported in
this pathogen. Among all the pathways, drug efflux
pumps play a major role is establishing the drug-resi-
stant phenotype. Resistance to tetracycline is media-
ted either through efflux pumps or ribosomal protec-
tion system. These efflux pumps belong to a major
facilitator superfamily (MFS) and are more specific to
the drug. Several genes responsible for tet-resistant
phenotype have been analyzed in A. baumannii.
Among them tet(A) gene was first reported to be pre-
sent in a Tn1721-like transposon, which can be tran-
sferred to other bacterial species via horizontal tran-
sfer.9 Tet(A) gene was found to confer resistance to
tetracycline and tet(B) conferred resistance to both
tetracycline and minocycline.10 A recent study sub-
stantiated the promising activity of cycline group of
antibiotics against MDR strains of A. baumannii.11 In
this context, the present study was designed to ana-
lyze the most common tetracycline-resistant pheno-
type prevailing in A. baumannii. The study also adds
up on the diversity of proteins encoded to exhibit the
phenotype and compare the same with other impor-
tant clinical bacterial species. 
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among eleven different tet genes analysed. The tet(A) gene was found in strains harbouring plas-
mids and tet(B) was observed in plasmid-bearing strains as well as one strain devoid of plasmids.
Multiple sequence alignment and phylogenetic analysis of the protein sequences revealed an
evolutionary closeness of tet(A) and tet(B) from A. baumannii to E. coli and P. stuartii respectively. 
A basic understanding on the molecular mechanisms underlying drug-resistant phenotype
would eventually lead to the assessment of new drug targets. An evolutionary analysis of pro-
teins encoding drug resistance might be useful to target closely related pathogens which enable
the discovery of broad spectrum drugs targeting multiple pathogens.



Materials and Methodology

Strains used in the study: A subset of eighteen whole
genome sequences of Acinetobacter sp. was used in
the present study (Table 1). Information about the ge-
nome including the plasmids and number of genes
present in the strains was retrieved from National
Centre for Biotechnology Information (NCBI) database
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/genomes/2516).

PCR amplification: About 11 genes encoding te-
tracycline resistance were opted for the study (table

2). In silico amplification of tet genes against 18 geno-
mes were performed using in silico simulation tools
for molecular biology experiments.12-13 Primers for the
amplification of tet genes were selected from the lite-
rature source.14-15

Protein sequences: Protein sequences for the genes
which returned positive result in PCR were retrieved
from NCBI database. These sequences were subjected
to BLAST analysis. Non-redundant and clinically asso-
ciated genus of bacteria showing 100% query cove-
rage with 95-99% identity was selected for multiple
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Genome sequences of Acinetobacter sp. used for in silico amplification in the
present studyTable 1

*Data not available



sequence alignment (MSA). The subcellular localiza-
tion of the protein was analysed using CELLO v2.5.16-17

Multiple sequence alignment (MSA): Pairwise ali-
gnment of the protein sequences retrieved from NCBI
database was performed using Clustal W (https://
www.genome.jp/tools-bin/clustalw). MSA was perfor-
med using MEGA 7.0 (Molecular Evolutionary Genetics
Analysis) software.18 The programme MUSCLE was
used to align multiple sequences of proteins followed
by which a phylogenetic tree was reconstructed by
applying maximum likelihood statistical and bootstrap
method with 500 replications19-21 (Figure 1a and 1b). 

Results

In silico analysis of the Acinetobacter spp. selected for
the present study revealed the presence of tet(A) and
tet(B) in 10.5% and 42.1% of the strains. The majority
of strains harboured plasmids (72.2%), which is re-
sponsible for the horizontal transfer of drug-resistant
gene cassettes among other pathogens. Interestingly,
tet(A) was found in strains with plasmids and tet(B), al-
though with a close connection with plasmid bearing

strains, was also found in a strain devoid of plasmids.
There were no evidence of co-occurrence of both
tet(A) and tet(B) gene in any of the strains analysed.
The subcellular localization of tet(A) and tet(B) protein
was found to be the inner membrane with a reliability
score of 4.960 and 4.993 respectively. Pairwise se-
quence alignment of Tet(A) protein revealed conser-
ved regions among several species of bacteria with a
score ranging from 98.2-99.7. Similarly, the pairwise
alignment of tet(B) protein also produced scores in
the range of 98-99.7.

Discussion

The outer membrane of Gram-negative bacteria re-
stricts the amount of antimicrobials entering the cell,
parallel efflux pumps actively exports several specific
classes of antimicrobials out of the bacteria.22 The ef-
flux system has been classified into six families, such
as (a) ATP binding cassette, (b) major facilitator super-
family (MFS), the resistance modulation division family,
the MATE (multi-drug and toxic compound extrusion)
family, drug or metabolite transporter (DMT) superfa-

56

J.V. PRIYADHARSINI, AS. S. GIRIJA, A. PARAMASIVAM

VOL. 64 • ISSUE 1, January-March 2019

List of primers used to amplify
Tet efflux pumps

Table 2



mily and SMR (small multi-drug resistance) family.
Major efflux pumps encoding genes associated with
tetracycline resistance in A. baumanni are tet(A) and
tet(B). An epidemiological study carried out by Marti
and collegues10 reported a frequency of 66% for tet(B)
and 13.6% for tet(A) gene. This report was in concor-
dance with the findings of the present study. 

A recent clinical study reports the efficacy of tige-
cycline against MDR A. baumannii, where all the strains
tested sensitive for the drug. The frequency of resi-
stance exhibited by the pathogen against tetracycline,
minocycline and doxycycline was 89%, 35% and 25%
respectively. Molecular analysis revealed a frequency
of 2.2% for tet(A) gene and 87.6% for tet(B) gene. Inte-
restingly, co-occurrence of tet genes were observed in
about 1.1% of the isolates.11 A similar study conducted
in Iranian population revealed high frequency of tet(B)
gene (70.4%) in burn-associated cases.23 An interesting
fact about tet(B) gene and its association with ISCR ele-
ments conferring the ability to transpose into other
species was elucidated by Vilacoba24 et al. Several epi-
demiological studies substantiates the prevalence of
tet(A) and tet(B) genes in A. baumannii, with tet(B) sco-

ring high in terms of frequency. An Algerian study also
confirms the frequency of tet(B) to be 65.92% in the
strains analysed.25 The authors also report the fre-
quency of tet(B) gene to be the highest when compa-
red to tet(A)26 employing in silico techniques.
Increasing number of drug resistance encoding genes
in A. baumannii26,27 and their dissemination34,35 in diffe-
rent geographical locations have put immense pres-
sure on the surveillance mechanisms operating in
different parts of the world. 

The present study reveals the most common tetra-
cycline resistant genes which may be prevalent in the
community. The protein analysis of tet(A) and tet(B)
provides an insight into the diversity and evolutionary
relationship of the proteins among different bacterial
pathogens. Although there are certain limitations of
the study such as, (a) the strains selected for the study
may not be a representative population of all the
strains present globally, (b) since the sample size is
small, further analysis on a larger sample size would
be helpful to arrive at a precise conclusion about the
prevalence of tetracycline resistant genes and (c) the
study focuses only on a few vital genes reported to be
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Figure 1

(a) Phylogenetic tree showing diversity in (a) Tet-A
and (b) Tet-B protein of Acinetobacter baumannii



associated with tetracycline resistant phenotype.
There could be several other mechanisms by which
the pathogen resists the antibiotic, which has be re-
vealed by further in vitro studies. 

