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Leishmaniasis is a common vector-borne parasitic infection in the Old
World, mainly in India, Middle East and countries surrounding the Me-
diterranean Sea. It may manifest as cutaneous, visceral or mucocuta-
neous leishmaniasis in the clinics.  Turkey is situated on the crossroads
between Asia, Africa and Europe and its subtropical climate makes it
a suitable environment for leishmaniasis. The cutaneous form has
been endemic in southeastern Turkey for centuries and almost two
thousand cutaneous leishmaniasis (CL) cases are reported annually.
The figures have been on the rise in the last decade, also for visceral
leishmaniasis (VL), following the increase in the number of immigrants

arriving in Turkey, mostly from Syria, and the gradual increase in ave-
rage temperatures in Anatolia. Today, not only Leishmania tropica and
L. infantum but also L. major and L. donovani are known to cause au-
tochthonous leishmaniasis cases not only in Eastern Anatolia but also
in western provinces. Regarding the proximity of western Anatolia to
Greece, and the potential threat to Europe posed by leishmaniasis,
multidisciplinary research as well as scientific collaboration are essen-
tial for Turkish and Greek researchers to define precautions and pre-
vent the spread of leishmaniasis in our region. 
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Leishmaniasis in Turkey: Emerging and Knocking on Europe’s Door
Özgür Kurt
Acibadem University School of Medicine Department of Medical Microbiology, Istanbul, TURKEY

Demographic change and more complex healthcare will increase
healthcare-associated infections (HCAI) in the next decades. Spread
of multiple-drug resistant bacteria, such as MRSA, CPE, VRE will lead
to therapy-failure in HCAI. Recent microbiological and epidemiological
investigations have shown that the transmission dynamics of such
nosocomial pathogens can only partly be influenced by single-hospi-
tal implementation of infection prevention measures. A broad spec-
trum of measures need to be implemented within the hospital, but
especially within the healthcare region. Modern technology, such as
Whole Genome Sequencing and Shot-Gun Metagenomics allow today
to concomitantly identify microorganisms and put them into their epi-
demiological context, by identification on a sub-species level. By iden-
tifying unique-marker genes typing is done first, allowing the

development of an outbreak-specific diagnostic test, that identify
solely the outbreak strain within the hospital and the healthcare re-
gion. This way of adapting to the local/regional context end combin-
ing microbiological diagnostics together with other modern
technology for specific adaptation of therapy, clinical management
and prevention measures is what we call diagnostic stewardship. In
the Netherlands, clinical microbiologists are an important gatekeeper
here, not any more just delivering a test result, but giving a microbio-
logical answer. As the current trend towards centralized or specialized
healthcare systems favours the spread of healthcare-associated
pathogens, a coordinated regional, responsive and rapid diagnostic
stewardship hub&spoke network is necessary to protect people from
non-treatable infections.

Interventional diagnostic stewardship for the prevention of antimicrobial resistance
A.W. Friedrich
Professor, Chair and Head of Department, Medical Microbiology and Infection Prevention University Medical Center Groningen Netherlands
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ΕΑ 1. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ
ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ K. PNEUMONIAE ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΙΣ
ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΕΣ (CRKP)
Γ. Σακελλαρίου1, Ε. Κατσίφα3, Ε. Βαγδατλή2, Φ. Χατζοπούλου1,
Μ. Σουκιούρογλου2, Μ. Μαυρίδου1, Μ. Χατζηδημητρίου1

1ΑΤΕΙΘ, 2Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, 3Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Εισαγωγή: Στελέχη CRKP προκαλούν λοιμώξεις που σχετίζονται με ση-
μαντική νοσηρότητα και θνητότητα. Σκοπός: Η καταγραφή του προφίλ
ευαισθησίας και η μοριακή ανίχνευση του μηχανισμού αντοχής των στε-
λεχών CRKP τα οποία απομονώθηκαν από κλινικά δείγματα ασθενών σε
δύο Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Υλικό και μέθοδοι: Το υλικό της
μελέτης αποτέλεσαν 47 κλινικά δείγματα από τα οποία απομονώθηκαν
ισάριθμα στελέχη CRKP. Τα στελέχη απομονώθηκαν από 26 Ιανουαρίου
2017 έως 19 Απριλίου 2017 για το «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και 1 Νοεμβρίου 2016
έως 5 Ιανουαρίου 2018 για το «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ». Η ταυτοποίηση και
ο έλεγχος ευαισθησίας τους έγιναν με το VITEK 2 (Biomerieux), καθώς
και με τη μέθοδο διάχυσης δίσκων (Kirby-Bauer). Ο ακριβής τύπος των
καρβαπενεμασών προσδιορίσθηκε με PCR. Αποτελέσματα και συμπε-
ράσματα: Τα 23 στελέχη από το «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» παρουσίασαν 82,6%
ευαισθησία στην γενταμικίνη και 69,5% στην τιγεκυκλίνη και κολιστίνη.
Τα 24 στελέχη από το «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» είχαν 100% ευαισθησία στην
κολιστίνη, 75% στην κοτριμοξαζόλη, 70,8% στην γενταμικίνη και 33,3%
στην τιγεκυκλίνη. Επιπλέον τα στελέχη είχαν 76,6% ευαισθησία στην Ce-
ftazidime/Avibactam και 66% στην Eravacycline. Με την PCR ανιχνεύ-
τηκαν τα εξής γονίδια: blaKPC σε 30 στελέχη (63,8%), blaNDM σε 11
στελέχη (23,4%) και blaVIM  σε 6 στελέχη (12,8%). Σε κανένα στέλεχος
δεν ανιχνεύτηκε το blaOXA-48. Κανένα από τα στελέχη δεν συνδύαζε
KPC και MBL. Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη λήψης μέτρων πρόληψης
και διασποράς των CRKP στους χώρους των Νοσοκομείων.

ΕΑ 3. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ IN VITRO ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΚΕΦΤΟΛΟΖΑΝΗ-ΤΑΖΟΜ-
ΠΑΚΤΑΜΗ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Escherichia coli
ΚΑΙ Klebsiella pneumoniae ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΕΥ-
ΡΕΩΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ β-ΛΑΚΤΑΜΑΣΕΣ
Ι. Δεληολάνης1, Δ. Κότηλης1, Α. Πανταζάτου1, Α. Κωδωνάκη1,
Σ. Σμιλάκου1, Κ. Γεωργάκη1, Κ. Παρασκευόπουλος1, Π. Γαλάνης2, 
Γ. Μαρόπουλος1

1Εργαστήριο Μικροβιολογίας ΓΝΑ«Λαϊκό», 2Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή
Επιστημών Υγείας, Ε.Κ.Π.Α.
Εισαγωγή- Σκοπός. Η κεφτολοζάνη-ταζομπακτάμη είναι ένας νέος
συνδυασμός κεφαλοσπορίνης 5ης γενιάς με έναν αναστολέα β-λακτα-
μασών, για την θεραπεία ενδοκοιλιακών λοιμώξεων και ουρολοιμώ-
ξεων. Ασκεί βακτηριοκτόνο δράση έναντι στελεχών Gram(-) βακτηρίων,
που περιλαμβάνουν εντεροβακτηριακά που παράγουν ευρέως φάσμα-
τος β-λακταμάσες (ESBL) καθώς και πολυανθεκτικά στελέχη Pseudo-
monas aeruginosa και χορηγείται ως εναλλακτική επιλογή των
καρβαπενεμών. Σκοπός της μελέτης είναι ο έλεγχος της δραστικότητας
του νέου αντιβιοτικού έναντι συχνών παθογόνων του ουροποιητικού
συστήματος σε νοσηλευόμενους ασθενείς τριτοβάθμιου νοσοκομείου.
Υλικό και μέθοδος. Κατά την διάρκεια της περιόδου 17/4/18 - 19/9/18
συγκεντρώθηκαν και μελετήθηκαν στελέχη από θετικές καλλιέργειες
ούρων με μηχανισμό αντοχής έναντι β-λακταμικών την παραγωγή ευ-
ρέως φάσματος β-λακταμασών (ESBL). Ο υπολογισμός της Ελάχιστης
Ανασταλτικής Πυκνότητας (ΕΑΠ) πραγματοποιήθηκε με το σύστημα
Microscan Walk Away 96 plus (Beckman-Coulter). Η παραγωγή ESBL
επιβεβαιώθηκε με την χρήση δισκίων ή/και βυθισμάτων κεφοταξίμης
και κεφταζιδίμης με/χωρίς κλαβουλανικό. Ο έλεγχος ευαισθησίας στην
κεφτολοζάνη –ταζομπακτάμη έγινε με την χρήση ταινιών διαβαθμισμέ-
νης συγκέντρωσης του αντιβιοτικού (Liofilchem). Η ερμηνεία των απο-
τελεσμάτων έγινε με τις οδηγίες EUCAST v8.1 (όρια κεφτολοζάνης

ΕΑ 2. IN VITRO ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΕΦΤΑΖΙΔΙ-
ΜΗΣ/ ΑΒΙΜΠΑΚΤΑΜΗΣ ΕΝΑΝΤΙ XDR/PDR KLEB-
SIELLA PNEUMONIAE ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΘ
Α. Μαυροειδή1, Σ. Λυκούση1, Ο. Κορδανούλη1, Ε. Πάλλα1,
M. Κατσιάρη2, Κ. Ζούρλα1, Μ. Καραγρηγορίου1, Χ. Νικολάου2,
X. Μαθάς2, Ε. Πλατσούκα1

1Μικροβιολογικό Τμήμα και 2ΜΕΘ, Γ.Ν. Ν. Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο-Πα-
τησίων, Αθήνα
Εισαγωγή. Η παρουσία καρβαπενεμασοπαραγωγών, πολυανθεκτικών
(MDR) και XDR/PDR στελεχών δυσχεραίνει την αποτελεσματική θεραπεία
βακτηριαιμιών από K. pneumoniae. Σκοπός. Ο έλεγχος της ευαισθησίας
στην κεφταζιδίμη/αβιμπακτάμη ανθεκτικών στις καρβαπενέμες (CARB-
R) και κολιστίνη (COL-R) ή/και τιγκεκυκλίνη (TIG-R) στελεχών K. pneumoniae
από αιμοκαλλιέργειες ασθενών της ΜΕΘ, κατά την περίοδο Ιανουάριος
2014-Οκτώβριος 2018. Υλικό και μέθοδοι. Απομονώθηκαν 76 ανθεκτικά
στις καρβαπενέμες (CARB-R) στελέχη K. pneumoniae με το σύστημα
BACTEC™ 9240 (Becton Dickinson, USA) εκ των οποίων 39 (51,3%) ήταν
παράλληλα COL-R ή/και TIG-R. Η ταυτοποίηση και ο έλεγχος της ευαι-
σθησίας των στελεχών πραγματοποιήθηκε με τα συστήματα MicroScan®
(Siemens, USA) και VITEK® 2 COMPACT (Biomerieux, France). Για την κο-
λιστίνη και τιγκεκυκλίνη χρησιμοποιήθηκαν ταινίες διαβαθμισμένης
συγκέντρωσης (MIC Test Strips, Liofilchem® s.r.l), σύμφωνα με τα κριτήρια
CLSI (CLSI, 2017) και EUCAST, αντίστοιχα. Τα COL-R στελέχη ελέγχθηκαν
επιπλέον με τη μέθοδο των μικροαραιώσεων (MIC-Strip COL, MERLIN
Diagnostika GmbH, Germany). Η ανίχνευση των καρβαπενεμασών έγινε
με την ανοσοχρωματογραφική μέθοδο CORIS, Bioconcept, Belgium και
PCR με χρήση ειδικών εκκινητών. Αποτελέσματα και συμπεράσματα.
Από τα 39 στελέχη, στην κεφταζιδίμη/αβιμπακτάμη ευαίσθητα ήταν τα
OXA-48 (23) και KPC (9) στελέχη [MICs: 0,25-2 μg/ml], ενώ ανθεκτικά
ήταν τα στελέχη που παρήγαγαν μέταλλο-β-λακταμάσες (7) [VIM (3),
KPC+VIM (2), OXA-48+NDM (1) και NDM (1), MICs: >256 μg/ml]. Τα
CARB-R+COL-R (44,7%, 34/76), CARB-R+TIG-R (3,9%, 3/76) και CARB-
R+COL-R+TIG-R (2,6%, 2/76) στελέχη ήταν επίσης ανθεκτικά στις πενι-
κιλλίνες, κεφαλοσπορίνες, αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ, πιπερακιλ-
λίνη/ταζομπακτάμη, σιπροφλοξακίνη, τομπραμυκίνη και τριμεθοπρίμη/
σουλφαμεθοξαζόλη. H κεφταζιδίμη/αβιμπακτάμη δύναται να χρησι-
μοποιηθεί για τη θεραπεία βακτηριαιμιών από XDR/PDR K. pneumoniae,
όπου η επίπτωση των στελεχών που παράγουν μέταλλο-β-λακταμάσες
είναι χαμηλή.