Conclusion

Drug resistance is developing into a global threat due
to increasing number of drug resistant pathogens.
They are not only confined to the hospital environ-
ments where the selective pressure due to antibiotic
usage is high, but also get disseminated to other so-

urces and finally enter the community. The presence
of drug resistant species turns treatment refractory
and also builds complications due to longer surviva-
bility in the host system. A thorough knowledge on
the molecular mechanisms underlying the resistance
development process, will definitely aid in the enhan-
cement of drugs targeted towards the resistome of
pathogens. Further studies on the mutations associa-
ted with the efflux pumps will open up new avenues
into the drug development sector. 

Conflict of interest: None
Funding: None
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Frequency distribution of tet genes
among different strains of A. bau-
mannii and related species

Table 3

Figure 2 Multiple sequence alignment of TetA and TetB protein of Acinetobacter baumannii
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Περίληψη

Ανάλυση in silico γονιδίων σχετιζόμενων με αντοχή στην τετρακυκλίνη
στελεχών Acinetobacter baumannii και της ποικιλομορφίας της πρωτεΐ-
νης έκφρασής τους
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Τα αυξανόμενα ποσοστά αντοχής στα αντιβιοτικά αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία.
Το Acinetobacter baumannii αποτελεί νοσοκομειακό παθογόνο το οποίο φέρει ποικιλία γονιδίων
αντοχής, με αποτέλεσμα να καταφέρνει να διαφεύγει των συνηθισμένων χρησιμοποιούμενων
για θεραπεία αντιμικροβιακών. Στην παρούσα μελέτη γίνεται γονοτυπική ανάλυση του γονιδίου
αντοχής στην τετρακυκλίνη στελεχών A. baumannii με αντοχή στο συγκεκριμένο αντιβιοτικό,
καθώς και εύρεση τυχόν φυλογενετική συσχέτισή του με αντίστοιχο άλλων βακτηριακών ειδών.
Υλικό αποτέλεσε μικρή νουκλεοτιδική αλληλουχία γενετικού υλικού από στελέχη Acinetobacter
spp. η οποία εκφράζει την αντοχή στην τετρακυκλίνη (tet γονίδιο). Αυτή συνδέθηκε με ειδικούς
ανιχνευτές (probes) ακινητοποιημένους σε μεμβράνη από πυρίτιο και ακολούθησε πολλαπλα-
σιασμός της (in silico amplification). Το προϊόν πολλαπλασιασμού αλληλουχήθηκε και συγκρίθηκε
με ανάλογο γονίδιο άλλων βακτηριακών ειδών. 
Κατά την ανάλυση 11 διαφορετικών tet γονιδίων, το tet(B) γονίδιο βρέθηκε σε μεγαλύτερο πο-
σοστό (42.1%), ακολουθούμενο από το tet(A) γονίδιο (10.5%). Το tet(A) γονίδιο βρέθηκε σε στε-
λέχη που φέρουν πλασμίδια, ενώ αντίθετα το tet(Β) γονίδιο βρέθηκε τόσο σε στελέχη που φέρουν,
όσο και σε στελέχη που στερούνται πλασμιδίων. Η μελέτη των συγκεκριμένων γονιδίων, καθώς
και η φυλογενετική ανάλυση των προκυπτουσών από αυτά πρωτεϊνικών αλληλουχιών αποκάλυ-
ψαν εξελικτική συσχέτιση των tet (A) και tet (B) του A. baumannii με τα των βακτηρίων Escherichia
coli και Providencia stuartii αντίστοιχα. Η κατανόηση των μοριακών μηχανισμών της μικροβιακής
αντοχής θα μπορέσει να οδηγήσει στην εύρεση νέων φαρμακευτικών στόχων. Παράλληλα η εξε-
λικτική ανάλυση των πρωτεϊνών που εκφράζουν αντοχή στα αντιβιοτικά μπορεί να αποβεί χρή-
σιμη στην ανακάλυψη ευρέως φάσματος αντιβιοτικών με δράση έναντι πολλών, φυλογενετικά
σχετιζόμενων μεταξύ τους, παθογόνων.

Λέξεις κλειδιά
A. baumannii, τετρακυκλίνη, PCR, φυλογενετική ανάλυση
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Γενικά στοιχεία - Σκοπός του περιοδικού
Το Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας είναι
η επίσημη τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Μικρο-
βιολογικής Εταιρείας, με σκοπό τη συνεχή εκπαίδευση
των Βιοπαθολόγων, Κλινικών Μικροβιολόγων, αλλά
και κάθε επιστήμονα που ασχολείται με την εργαστη-
ριακή και κλινική ιατρική.

Κύρια επιδίωξη είναι η δημοσίευση μελετών στην
Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα που αφορούν όλους
τους τομείς της Κλινικής Μικροβιολογίας (Βακτηριολογία,
Παρασιτολογία, Μυκητολογία, Ιολογία), αλλά και τις
λοιπές εξειδικεύσεις της Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Εργα-
στηριακή Αιματολογία-Αιμοδοσία, Ιατρική Βιοχημεία και
Ανοσολογία).

Πρόσβαση στο περιοδικό
Η πρόσβαση στο περιοδικό γίνεται με ηλεκτρονικό
τρόπο, σε όλα τα μέλη της Ελληνικής Μικροβιολογικής
Εταιρίας, μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικής Μικρο-
βιολογικής Εταιρίας (www.hms.org.gr).

Διαδικασία υποβολής προς δημοσίευση
Τα άρθρα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας στο www.hms.org.gr (Περιο-
δικό/Ηλεκτρονική Υποβολή Άρθρων). Χειρόγραφα που
παραλαμβάνονται με το ταχυδρομείο, ανεξάρτητα της
ύπαρξης ή όχι ηλεκτρονικού αρχείου, δεν θα λαμβά-
νονται υπ’ όψιν. Το υποβαλλόμενο άρθρο θα πρέπει να
συνοδεύεται από επιστολή-δήλωση του υπεύθυνου
συγγραφέα που να βεβαιώνει ότι όλοι οι συγγραφείς
έχουν διαβάσει και συμφωνούν με την υποβολή του
χειρογράφου και ότι το άρθρο ή ένα σημαντικό μέρος
αυτού δεν έχει δημοσιευθεί ή υποβληθεί για δημοσί-
ευση κάπου αλλού. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται
κάθε σύγκρουση συμφερόντων όλων των συγγραφέων.
Κατά την παραλαβή, το άρθρο ελέγχεται για την πλη-
ρότητα και στη συνέχεια αποστέλλεται απαντητικό ηλε-
κτρονικό μήνυμα στον υπεύθυνο για αλληλογραφία
συγγραφέα.

Είδη άρθρων προς δημοσίευση
Δημοσιεύονται οι παρακάτω κατηγορίες άρθρων:

Ερευνητικές εργασίες: Περιέχουν αποτελέσματα
εργαστηριακών, επιδημιολογικών ή κλινικών μελετών
προοπτικού ή αναδρομικού χαρακτήρα που δημοσι-
εύονται για πρώτη φορά. Η έκταση του κειμένου
χωρίς τη βιβλιογραφία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις
5.000 λέξεις.

Βραχείες δημοσιεύσεις: Έχουν την γενική δομή
των ερευνητικών εργασιών, όμως έχουν μικρότερο

μέγεθος έως 1.800 λέξεις και έως 15 βιβλιογραφικές
αναφορές. Αφορούν μελέτες που δεν δικαιολογούν
την έκταση μιας πλήρους ερευνητικής εργασίας. Η
Συντακτική Επιτροπή, μετά από πρόταση των εκά-
στοτε κριτών, διατηρεί το δικαίωμα να συστήσει
στους συγγραφείς να μετατρέψουν μια πλήρη ερευ-
νητική εργασία σε βραχεία δημοσίευση, εφόσον, κατά
την κρίση τους, δεν δικαιολογείται η έκταση που έχει
δοθεί. Οι συγγραφείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν
εργασίες που έχουν εξαρχής τη μορφή βραχειών δη-
μοσιεύσεων.

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Αποτελούν νέες ή
πολύ σπάνιες περιπτώσεις νοσημάτων, σπάνιες εκδη-
λώσεις, εφαρμογή νέων διαγνωστικών κριτηρίων ή
νέων θεραπευτικών μεθόδων. Η έκταση του κυρίως
κειμένου να μην υπερβαίνει τις 1.500 λέξεις και η βι-
βλιογραφία να μην υπερβαίνει τις 15 παραπομπές.

Ανασκοπήσεις: Αναλύονται σύγχρονα ιατρικά θέ-
ματα, στα οποία παρουσιάζονται οι πρόσφατες εξελί-
ξεις ή αναφέρονται τα συμπεράσματα σειράς ερευ-
νητικών μελετών των συγγραφέων. Οι ανασκοπήσεις
γράφονται από έναν ή περισσότερους συγγραφείς,
ανάλογα με τη θεματολογία τους. Η έκταση του κυρίως
κειμένου να μην υπερβαίνει τις 10.000 λέξεις και η βι-
βλιογραφία τις 100 παραπομπές.

Επιστολές προς την Σύνταξη: Περιέχουν κρίσεις ή
παρατηρήσεις για δημοσιευμένες μελέτες κ.λπ. Η
έκτασή τους να μην υπερβαίνει τις 500 λέξεις και η βι-
βλιογραφία τις 5 αναφορές.

Άρθρα της Σύνταξης: Σύντομα άρθρα σχολιασμού
ή κρίσης επίκαιρων θεμάτων, τα οποία γράφονται
μετά από πρόσκληση της συντακτικής επιτροπής. Η
έκτασή τους να μην υπερβαίνει τις 1.000 λέξεις και η
βιβλιογραφία τις 10 αναφορές.

Ορισμός συγγραφέα άρθρου
Ως συγγραφέας ενός άρθρου ορίζεται ένα άτομο που
έχει συνεισφέρει στον σχεδιασμό ή στην εκτέλεση της
συγκεκριμένης έρευνας που παρουσιάζει το άρθρο,
σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεθνούς Επιτροπής Συν-
τακτών Ιατρικών Περιοδικών (ICMJE):
[http://www.icmje.org/ethical_1author.html]. Το περιο-
δικό θεωρεί όλους τους συγγραφείς, ανεξάρτητα της
σειράς τους, ως φέροντες εξίσου την πλήρη ευθύνη
ενός άρθρου, συμπεριλαμβανομένου και του ορισμού
του τίτλου και της σειράς των υπολοίπων συγγραφέων.
Άτομα που παρεχώρησαν προς χρήση εγκαταστάσεις
ή εξοπλισμό, κλινικά ή πρότυπα στελέχη, αναλώσιμα
ή αντιδραστήρια, έδωσαν οικονομική βοήθεια μέσω
δημόσιας ή ιδιωτικής χρηματοδότησης, ή συμπλήρω-

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Οδηγίες προς τους συγγραφείς
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σαν ερωτηματολόγια, δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι
πληρούν τα κριτήρια του συγγραφέα. Επίσης τα κριτή-
ρια αυτά δεν πληρούν άτομα που σχολίασαν, ή διόρ-
θωσαν ή παρείχαν συμβουλές κατά τη διαδικασία της
συγγραφής μέρους ή όλου του άρθρου. Αυτά τα άτομα
μπορούν να αναφερθούν στο κεφάλαιο των ευχαρι-
στιών. Ομάδες εργασίας μπορεί να αναφερθούν ως
συγγραφείς, εφόσον όλα τα μέλη που αποτελούν την
ομάδα πληρούν τα κριτήρια που αναφέρθηκαν πιο
πάνω. Τέλος, αναφέρεται ρητά ότι ο τίτλος του συγ-
γραφέα δεν μπορεί να αποδοθεί «τιμής ένεκεν» λόγω
θέσης. Τυχόν διαφωνίες που ανακύψουν σχετικά με
την απονομή του τίτλου του συγγραφέα ή την σειρά
των συγγραφέων σε ένα άρθρο, θα σημαίνουν αυτό-
ματα την αναστολή της διαδικασίας κρίσης, έως ότου
αυτά λυθούν, είτε από το σύνολο των συγγραφέων, ή
από την αρμόδια επιτροπή βιοηθικής και δεοντολογίας
του ιδρύματος προέλευσης του άρθρου.

Ευχαριστίες
Τα άτομα στο κεφάλαιο των ευχαριστιών θα πρέπει να
έχουν εγκρίνει την συμμετοχή τους σε αυτό. Για υλικό
που έχει δημοσιευθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και
υπόκειται σε περιορισμό πνευματικής ιδιοκτησίας και
δικαιωμάτων (copyright) θα πρέπει να αναφερθεί ανα-
λυτικά ο τρόπος με τον οποίο αυτό αποκτήθηκε και
πως δόθηκε η άδεια. Κάθε οικονομική βοήθεια, είτε
δημόσια είτε ιδιωτική θα πρέπει να αναφέρεται ρητά.

Σύγκρουση συμφερόντων
Όλοι οι συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρουν στο
άρθρο κάθε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, σχε-
τικά με την υπό δημοσίευση μελέτη, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Διεθνούς Επιτροπής Συντακτών Ιατρικών
Περιοδικών (ICMJE):
[http://www.icmje.org/ethical_4conflicts.html]. Θα πρέ-
πει να αναφέρεται κάθε χρηματοδότηση που θα μπο-
ρούσε να οδηγήσει ή να υπονοήσει κατευθυνόμενη
εξαγωγή συμπερασμάτων, όπως επίσης κάθε οικονο-
μική δραστηριότητα που μπορεί να έχει σχέση με την
μελέτη (π.χ. και όχι περιοριστικά, προηγούμενη κατοχή
μετοχών ή συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια ή
λήψη χρηματοδότησης για ομιλίες από εταιρία της
οποίας τα προϊόντα ελέγχονται στην συγκεκριμένη
μελέτη, κ.λπ.). Η μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόν-
των θα πρέπει επίσης να αναφέρεται. Εδώ σημειώνεται
ότι οι λεπτομέρειες της σύγκρουσης συμφερόντων
δεν δημοσιεύονται μαζί με το άρθρο, αλλά παραμέ-
νουν στην Συντακτική Επιτροπή υπό αυστηρή εχεμύ-
θεια. Στο άρθρο δημοσιεύεται μια γενικόλογη φράση,
π.χ. «Ο συγγραφέας Χ.Χ έλαβε ενίσχυση από την εταιρία
Ψ.Ψ. για ερευνητικούς σκοπούς, ή για ομιλίες σε συνέδρια
κ.λπ.». Αποτυχία της συμμόρφωσης με αυτή την οδηγία
θα οδηγεί σε επιστροφή του άρθρου για συμπλήρωση,

πριν την επιστημονική κρίση. Σε περίπτωση που εκ
των υστέρων αποκαλυφθεί σύγκρουση συμφερόντων
που δεν δηλώθηκε, η συντακτική επιτροπή διατηρεί
το δικαίωμα να το αναφέρει σε επόμενο τεύχος με την
μορφή «Ο συγγραφέας Χ.Χ. δεν δήλωσε πιθανή σύγ-
κρουση συμφερόντων, σχετικά με το άρθρο Ζ.Ζ. και την
εταιρία Ψ.Ψ.».