–ταζομπακτάμης S≤1, R≥2). Η στατιστική επεξεργασία έγινε με την μέ-
θοδο x2 και το όριο σημαντικότητας ετέθη στο p<0,01. 
Αποτελέσματα. Μελετήθηκαν συνολικά 73 στελέχη E. coli και 25 στε-
λέχη K. pneumoniae που παρήγαγαν ESBL. Ανάμεσα στα στελέχη E.coli
οι ΕΑΠ50 και ΕΑΠ90 ήταν 0,25 mg/L και 0,5 mg/L, αντίστοιχα, το εύρος
κατανομής ΕΑΠ ήταν 0,125-64 mg/L, ενώ τρία στελέχη (4%) χαρακτη-
ρίστηκαν ως ανθεκτικά (δύο με ΕΑΠ=2 mg/L και ένα με ΕΑΠ=64 mg/L).
Ανάμεσα στα στελέχη K. pneumoniae οι ΕΑΠ50 και ΕΑΠ90 ήταν 1 mg/L
και 2 mg/L, αντίστοιχα, το εύρος κατανομής ΕΑΠ ήταν 0,25-4 mg/L, ενώ
εννιά στελέχη (36%) χαρακτηρίστηκαν ως ανθεκτικά (πέντε με ΕΑΠ=2
mg/L και τέσσερα με ΕΑΠ=4 mg/L). Η διάμεσος τιμή ΕΑΠ των στελεχών
E. coli και K. pneumoniae ήταν 0,25 mg/L και 1 mg/L, αντίστοιχα (στατι-
στικώς σημαντική διαφορά, p<0,001). Το 88,0% των στελεχών K. pne-
umoniae και το 35,6% των στελεχών E. coli είχαν τιμές ΕΑΠ ≥0,5 mg/L
(στατιστικώς σημαντική διαφορά, p<0,001). Συμπεράσματα. Οι τιμές
ΕΑΠ της κεφτολοζάνης- ταζομπακτάμης ήταν χαμηλές κυρίως για τα
στελέχη E. coli, ενώ στελέχη K. pneumoniae φαίνεται να εμφανίζουν
υψηλότερες τιμές, με στατιστικώς σημαντική διαφορά. Η κεφτολοζάνη-
ταζομπακτάμη φαίνεται να αποτελεί μια καλή θεραπευτική επιλογή για
την θεραπεία λοιμώξεων από στελέχη που παράγουν ESBL, ώστε να
αποφεύγεται η χρήση καρβαπενεμών που μπορεί να οδηγήσει σε επι-
λογή πολυαντοχής.
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ΕΑ 5. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΑ-
ΣΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΠΟ-
ΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ KLEBSIELLA PNEU-
MONIAE ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ 
Γ. Σοροβού1, Π. Γιακκούπη2, Μ. Ορφανίδου1, Δ. Πετροπούλου1,
Α. Τσάκακος1, Μ. Πολέμης2, Α. Βατόπουλος2, Γ. Γκαντέρης1,
Ε. Βαγιάκου1

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»,
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η ανίχνευση των μηχανισμών αντο-
χής και ο έλεγχος κλωνικής διασποράς στελεχών K. pneumoniae ανθε-
κτικών στις καρβαπένεμες (KCR) που απομονώθηκαν από αιμοκαλ-
λιέργειες κατά τη διάρκεια τριών μηνών. Υλικά και μέθοδοι: Από
1/4/2018-30/06/2018 απομονώθηκαν συνολικά 41 στελέχη K. pneu-
moniae (εκ των οποίων τα 33 ήταν KCR) από ισάριθμους ασθενείς δια-
φόρων κλινικών, συμπεριλαμβανομένης της ΜΕΘ. Η ταυτοποίηση πραγ-
ματοποιήθηκε με το σύστημα VITEK II και ο έλεγχος ευαισθησίας με τις
μεθόδους Kirby-Bauer,Vitek II και E-test,σύμφωνα με τις οδηγίες EUCASΤ.
Η παραγωγή καρβαπενεμασών ελέγχθηκε με τη μέθοδο Hodge test
και τη δοκιμασία βορονικού οξέος/EDTA. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε
ανοσοχρωματογραφία (CORIS) σε 22 στελέχη για την ανίχνευση KPC,
OXA-48. Η παρουσία των γονιδίων (VIM, KPC, NDM, OXA-48) ανιχνεύ-
θηκε με PCR κι ο έλεγχος κλωνικότητας έγινε με PFGE. Αποτελέσματα:
Οι κλινικές προέλευσης των KCR στελεχών ήταν: ΜΕΘ (13/33), Παθο-
λογικές Κλινικές (11/33), Χειρουργικές Κλινικές (5/33) και Αιματολογική
Κλινική (4/33). Οι μηχανισμοί αντοχής που ανιχνεύθηκαν ήταν: KPC
στελέχη 18/33, NDM 4/33, OXA-48 5/33, NDM και OXA-48 1/33 και συν-
δυασμός KPC με VIM και NDM 5/33. Συμφωνία μεταξύ της PCR και των
υπολοίπων μεθόδων ελέγχου παρατηρήθηκε σε 19 από 22 στελέχη.
Με την PFGE αποδείχθηκε πως 13/18 KPC στελέχη ανήκαν στον ίδιο
μοναδικό κλώνο ως αποτέλεμα διασποράς, 8 εκ των οποίων απομο-
νώθηκαν από ασθενείς της ΜΕΘ και 2 από ασθενείς της Αιματολογικής
Κλινικής. Η αντοχή στα αντιβιοτικά ήταν: amikacin 45,5%, gentamicin
69,7%, colistin 27,3%, tigecycline 39,4%, piperacillin/tazobactam 100%.
Επιπλέον, τα KPC και ΟΧΑ-48 στελέχη ελέγχθηκαν στην ceftazidime/avi-
bactam και βρέθηκαν όλα ευαίσθητα
Συμπεράσματα: Σε περίοδο τριών μηνών στελέχη KCR απομονώθηκαν
από αιμοκαλλιέργειες ασθενών διαφόρων κλινικών του νοσοκομείου.
Ο μοριακός έλεγχος έδειξε την παρουσία ενός κλώνου (KPC) στη ΜΕΘ
και Αιματολογική Κλινική, ενώ στις λοιπές κλινικές παρατηρήθηκε ποι-
κιλομορφία γονίδιων καρβαπενεμασών, μόνων ή σε συνδυασμό. Τα
αποτελέσματα υποδηλώνουν πτωχή συμμόρφωση στα μέτρα πρόλη-
ψης και κάνουν επιτακτική την εφαρμογή τους, με σκοπό την εξάλειψη
της κλωνικής διασποράς των KCR στελεχών, ενώ η ceftazidime/avibac-
tam φαίνεται να αποτελεί μια αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή.

ΕΑ 4. ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗ-
ΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕ-
ΜΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Αcinetobacter baumannii ΤΥ-
ΠΟΥ IC2/OXA-23 ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΑΝ ΣΤΗ
ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥΣ
Σ. Βουρλή1, P.G. Higgins2, F. Runci3, M.P. Machado4, Κ. Νταφοπούλου1,
I. Artuso3, J. Rossen5, J.A. Carriço4, J. Moran-Gilad6, A.W. Friedrich5,
R. Zarrilli7, H. Seifert2, P. Visca3, Α. Τσακρής8, Σ. Πουρνάρας1

1Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»; 2Institute for Me-
dical Microbiology, Immunology and Hygiene, University of Cologne;
3Biomedical Sciences and Technologies, University Roma Tre;
4Faculty of Science, University of Lisbon; 5Faculty of Medical Sciences, Uni-
versity of Groningen; 6Department of Health Systems Management, Ben-
Gurion University of the Negev, Beer-Sheva; 7Department of Public Health,
University of Naples Federico II; 8Εργασήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου ΑΘηνών

Εισαγωγή: Νοσοκομειακά στελέχη Acinetobacter baumannii που πα-
ράγουν καρβαπενεμάσες τύπου OXA είναι πλέον ενδημικά, με αυξανό-
μενη επίπτωση. Τα επικρατούντα σήμερα στελέχη ανήκουν στον τύπο
IC2 και παράγουν OXA-23. Σκοπός: Η σύγκριση στελεχών τεσσάρων
γενετικών ομάδων (IC1/OXA-58, IC1/OXA-23, IC2/OXA-58, IC2/OXA-23)
με φαινοτυπικές/μοριακές μεθόδους, ώστε να ταυτοποιηθούν ιδιότη-
τες που συνέβαλαν στην επικράτηση των τελευταίων.
Υλικό και μέθοδοι: Μελετήθηκαν 52 στελέχη αντιπροσωπευτικά των
τεσσάρων ομάδων, από ισάριθμους ασθενείς, από διαφορετικές πόλεις
Ιταλίας/Γερμανίας/Ελλάδας μεταξύ 1994-2015. Οι ρυθμοί ανάπτυξης
μελετήθηκαν φωτομετρικά και συγκρίθηκαν με Student’s t-test. Η ευαι-
σθησία στα αντιβιοτικά προσδιορίστηκε με το σύστημα Phoenix50 και
οι MICs σε κολιστίνη/τιγκεκυκλίνη/ριφαμπικίνη/μεροπενέμη/ιμιπενέμη
με μικροαραιώσεις σε ζωμό. Ελέγχθηκαν: σχηματισμός βιομεμβρανών,
αντοχή στον ανθρώπινο ορό, πρόσληψη σιδήρου και αίμης και ευαι-
σθησία σε φάγους και βακτηριοσίνες. Προσδιορίστηκε η αλληλουχία
ολόκληρου του γονιδιώματος σε πλατφόρμα Illumina. Η επεξεργασία
των πρωτογενών αλληλουχιών έγινε με λογισμικά SPAdes (μέσω IN-
NUca) και Prokka. Γονίδια αντοχής και λοιμογονικότητας αναζητήθηκαν
με  Abricate.
Αποτελέσματα: Τα στελέχη IC2/OXA-23 είχαν υψηλότερα ποσοστά αν-
τοχής σε κολιστίνη/τομπραμυκίνη/τριμεθοπρίμη-σοθλφαμεθοξαζόλη,
ήταν ανθεκτικότερα στις βακτηριοσίνες και είχαν συχνότερα το σύμ-
πλέγμα hemO. Στελέχη τύπου IC2 παρήγαγαν περισσότερα σιδηρο-
φόρα από IC1. Το φυλογενετικό δέντρο ανέδειξε δύο κύριες γενετικές
ομάδες, η πρώτη με τα στελέχη IC1 (OXA-23 ή OXA-58) και η δεύτερη
με IC2. Μέσα στη δεύτερη ομάδα παρατηρήθηκαν δύο υποομάδες, η
IC2/OXA-58 και η IC2/OXA-23. Συμπεράσματα: Η ανάλυση αντιπροσω-
πευτικής ευρωπαϊκής συλλογής ανθεκτικών στις καρβαπενέμες A. ba-
umannii έδειξε ότι τα τα επικρατούντα σήμερα στελέχη IC2/OXA-23
αποτελούν διακριτή γενετική ομάδα. Οι χαρακτήρες που πιθανόν βοή-
θησαν στην επικράτηση τους είναι: αντοχή σε κολιστίνη/τομπραμυ-
κίνη/τριμεθοπρίμη-σοθλφαμεθοξαζόλη και βακτηριοσίνες, παραγωγή
σιδηροφόρων και παρουσία του συμπλέγματος hemO.
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ΕΑ 6. ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΕΣ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ACINETO-
BACTER BAUMANNII COMPLEX: ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ
ΠΑΝΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο. Ζαρκωτού1,2, Α. Γερογιώκας1, Ε. Κουσούλη2, Β. Μάμαλη1,2,
Κ. Θέμελη-Διγαλάκη1,2

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο και 2Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων,
Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

Εισαγωγή: Τα ανθεκτικά στις καρβαπενέμες στελέχη Acinetobacter ba-
umannii (CRAB) κατατάσσονται στην κορυφή της λίστας του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας ως κρίσιμης σημασίας παθογόνα για την
έρευνα και ανάπτυξη νέων αντιβιοτικών. Αποτελούν σημαντικά αίτια
σοβαρών νοσοκομειακών λοιμώξεων που παρουσιάζουν υψηλή θνη-
τότητα και οι θεραπευτικές επιλογές περιορίζονται στις πολυμυξίνες.
Τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται με αυξανόμενη συχνότητα αναφο-
ρές για εξάπλωση ανθεκτικών στην κολιστίνη στελεχών. 
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η κλινική και εργαστηριακή διερεύ-
νηση των βακτηριαιμιών από στελέχη CRAB.
Υλικό και μέθοδοι: Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν όλοι οι ασθενείς
που εμφάνισαν βακτηριαιμία από στέλεχος CRAB κατά το χρονικό διά-
στημα 1/1/2018-30/11/2018. Η ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας
έγιναν με το Vitek2 Compact ή/και Etest (bioMerieux, France). Ο προσ-
διορισμός των τιμών MIC της κολιστίνης έγινε με εμπορικά διαθέσιμη
μέθοδο μικροαραιώσεων σε ζωμό (MIC-Strip Colistin, Merlin, Germany,
μέθοδος αναφοράς). Μελετήθηκε ένα στέλεχος ανά ασθενή.
Αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια της μελέτης 38 ασθενείς (27 άνδρες,
διάμεση ηλικία 69 έτη) εμφάνισαν βακτηριαιμία από CRAB και 3 ασθε-
νείς από ευαίσθητο στις καρβαπενέμες στέλεχος (αντοχή στις καρβα-
πενέμες 92,7%). Καταγράφηκαν συνολικά 40 επεισόδια βακτηριαιμίας
από CRAB και μόνο το πρώτο επεισόδιο/ασθενή αναλύθηκε. Σε 14 πε-
ριπτώσεις η βακτηριαιμία ήταν σχετιζόμενη με κεντρικό φλεβικό κα-
θετήρα (CRBSI). Ο μέσος χρόνος νοσηλείας έως την απομόνωση του
CRAB στελέχους ήταν 14,2±22,1 ημέρες. Η πλειονότητα των ασθενών
νοσηλευόταν στη ΜΕΘ (28/38, 73,7%), είχε  McCabe score τελικά θα-
νατηφόρο (22/38, 57,9%) και είχε ιστορικό προηγούμενων νοσηλειών
(22/38). Αποικισμός από στέλεχος CRAB προηγήθηκε της λοίμωξης σε
26 ασθενείς και ο μέσος χρόνος από τον αποικισμό ως τη βακτηριαιμία
ήταν 8,8±11,9 ημέρες. Η θνητότητα 28 ημερών ήταν 26,3% και η ολική
θνητότητα 42,1%. Η μελέτη της in vitro ευαισθησίας των 35 απομονω-
θέντων στελεχών που ήταν διαθέσιμα για περαιτέρω έλεγχο έδειξε ότι
29/35 (82,9%) ήταν ανθεκτικά στην κολιστίνη με τη μέθοδο αναφοράς,
ενώ 26 (74,3%) στελέχη παρουσίασαν ενδιάμεση ευαισθησία ή αντοχή
στην τιγεκυκλίνη. Πανανθεκτικά ήταν 20 στελέχη (57,1%). Ασυμφωνία
στον έλεγχο ευαισθησίας στην κολιστίνη μεταξύ Vitek2 και μεθόδου
αναφοράς παρατηρήθηκε σε 22 στελέχη. Κλινική συμπτωματολογία
συμβατή με βακτηριαιμία καταγράφηκε σε 29 ασθενείς, οι οποίοι συμ-
περιελήφθησαν στην ανάλυση της χορηγηθείσας αντιμικροβιακής αγω-
γής. Διαθέσιμα δεδομένα υπήρχαν για 26/29 ασθενείς (από αυτούς
εξαιρέθηκαν 4 που κατέληξαν σε χρονικό διάστημα <3 ημερών) και η
πλειονότητά τους (20/22) έλαβε συνδυαστική αγωγή με δύο ή τρία αν-
τιμικροβιακά και συνηθέστερα χορηγηθέν σχήμα το συνδυασμό κολι-
στίνης-μεροπενέμης (Ν=11), με ή χωρίς προσθήκη και άλλου αντιμι-
κροβιακού (Ν=4).
Συμπεράσματα: Οι CRAB-βακτηριαιμίες παρατηρούνται σε βαρέως
πάσχοντες ασθενείς με πολλαπλούς προδιαθεσικούς παράγοντες. Η
θεραπευτική αντιμετώπιση είναι εξαιρετικά δυσχερής, δεδομένου ότι
τα ποσοστά αντοχής στην κολιστίνη ξεπερνούν το 80%, ενώ πάνω
από τα μισά στελέχη παρουσιάζονται πανανθεκτικά. Απαραίτητος
είναι ο προσδιορισμός της ευαισθησίας στην κολιστίνη με πρότυπη
μέθοδο για την αποφυγή της αναφοράς ψευδούς ευαισθησίας.