Οδηγίες σύνταξης άρθρων
Για τη σύνταξη των άρθρων το περιοδικό ακολουθεί
τις υποδείξεις της Διεθνούς Επιτροπής Συντακτών Ια-
τρικών Περιοδικών (ICMJE):
[http://www.icmje.org/urm_main.html]. Αποτυχία των
συγγραφέων να συμμορφωθούν με τις οδηγίες μπορεί
να σημαίνει επιστροφή του άρθρου, πριν την κρίση,
για διόρθωση και εκ νέου υποβολή. Το χειρόγραφο,
με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και λογισμι-
κού επεξεργασίας κειμένου, δακτυλογραφείται σε
μορφοποίηση μεγέθους σελίδας Α4 (212 x 297 mm)
με περιθώρια εκατέρωθεν τουλάχιστον 2,5 cm, σε δι-
πλό διάστημα και με συνεχή αρίθμηση σειρών στο
αριστερό περιθώριο (Μενού: Διάταξη σελίδας/Αρίθ-
μηση γραμμών/Συνεχόμενη αρίθμηση).

Οι ερευνητικές εργασίες, οι βραχείες δημοσιεύ-
σεις και οι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις θα πρέπει να
έχουν την ίδια κοινή δομή και να περιλαμβάνουν τα
εξής τμήματα, σε ένα ενιαίο αρχείο κειμένου (word,
text, ή άλλο): τη σελίδα τίτλου, την ελληνική περίληψη
με τις λέξεις κλειδιά, την αγγλική περίληψη με τις λέ-
ξεις κλειδιά στα αγγλικά, το κυρίως κείμενο, τις ευχα-
ριστίες, τη δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων, τη
δήλωση άδειας από την αρμόδια Επιτροπή Βιοηθικής
ή/και τον ΕΟΦ (εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, για ερευνητικές εργασίες παρεμ-
βατικού τύπου), τη βιβλιογραφία, τους πίνακες και τις
λεζάντες των εικόνων. Οι εικόνες θα πρέπει να υπο-
βάλλονται σε ξεχωριστά αρχεία, σύμφωνα με τις οδη-
γίες που ακολουθούν.

Η σελίδα τίτλου αποτελεί την πρώτη σελίδα του
άρθρου και περιλαμβάνει: (α) τον τίτλο του άρθρου,
στον οποίο δεν επιτρέπονται συντμήσεις λέξεων, (β)
τα ονόματα των συγγραφέων (πλήρες όνομα και επώ-
νυμο), (γ) το εργαστήριο ή την κλινική και το νοσοκο-
μείο ή το ίδρυμα από το οποίο προέρχεται η εργασία,
(δ) την πλήρη διεύθυνση του υπεύθυνου για την αλ-
ληλογραφία συγγραφέα, συμπεριλαμβανομένου ενός
αριθμού τηλεφώνου και μιας ενεργούς διεύθυνσης
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) και (ε) βραχύ
τίτλο όχι μεγαλύτερο από 40 γράμματα με τα διαστή-
ματα. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να
αναφέρονται στην Ελληνική γλώσσα και στη συνέχεια
και στην Αγγλική γλώσσα.



Η περίληψη θα πρέπει να έχει έκταση 250–400 λέ-
ξεις (εκτός από τις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις που
θα έχει έκταση έως 250 λέξεις), στην Ελληνική και την
Αγγλική γλώσσα και θα πρέπει να χωρίζεται σε 4 πα-
ραγράφους (Σκοπός, Υλικό-Μέθοδος, Αποτελέσματα,
Συμπεράσματα). Κάτω από την περίληψη θα πρέπει
να αναφέρονται οι λέξεις κλειδιά (3-6) στην Ελληνική
και την Αγγλική γλώσσα, που πρέπει να αντιστοιχούν
στους διεθνείς όρους του Index Medicus και να απο-
δίδονται στα Ελληνικά σύμφωνα με το ΙΑΤΡΟΤΕΚ
(MeSH-Hellas-Βιοϊατρική Ορολογία).

Το κυρίως κείμενο θα πρέπει να χωρίζεται στα τμή-
ματα: Εισαγωγή, Υλικό και μέθοδοι, Αποτελέσματα,
Συζήτηση, εκτός από τις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις
που θα πρέπει να αποτελούνται από τα τμήματα: Ει-
σαγωγή, Περιγραφή περίπτωσης, Σχόλιο ή Συζή-
τηση. Στο Υλικό και Μέθοδοι περιγράφεται λεπτομε-
ρώς ο τρόπος επιλογής του υλικού ή των ασθενών,
καθώς και οι μέθοδοι που εφαρμόσθηκαν, 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) και θα
πρέπει να αναφέρεται εάν η μελέτη έχει λάβει έγκριση
από την αντίστοιχη Επιτροπή Βιοηθικής και Δεοντο-
λογίας. Στα αποτελέσματα θα πρέπει να αναφέρονται
αναλυτικά τα αποτελέσματα με μορφή κειμένου ή πι-
νάκων (όσο πιο συνοπτικά γίνεται, χωρίς επαναλήψεις).
Στη συζήτηση μπορεί να γίνει σύγκριση με τα αποτε-
λέσματα άλλων εργασιών και να αναφέρονται τα συμ-
περάσματα, τα οποία προκύπτουν από τα αποτελέ-
σματα της μελέτης. Ανάλογα με το μέγεθος του
άρθρου μπορεί να γίνει σύντμηση των κεφαλαίων των
αποτελεσμάτων και της συζήτησης σε ένα κεφάλαιο
(Αποτελέσματα-Συζήτηση).

Οι ευχαριστίες θα πρέπει να απευθύνονται σε
άτομα με ουσιαστική συμβολή στην πραγματοποίηση
της έρευνας, όπως προαναφέρθηκε πιο πάνω.

Η δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων θα πρέπει
να είναι αναλυτική για όλους τους συγγραφείς.

Η δήλωση έγκρισης από την αρμόδια Επιτροπή
Βιοηθικής ή τον ΕΟΦ (για μελέτες που αυτό απαιτείται
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, π.χ. μελέτες πα-
ρεμβατικού τύπου, με ασθενείς, μελέτες ασθενών-
μαρτύρων, κ.λπ.) θα πρέπει να περιλαμβάνει τον
αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία έγκρισης.
Καθίσταται σαφές ότι δεν μπορεί να δημοσιευθεί με-
λέτη για την οποία οι συγγραφείς ζήτησαν αναδρομικά
έγκριση για εργασίες που ήδη είχαν γίνει. Οι επιδη-
μιολογικές μελέτες, οι εργασίες ελέγχου της μικροβια-

κής αντοχής, οι συγκρίσεις εργαστηριακής μεθοδο-
λογίας και οι παρουσιάσεις περιστατικών αποτελούν
είδη ερευνητικών εργασιών που δεν απαιτούν παρό-
μοια έγκριση.