ΕΑ 7. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟ 18 ΩΡΕΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΘΕΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (TIME TO POSITIVITY, TTP)
ΤΗΣ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΟΑΓΚΟΥΛΑΣΗ ΑΡ-
ΝΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥ (CoNS)
Π. Μαντζάνα, Ε. Κανδυλιώτου, Μ. Κυριακοπούλου, Α. Στάμου,
Μ. Αρχοντή, Γ. Καγκάλου, Ο. Βασιλάκη, Μ. Καχριμανίδου,
Ε. Πρωτονοταρίου, Λ. Σκούρα
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Εισαγωγή: Οι CoNS είναι το πιο συχνό μικρόβιο που απομονώνεται στο
αίμα, όμως συνήθως πρόκειται για επιμόλυνση. Στο κλινικό δίλημμα
για έναρξη αντιμικροβιακής αγωγής θα ήταν σημαντική η συνεισφορά
μιας ταχείας μεθόδου διάκρισης CoNS και Staphylococcus aureus (SA). 
Σκοπός: Η εκτίμηση της προγνωστικής αξίας του χρόνου επώασης μέ-
χρι την ανίχνευση μικροβιακής ανάπτυξης (TTP) για πιθανή παρουσία
CoNS. Υλικό-Μέθοδοι: Μελετήσαμε αναδρομικά τα δεδομένα θετικών
από σταφυλοκόκκους αιμοκαλλιεργειών μεταξύ 1/1/2018-30/11/2018
που επωάστηκαν στα αυτόματα μηχανήματα συνεχούς παρακολού-
θησης BacT/ ALERT3D (bioMérieux, France) και BactecFX (Becton-Dic-
kinson). Επιλέχθηκαν οι πρώτες μονομικροβιακές αιμοκαλλιέργειες. Η
άμεση εξέταση έδειξε Gram(+) κόκκους με μορφολογία σταφυλοκόκ-
κου και η ταυτοποίηση έγινε στον αυτόματο αναλυτή Vitek2 (bioMéri-
eux,France). Αποτελέσματα: Οι 55/316 αιμοκαλλιέργειες είχαν SA και
οι 261/316 CoNS. Η διάμεσος τιμή του TTP διέφερε σημαντικά για τις
δύο ομάδες, SA: 14ώρες και CoNS: 22ώρες (p<0,00001). H θετική προ-
γνωστική αξία (Positive Predictive value, PPV) για τον SA παρουσιάζει
φθίνουσα τάση όσο αυξάνεται ο TTP, ενώ για τον CoNS παρατηρήθηκε
αυξητική πορεία με πολύ υψηλό ποσοστό (92,8%) όταν ο TTP>18ώρες
(πίνακας). Συμπεράσματα: Ο TTP σε συνδυασμό με τη χρώση Gram
παρέχει γρήγορα και χωρίς επιπλέον κόστος μια αρχική πληροφορία
για την πιθανή παρουσία CoNS σε θετική αιμοκαλλιέργεια, αποτρέπον-
τας ταυτόχρονα την άσκοπη έναρξη εμπειρικής θεραπείας.

Χρόνος                                                   Αριθμός ασθενών                                       Θετικές
θετικοποίησης                           με θετική καλλιέργεια Ν, (%)              προγνωστικές αξίες (%)
(ώρες)                       SA                  CoNS           Σύνολο          p                  SA            CoNS            p
≤14                        27(49)            33(12,6)             60         <0.0001         45%           55%      <0.0001
14,1-17,9            14(25,5)          46 (17,6)             60         <0.0001       23,3%        76,6%     <0.0001
>18                      14(25,5)         182(69,7)           196        <0.0001         7,1%         92,8%     <0.0001
Σύνολο                     55                    261                316
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Εισαγωγή: Η ευρεία εξάπλωση ανθεκτικών στις καρβαπενέμες Gram-
αρνητικών παθογόνων αποτελεί αναμφισβήτητα σημαντικότατο πρό-
βλημα στην ελληνική πραγματικότητα και παγκοσμίως. Δεδομένου ότι
νέα φάρμακα διατίθενται πλέον ως επιλογή για τη θεραπεία λοιμώξεων
από πολυανθεκτικά στελέχη, όπως η ceftolozane/tazobactam και η ce-
ftazidime/ avibactam, που ωστόσο δεν αναστέλλουν τη δραστηριότητα
των καρβαπενεμασών τύπου MBL, είναι σημαντικό να ανιχνεύονται
γρήγορα και να διακρίνονται οι πέντε κύριες καρβαπενεμάσες. 
Σκοπός: Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να αξιολογηθεί η ανοσοχρω-
ματογραφική μέθοδος NG-Test CARBA 5 (NG Biotech, France), που στο-
χεύει τις καρβαπενεμάσες τύπου KPC, NDM, VIM, IMP και OXA-48 like.
Υλικό και Μέθοδοι: Συνολικά ελέγχθηκαν 117 διαφορετικά κλινικά
στελέχη ανθεκτικά σε τουλάχιστον μία καρβαπενέμη: Κ. pneumoniae:
76, Κ. oxytoca: 1, Ε. coli: 5, E. cloacae: 4, Ε. aerogenes: 1, P. stuartii: 1, Α
.baumannii: 7, Ρ. aeruginosa: 22. Τα 79 εξετάστηκαν α) φαινοτυπικά:
ανίχνευση παραγωγής μεταλλο-β- λακταμάσης (MBL) και καρβαπενε-
μάσης KPC με δίσκους μεροπενέμης /μεροπενέμης με ΕDΤΑ/βορονικό
οξύ, β) μοριακά με PCR για blaNDM, blaVIM, blaKPC και blaOXA-48 γονίδια
και γ) με το NG-Test CARBA 5 σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
(τα 37 εξ αυτών ελέγχθηκαν αναδρομικά και τα 42 προοπτικά). Τα υπό-
λοιπα 38 στελέχη ελέγχθηκαν μόνο φαινοτυπικά και με το NG-Test

ΕΑ 8. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΑΝΑΕΡΟ-
ΒΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Σ. Καραμπά, Τ. Λαζαράκη, Ε. Ζαμπέτα, Α. Βλαχογιάννης, Ν. Μαυρωνά,
Ε. Γλυνού
Βιοπαθολογικό/Ορμονολογικό Τμήμα, Γ. Ν.-Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου»

Εισαγωγή: Τα αναερόβια μικρόβια αποτελούν μεγάλο μέρος της φυ-
σιολογική χλωρίδας του δέρματος και των βλεννογόνων του ανθρώ-
που. Μπορούν, όμως, υπό συνθήκες, να προκαλέσουν ποικίλες και
σοβαρές λοιμώξεις. Η επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία καλλιέργειας
και απομόνωσής τους, αποτρέπει συχνά την ενασχόληση με αυτά.
Σκοπός: Η μελέτη της συχνότητας αποκλειστικής ανάπτυξης αναερό-
βιων μικροβίων σε κλινικά δείγματα ασθενών με λοίμωξη.
Υλικό – Μέθοδος: Υλικό μας αποτέλεσαν 51 θετικές αναερόβιες καλ-
λιέργειες, σε σύνολο 473 κλινικών δειγμάτων, ασθενών με λοίμωξη, που
προσκομίσθηκαν στο Βιοπαθολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου
μας, το χρονικό διάστημα 1/1/2014 έως 30/10/18. Η ταυτοποίηση των
αναερόβιων μικροβίων έγινε με τη χρήση του sutter test και με αυτο-
ματοποιημένο σύστημα Vitek 2 Compact (bioMerieux).)
Αποτελέσματα/Συμπεράσματα: Από τα 473 δείγματα που ελέχθησαν

CARBA 5. Ο έλεγχος ευαισθησίας πραγματοποιήθηκε με το σύστημα
MicroScan (Siemens).
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Μεταξύ των 79 απομονωθέντων
στελεχών που ελέγχθηκαν με PCR 36 έφεραν γονίδια blaNDM, 10 blaVIM,
8 blaKPC, 5 blaOXA-48, 1 blaNDM + blaOXA-48, 1 blaNDM + blaKPC, 1 blaNDM +
blaVIM, 3 blaKPC + blaVIM, ενώ 14 ήταν αρνητικά. Τα αποτελέσματα της
μεθόδου NG-Test CARBA5 συμφωνούσαν με αυτά που ελήφθησαν με
PCR κατά 98.7% (78/79): μόνο σε 1 στέλεχος E. coli που εξέφραζε φαι-
νοτυπικά MBL και KPC και η PCR έδειξε ότι φέρει και τα δύο γονίδια
blaKPC + blaVIM, ο αναδρομικός έλεγχος με το NG-Test CARBA 5 ανέδειξε
μόνο την ύπαρξη KPC. Η μέθοδος ανίχνευσε και χαρακτήρισε σωστά
τις υπόλοιπες 5 περιπτώσεις συμπαραγωγής καρβαπενεμασών. Από τα
υπόλοιπα 38 το NG-Test CARBA5 ανέδειξε 1 περίπτωση παρουσίας
OXA-48-καρβαπενεμάσης και 1 συμπαραγωγής KPC+VIM που δεν είχαν
ανιχνευθεί φαινοτυπικά. Συμπερασματικά το NG-Test CARBA 5 μπορεί
να αναγνωρίσει με αξιοπιστία και ταχύτητα ταυτόχρονα τις 5 κύριες
καρβαπενεμάσες, είναι εύκολο στην εφαρμογή στην καθημερινή ερ-
γαστηριακή πράξη και μπορεί  α) να οδηγήσει άμεσα στη θεραπεία με
προωθημένα αντιβιοτικά καθώς επιτυγχάνει τη διάκριση των καρβα-
πενεμασών τύπου ΟΧΑ-48 και KPC, αλλά και β) να συμβάλλει στην επι-
δημιολογική επιτήρηση της αντοχής στο χώρο του νοσοκομείου.

για αερόβια και αναερόβια μικρόβια στα 51 (10,8%) αναπτύχθηκαν και
παθογόνα αναερόβια μικρόβια. Από τις 51 θετικές αναερόβιες καλλιέρ-
γειες, στις 14 αναπτύχθηκαν μόνον αναερόβια μικρόβια 14/473
(2,96%). Από αυτές, 10/14 (71,4%) είχαν αποκλειστική ανάπτυξη ενός
αναερόβιου μικροβίου (8 δείγματα πύου, 1 τραύματος και 1 υγρού βαρ-
θολίνειου αδένα). Ειδικότερα σε 2 από τα 8 δείγματα πύου (25%) απο-
μονώθηκε Prevotella spp. και στα υπόλοιπα: Peptococcus spp.,
Lactobacillus gasseri, Finegoldia magna, Peptostreptococcus spp., Pepto-
niphilus assacharolyticus και Fusobacterium spp. Από το δείγμα τραύ-
ματος απομονώθηκε Bacteroides fragilis και από το δείγμα υγρού
βαρθολίνειου αδένα Peptoniphilus assacharolyticus. Στα 4/14 (28,6%)
δείγματα αναπτύχθηκαν 2 είδη μικροβίων (όλα πύα). Τα μικρόβια που
απομονώθηκαν ήταν: Bacteroides spp., Fusobacterium spp., Peptococcus
spp., Peptoniphilus assacharolyticus και Finegoldia magna.
Συμπερασματικά, το ποσοστό 2,96% αποκλειστικής ανάπτυξης μόνο
αναερόβιων μικροβίων, σε περιστατικά λοίμωξης καταδεικνύει την
ανάγκη διερεύνησής τους, ειδικά όταν δεν ανευρίσκεται άλλη αιτία
αυτής. Η εμπειρική θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενούς, σε υπο-
ψία αναερόβιας λοίμωξης, χωρίς εργαστηριακή διερεύνηση, μπορεί να
οδηγήσει σε θεραπευτική αποτυχία.
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ΕΑ 9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ “NG-TEST CARBA 5” ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥ-
ΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
Ε. Μυλωνά1, Ν. Σκαρμούτσου1, Π. Ξηρόκωστα1, Κ. Τρυφινοπούλου2, Δ. Αδάμου1, Π. Γιακκούπη3, Κ. Καραδήμας2, Ι. Μπουτσικάκη1, 
Μ. Μαρτσούκου1

1Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο- Α.Φλέμινγκ - Ν.Μ. Σισμανόγλειο», 2Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας,
3Τμήμα Μικροβιολογίας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
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ΕΑ 10. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΝΕΥ-
ΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΣΤΗ ΡΙΝΙΚΗ ΦΟ-
ΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ. ΑΝΑΔΡΟ-
ΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2004-2018
Ε. Στάικου1, Β. Τσαγρής2, Ε. Δαμασκοπούλου1, Α. Σουλιμιώτης1,
Ε. Αθανάτου1, Φ. Παγίδα1, Α. Μακρή1

1Εργαστήριο Κλινικής Βιοπαθολογίας Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης,
2Παιδιατρική Κλινική Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης

Εισαγωγή: Τα συζευγμένα αντιπνευμονιοκοκκικά εμβόλια (PCV7/
PCV10/ PCV13) εισήχθησαν στο ΕΠΕ το 2006, 2009 και 2010 αντίστοιχα.
Σκοπός: H μελέτη 1.της επίδρασης των εμβολίων στη ρινική φορεία
παιδιών με Str. pneumoniae (Spn)/M.catarrhalis (Mc)/H.influenzae
(Hi)/St.aureus (Sau) στη διάρκεια 15ετίας (2004-2018). 2. Συγκριτική με-
λέτη αντιμικροβιακής αντοχής πνευμονιοκόκκου από δείγματα ρινικού
επιχρίσματος παιδιών 5 χρόνια πριν και μετά την εφαρμογή του PCV13
(2007-2011/2012-2016). Υλικό-Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 2087 δείγματα
παιδιών έως 16 ετών. Οι καλλιέργειες και ο έλεγχος ευαισθησίας πραγ-
ματοποιήθηκαν με συμβατικές μεθόδους. Αποτελέσματα: 

Εποχιακή κατανομή: επικρατέστερα όλες τις εποχές στις περιόδους
2004-2011/2012-2018 ήταν H.influenzae/St.aureus αντίστοιχα. Αυξημένη
επίπτωση S.aureus σημειώθηκε Φθινόπωρο (2004-2018), M.catarrha-
lis+H.influenzae: Χειμώνα (2012-2018)/Άνοιξη (2004-2011) και Str.pneu-
moniae: Φθινόπωρο (2012-2018)/Άνοιξη (2004-2011). Αντιμικροβιακή
αντοχή: σημειώθηκε πτώση των oxacillin:ανθεκτικών (oxa:R) στελεχών
Spn από 40,8% το 2004-2007 σε 30,23% μεταξύ PCV7 και PCV13 εμβο-
λιασμού (2008-2010) και 19,39% μετά την PCV13 εποχή (2011-2018). Το
2007-2011 και 2012-2016 παρατηρήθηκε πτώση των μη ευαίσθητων
στελεχών σε ερυθρομυκίνη/τετρακυκλίνη/κοτριμοξαζόλη και της πο-
λυαντοχής από 28,12%, 15,6%, 26% και 16,6% σε 15.7%, 3,1% (p<0,05),
21% και 1,3% (p<0,05) αντίστοιχα. Μικρή αύξηση σημειώθηκε στην αν-
τοχή στην κλινδαμυκίνη [6,6% (2007-2011)/7,35% (2012-2016)]. Όλα τα
στελέχη ήταν ευαίσθητα στις κινολόνες. Τα ανθεκτικά (MIC>=2μg/ml)
και μετρίως ευαίσθητα (MIC: 0,12-1μg/ml) πενικιλλίνη στελέχη μεταβλή-
θηκαν από 15,62% και 6,2%: [2007-2011] σε 2,63% (p<0,05) και 17,1%
(p<0,05): [2012-2016] αντίστοιχα. Συμπεράσματα: 1. Ο εμβολιασμός με-
ταβάλλει τη χλωρίδα στο ρινοφάρυγγα. 2. Σημειώθηκε στατιστικά ση-
μαντική μεταβολή (p<0.05) στην επίπτωση φορείας όλων των
παθογόνων στην μετά PCV13 περίοδο με επικρατέστερο τον St.aureus
σε αντιδιαστολή με την προ PCV13 (H.influenzae). 3. Καταγράφηκε
πτώση της αντοχής του S.pneumoniae στα πρώτης επιλογής αντιμικρο-
βιακά 4. Καταγράφηκε μείωση ρινικής φορείας MRSA. 