Στη βιβλιογραφία ακολουθείται το διεθνές σύ-
στημα Vancouver. Επειδή η αναπαραγωγή των άρ-
θρων από τις ιστοσελίδες ανεύρεσης δεν μεταφέρει
απόλυτα όλα τα τυπογραφικά στοιχεία (π.χ. ειδικά
γράμματα) οι συγγραφείς για να εξασφαλίσουν την
ορθή απόδοση των αναφορών θα πρέπει να ανατρέ-
χουν στο τυπωμένο κείμενο, είτε σε έντυπη, είτε σε
ηλεκτρονική μορφή (αρχεία .pdf). Όλοι οι συγγραφείς
ενός άρθρου θεωρούνται από κοινού υπεύθυνοι για
την σωστή αναπαραγωγή των βιβλιογραφικών ανα-
φορών του άρθρου και η συντακτική ομάδα του πε-
ριοδικού δεν ελέγχει την τυπογραφική ακρίβειά τους.
Κόστος διόρθωσης λάθους αναφοράς που τυχόν ζη-
τηθεί από τρίτο άτομο μετά την τελική εκτύπωση του
τεύχους του περιοδικού, επιβαρύνει εξ ολοκλήρου
τους συγγραφείς. Η αρίθμηση των αναφορών στο κεί-
μενο γίνεται με την σειρά που αναφέρονται στο κεί-
μενο, με αραβικούς αριθμούς, ως εκθέτες, μετά τα ση-
μεία στίξης (π.χ.: η συγκεκριμένη παρατήρηση έχει
αναφερθεί αρχικά από τους Jones και συν.4 και έχει
επιβεβαιωθεί και από άλλες μελέτες.5,7,8-12).

Άρθρα περιοδικών δημοσιευμένα: Γράφονται τα
επώνυμα των συγγραφέων και τα αρχικά του ονόμα-
τος χωρίς τελείες, στην συνέχεια το περιοδικό στην
συντετμημένη του μορφή με πλάγια γράμματα, στην
συνέχεια το έτος, ο αριθμός τόμου (χωρίς τον αριθμό
τεύχους σε παρένθεση) και οι σελίδες (π.χ. Klotz SA,
Penn CC, Negvesky GJ, Butrus SI. Fungal and parasitic
infections of the eye. Clin Microbiol Rev 2000; 13:662-
685). Όταν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι από έξι,
αναγράφονται τα πρώτα έξι ονόματα και ακολουθεί η
λέξη “et al.” με πλάγια γράμματα, ή «και συν.» για ελλη-
νικό άρθρο (π.χ. Garcia HH, Herrera G, Gilman RH,
Tsang VC, Pilcher JB, Diaz JF et al. Discrepancies bet-
ween cerebral computed tomography and western
blot in the diagnosis of neurocysticercosis. Am J Trop
Med Ηyg 1994; 50:152-157). Σε περίπτωση αναφοράς
ονομάτων συγγραφέων στο κείμενο, αναγράφεται
μόνο το επώνυμό τους. Εάν οι συγγραφείς είναι δύο,
μεταξύ των επωνύμων τοποθετείται η λέξη “and” ή
«και» (για ελληνική δημοσίευση). Αν το άρθρο είναι
ανυπόγραφο, στη θέση των ονομάτων των συγγρα-
φέων αναφέρεται “Anonymous” ή  «Ανώνυμος» (για
ελληνική δημοσίευση). Για τα ηλεκτρονικά περιοδικά
που δεν έχουν σελιδοποίηση, ή όπου αυτό επίσης είναι
εφικτό, μετά την συντομογραφία του τίτλου του περιο-
δικού θα πρέπει να αναφέρεται ο κωδικός DOI (Digital
Object Identifier) (π.χ. Kalil AC. Is cefepime safe for clinical
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use? A Bayesian viewpoint. J Antimicrob Chemother 2011;
doi: 10.1093/jac/ dkr 138).

Άρθρα περιοδικών υπό δημοσίευση: Αφορά άρθρα
που έχουν γίνει αποδεκτά και εκκρεμεί η τελική δημο-
σίευσή τους. Ακολουθείται η προηγούμενη οδηγία και
μετά την συντομογραφία του περιοδικού αναγράφεται
“in press” ή «υπό δημοσίευση». Εάν κατά την διάρκεια
της διαδικασίας κρίσης το άρθρο τελικά δημοσιευθεί,
οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για την ανανέωση της
αναφοράς με τα στοιχεία του περιοδικού (τεύχος, σελί-
δες ή νούμερο DOI).

Σύγγραμμα: αναφέρονται το όνομα του συγγραφέα,
ο τίτλος, ο αριθμός της έκδοσης (αν υπάρχουν περισ-
σότερες από μία), ο εκδότης, ο τόπος έκδοσης, το έτος
και οι σελίδες της αναφοράς. Για τα κεφάλαια βιβλίων
αναφέρεται επιπλέον μετά το όνομα του εκδότη και ο
τίτλος του βιβλίου (π.χ. Griffiths WD. Old world cutane-
ous leishmaniasis. In: Peters W, Killick-Kendrick R (eds).
The leishmaniases in biology and medicine. Vol. II. Lon-
don, Academic Press, 1987:617-636).

Εργασίες υπό μορφή ανακοινώσεων σε συνέδρια
(προφορικές ή ανηρτημένες), δεν περιλαμβάνονται
στην βιβλιογραφία, αλλά μπορεί να παρατίθενται σε
παρένθεση στο κείμενο, εφόσον δεν έχουν παρέλθει
πάνω από δύο έτη από την παρουσίασή τους, αναφέ-
ροντας το όνομα του πρώτου συγγραφέα, το συνέδριο
και την σελίδα του τόμου πρακτικών (π.χ. Juncosa B et
al, XVII Lancefield International Symposium on Stre-
ptococci & Streptococcal Diseases, Porto Heli, Greece,
2008, pp63 ). Με παρόμοιο τρόπο θα πρέπει να ανα-
γράφονται και οι αναφορές σε ιστοσελίδες, όπου επι-
πλέον θα πρέπει να αναφέρεται και η ημερομηνία της
τελευταίας επίσκεψης και ελέγχου από τους συγγραφείς
(π.χ. http://www.mednet.gr/whonet, τελευταία επίσκεψη,
1η Μαΐου 2013).

Οι φωτογραφίες, τα σχήματα, τα διαγράμματα κ.λπ.
ονομάζονται ως εικόνες (εφόσον είναι φωτογραφίες)
ή γραφήματα (εφόσον είναι σχέδια), αναφέρονται στα
σημεία του κειμένου όπου αντιστοιχούν και αριθμούν-
ται με αραβικούς αριθμούς (εικόνα 1, εικόνα 2, κ.ο.κ.).
Υποβάλλονται ηλεκτρονικά ως ανεξάρτητα αρχεία ει-
κόνων (JPEG, TIFF, EPS, κλπ.) στην υψηλότερη δυνατή
ανάλυση (το λιγότερο 300 dpi για ασπρόμαυρες ή έγ-
χρωμες φωτογραφίες και 600 dpi για γραφήματα που
περιέχουν σχέδια και γράμματα) και όχι ενσωματωμένα
στο αρχείο κειμένου του άρθρου. Η τελική αποδοχή
προϋποθέτει τον έλεγχό τους από τεχνική άποψη. Για
εικόνες που δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές
ζητείται η εκ νέου υποβολή τους από τους συγγραφείς,
. Οι λεζάντες των εικόνων θα πρέπει να γράφονται όλες
μαζί σε ξεχωριστή σελίδα στο κείμενο του άρθρου.

Όλοι οι πίνακες αναφέρονται στα σημεία του κει-
μένου όπου αντιστοιχούν και αριθμούνται με συνεχό-

μενους αραβικούς αριθμούς (πίνακας 1, πίνακας 2,
κ.ο.κ.). Οι πίνακες δακτυλογραφούνται σε διπλό διά-
στημα και σε ξεχωριστή σελίδα ο καθένας. Η έκταση
κάθε πίνακα καλόν είναι να μην υπερβαίνει τη μία σε-
λίδα. Όλοι οι πίνακες πρέπει να έχουν λεζάντες, οι
οποίες γράφονται στο άνω μέρος της αντίστοιχης σε-
λίδας. Τυχόν επεξηγήσεις αναφέρονται με παραπομ-
πές στο τέλος του πίνακα.

Στην ονοματολογία και στις μονάδες μέτρησης, οι
φαρμακευτικές ουσίες αναφέρονται με την χημική και
όχι την εμπορική ονομασία τους. Οι μονάδες των δια-
φόρων μεγεθών αναφέρονται με τους διεθνώς παρα-
δεκτούς συμβολισμούς και όχι με τις ελληνικές
ονομασίες τους. Για παράδειγμα, γράφεται κύτταρα/μl
και όχι κύτταρα κ.κ.χ. Η ονοματολογία των βακτηρίων
είναι αυτή που αναφέρεται στο: Approved lists of Bac-
terial 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 ταξι-
νόμηση των ιών (ICTV), όπως αναφέρονται στο Virus
Taxonomy: Classification and nomenclature of viruses,
Seventh report of the international Committee on Ta-
xonomy of Viruses (van Regenmortel et al, ed. Acade-
mic Press, San Diego, Calif, 2000).

Οι ανασκοπήσεις ακολουθούν τις ίδιες προηγού-
μενες γενικές οδηγίες εκτός της κεφαλαιοποίησης που
είναι ανάλογη του θέματος (δεν ακολουθείται δηλ. η
κεφαλαιοποίηση «εισαγωγή, υλικό και μέθοδοι, απο-
τελέσματα συζήτηση»).

Οι επιστολές προς την Σύνταξη και τα άρθρα της
Σύνταξης ακολουθούν τις προηγούμενες γενικές οδηγίες,
εκτός του γεγονότος ότι δεν έχουν περίληψη ή κεφα-
λαιοποίηση (υποβάλλονται σε μια ενιαία παράγραφο).

Διαδικασία κρίσης
Όλες οι εργασίες που υποβάλλονται κρίνονται από
τουλάχιστον έναν εξωτερικό κριτή και από την ομάδα
σύνταξης του περιοδικού. Οι κριτές μπορεί να αποτε-
λούν μέλη της Συντακτικής Επιτροπής ή να είναι άλλοι,
ειδικοί για το θέμα, επιστήμονες. Καταβάλλεται κάθε
δυνατή προσπάθεια η κρίση για την αποδοχή, την
τροποποίηση ή την απόρριψη μια υποβληθείσας ερ-
γασίας να ολοκληρώνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα
(τρεις έως τέσσεριςεβδομάδες) από την ημερομηνία
υποβολής της. Όλη η αλληλογραφία πραγματοποιείται
μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email) του υπεύ-
θυνου συγγραφέα, γι’ αυτό τον λόγο ένας ενεργός λο-
γαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι απολύτως
απαραίτητος. Σε περίπτωση που οι κριτές ζητήσουν
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διορθώσεις ή προτείνουν αλλαγές, το τελικό διορθω-
μένο κείμενο υποβάλλεται εκ νέου από τον υπεύθυνο
συγγραφέα, σε διάστημα τριών εβδομάδων από την
επιστροφή του για τροποποίηση και συνοδευόμενο
από επιστολή στην οποία θα αναφέρονται σημείο
προς σημείο όλες οι αλλαγές στο κείμενο, καθώς και
η αιτιολογημένη αποδοχή ή απόρριψη των προτάσεων
των κριτών. Μετά την τελική αποδοχή, η μελέτη απο-
στέλλεται στο τυπογραφείο. Οι συγγραφείς, εφόσον
το επιθυμούν, δύνανται να λάβουν τυπογραφικά
δοκίμια για έλεγχο. Τα δοκίμια πρέπει να επιστρέφονται
στο Τυπογραφείο σε τρείς το πολύ ημέρες με την
χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εφόσον οι συγ-
γραφείς επιθυμούν ανάτυπα, θα πρέπει να αποστείλουν
επιστολή που θα δηλώνουν τον αριθμό ανατύπων
που επιθυμούν. Η σχετική δαπάνη βαρύνει εξ ολο-
κλήρου τους συγγραφείς. Δεν επιτρέπεται αλλαγή του

κειμένου στο στάδιο των τυπογραφικών δοκιμίων
χωρίς την άδεια της Σύνταξης.

Δήλωση άδειας έκδοσης
Μετά την οριστική αποδοχή του άρθρου προς δημο-
σίευση, ο υπεύθυνος συγγραφέας θα πρέπει να συμ-
πληρώσει και να υπογράψει την επιστολή ανάθεσης
της άδειας έκδοσης που μπορεί να βρει στην ιστοσε-
λίδα της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρίας. Η συμ-
πληρωμένη φόρμα θα πρέπει να ταχυδρομηθεί (κατά
προτίμηση με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία ταχυ-
μεταφοράς) στην διεύθυνση «Συντακτική Επιτροπή,
Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας, ASCENT
ΕΠΕ, Μιχαλακοπούλου 29, 115 28, Αθήνα». Σημειώνε-
ται εδώ ότι μόνο μετά την παραλαβή της επιστολής
θα ξεκινάει η διαδικασία ενσωμάτωσης του άρθρου
στο επόμενο τεύχος και η στοιχειοθέτησή του.
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General features – Scope of the Journal
The Journal of the Hellenic Society for Microbiology (Jo-
urnal of HMS) is the official Journal of the Hellenic  So-
ciety for Microbiology, aiming at the constant education
of Biopathologists, Clinical Microbiologists, as well as
of every scientist involved in Laboratory and Clinical
Medicine. The Journal of the Hellenic Society for Micro-
biology is a quarterly peer-reviewed journal, cited in
Scopus® database.

Its main objective is the publication of studies in
Greek and/or English language, which are relevant to
all fields of Clinical Microbiology (Bacteriology, Para-
sitology, Mycology, Virology) and to the other sub-
specialties of Medical Biopathology (Laboratory Hae-
matology- Blood Donation, Medical Biochemistry and
Immunology). In addition, Journal of HMS is an ap-
propriate forum for the publication of information re-
lated to the role of the laboratory in both the mana-
gement of infectious diseases and the elucidation of
the epidemiology of infections. Manuscripts which
present the results of original scientific investigations
are encouraged. Finally, Journal of HMS welcomes
submission of manuscripts which describe novel mo-
lecular methods for use in the diagnosis or elucidation
of infections. The Journal does not charge page or
article processing or any other fees to the authors. All
articles are available over the Internet after publications
as Open Access.

Access to the Journal
All members of the Hellenic Society for Microbiology
can access the journal through the HMS website
(www.hms.org.gr).

Submission procedure for publication
Submit your manuscript through our online system
www.hms.org.gr (Journal/Submission). Manuscripts re-
ceived by post, regardless of whether complemented
with an electronic file or not, will not be taken into
consideration. 

Submitted manuscripts must be accompanied by
a relevant personal statement of the author confir-
ming that all authors involved have read the manu-
script and agree with its submission, and that neither
the article nor a substantial part of it have been pu-
blished or submitted for publication elsewhere. In ad-
dition, any conflict of interest among all authors has
to be mentioned. Upon its receipt, the manuscript will
be checked for its integrity; a reply e-mail will then be
sent to the author in charge of the correspondence.