ΕΑ 11. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΥΟ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥ-
ΣΗΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΒΙΟΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΡΘΟΠΕ-
ΔΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ
Α. Στυλιανάκης1,4, Μ. Μπακαλάκος2, Ι. Βλάμης2, Σ. Καμαριώτης1,
Α. Αδαμόπουλος1, Ε. Μάγγου1, Σ. Καταρά1, Ν. Σύψας3,
Σ. Πνευματικός2

1Μικροβιολογικό Τμήμα ΓΝΑ «ΚΑΤ», 23η Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλι-
νική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, 3Μονάδα Λοιμώξεων Κλινικής Παθοφυσιολο-
γίας, «Λαϊκό» ΓΝΑ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, 4Μέλος του ESCMID Study Group
of implant Associated Infections

Η εφαρμογή της μεθόδου της υπερήχησης σε χειρουργικά εξαχθέντα
ορθοπαιδικά εμφυτεύματα βελτιώνει τη μικροβιολογική διάγνωση των
λοιμώξεων που σχετίζονται με αυτά (orthopaedic implant associated
infections, OIAI). Απαιτείται όμως ο απαραίτητος εξοπλισμός ο οποίος
δεν είναι διαθέσιμος σε όλα τα Μικροβιολογικά Εργαστήρια. Πρόσφατα
χρησιμοποιήθηκε το αντιδραστήριο Cleland’s reagent (DTT) για τη διά-
γνωση των ΟΙΑΙ. Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να αξιολογήσει την
αποτελεσματικότητα της χρήσης DTT σε σύγκριση με τη μέθοδο των
υπερήχων για την ανίχνευση ζωντανών μικροοργανισμών προερχόμε-
νων από βιομεμβράνη που προκαλεί OIAI.
Υλικά/μέθοδοι: Μεταξύ Μαρτίου 2017 και Σεπτεμβρίου 2018, διεξήχθη
στο πλαίσιο του ιδρύματός μας μια προοπτική μελέτη κοόρτης. Συνο-
λικά 51 ασθενείς συμμετείχαν στη μελέτη. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε
2 ομάδες: η ομάδα Α περιλάμβανε 31 ασθενείς με μεγάλη υποψία μό-
λυνσης που υποβλήθηκαν σε απομάκρυνση εμφυτεύματος (ομάδα με-
λέτης) και η ομάδα Β περιλάμβανε 20 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε
προγραμματισμένη αφαίρεση υλικού, όπως κοχλιωτοί κοχλίες (ομάδα
ελέγχου). Το  υλικό αφαιρέθηκε ασηπτικά στο χειρουργείο, χωρίστηκε
σε δύο ισομεγέθη τμήματα και μεταφέρθηκε στο Μικροβιολογικό Ερ-
γαστήριο σε δύο ξεχωριστά αποστειρωμένα αεροστεγή δοχεία. Στο
πρώτο δοχείο το αφαιρεθέν τμήμα εμφυτεύματος υποβλήθηκε σε υπε-
ρήχηση όπως περιγράφηκε προηγουμένως (Trampuz, NEJM 2007), ενώ
το δεύτερο καλύφθηκε με διάλυμα 0,1% w/v DTT, ίσου όγκου με της
υπερήχησης και ανακινήθηκε για 20 λεπτά. Και τα δύο υγρά καλλιερ-
γήθηκαν ποσοτικά στα κατάλληλα θρεπτικά σε αερόβιες, μικροαερό-
φιλες και αναερόβιες συνθήκες για 14 ημέρες. Τα τρυβλία ελέγχονταν
καθημερινά για δύο εβδομάδες και καταγράφηκε ο αριθμός κάθε, μα-
κροσκοπικά, διακριτής, μορφολογίας αποικίας. Για την ανάλυση χρη-
σιμοποιήθηκε η στατιστική μέθοδος McNemar.
Αποτελέσματα: Στην ομάδα Α, οι καλλιέργειες υγρού DTT ήταν θετικές
σε 22 από τους 31 ασθενείς (71%), ενώ στις καλλιέργειες υγρού υπερή-
χησης ήταν θετικές σε 24 από τους 31 ασθενείς (77%). Οι θετικές καλ-
λιέργειες υγρού DΤΤ αποκάλυψαν το ίδιο μικροβιακό είδος με τις
αντίστοιχες καλλιέργειες υγρού υπερήχησης καθώς και παρόμοιο
αριθμό αποικιών. Σύμφωνα με τη δοκιμασία McNemar, οι συγκρίσεις
των διαγνωστικών εξετάσεων μεταξύ τους δεν παρουσίασαν στατι-
στικά σημαντικές διαφορές (p>0,05). Στην ομάδα Β (ομάδα ελέγχου) οι
καλλιέργειες υγρών τόσο της DTT όσο και της υπερήχησης ήταν αρνη-
τικές σε όλους τους ασθενείς.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι η μέθοδος DTT δεν
είναι κατώτερη από τη μέθοδο υπερήχησης και μπορεί να εφαρμοστεί
στη διάγνωση των OIAI. Παρόλο που έχει αποδειχθεί ότι η υπερήχηση
βελτιώνει τη μικροβιολογική διάγνωση των OIAI, σε αντίθεση με τη
DTT, η μέθοδος αυτή προϋποθέτει την ύπαρξη του απαραίτητου εργα-
στηριακού εξοπλισμού. Η DTT αντιπροσωπεύει μια νέα διαγνωστική
μέθοδο με κλινικά αποδεκτές διαγνωστικές τιμές για την ανίχνευση λοι-
μώξεων που σχετίζονται με εμφυτεύματα.

Περίοδοι/αριθμός δειγμάτων
2004-2008(838)       2009-2011(239)     2004-2011(1077)     2012-2018(1010)    Σύνολο(2087)

Hi(284)33,9%             Hi(81)33,9%             Hi(365)(33,9%)           Sau(336) 33,3%        Sau(544)26%

Mc(193)23%               Mc(69)28,9%            Mc(262)(24,3%)         Mc(175) 17,3%         Hi(491)23,52%

Spn(158)18.8%          Sau(61)25,52%        Spn(213)(19,8%)        Spn(133) 13.2%        Mc(437)20,9%

Sau(147)17,5%          Spn(55)23%             Sau(208)(19,3%)        Hi(126) 12,5%           Spn(346)16,6%

MRSA:16.32%            MRSA:9.8%               MRSA:14,42%             MRSA:6,54%              MRSA:9,55%
(24/147)                       (6/61)                          (30/208)                        (22/336)                      (52/544)

Hi(β-lactam+):           Hi(β-lactam+):        Hi(β-lactam+):           Hi(β-lactam+):         Hi(β-lactam+):
8,8%(25/284)             6,17%(5/81)              8,21%(30/365)            6,34%(8/126)            7,74% (38/491)
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ΕΑ 12. ΤΟ Dual-RNAseq ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑ-
ΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΗ-
ΚΟΥΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΙΛΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΑΥΤΟ-
ΧΡΟΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑ-
ΣΕΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΟΥ – ΞΕΝΙΣΤΗ
Τ. Καραμήτρος, Β. Πόγκα, Μ. Ευαγγελίδου, Α. Μεντής
Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας, Τομέας Μικροβιολογίας, Ελληνικό Ινστι-
τούτο Παστέρ, Αθήνα, Ελλάδα

Εισαγωγή: To γονιδίωμα του ιού της ιλαράς (MeV) αποτελείται από
ένα μόριο RNA μήκους 15,894nt το οποίο είναι γενετικά συντηρημένο.
Η εξέλιξη των τεχνολογιών μαζικής αλληλούχισης (NGS) επιτρέπει την
ανάλυση RNA ιικών γονιδιωμάτων καθώς και τον προσδιορισμό βιο-
δεικτών ιικών λοιμώξεων μέσω της ταυτόχρονης ανάλυσης του ολικού
μεταγραφώματος του ξενιστή. Σκοπός: Η ταυτόχρονη ανάλυση του
παθογόνου και η μελέτη των αλληλεπιδράσεων παθογόνου-ξενιστή
κατά την MeV λοίμωξη. Υλικό και μέθοδοι: Πραγματοποιήσαμε μή-
στοχευμένο Dual-RNAseq σε φαρυγγικά επιχρίσματα και σε PBMCs
δείγματα από 6 ασθενείς με επιβεβαιωμένη MeV λοίμωξη καθώς και
από 6 υγειή άτομα. Το ολικό RNA υποβλήθηκε σε κατεργασία με
DNAse. Κατασκευάσαμε τις NGS βιβλιοθήκες των φαρυγγικών δειγμάτων
με poly-A-enrichment και με ribo-depletion. Η βιοπληροφορική επα-
νασύσταση των ιικών γονιδιωμάτων έγινε μέσω de-novo assembly και
mapping-alignment ενώ προσδιορίστηκαν τα διαφορικά εκφρασμένα
γονίδια (DEGs) του ξενιστή και έγινε ανάλυση εμπλουτισμού όρων
Gene Ontology (GO-terms). Αποτελέσματα και συμπεράσματα: To
poly-A-enrichment είχε σαν αποτέλεσμα την υποαντιπροσώπευση των
3’-περιοχών του γονιδιώματος ενώ το ribo-depletion εξασφάλισε την
ομοιόμορφη κατανομή των NGS reads. Έτσι, επιτεύχθηκε η επανασύ-
σταση 6 ΜeV γονιδιωμάτων, καθώς και η ανίχνευση πολλών quasispecies.
Το φαρυγγικό επίχρισμα είναι πιο πλούσια πηγή για την ανίχνευση
βιοδεικτών ιικών λοιμώξεων, καθώς ανέδειξε δύο φορές περισσότερα
DEGs σε σχέση με τα PBMCs. Επιπλέον, η λειτουργική τους ομαδοποίηση
ανέδειξε μία αντι-ιική ανοσολογική απόκριση στον φάρυγγα η οποία
διέφερε σημαντικά από την γενικευμένη ενεργοποίηση του ανοσο-
ποιητικού στα PBMCs. Συμπερασματικά, το Dual-RNAseq μπορεί να
περιγράψει το ιικό γονιδίωμα αλλά και την ανοσολογική απόκριση σε
ασθενείς με ιλαρά παρέχοντας πληροφορίες για πιθανούς νέους θερα-
πευτικούς στόχους.

ΕΑ 13. ΓΟΝΙΔΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΤΟΥ ΞΕΝΙΣΤΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΑ-
ΡΥΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ Α (Η1Ν1) pdm09
Φ. Χατζοπούλου1, Γ. Γκιούλα1, Ι. Κιουμής2, Δ. Χατζηδημητρίου1,
Μ. Εξηντάρη1

1Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικού Τμήματος ΑΠΘ
2Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου

Εισαγωγή. Η γρίπη παραμένει σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία
παρά την εντατική μελέτη των ιών που την προκαλούν και την παρα-
γωγή όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερων εμβολίων. Σε αντίθεση με
τους γονιδιακούς καθοριστές των ιών, οι γονιδιακοί παράγοντες του
ξενιστή που αφορούν τις κλινικές επιπτώσεις της νόσου παρέμεναν
μέχρι πρόσφατα ανεξερεύνητοι.
Σκοπός. Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε ο συσχετισμός ανάμεσα
σε ορισμένους σημειακούς πολυμορφισμούς (SNP) και τις κλινικές εκ-
δηλώσεις γρίπης στον ελληνικό πληθυσμό.
Υλικό-Μέθοδοι. Χρησιμοποιήθηκαν ανώνυμα φαρυγγικά εκπλύματα
ή επιχρίσματα τα οποία προέρχονταν από ασθενείς με ποικίλης βαρύ-
τητας κλινικές εκδηλώσεις γρίπης A(H1N1)pdm09 κατά την μεταπαν-
δημική περίοδο γρίπης 2010-11 στη Β. Ελλάδα. Από το σύνολο των 110
περιστατικών, σοβαρά ήταν τα 59 και ήπια τα 51, ενώ για κανένα δεν
αναφέρονταν προϋπάρχον παθολογικό ιατρικό ιστορικό. Εκχυλίσθηκε
γενωμικό DNA των ξενιστών από τα δείγματα και διερευνήθηκαν οι γο-
νότυποι τριών πολυμορφισμών, CD55 rs2564978, C1QBP rs3786054 και
FCGR2A rs1801274.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα. Τα ευρήματα υποδηλούν ότι οι υπο-
τελείς γονότυποι ΤΤ CD55 και ΑΑ C1QBP σχετίζονται με αυξημένες πι-
θανότητες θανάτου των γριπιώντων. Για τους γονοτύπους FCGR2A δεν
παρατηρήθηκε σημαντική σχέση ούτε με θνητότητα από γρίπη ούτε
με βαρύτητα της νόσου. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες ευρείας κλί-
μακος για τον καθορισμό αξιόπιστων γονιδιακών παραγόντων κινδύ-
νου του ξενιστή όσον αφορά τη βαρύτητα των εκδηλώσεων της γρίπης
A(H1N1)pdm09. Η αναγνώριση τέτοιων πληθυσμών υψηλού γενετικού
κινδύνου και η δυνατότητα ειδικών παρεμβάσεων για την προστασία
τους θα αποτελούσε ελπιδοφόρο επίτευγμα στη μάχη κατά της γρίπης.