Types of papers for publication
The following types of articles are published in the
journal:

Original articles: contain the results of prospective
or retrospective laboratory, epidemiological or clinical
studies which are published for the first time. The
length of the text -excluding literature- should not ex-
ceed 5,000 words, four to five tables or figures and 35
bibliographical references.

Short communication: generally share the same
structure as research papers, but their length is smal-
ler and does not exceed 1,800 words, two tables or fi-
gures and 15 bibliographical references. They relate
to studies that do not justify the scope of a full rese-
arch paper. The Editorial Board reserves the right to
ask the authors to convert a research paper into a
short-form paper, upon a relevant proposal by the re-
spective referees, when they consider that the topic
does not justify the original length. The authors may
submit their work in the form of short papers from the
outset.

Case reports: include new or very rare cases of di-
seases, rare occurrences and the implementation of
new diagnostics criteria or new therapeutic methods.
The length of the text should not exceed 1,500 words
two tables or figures and 15 bibliographical references. 

Review articles: modern medical issues are analy-
zed, where the latest developments are presented or
the conclusions of series of research studies by the au-
thors are listed. Review articles are written by one or
more authors, according to their theme. The main text
should not exceed 10,000 words, including up to 100
references. 

Letters to the Editors: contain opinions or com-
ments on published studies, etc. Their length should
be no more than 500 words, including up to 5 referen-
ces. 

Editorial articles: brief articles commenting on or
assessing contemporary issues, published upon invi-
tation by the Editorial Board. Their length should not
exceed 1,000 words and 10 references.

Defining the author of an article
The author of an article is defined as the person who
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has assisted in designing and/ or carrying out a spe-
cific research presented in the article, according to the
guidelines of the International Committee of Medical
Journal Editors (ICMJE)
[http://www.icmje.org/ethical_1author.html].
The journal considers all authors, irrespective of the
order of appearance, as equally bearing full responsi-
bility of an article, including its title and order of ap-
pearance of other authors. Any individuals who
offered specific equipment or facilities, clinical or re-
ference strains, consumables or reagents, financial as-
sistance through public or private financing, or who
completed questionnaires, do not meet the criteria of
an author and cannot be defined as such. Moreover,
individuals who commented, edited or advised du-
ring the writing process of the article cannot be inclu-
ded as authors. Rather, these individuals can be
mentioned in the Acknowledgements section. Working
groups can be included as authors, provided that all
group members fulfill the criteria mentioned above.
Finally, it is explicitly stated that no individual can be
included as an author honoris causa, because of a po-
sition that he/she holds. Any disputes that arise with
regard to the inclusion of an individual as an author
or to the authors’ order of appearance in an article, will
automatically trigger the suspension of the evaluation
process until these disputes are resolved, either by all
authors or by the competent bioethics and ethics
committee of the institution of origin of the article.
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The inclusion of individuals in the Acknowledgements
section must have been approved by the former be-
forehand. In case of material which has been publi-
shed in any other manner and is subject to copyright
provisions, the way in which this material and the per-
mission to publish it were acquired has to be indica-
ted in detail. Any relevant funding, either from public
or private sources, must be explicitly stated.

Conflict of interest
All authors must state any conflict of interest in the ar-
ticle, regarding the study under publication, according
to the guidelines of the International Committee of
Medical Journal Editors (ICMJE): 
[http://www.icmje.org/ethical_4conflicts.html].
Any source of funding with direct or indirect implica-
tions of biased conclusions has to be mentioned, along
with any financial activity that could be associated
with the study (for instance –and not exclusively– pre-
vious shareholding or participation in Boards of Direc-
tors, financing of lectures by specific companies whose
products are examined in the study, etc.). Nonexi-
stence of conflicting interests should also be mentio-

ned. At this point, it should be noted that all details re-
garding conflicting interests are not published toge-
ther with the article; instead, the Editorial Board shall
retain them under strict confidentiality. In the latter
case, the article will be accompanied by a generic ph-
rase, e.g. “Author XX received support from the company
YY for research purposes, or for lectures at conferences,
etc.” Failure to comply with this guideline will result in
the article being returned to its authors for comple-
tion, before its scientific evaluation. Should an unde-
clared conflict of interest emerge ex post, the Editorial
Board reserves the right to report it in the next issue,
in the form of “Author XX did not state a potential con-
flict of interest concerning article ZZ and company YY”.

Guidelines for writing articles
Regarding the writing of articles, the journal complies
with the guidelines of the International Committee of
Medical Journal Editors (ICMJE)
[http://www.icmje.org/urm_main.html].
Failure of the authors to comply with these guidelines
can lead to the article being returned for adjustments
and resubmission, prior to its evaluation. 

With the use of a computer and word processing
software, the manuscript is typed on A4 page format
(212 x 297 mm) with margins on both sides of at least
2,5 cm, double-spaced and with continuous line num-
bering in the left margin (Menu: Page Layout > Line
Numbers > Continuous).

Research papers, Short-form papers and Intere-
sting cases should have a common structure and in-
clude the following sections in a single text file (word,
text or other): title page, Greek abstract with key
words (for manuscripts in Greek), English abstract
with key words, main body of the text, acknowledge-
ments, declaration of competing interests, declaration
of authorization by the competent Bioethics Commit-
tee and/ or the National Organization for Medicines
(for Greek authors EOF) (when required, in accordance
with current legislation, in the case of interventionist
research papers), references, tables and image ca-
ptions. Images have to be submitted in separate files,
in accordance with the instructions that follow.

The title page is the first page of the article and in-
cludes: (a) the title of the article, where no abbrevia-
tions can be used, (b) the names of the authors (full
name and surname), (c) the laboratory or clinic and
hospital or institution where the study was carried
out, (d) the full address of the author in charge of cor-
respondence, including a telephone and fax number
and an active e-mail address, and (e) a brief title no
longer than 40 characters including spaces. All the
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above information should be provided first in Greek
and then in English. 

The abstract has to be between 250 and 400 words
(except for interesting cases where the abstract sh-
ould not exceed 250 words) in the Greek and English
language (for a Greek speaking article) or solely in En-
glish (for an English speaking article) and it should be
divided into four paragraphs (Aim of the study, Mate-
rials and Methodology, Results, Conclusions). Three
to six key words are listed below the abstract both in
Greek and/or English (as mentioned above), which
must correspond to the international terms of Index
Medicus and be attributable to Greek according to ΙΑ-
ΤRΟΤΕΚ (MeSH-Hellas-Biomedical Terminology).

The main body of the text, for the Research papers
and the Short-form papers, must be divided into sec-
tions: Introduction, Materials and Methods, Results,
Discussion. For the Interesting Cases format it should
be divided into the following sections: Introduction,
Case Description, Comments or Discussion.

In the Materials and Methods section, the way in
which the material or patients were selected is descri-
bed in detail, as well as the methods implemented, in
order for other researchers to be able to reproduce
the research. In case that the research involves people,
compliance with the Declaration of Helsinki (1975)
has to be stated, whereas it should also be defined
whether the study has been approved by the respec-
tive Bioethics and Ethics Committee and the respec-
tive decision No has to be quoted (please see below).

In the Results section, the results have to be men-
tioned analytically in the form of either text or tables
(as concisely as possible, without repetitions). The re-
sults can then be compared with the results of other
studies in the Discussion section, where the conclu-
sions stemming from these results will also be men-
tioned. According to the length of the article, the
Results and Discussion sections can be merged into
a single section (Results-Discussion).