ΕΑ 15. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ NON TU-
BERCULOUS MYCOBACTERIA ΣΤΟ Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑ-
ΝΟΓΛΕΙΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ (2013-
2018)
Α. Βελέντζα, Κ. Σταμούλος, Ν. Σκαρμούτσου, Β. Βαλλιάνου,
Θ. Παναγέα, Χ. Κανακάρης, Ε. Λιάκου, Ι. Μπουτσικάκη, Χ. Σαρκατζίδη,
Μ. Μαρτσούκου
Μικροβιολογ. Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο-Α.Φλέμινγκ-Ν.Μ. Σισμανόγλειο»

Εισαγωγή: Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών αναγνω-
ρίζονται όλο και συχνότερα παγκοσμίως λοιμώξεις που οφείλονται στα
μη φυματιώδη μυκοβακτήρια (nontuberculous mycobacteria, NTM),
εξαιτίας τόσο της HIV λοίμωξης, όσο και της εξέλιξης στη διαγνωστική
προσέγγιση.  Αν και έχουν περιγραφεί πάνω από 150 διαφορετικά είδη
NTM, οι πνευμονικές λοιμώξεις οφείλονται συνήθως στο Mycobacte-
rium avium complex (MAC), στο M. kansasii και στο M. abscessus. Η ερ-
γαστηριακή απομόνωση και ταυτοποίηση όμως των ΝΤΜ, σε αντίθεση
με το M.tuberculosis, δεν στοιχειοθετεί πάντοτε νόσο. Σκοπός: Σκοπός
ήταν η καταγραφή απομόνωσης NTM από δείγματα που εστάλησαν
στο εργαστήριο του «Σισμανογλείου» την τελευταία πενταετία.
Υλικά και Μέθοδοι: Από 24/9/2013 έως 23/9/2018 εστάλησαν συνο-
λικά στο εργαστήριο 9.710 κατάλληλα δείγματα για αναζήτηση μυκο-
βακτηριδίου, εκ των οποίων πτύελα: 4.240, βρογχικές εκκρίσεις: 3.199,
BAL: 505, πλευριτικά υγρά (Π.Υ.): 1.062, γαστρικά υγρά (Γ.Υ.): 130, Ε.Ν.Υ.:
100, αιμοκαλλιέργειες: 69, ασκιτικά υγρά: 61, περικαρδιακά: 34,
ούρα:114, ιστοί-λεμφαδένες: 122, πύα: 66, κόπρανα: 8. Τα δείγματα εμ-
βολιάσθηκαν συγχρόνως σε στερεό θρεπτικό υλικό Lowenstein-Jensen
(LJ) και υγρό θρεπτικό υλικό MGIT 960, ενώ έγινε και άμεση αναζήτηση
οξεάντοχων βακτηρίων με τη χρώση Ziehl-Neelsen (ZN). Η ταυτοποί-
ηση έγινε μοριακά με  GenoType Mycobacterium CM, Hain LifeSciences
που ταυτοποιεί το M.tb complex και 12 άτυπα μυκοβακτηρίδια από
καλλιέργεια. 
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Από 55 δείγματα ισάριθμων δια-
φορετικών ασθενών που όλα προέρχονταν από το αναπνευστικό απο-
μονώθηκαν NTM: M. intracellulare: 13, M. abscessus: 11, M. avium: 9, M.
chelonae: 7, M. gordonae: 3, M. fortuitum: 1, M. interjectum: 1, M. kansas-
sii: 1, M. peregrinum: 1, MOTT: 8. Η χρώση ZN ήταν θετική μόνο στα
11/55 (20%). Στο MGIT αναπτύχθηκαν 49/55 (89.1%) στελέχη και στο
LJ 24/55 (43.6%). Από τα 11 στελέχη που ταυτοποιήθηκαν ως M. ab-
scessus, τα 9 προέρχονταν από ασθενείς με κυστική ίνωση. Από τα 7
στελέχη M. chelonae τα 5 προέρχονταν από ασθενείς που υποβλήθηκαν
σε βρογχοσκόπηση.  Συμπερασματικά η ευαισθησία τόσο της ZN όσο
και της καλλιέργειας σε LJ ήταν χαμηλή. Η γνώση της κλινικής εικόνας
αλλά και του επιδημιολογικού προφίλ σε κάθε απομόνωση ΝΤΜ, έχει
βαρύνουσα σημασία στην αξιολόγησή τους ως αίτια λοίμωξης.
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ΕΑ 14. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ MANTOUX ΚΑΙ
IGRA ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑΣ ΦΥΜΑ-
ΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Κ.Μ. Βασάλος1*, Δ. Παπαβέντσης2, Ι.Κ. Κουτελέκος3, Μ. Παναγή2,
Ε. Βασσάλου4, Ε. Βογιατζάκης2, Σ. Καράμπελα2

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ. Ν. Ν. Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατη-
σίων» (Τρέχουσα θέση), 2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Εθνικό Κέντρο Ανα-
φοράς Μυκοβακτηριδίων ΓΝΘΑ «η Σωτηρία», 3Τμήμα Νοσηλευτικής,
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αθήνας, 4Παρασιτολογία-Τροπική Ιατρική-Υγεία
των Ταξιδιωτών, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, *Απόρροια Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Εκπαίδευσης στη Μικροβιολογία Δημόσιας Υγείας (EU-
PHEM), ECDC

Εισαγωγή: Σε χώρες, όπως η Ελλάδα, με χαμηλό επιπολασμό φυματίω-
σης (<5/100.000) πρέπει να ελέγχεται η παρουσία λανθάνουσας φυμα-
τίωσης (ΛΦ) με στόχο την οριστική απαλλαγή τους από τη νόσο.
Σκοπός: Συγκριτική μελέτη αποτελεσμάτων δερματικής φυματινοαντί-
δρασης (Mantoux) και δοκιμασίας έκκρισης ιντερφερόνης (IGRA) από
άτομα >18 ετών που ελέγχθηκαν για ΛΦ. Υλικό και μέθοδοι: Στο Εργα-
στήριο του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων εξετάσθηκαν
με QFT-ΤΒ Gold in Tube ενήλικες, στους οποίους είχε προηγηθεί Man-
toux. Μελετήθηκαν μόνο οι εξεταζόμενοι με θετικό ή αρνητικό αποτέ-
λεσμα IGRA. Αυτοί χωρίστηκαν σε δύο ομάδες ανάλογα με το αν είχαν
γεννηθεί σε χώρες με υψηλό επιπολασμό (ΧΥΕ) ή χαμηλό επιπολασμό
(ΧΧΕ) φυματίωσης. Ελέγχθηκε η συμφωνία των δύο μεθόδων και ανα-
λύθηκαν οι καμπύλες λειτουργικού χαρακτηριστικού δέκτη (ROC).
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Το αποτέλεσμα της IGRA ήταν θε-
τικό σε 528 άτομα και αρνητικό σε 402 άτομα. Από τα 930 αυτά άτομα,

τα 825 είχαν γεννηθεί σε ΧΧΕ και τα 105 σε ΧΥΕ. Η Mantoux ήταν θετική
στα 663/930. Από τη σύγκριση των δύο μεθόδων προέκυψε ότι τόσο
στους ΧΥΕ όσο και τους ΧΧΕ η συμφωνία των αποτελεσμάτων ήταν
μικρή, ενώ σε καμία από τις δύο αυτές ομάδες δεν υπήρξε ικανοποι-
ητική αντιστοιχία μεταξύ των αποτελεσμάτων των μεθόδων (Διάγραμμα
1). Ωστόσο, ο συνδυασμός των δύο μεθόδων βελτιστοποίησε τη διά-
γνωση ΛΦ (Πίνακας 1): 131/825 (15,9%) άτομα ΧΧΕ με θετική Mantoux
δεν χρειάστηκε να λάβουν θεραπεία αφού η IGRA έδωσε αρνητικό απο-
τέλεσμα, ενώ σε 10/105 (9,5%) άτομα ΧΥΕ, αν και είχαν αρνητική Man-
toux, η IGRA έδωσε θετικό αποτέλεσμα που, υποδηλώνοντας πολύ
πρόσφατη έκθεση, οδήγησε στη χορήγηση θεραπείας.

         Ποσοστό % συμφωνίας = 46,7%                        Ποσοστό % συμφωνίας = 52,4%
         Cohen’s Kappa = 0,11                                             Cohen’s Kappa = 0,06

         Xώρες με χαμηλό επιπολασμό (ΧΧΕ)                Xώρες με υψηλό επιπολασμό (ΧΥΕ)

Διάγραμμα 1. Αντιστοιχία αποτελεσμάτων και συμφωνία μεθόδων για
τον έλεγχο ΛΦ σε άτομα από χώρες με χαμηλό και υψηλό επιπολασμό
φυματίωσης στην Ελλάδα

Πίνακας 1. Συνδυασμός Mantoux και IGRA για την καλύτερη διάγνωση
της ΛΦ (*) στην Ελλάδα
                        Xώρες με χαμηλό επιπολασμό (ΧΧΕ)    Xώρες με υψηλό επιπολασμό (ΧΥΕ)
                                                  Mantoux                                                        Mantoux
                                      (+)                                (–)                               (+)                              (–)

IGRA
  (+)             451    (ΘΕ)                   16     (ΣΠ)                    51   (ΘΕ)                   10  (ΘΕ)

             (–)             131    (ΟΘ)                 227    (ΟΘ)                   30   (ΘΕ)                   14  (ΟΘ)
(*) Στην αξιολόγηση της Mantoux ελήφθη υπόψη τυχόν προηγηθείς εμβολιασμός με BCG

Ν.Β. Στη θεραπευτική προσέγγιση ακολουθήθηκαν οι οδηγίες της Ελληνικής Πνευ-
μονολογικής Εταιρείας (ΘΕ: θεραπεία ΛΦ, ΟΘ: όχι θεραπεία, ΣΠ: συμβουλή πνευμο-
νολόγου)
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ΕΑ 16. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΩ-
ΣΗΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Α. Γερογιώκας1, Ο. Ζαρκωτού1, Β. Παπαδούλη1, Φ. Μητροπούλου1,
Θ. Νιτσοτόλης2, Β. Μάμαλη2, Κ. Θέμελη-Διγαλάκη2

1Μικροβιολογ. Εργαστήριο, 2Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Εισαγωγή: Η νόσος των λεγεωνάριων αποτελεί μια μορφή σοβαρής
πνευμονίας με υψηλή θνητότητα, της οποίας η επίπτωση αυξάνεται τα
τελευταία χρόνια. Προκαλείται από το βακτήριο του γένους Legionella
που βρίσκεται σε υδάτινα περιβάλλοντα και μεταδίδεται κυρίως μέσω
εισπνοής μολυσμένων αερολυμάτων. Η έγκαιρη διάγνωση και η επα-
γρύπνηση για την εκδήλωση επιδημίας συμβάλλουν στην επιτυχή θε-
ραπευτική αντιμετώπιση και στη λήψη των κατάλληλων μέτρων δη-
μόσιας υγείας για τον περιορισμό των κρουσμάτων.
Σκοπός: Η καταγραφή περιστατικών λεγιονέλλωσης στο Γ.Ν. Πειραιά
«ΤΖΑΝΕΙΟ» την τετραετία 2015-2018
Υλικό-μέθοδοι: Εξετάστηκαν συνολικά 418 δείγματα ούρων ασθενών
με συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού. Η αναζήτηση της Legionella
pneumophila έγινε με την ανοσοχρωματογραφική μέθοδο ανίχνευσης
του διαλυτού αντιγόνου της σε δείγμα ούρων (Intermedical Diagno-
stics, Italy και Coris BioConcept, Belgium). Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει
το πλεονέκτημα του ταχέος χρόνου ολοκλήρωσης και του χαμηλού κό-
στους, αλλά το μειονέκτημα ότι ανιχνεύει με υψηλή ευαισθησία μόνο
την L. pneumophila οροομάδας 1.
Αποτελέσματα: Συνολικά η L. pneumophila οροομάδας 1 ανιχνεύθηκε
σε 5 ασθενείς (3 άνδρες, μέση ηλικία 68,8 έτη) εκ των οποίων οι 4 νο-
σηλευτήκαν  το 2018 (Απρίλιο-Οκτώβριο) και ο ένας το 2015. Δύο ασθε-
νείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν στην ΜΕΘ και ο ένας από αυτούς
κατέληξε. Αναφορικά με τους προδιαθεσικούς παράγοντες 4 ασθενείς
ήταν καπνιστές, 4 ήταν διαβητικοί, 3 είχαν χρόνια νεφρική νόσο, ένας
ασθενής είχε ΧΑΠ και ένας είχε καρδιαγγειακή νόσο. Όλοι οι ασθενείς
είχαν τουλάχιστον 2 προδιαθεσικούς παράγοντες. Αξιοσημείωτο είναι
ότι η ασθενής που κατέληξε είχε συλλοίμωξη με Streptococcus pneu-
moniae. Συμπεράσματα: 1) Όλοι οι ασθενείς ήταν ηλικιωμένοι με αρ-
κετές συννοσηρότητες, που αποτελούν και γνωστούς παράγοντες
κινδύνου για την νόσο.
2) Η σημαντική αύξηση της συχνότητας της νόσου το τελευταίο έτος
(που συμβαδίζει με την αυξημένη συχνότητα καταγραφής σε πανελλα-
δικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο) μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους
παράγοντες (επαγρύπνηση κλινικών ιατρών, ευρύτερη χρήση διαγνω-
στικών μέσων, κλιματική αλλαγή και αύξηση της θερμοκρασίας των
υδάτων).
3) Παρόλο που η συνολική επίπτωση της νόσου δεν είναι ιδιαίτερα αυ-
ξημένη, χρειάζεται επαγρύπνηση, κυρίως σε ομάδες υψηλού κινδύνου
(ανοσοκατεσταλμένοι, ηλικιωμένοι, καπνιστές, κ.ά.) καθώς η νόσος πα-
ρουσιάζει υψηλή θνητότητα.

ΕΑ 17. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΕ-
ΚΤΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΘ ΕΝΟΣ ΤΕ-
ΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡ-
ΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ‘’AMR DIRECT FLOW
CHIP’’
Ε. Πρωτονοταρίου1, Δ. Παπαδοπούλου1, Α. Στάμου1,
Μ. Καχριμανίδου2, Σ. Παπαζαχαριάς1, Μ. Αρχοντή1, Λ. Τοπτσή1,
Π. Μαντζάνα1, Ο. Βασιλάκη1, Γ. Καγκάλου1, Λ. Σκούρα1

1Εργαστήριο Μικροβιολογίας ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
2Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ

Εισαγωγή: Η έγκαιρη αναγνώριση των αποικισμένων ασθενών με πο-
λυανθεκτικά μικροβιακά στελέχη (στελέχη που παράγουν ευρέως φά-
σματος β-λακταμάσες-ESBLs, καρβαπενεμάσες, methicillin-resistant
S.aureus-MRSA, vancomycin-resistant Enterococci-VRE) είναι ζωτικής
σημασίας  στον έλεγχο των λοιμώξεων ιδιαιτέρως σε περιοχές με
υψηλή ενδημικότητα. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η
εκτίμηση της απόδοσης της  μεθόδου “AMR Direct Flow CHIP” (Master
Diagnostica, Spain) στη διερεύνηση της φορείας από ανθεκτικά βακτή-
ρια ασθενών της ΜΕΘ του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.
Υλικό/Μέθοδοι: Κατά το χρονικό διάστημα 11/2017-08/2018, 184 δείγ-
ματα (92 πρωκτικά, 92 ρινοφαρυγγικά) ελήφθησαν από 92 ασθενείς και
επεξεργάστηκαν ταυτόχρονα με την μέθοδο AMR και τις φαινοτυπικές
μεθόδους. Τα αποτελέσματα της AMR συγκρίθηκαν με αυτά των κλα-
σικών φαινοτυπικών μεθόδων σε σχέση με την ευαισθησία και την ει-
δικότητα.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα απεικονίζονται
στον Πίνακα 1.  Η AMR μέθοδος στο σύνολο εμφάνισε υψηλή ευαισθη-
σία και ειδικότητα (>90%) για την ανίχνευση  πολυανθεκτικών στελε-
χών. Επιπλέον, η δυνατότητα  ανίχνευσης  δεικτών/γονιδίων αντοχής
ταυτοχρόνως σε ρινικό και πρωκτικό επίχρισμα του ίδιου ασθενούς με
μία μέθοδο σε λιγότερο από 5 ώρες οδηγεί στη λήψη άμεσων αποφά-
σεων και την εφαρμογή μέτρων περιορισμού της μετάδοσης των στε-
λεχών αυτών εντός των Μονάδων Υγείας.

Πίνακας 1. Σύγκριση της μεθόδου AMR Direct Flow Chip και των φαινο-
τυπικών μεθόδων ανίχνευσης πολυανθεκτικών βακτηρίων

Δείκτες/γονίδια αντοχής                        Ευαισθησία (%)                  Ειδικότητα (%)
MRSA                                                                          100                                        100
CONS- mecA γονίδιο                                              98                                         89,1
Ευρέως φάσματος β-λακταμάσες
(blaCTX-blaSHV)                                                     100                                        97,5
Οξακιλλινάσες                                                         100                                        97,7
Vancomycin-resistant Enterococci                    100                                        96,5
KPC-καρβαπενεμάσες                                            95                                           96
Μεταλλο-β-λακταμάσες                                       100                                        94,8
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ΕΑ 18. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΟΙ-
ΜΩΞΗΣ ΑΠΟ CLOSTRIDIUM DIFFICILE (CDI) ΣΕ
ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Μ. Ορφανίδου, Δ. Πετροπούλου, Μ. Παναγοπούλου, Ν. Κάντας,
Δ. Λιακόπουλος, Μ. Καμπερογιάννη, Λ.Π. Δροσοπούλου,
Σ. Αντωνοπούλου, Ε. Βαγιάκου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»

Σκοπός: Η μελέτη της εξέλιξης της λοίμωξης από C.difficile (CDIFF)
εντός μίας δεκαετίας, στο ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»
Υλικό-Μέθοδοι: Η μελέτη περιλαμβάνει περιπτώσεις CDI που καταγρά-
φηκαν σε δύο χρονικές περιόδους 1/6/2005-31/5/2008 (Π1) και
1/6/2015-31/5/2018 (Π2). Κατά τις Π1 και Π2, στάλθηκαν στο εργαστή-
ριο 2964 και 5709 δείγματα διαρροϊκών κοπράνων από ισάριθμους
ασθενείς, αντίστοιχα. Τα δείγματα υπέστησαν επεξεργασία με καθαρή
αιθυλική αλκόολη 95% (alcohol shock method), εμβολιάστηκαν σε
CCFA και CLO (bioMerieux) και επωάστηκαν αναεροβίως. Η ταυτοποί-
ηση των στελεχών έγινε βάση της μορφολογίας των αποικιών, της χα-
ρακτηριστικής οσμής, της Gram χρώσης και με ταυτοποιητικά
συστήματα του εμπορίου. Εξετάστηκαν για την παρουσία GDH, τοξίνης
Α και την ταυτόχρονη παρουσία των τοξινών Α&Β με ανοσοχρωματο-
γραφία και ΕLISA. Στελέχη αρνητικά για την τοξίνη Α και θετικά για τις
τοξίνες Α&Β θεωρήθηκαν Α-Β+.
Αποτελέσματα: Κατά τις Π1 και Π2 ,στελέχη CDIFF απομονώθηκαν σε
249/2964 (8,6%) και 558/5709 (9,8%) δείγματα κοπράνων, αντίστοιχα,
σε αναλογία 48,6%-44,8% άνδρες και 51,4%-55,2% γυναίκες, αντί-
στοιχα. Εξ αυτών, κατά την Π1 169/249 (67,9%) ήταν Α+Β+, 41/249
(16,5%) Α-Β+ και 39/249 (15,6%) Α-Β- και κατά την Π2 467/558 (83,7%)
Α+Β+, 26/558 (4,7%) και 65/558 (11,6%) Α-Β-. Η κατανομή των στελε-
χών ανά κλινική κατά τις Π1 και Π2 ήταν: Παθολογικές κλινικές 43,8%-
44,4%, Αιματολογική 10,4%-7,9%, Γαστρεντερολογική 10,1%-11,6%,
Νεφρολογική 6,8%-3,8%, λοιπός παθολογικός τομέας 8,5%-3,8%, Χει-
ρουργικός τομέας 8,8%-9%, ΜΕΘ 0,8%-2%, Εξωτερικά ιατρεία 10,8%-
17,6%, αντίστοιχα. 
Συμπεράσματα: Στη δεκαετία παρατηρήθηκε αυξημένη ευαισθητοποί-
ηση των κλινικών γιατρών για την αναζήτηση της CDI. Ταυτόχρονα, πα-
ρατηρήθηκε μικρή αύξηση των τοξινογόνων στελεχών (~84% - ~88%)
και, κυρίως, των Α+Β+ (~70% - ~84%). Σημαντική ήταν και η αύξηση
της CDI στους ασθενείς κοινότητας (~11% - ~18%)

ΕΑ 19. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΑΘΟ-
ΓΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΙΚΗΣ PCR ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕ-
ΝΕΙΣ
Χ. Κήττας1, Γ. Καπνίση1, Α. Γιαννάκη1, Κ. Ανδρεάδης1, Α. Μάκης2,
Η. Σακκάς1, Κ. Γκαρτζονίκα1

1Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαν-
νίνων, 2Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκ. Ιωαννίνων

Εισαγωγή: Οι οξείες λοιμώξεις του αναπνευστικού στην παιδική ηλικία
κυριαρχούν μεταξύ του συνόλου των λοιμώξεων τόσο σε συχνότητα
όσο και σε σοβαρότητα, εκφραζόμενη σε ημέρες νοσηλείας και θνη-
τότητα. Σκοπός: Η διάγνωση και αιτιολογική συσχέτιση ανά ηλικιακή
ομάδα λοιμώξεων του αναπνευστικού σε παιδιατρικούς ασθενείς του
ΠΓΝ Ιωαννίνων κατά το διάστημα 2016-2018 με τη χρήση πολυπλεκτι-
κής PCR.
Υλικό και μέθοδοι: Ελέγχθηκαν συνολικά 187 δείγματα ρινοφαρυγγικού
επιχρίσματος σε παιδιατρικούς ασθενείς, ηλικίας 1 ημερών-17 ετών, με
κλινική εικόνα οξείας λοίμωξης του αναπνευστικού. Η ανάλυση των
δειγμάτων έγινε με χρήση του Filmarray Respiratory Panel (Biofire, bio-
Merieux) που βασίζεται στη μεθοδολογία πολυπλεκτικής PCR για την
ταυτόχρονη και ταχεία ανίχνευση 20 παθογόνων του αναπνευστικού. 
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Από το σύνολο των δειγμάτων το
73,26% (n=137) ήταν θετικά για τουλάχιστον ένα παθογόνο, με διάμεση
ηλικία ασθενών τους 3,6 μήνες (εύρος 1 ημερών-17 ετών) και μεταξύ
αυτών το 16,78% (n=23) για τουλάχιστον δύο παθογόνα, με διάμεση
ηλικία τους 6 μήνες (εύρος 2 ημερών-16 ετών). Αναφορικά με την ηλι-
κιακή κατανομή, το 57,75% (n=108)  του συνόλου των δειγμάτων αφο-
ρούσε ασθενείς <1 έτους με ποσοστό θετικών το 78,70% (n=85) και
μέση ηλικία 57 ημέρες. Mεταξύ του συνόλου των ανιχνεύσεων, ο RSV
επικράτησε με 34,35% ακολουθώντας ο HRV/EV με 32,50%. Στα δείγ-
ματα όπου ανιχνεύτηκαν περισσότερα του ενός παθογόνα, ο συνδυα-
σμός HRV/EV+RSV ήταν ο επικρατέστερος (43,47%). Κατά τη μελέτη
της εποχικής κατανομής, η υψηλότερη επίπτωση θετικών δειγμάτων
παρατηρήθηκε τον Μάρτιο (26,9%) και η χαμηλότερη τον Σεπτέμβριο
(1,84%). Από το σύνολο των ανιχνεύσεων μόλις το 6,74% αφορούσαν
τα βακτηριακά παθογόνα M.pneumoniae και B.pertussis. Ο RSV, μόνος
του ή σε συνδυασμό με HRV/EV αποτέλεσε τον συχνότερο αιτιολογικό
παράγοντα λοίμωξης αναπνευστικού σε ηλικίες <2 ετών, ενώ η ανί-
χνευση B. pertussis, αν και σε μικρό ποσοστό, υποδηλώνει την ανάγκη
εκτενέστερου εμβολιασμού. Η ταχεία διάγνωση μπορεί να συμβάλλει
στην έγκαιρη έναρξη στοχευμένης θεραπείας και παρακολούθηση
αυτών των λοιμώξεων.

                                                                                                          Ηλικιακή ομάδα
Παθογόνο που ανιχνεύθηκε                 <1 έτους               1-2 έτη             3-5 έτη          6-17 έτη
Respiratory Syncytial Virus (RSV)        41(40,59%)         12(41,38%)       3(14,29%)                
Human Rhinovirus/
Enterovirus (HRV/EV)                              36(35,64%)          9(31,03%)        7(33,33%)        1(8,33%)
Parainfluenza virus                                    8(7,92%)              2(6,90%)          1(4,76%)                 
Human Metapneumovirus                      5(4,95%)              1(3,45%)          1(4,76%)                 
Coronavirus                                                  4(3,96%)              1(3,45%)          1(4,76%)         1(8,33%)
Adenovirus                                                   2(1,98%)              2(6,90%)         3(14,29%)        1(8,33%)
Influenza A                                                   2(1,98%)              1(3,45%)          1(4,76%)        3(25,00%)
Influenza B                                                                                  1(3,45%)          1(4,76%)         1(8,33%)
Bordetella pertussis                                     3(2,97%)                                                                           
Mycoplasma pneumoniae                                                                                 3(14,29%)      5(41,67%)
Γενικό άθροισμα                                      101(100%)          29(100%)        21(100%)       12(100%)
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ΕΑ 20. ΣΥΝΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙ-
ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ο. Ζαρκωτού1,2, Α. Γερογιώκας1, Σ. Καλοφωλιά3, Π. Χατζηάστρος1,
Δ. Ναλμπάντη2, Π. Παπαγιαννακοπούλου3, Β. Μάμαλη1,2, Γ. Χρύσος2,4,
Κ. Θέμελη-Διγαλάκη1,2

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο, 2Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων,
3Φαρμακείο και 4Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

Εισαγωγή: Οι λοιμώξεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ)
είναι απειλητικές για τη ζωή και δεδομένων των σοβαρών συνεπειών
της λανθασμένης ή καθυστερημένης διάγνωσης, τα ύποπτα περιστα-
τικά λαμβάνουν τάχιστα εμπειρική αγωγή. Η έγκαιρη παροχή αιτιολο-
γικής διάγνωσης είναι σημαντικότατη. Με τη χρήση της συνδρομικής
προσέγγισης στη διάγνωση των λοιμώξεων του ΚΝΣ, προκύπτει αύ-
ξηση της διαγνωστικής ικανότητας και ακρίβειας, βελτιστοποίηση της
επιλογής αντιμικροβιακών και αποφυγή μη απαραίτητης θεραπείας. 
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της
χρήσης του FilmArray Meningitis/Encephalitis panel [FA ME] (BioFire
Diagnostics, USA ) στη διαχείριση ασθενών με λοίμωξη ΚΝΣ, κατά τον
πρώτο χρόνο εφαρμογής του στο νοσοκομείο μας, καθώς και της δυ-
νητικής συμβολής του στην ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων του
νοσοκομείου. 
Υλικό και μέθοδοι: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν όλοι οι ασθενείς με
κλινική συμπτωματολογία συμβατή με λοίμωξη ΚΝΣ, στους οποίους
πραγματοποιήθηκε οσφυονωτιαία παρακέντηση και τα δείγματα εγ-
κεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) εξετάστηκαν με το FA ME. Η εισαγωγή
της μεθόδου στην κλινική πράξη (1ος/2018) συνοδεύτηκε από ενημε-
ρωτικές συναντήσεις στα κλινικά τμήματα. Η εκτέλεση της εξέτασης
και η κοινοποίηση του αποτελέσματος στους θεράποντες έγινε άμεσα.
Τα δεδομένα για την αντιμικροβιακή και αντιιική αγωγή καθώς και το
κόστος τους, ελήφθησαν από τα αρχεία του Φαρμακείου. 
Αποτελέσματα: Συνολικά μελετήθηκαν 32 ασθενείς (2/32 ασθενείς
ΜΕΘ). Σε 29/32 προέκυψαν παθολογικά ευρήματα από τη Γενική ΕΝΥ
(ΓΕ). Οι τρεις ασθενείς που δεν είχαν παθολογικά ευρήματα από τη ΓΕ,
το δε FA ME δεν ανίχνευσε κανένα παθογόνο, δεν έλαβαν αγωγή για
λοίμωξη του ΚΝΣ. Ανάδειξη του παθογόνου με τη χρήση του FA ME επι-
τεύχθηκε σε 6/29 ασθενείς. Τα παθογόνα που ανιχνεύθηκαν ήταν: S.
pneumoniae (n=2), enterovirus (n=2), herpes simplex virus 1 (n=1), va-
ricella-zoster virus (n=1). Επιπλέον σε 5 ασθενείς ετέθη η διάγνωση λοί-
μωξης από West Nile virus (WNV), μετά από αποστολή των δειγμάτων
στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του ΕΚΠΑ. Ο ασθενής στον οποίο ανι-
χνεύτηκε HSV έλαβε αιτιολογική αγωγή με ακυκλοβίρη και επιπλέον
κεφτριαξόνη και αμπικιλλίνη για 3 και 6 ημέρες αντίστοιχα (κόστος γε-
νοσήμων περίπου 130 ευρώ). Ακυκλοβίρη έλαβαν 12 ασθενείς παρότι
δεν ανιχνεύτηκε ερπητοιός, με διάμεση διάρκεια 4,5 ημέρες και συνο-
λικό κόστος γενοσήμου περίπου 1064 ευρώ (μέσο κόστος ανά ασθενή
89 ± 53 ευρώ). Από τους 9 ασθενείς στους οποίους ανιχνεύτηκε ιογενές
αίτιο, 2 ασθενείς έλαβαν αντιμικροβιακή αγωγή (ο ένας εν αναμονή των
αποτελεσμάτων για WNV).
Συμπεράσματα: Η εφαρμογή του FA ME δεν οδήγησε στη διακοπή της
μη απαραίτητης αντιερπητικής αγωγής σε μεγάλο αριθμό ασθενών
(12/30, 40%), αυξάνοντας το κόστος νοσηλείας. Η ανίχνευση ιογενούς
αιτίου λοίμωξης συνέβαλε στην ταχεία διακοπή των αντιμικροβιακών.
Δεδομένου ότι το κόστος της εμπειρικής αγωγής (κεφτριαξόνη + αμ-
πικιλλίνη + ακυκλοβίρη) ανέρχεται σε περίπου 400 ευρώ, η ανάδειξη
του αιτιολογικού παράγοντα έχει σημαντική επίδραση στο συνολικό
κόστος. Η διεξοδική και τεκμηριωμένη ενημέρωση των κλινικών ια-
τρών για τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς της εξέτασης καθώς
και η ύπαρξη αλγορίθμων χρήσης είναι απαραίτητες, ώστε να προκύψει
το μέγιστο κλινικό όφελος και η βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων
από τη χρήση της συνδρομικής διάγνωσης των λοιμώξεων του ΚΝΣ.