The Acknowledgements section has to be addres-
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realization of the research, as mentioned above.

The declaration of competing interests should be
analytical for all authors involved.

The declaration of authorization by the compe-
tent Bioethics Committee or the National Organi-
zation for Medicines (for Greek authors-EOF) (when
required in accordance with current legislation, e.g.
for interventionist research papers, research involving

patients, studies of patients-witnesses, etc.) must in-
clude the protocol number and date of authorization.
It is made clear that no research can be published for
which the authors requested retroactive authorization
for work that had already been carried out. Epidemio-
logical studies, antimicrobial resistance control re-
ports, comparisons between laboratory methodolo-
gies and cases reports constitute types of research
that require no such authorization.

References follow the international Vancouver sy-
stem (Vancouver reference style). Due to the fact that
the referencing of articles from their websites of origin
does not fully transfer all typefaces used (e.g. special
lettering), the authors should refer to the relevant prin-
ted text in order to ensure proper referencing, either
in printed or in electronic format (.pdf files). The auth-
ors of an article are all held equally responsible for the
proper reproduction of references, whereas the Edito-
rial Board of the journal does not check references for
their typographical accuracy. In case of any request by
a third party to correct a reference error after the final
print of the respective issue of the journal, the financial
cost is entirely borne by the authors. The numbering
of references follows the sequence in which they ap-
pear in the text, using Arabic numerals, in the form of
superscripts and following punctuation (e.g.: this was
originally observed by Jones et al.4 and has been con-
firmed by other studies as well.5,7,8-12).

Published journal articles: The surnames of the auth-
ors are written first along with the initials of their
names without dots, followed by the title of the journal
in its abbreviated form in italics, then by the year, vo-
lume number (without the issue number in parenthe-
ses) and pages (e.g. Klotz SA, Penn CC, Negvesky GJ,
Butrus SI. Fungal and parasitic infections of the eye.
Clin Microbiol Rev 2000; 13:662-685). When the authors
are more than six, the first six names are listed and fol-
lowed by the phrase “et al.” in italics (e.g. Garcia HH,
Herrera G, Gilman RH, Tsang VC, Pilcher JB, Diaz 5 JF et
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tronic journals with no page numbers, or whenever
this is possible, the DOI (Digital Object Identifier) code
should follow the abbreviated title of the journal (e.g.
Kalil AC. Is cefepime safe for clinical use? A Bayesian view-
point. J Antimicrob Chemother 2011; doi: 10.1093 /jac/
dkr 138).



Journal articles under publication: these are articles
which have been approved and pending final publi-
cation. The previous instructions should be followed,
whereas the abbreviated journal title is followed by
the phrase “in press” or “under publication”. When an
article is published during the evaluation process,
the authors are responsible for renewing the reference
by mentioning the relevant journal details (issue,
page numbers or DOI).

PhD thesis, book chapters or equivalent: the refe-
rence includes the name of the author, title, publica-
tion edition (in case of more than one editions),
publisher, city of publication, year and page numbers.
For book chapters, the title of the book must also be
mentioned after the name of the publisher (e.g. Griffi-
ths WD. Old world cutaneous leishmaniasis. In: Peters
W, Killick-Kendrick R (eds). The leishmaniases in bio-
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1987:617-636). 

Works in the form of notices at conferences (either
oral or posted) are not included in literature, but they
can be set out in the text in parentheses, as long as
no more than two years have passed since their pre-
sentation, indicating the name of the first author, the
conference and specific page(s) in the volume of the
minutes of the conference (e.g. Juncosa B et al, XVII
Lancefield International Symposium on Streptococci
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pp63). References to websites should be listed in a si-
milar manner, further indicating the date of the auth-
ors’ last access to the website (e.g. http://www.med-
net.gr/whonet, cited 1 September 2015).

Photographs, figures, diagrams, etc. are defined
as images (in case of photos) or graphs (in case of dra-
wings) and they are listed in the corresponding points
of the text and numbered in Arabic numerals (Figure
1, Figure 2, etc.). They are submitted in electronic for-
mat as individual image files (JPEG, TIFF, EPS, etc.) in
the highest possible resolution (at least 300 dpi for
black and white or color photos and 600 dpi for graphs
containing drawings and letters) and not as attach-
ments to the text file of the article. Their final admission
requires approval after technical control. When images
do not meet the specifications, the authors will be re-
quested to resubmit them. Image captions should be
written together on a separate page in the text.

All tables are listed in the corresponding points of
the text and numbered in continuous Arabic numerals
(Table 1, Table 2, etc.). The tables must be typed using
double-spacing, at the end of the manuscript, after the
references, in the same file. Each table should fit in one
page. All tables must be accompanied by captions,

which are written in the upper part of the correspon-
ding page. Any clarifications are listed as references at
the end of the table.

As far as nomenclature and units of measurement
are concerned, pharmaceutical substances are men-
tioned by their chemical rather than by their brand
name. The various units of measurement are referred
to according to the internationally acceptable stan-
dards. The nomenclature of bacteria can be found in:
Approved lists of Bacterial names (Skerman VBD,
McGowan V, Sneath PHA, ed. American Society for Mi-
crobiology (1989) and in the International Journal of
Systematic and Evolutionary Microbiology. The no-
menclature of viruses has to be approved by the In-
ternational Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV),
as referred to in Virus Taxonomy: Classification and
nomenclature of viruses, Seventh report of the inter-
national Committee on Taxonomy of Viruses (van Re-
genmortel et al, ed. Academic Press, San Diego, Calif,
2000).

Reviews follow the same general guidelines except
for their structure, which should be analogous to the
subject (i.e. the “introduction, materials and metho-
dology, results, discussion” structure is not applicable).

Letters to the editors and Editorial articles con-
form to the general guidelines laid out above, apart
from the fact that they have no abstract and no indi-
vidual sections (instead, they are submitted in a single
paragraph).

Evaluation process
All submitted manuscripts are evaluated by at least
one external reviewer, as well as by the Editorial
Board. The reviewers may be members of the Editorial
Board or other scientists who are experts on the re-
spective subject. Every effort is made so as to com-
plete the evaluation process within a reasonable time
(three to four weeks) from the date of its submission,
regardless of whether the paper is accepted or rejec-
ted, or has to be modified. All correspondence takes
place via the e-mail of the author in charge and the-
refore an active e-mail account is necessary. In case
that the reviewers request corrections or suggest mo-
difications, the final amended version will be resub-
mitted by the author in charge, within three weeks
from its return and accompanied by a relevant letter
stating all modifications made in the text point by
point, as well as the reasoned acceptance or rejection
of the reviewers’ proposals. Following its final acce-
ptance, the manuscript is sent for printing. If they
wish, the authors may receive printing proofs for ch-
ecking. The proofs have to be resent to the printing
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office by e-mail within three days at the most. If the
authors wish to receive reprints, they should send a
letter stating the number of desired copies. The rele-
vant expense is borne entirely by the authors. Exten-
sive changes cannot be performed while in the
process of proof reading without prior permission by
the Editorial Board.

Declaration of publication permission
After the final acceptance of the article for publication,

the author in charge must fill in and sign the letter of
publication and printing permission, which can be
found on the Hellenic Society for Microbiology website
(www.hms.org.gr). The completed form should be mailed
(preferably by registered mail or courier) to the address:
“Editorial Board, Journal of Hellenic Society for Microbiology,
Ascent Ltd., 29 Michalakopoulou 11528, Athens, Greece”.
It should be noted here that the article will be sent to
the printer’s only after the letter of permission has been
received.
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