ΕΑ 21. ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΑ-
ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛ ΤΟΥ FILMARRAY ΓΙΑ ΤΙΣ
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ
Ε. Παπαδογεωργάκη, Γ. Πλακιάς, Π. Χαραλαμπάκης, Η. Καραΐσκος,
Λ. Γαλανή, Α. Σιδέρη, Χ. Νικολιδάκη, Ε. Πατρόζου
ΔΘΚΑ «Υγεία»

Εισαγωγή: Οι λοιμώξεις του κατωτέρου αναπνευστικού είτε βακτηρια-
κής  είτε ιογενούς αιτιολογίας αποτελούν σημαντικό παράγοντα θνη-
τότητας σε νοσηλευόμενους ασθενείς ιδίως εκείνους με άλλες
συνοσηρότητες. Η ποσοτική καλλιέργεια πτυέλων, βρογχικών εκκρί-
σεων ή βρογχοκυψελιδικού εκκρίματος παραμένει η μέθοδος αναφο-
ράς ενώ για τις ιογενείς λοιμώξεις απαιτείται μοριακή τεχνολογία. Η
μέθοδος FilmArray (FA) Pneumonia plus ταυτοποιεί ποσοτικά 15 μικρό-
βια και 7 αντίστοιχα γονίδια αντοχής στα αντιβιοτικά , ποιοτικά 9 ιούς
και 3 άτυπα βακτήρια  στα δείγματα αυτά με την τεχνολογία της πολυ-
πλεκτικής PCR σε περίπου μία ώρα.
Σκοπός: Η διερευνητική εκτίμηση του νέου διαγνωστικού πάνελ του
FA σε συσχέτιση με τις ποσοτικές κλασσικές καλλιέργειες.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήσαμε 27 περιπτώσεις ασθενών –μέσος
όρος ηλικίας 55 έτη- με πνευμονία ή και βρογχιεκτασίες στους οποίους
έγινε εφαρμογή και των δύο μεθόδων στο ίδιο δείγμα . Παράλληλα
εκτιμήθηκε η θεραπευτική αντιμετώπιση του θεράποντος ιατρού μετά
το αποτέλεσμα των δύο μεθόδων.
Αποτελέσματα: Ο ποσοτικός προσδιορισμός των μικροβιακών στελε-
χών με το FA σε 15 περιπτώσεις διέφερε τόσο στο είδος των μικροβίων
όσο και στην ποσότητα. Ουδεμία ανάπτυξη στην καλλιέργεια ήταν συμ-
βατή με μη ανίχνευση παθογόνου στο FA σε τρεις περιπτώσεις. Τα απο-
τελέσματα της ποσοτικής καλλιέργειας δεν συμφωνούσαν σε επτά
περιπτώσεις ασθενών με αποτέλεσμα αλλαγή στη θεραπευτική αντι-
μετώπιση. Σε δύο περιπτώσεις ασθενών ταυτοποιήθηκαν με το FA μία
περίπτωση λοίμωξης από M. pneumoniae και μία από C. pneumoniae,
που δεν καλλιεργούνται και δεν ανιχνεύονται στην κλασσική καλλιέρ-
γεια.
Συμπεράσματα: Η εφαρμογή του FA φαίνεται ενθαρρυντική για τη διά-
γνωση των λοιμώξεων του κατωτέρου αναπνευστικού που αφορά κλι-
νικούς και εργαστηριακούς ιατρούς.  Απαιτείται περαιτέρω μελέτη της
νέας μεθόδου, με περισσότερα δείγματα  για την καλλίτερη εκτίμηση
της εφαρμογής της.
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ΕΑ 22. 16S METAGENOMICS ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥ-
ΝΗΣΗ Bartonella ΚΑΙ Rickettsia spp. ΣΕ ΨΥΛΛΟΥΣ
ΑΠΟ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
Γ. Δουγάς1,2, Α. Τσακρής1, Σ. Μπελερή3, Α. Πρίφτης1,
Α. Μαγεροπούλου1, Χ. Μπιλλίνης4, Ι. Παπαπαρασκευάς1

1Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό Καποδιστριακό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών, 2Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, Αθήνα,
3Εργαστήριο Ιατρικής Εντομολογίας, Τομέας Παρασιτολογίας, Εντομολο-
γίας και Τροπικών Νοσημάτων, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα,
4Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Εισαγωγή: Οι ψύλλοι είναι αιματοφάγα παράσιτα που απαντώνται τόσο
σε αγροτικό όσο και σε αστικό περιβάλλον και είναι ικανά να μεταφέ-
ρουν παθογόνους μικροοργανισμούς στον άνθρωπο. Σκοπός: Η εφαρ-
μογή τεχνικών PCR και 16S Metagenomics για την διερεύνηση του
γονιδιώματος ψύλλων από σκύλους και γάτες της Αττικής για τα παθο-
γόνα Rickettsia και Bartonella spp. Υλικά-μέθοδοι: Συνολικά 321 ομάδες
ψύλλων συλλέχθηκαν από ισάριθμους σκύλους και γάτες στην Αττική
την περίοδο 2016-2017. Οι ψύλλοι ταυτοποιήθηκαν σε επίπεδο είδους,
καθαρίστηκαν εξωτερικά, ομογενοποιήθηκαν και το ολικό DNA από τις
100 πιο αντιπροσωπευτικές ομάδες εκχυλίστηκε και εξετάστηκε με συμ-
βατική PCR (C-PCR), Real-Time PCR (RT-PCR) και Next Generation Se-
quencing με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου 16S Metagenomics
(16S-NGS). Αποτελέσματα: Από τις 100 ομάδες ψύλλων που εξετάσθη-
καν, 96, δύο και δύο ομάδες περιείχαν τα είδη Ctenocephalides felis, Cte-
nocephalides canis και Pulex irritans, αντίστοιχα. Με την χρήση της
16S-NGS ανιχνεύθηκαν νουκλεοτιδικές αλληλουχίες του είδους Ricket-
tsia felis σε 13 ομάδες ενώ των ειδών Bartonella clarridgeiae, Bartonella
henselae, Bartonella koehlerae, Bartonella henselae/clarridgeiae/kohlerae,
και Bartonella koehlerae/rattaustraliani σε οκτώ, δύο, μια, μια και μια
ομάδες, αντίστοιχα. Σε σύγκριση με την NGS, η RT-PCR με στόχο το γο-
νίδιο gltA για Rickettsia spp είχε 92,3% ευαισθησία και ειδικότητα ενώ η
RT-PCR με στόχο το γονίδιο ompB είχε 83,3%, αντίστοιχα. Η RT-PCR με
στόχο το γονίδιο bioB για R. felis είχε 100% ευαισθησία και ειδικότητα
ενώ η PCR με στόχο τα γονίδια QHVE/16S για Bartonella spp. είχε 100%
ειδικότητα αλλά χαμηλή ευαισθησία (30.8%). Δεν διαπιστώθηκε παρου-
σία Rickettsia typhi με την χρήση RT-PCR και στόχο το γονίδιο glc ή με
την χρήση 16S-NGS. Όταν ανιχνεύθηκαν προϊόντα μετά τον 34ο κύκλο
πολλαπλασιασμού της RT-PCR, αποδόθηκαν (με 16S-NGS) σε μη ειδι-
κούς υβριδισμούς. Συμπεράσματα: Οι ψύλλοι των κατοικίδιων ζώων
στην Αττική είναι φορείς R. felis και Bartonella spp. (με κυριαρχία του εί-
δους B. clarridgeiae). Σε σύγκριση με την 16S-NGS, οι PCR παρουσίασαν
κυμαινόμενα ποσοστά ευαισθησίας και ειδικότητας, γεγονός που θα
πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν στην επιλογή του καταλληλότερου στό-
χου. Τέλος απαιτείται περαιτέρω επιδημιολογική έρευνα για τη διερεύ-
νηση των πραγματικών επιπτώσεων στη δημόσια υγεία από την έκθεση
του αστικού πληθυσμού σε ψύλλους με τα συγκεκριμένα παθογόνα.

ΕΑ 23. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ A (H3N2) ΙΩΝ ΓΡΙΠΗΣ ΜΕΣΩ
ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟ-
ΔΟΥΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 2013-2018 
Α. Κοσσυβάκης1, Μ. Ευαγγελίδου1, Β. Πόγκα1, Α. Καλλιαρόπουλος1,
Ε. Ανταλής2, Ι. Καραγιάννης3, Θ. Λύτρας4, Σ. Τσιόδρας2, Α.Φ. Μεντής1

1Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Γρίπης Νοτίου Ελλάδος, Ελληνικό Ινστι-
τούτο Παστέρ, 2Δ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Αττικόν, 3Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Ελληνικό Ιν-
στιτούτο Παστέρ, 4Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης,
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)
Εισαγωγή: Η συσσώρευση αμινοξικών αντικαταστάσεων οδηγεί σε αν-
τιγονικές μεταβολές στην αιμοσυγκολλητίνη (ΗΑ) του ιού της γρίπης,
γνωστή ως αντιγονική εκτροπή. Αυτές οι μεταβολές εξαλείφουν τη σύν-
δεση αντισωμάτων και επιτρέπουν στους ιούς να ξεφύγουν της ανο-
σιακής απόκρισης. Επομένως, ο έλεγχος της γενετικής εξέλιξης είναι
σημαντικός για την παρακολούθηση και επιλογή κυκλοφορούντων ιών
γρίπης για την ετήσια σύνθεση εμβολίων από τον Παγκόσμιο Οργανι-
σμό Υγείας. Σκοπός: Η γενετική αλληλούχιση της ΗΑ ιών γρίπης
Α(Η3Ν2) από τη Νότια Ελλάδα τις περιόδους 2013-2018 και ο εντοπι-
σμός παραλλαγών και θέσεων γλυκοζυλίωσης, συγκριτικά με τους ιούς
των εμβολίων. Η γλυκοζυλίωση είναι πιθανό να μειώσει την πρόσδεση
των αντισωμάτων στην αντιγονική θέση. Αποτελέσματα: Αμινοξικές
αντικαταστάσεις στις αντιγονικές θέσεις Α και Β επιβεβαιώθηκαν σε
όλους τους ιούς που εξετάστηκαν. Εκτός της περιόδου 2013-14, όλα τα
στελέχη κατέχουν θέση γλυκοζυλίωσης λόγω της αντικατάστασης
Κ144Ν εντός της θέσης Α. Η αντικατάσταση K160T, εντός της θέσης Β,
σχετιζόμενη με την πρόσληψη θέσης γλυκοζυλίωσης παρατηρήθηκε
στους ιούς που κυκλοφόρησαν μετά το 2014. Η φυλογενετική ανάλυση
αποκάλυψε την ομαδοποίηση της πλειοψηφίας των ιών σε γενετικούς
κλάδους που δεν αντιπροσωπεύονται από στελέχη εμβολίου. Γενετικές
μεταβολές μεταξύ κυκλοφορούντων ιών και εμβολίου συμβατές με αν-
τιγονική εκτροπή συνέπεσαν με τις συνιστώμενες αλλαγές στη σύ-
σταση του εμβολίου. Συμπεράσματα: Αντικαταστάσεις αμινοξέων σε
αντιγονικές θέσεις εντοπισμένες γύρω από τον υποδοχέα σύνδεσης αν-
τισωμάτων, όπως οι θέσεις Α και Β, είναι κοινές στις ΗΑ αλληλουχίες ιών
με ικανότητα αντιγονικής εκτροπής. Ως εκ τούτου, η ανάδειξη της γε-
νετικής ποικιλομορφίας και κατάταξη ιών σε κλάδους εκτός του εμβο-
λίου επιβάλλει τη χρήση τους ως στελέχη αναφοράς.
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Εισαγωγή: Από τα μέσα Μαΐου 2017 παρατηρήθηκε έξαρση ιλαράς
στον ελλαδικό χώρο, επηρεάζοντας πρωτίστως παιδιά από καταυλι-
σμούς Ρομά και αργότερα ενήλικες από τον ευρύτερο πληθυσμό. Η
επιδημία παρατηρήθηκε σε διάφορες περιοχές της χώρας, κορυφώθηκε
τον Ιανουάριο του 2018 και διήρκεσε μέχρι τον Οκτώβριο. Σκοπός: Η
μελέτη των γονοτύπων του ιού της ιλαράς που προκάλεσαν την επιδη-
μία. Υλικό και Μέθοδοι: Δείγματα φαρυγγικού επιχρίσματος, ολικού
αίματος, πλάσματος και εγκεφαλονωτιαίου υγρού –831 σε σύνολο–
ελήφθησαν από πιθανά κρούσματα ιλαράς και εξετάσθηκαν για την
παρουσία του ιού με Real-time RT-PCR. Σε 132 από τα δείγματα που
βρέθηκαν θετικά, αντιπροσωπευτικά της χρονικής και χωρικής κατα-
νομής των κρουσμάτων, εφαρμόστηκε μέθοδος nested PCR και αλλη-
λούχιση για να διαπιστωθεί ο γονότυπός τους. Αποτελέσματα και Συμ-
περάσματα: Όλα τα στελέχη της ιλαράς που μελετήθηκαν γενετικά

ΕΑ 24. Human β-defensins, CRP ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΛ-
ΣΙΤΟΝΙΝΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ 
Δ. Μαρίνου, Μ. Μαυρούλη, Α. Τσακρής, Ι. Ρούτσιας
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
Εισαγωγή: Τα αντιμικροβιακά πεπτίδια διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο στην έμφυτη ανοσολογική απόκριση του οργανισμού ενάντια μι-
κροβιακών λοιμώξεων. Οι defensins αποτελούν φυσικά αντιμικροβιακά
πεπτίδια που εκκρίνονται από τον ανθρώπινο οργανισμό. 
Σκοπός: Στόχος της μελέτης αυτής, ήταν η ποσοτικοποίηση των επιπέ-
δων των human β-defensins, ειδικότερα της human β-defensin-2 (HBD-
2), σε ασθενείς με φλεγμονή με στόχο να διαπιστωθεί εάν θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βιοδείκτες στις περιπτώσεις λοι-
μώξεων. Ακόμη ένας στόχος, ήταν να συγκρίνουμε τα επίπεδα των
human β-defensins με τα επίπεδα άλλων βιοδεικτών που χρησιμοποι-
ούνται σήμερα στην κλινική πράξη, όπως η c-αντιδρώσα πρωτεΐνη
(CRP) και η προκαλσιτονίνη (PCT). Τέλος, ένας ακόμη σκοπός ήταν να
πραγματοποιηθεί ανάλυση της κινητικής της HBD-2 και να συγκριθεί
με την κινητική της CRP και της PCT. Υλικά και Μέθοδοι: Η CRP, η ΗBD-
2 και η PCT ποσοτικοποιήθηκαν σε 112 ορούς ασθενών με λοίμωξη και
υγιών ατόμων. Η ανάλυση αυτή πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας
εμπορικά διαθέσιμα ELISA kits. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε στα-
τιστική ανάλυση, συμπεριλαμβάνοντας καμπύλες ROC.
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: ROC ανάλυση απέδειξε ότι η HBD-
2 έχει καλύτερη διακριτική ικανότητα για την διάγνωση των λοιμώξεων
(AUC 0.897; p < 0.001) από την PCT (AUC 0.576; p = ns) και την CRP (AUC
0.517; p= ns). Επιπλέον, τα επίπεδα της HBD2 ήταν υψηλά τις τέσσερις
πρώτες μέρες της λοίμωξης και μειώνονταν τις επόμενες δυο μέρες, ως
απόκριση στην φαρμακευτική αγωγή.  Συμπερασματικά, οι καμπύλες
ROC απέδειξαν ότι η HBD-2 έχει την ικανότητα να αποτελέσει έναν νέο
διαγνωστικό βιοδείκτη λοίμωξης. Επιπλέον, τα επίπεδα της HBD-2 συ-
νάδουν με την αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής αγωγής.

ανήκαν στο γονότυπο B3. Από αυτά, 17 στελέχη από δείγματα που
συλλέχθησαν στην αρχή της επιδημίας, κυρίως από περιοχές της Β.Ελ-
λάδος και μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017, ήταν πανομοιότυπα με το
στέλεχος MVs/Niger.NGA/8.13. Τα υπόλοιπα 115 στελέχη ταυτίστηκαν
με το στέλεχος MVs/Ljubljana.SVN/27.17 και απομονώθηκαν από τον
Ιούλιο του 2017 και μέχρι το πέρας της επιδημίας. Το στέλεχος MVs/Lju-
bljana.SVN/27.17 παρουσίασε τη μεγαλύτερη ομοιότητα με το στέλεχος
MVs/Dublin.IRL/8.16, το οποίο μαζί με το  MVs/Niger.NGA/8.13 κυκλο-
φορούσαν στην Ευρώπη τη χρονική περίοδο 2017-2018 και ήταν δύο
από τις 13 γενετικές ομάδες του γονότυπου Β3 που ευθύνονταν για
την ενδημική μετάδοση του ιού (Santibanez et al., 2017).
Η ύπαρξη δύο γενετικών ομάδων του γονότυπου σε διαφορετικές χρο-
νικές περιόδους και περιοχές, υποδηλώνει δύο πιθανούς τρόπους ει-
σόδου του ιού στη χώρα.

ΕΑ 25. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΛΗΘΩΡΑΣ ΜΗ-ΠΟΛΙΟ ΕΝ-
ΤΕΡΟΪΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ
ΧΑΛΑΡΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ (ΟΧΠ) ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ
ΧΩΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟ 2018
Α. Βούλγαρη-Κόκοτα1, Μ. Εμμανουήλ1, Μ. Ευαγγελίδου1,
Α. Βερναρδάκη2, Α. Μεντής1

1Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, 2Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων 

Εισαγωγή: Η Επιτροπή του Προγράμματος Εκρίζωσης της Πολιομυελί-
τιδος στην Ελλάδα έχει κρίνει αναγκαία τη συμπληρωματική εργαστη-
ριακή επιτήρηση για την ανίχνευση εντεροϊών/πολιοϊών σε ομάδες
υψηλού κινδύνου, πέραν της ήδη διενεργούμενης επιδημιολογικής επι-
τήρησης  των περιστατικών ΟΧΠ. Σκοπός: Η ανίχνευση και η τυποποί-
ηση εντεροϊών σε δείγματα κοπράνων που συλλέχθηκαν από
πληθυσμό ανήλικων προσφύγων και δείγματα λυμάτων από κέντρα φι-
λοξενίας προσφύγων στον ελλαδικό χώρο. Υλικό και μέθοδοι: Συνο-
λικά εξετάσθηκαν 134 δείγματα κοπράνων από τους νομούς Αττικής,
Χίου, Δωδεκανήσου και Μαγνησίας και 34 δείγματα λυμάτων από τους
νομούς Αττικής, Ηλείας, Μαγνησίας, Δωδεκανήσου και Φθιώτιδας. Αρ-
χικά, πραγματοποιήθηκε μοριακή ανίχνευση συντηρημένης αλληλου-
χίας στην περιοχή του 5’-UTR του γονιδιώματος των εντεροϊών με
μέθοδο Real-Time PCR. Για τα θετικά δείγματα εφαρμόστηκε nested
PCR και γενετική αλληλούχιση, ενώ έγινε και ενοφθαλμισμός στις κυτ-
ταροσειρές RD και L20B.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Ποσοστό 36,5% των δειγμάτων κο-
πράνων και 67,6% των δειγμάτων λυμάτων βρέθηκαν θετικά για την πα-
ρουσία εντεροϊών με τη Real Time PCR, ενώ τα ποσοστά στην
καλλιέργεια ήταν 22,3% και 14,7% αντίστοιχα. Η τυποποίηση, έδειξε την
επικράτηση στελεχών της ομάδας Ανθρώπινων Εντεροϊών τύπου C
(HEV-C): Coxsackie A 1, 11, 17, 24 και EV 99. Επιπλέον, ανιχνεύθηκαν στε-
λέχη της ομάδας Ανθρώπινων Εντεροϊών τύπου Β (HEV-B): Echo 21, 29
και 30, και ένα στέλεχος της ομάδας Α (Cox A16). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
προσελκύει το στέλεχος Coxsackie A1, η ύπαρξη του οποίου έχει περι-
γραφεί λίγες φορές παγκοσμίως. 

ΕΑ 26. ΓΟΝΟΤΥΠΟΙ ΙΛΑΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2018
Ε. Χορευτή1, Β. Πόγκα1, B. Martinez1, Θ. Γεωργακοπούλου2, Α. Παππά3, Γ. Γκιούλα3, Α. Μεντής1

1Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Ιλαράς & Ερυθράς, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, 2Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης & Παρέμβασης, ΚΕΕΛΠΝΟ,
3Α΄Εργαστήριο Μικροβιολογίας, ΑΠΘ
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ΕΑ 27. ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ
ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΑΛΛΑ ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝ
ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
Ε. Αγγελάκης1,2*, D. Bachar1, M. Yasir3, D. Musso4, F. Djossou5,
B. Gaborit6,7, S. Brah8, A. Diallo9, GM. Ndombe10, O. Mediannikov1,
EI Azhar3, HJ Parra10, J. Akiana10, A. Dutour6,7, D. Raoult1

1Aix Marseille Université, IRD, APHM, VITROME, IHU-Méditerranée Infection,
19-21 Boulevard Jean Moulin, 13005 Marseille, France; 2Εργαστήριο Κλινι-
κής Μικροβιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Αθήνα, Ελλάδα; 3Special
Infectious Agents Unit, King Fahd Medical Research Center, King Abdulaziz
University, Jeddah, Saudi Arabia; 4Unit of Emerging Infectious Diseases, In-
stitut Louis Malardé, Tahiti, French Polynesia; 5Centre Hospitalier de
Cayenne Andree Rosemon, Cayenne, French Guiana; 6Department of En-
docrinology, Metabolic Diseases and Nutrition, CHU Nord, Marseille,
France; 7NORT, Aix-Marseille Université, INSERM, INRA, France; 8Hôpital Na-
tional de Niamey, Niamey, Niger; 9Service de Médecine Interne et Générale,
Niger; 10Laboratoire national de santé publique, Brazzaville, République
populaire du Congo; *Corresponding author

Εισαγωγή. Υπάρχει σημαντική έλλειψη στις γνώσεις μας για τη σχέση
μικροβίων-ξενιστών μεταξύ αστικών και «παραδοσιακών»-αγροτικών
πληθυσμών. Σκοπός. Υποθέσαμε ότι οι παραδοσιακοί πληθυσμοί δια-
θέτουν διαφορετικό προφίλ μικροβιώματος της εντερικής τους χλωρί-
δας σε σχέση με εκείνους που ζουν σε αστικά περιβάλλοντα. 
Υλικό και μεθόδους. Πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη μελέτη πλη-
θυσμών μέχρι σήμερα μελετώντας με deep sequencing συνολίκα 180
άτομα από αστικούς πληθυσμούς από τη Γαλλία, Σαουδική Αραβία,
Σενεγάλη, Νιγηρία και τη Γαλλική Πολυνησία και 222 άτομα που ζουν
σε «παραδοσιακές» αγροτικές κοινωνίες συμπεριλαμβανομένων Αμα-
ζόνιων, Πυγμαίων, Βεδουίνων και Τουαρέγκ.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα. Το μικροβίωμα του εντέρου των
«παραδοσιακών» πληθυσμών ήταν πιο πλούσιο, με αυξημένη βιοποι-
κιλία σε σχέση με αυτό των αστικών (p = 0,01). Επίσης, η ανάλυση της
συνολικής σύνθεσης της μικροβιακής χλωρίδας στο επίπεδο του γένους
με τη μέθοδο Principle Coordinate αποκάλυψε ότι το μικροβίωμα των
«παραδοσιακών» πληθυσμών ομαδοποιήθηκε ανεξάρτητα από αυτό
των αστικών πληθυσμών. Τα άτομα που ζούσαν παραδοσιακά παρου-
σίαζαν σημαντικά περισσότερα αναερόβια βακτήρια στη μικροβιακή
τους χλωρίδα σε σχέση με τα άτομα που ζούσαν σε αστικό περιβάλλον
(p <0,05). Τα προβιοτικά βακτήρια Bifidobacteria και Lactobacillus ήταν
τα κυρίαρχα μικρόβια στη χλωρίδα των αστικών πληθυσμών αλλά
απουσίαζαν τελείως από τους «παραδοσιακούς» πληθυσμούς. Αντίθετα,
σπειροχαίτες ήταν παρόντες μόνο στην μικροβιακή χλωρίδα των «πα-
ραδοσιακών» πληθυσμών. 
Συμπερασματικά η μικροβιακή χλωρίδα των αστικών πληθυσμών
αποικίζεται κυρίως από Bifidobacteria και Lactobacillus. Το γεγονός ότι
οι σπειροχαίτες είναι παρούσες μόνο στο μικροβίωμα των «παραδο-
σιακών» πληθυσμών μπορεί να εξηγηθεί από την κατανάλωση τερμι-
τών, την επαφή με χοίρους και με την μη χρήση αντιβιοτικών στους
πληθυσμούς αυτούς.

ΕΑ 28. ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΛΙΚΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Helicobacter pylori ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΕΤΑΛΛΑ-
ΞΕΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ 
B. Martinez-Gonzalez1, Γ. Παπαδοπούλου1, Τ. Καραμήτρος1,
Ι. Καραγιάννης1, Ελ. Κοντιζάς1, Σ. Γεωργόπουλος2, Σ. Μιχόπουλος3,
Γ. Μάντζαρης4, Δ.Ν. Σγούρας1, Α.Φ. Μεντής1

1Εργαστήριο Ιατρικής Μικροβιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ,
2Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Ιατρικό Αθηνών, Νοσοκομείο Παλαιού Φαλή-
ρου, 3Γαστρεντερολογική Μονάδα, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», 4Γαστρεν-
τερολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός–Οφθαλμιατρείο Αθηνών–Πο-
λυκλινική» 

Εισαγωγή: Η αντοχή κλινικών στελεχών Helicobacter pylori (Hp) έναντι
των αντιβιοτικών αυξάνεται διαρκώς σε παγκόσμια κλίμακα ενώ έχει
σημαντικό αντίκτυπο στη θεραπεία εκρίζωσης. Στην Ελλάδα, όπου η
κατανάλωση αντιβιοτικών παραμένει σε υψηλά επίπεδα, τα ποσοστά
πρωτογενούς αντοχής στη μετρονιδαζόλη, κλαριθρομυκίνη και λεβο-
φλοξασίνη κυμαίνονται σε 32%, 27% και 8% αντίστοιχα, σύμφωνα με
δικές μας παρατηρήσεις. Σκοπός της παρούσης ήταν η διερεύνηση
προσδιορισμού μεταλλάξεων σε γονίδια σχετιζόμενα με την αντοχή
στα ανωτέρω αντιβιοτικά, με ανάλυση ολικού γονιδιώματος (Whole
genome sequencing-WGS) κλινικών στελεχών. Υλικά και Μέθοδοι:
Προσδιορίστηκε με E-test (όρια τιμών EUCAST) η ευαισθησία 78 στε-
λεχών Hp απομονωθέντων από νοσοκομειακές μονάδες της Αθήνας.
Έγινε WGS ανάλυση σε 36 στελέχη στην πλατφόρμα IonTorrent S5, ενώ
για τη στοίχιση αλληλουχιών των γονιδίων που σχετίζονται με την αν-
τοχή έναντι της μετρονιδαζόλης (rdxA, frxA, rpsU), κλαριθρομυκίνης
(23S rRNA) και λεβοφλοξασίνης (gyrA, gyrB) χρησιμοποιήθηκε το λογι-
σμικό Bowtie2. Περαιτέρω βιοπληροφορική ανάλυση έγινε με την ανά-
πτυξη εντολών σε γλώσσα προγραμματισμού R. 
Αποτελέσματα: Το E-test ανέδειξε, 33/78 ανθεκτικά στη λεβοφλοξα-
σίνη,  39/78 στην κλαριθρομυκίνη και 41/78 στη μετρονιδαζόλη. Διπλή
και τριπλή αντοχή παρατηρήθηκε σε 17 στελέχη αντίστοιχα. Πρώιμα
αποτελέσματα  ανάλυσης WGS ταυτοποίησαν μεταλλάξεις (N87K ή
D91Y) στο γονίδιο gyrA, που έχουν ήδη συσχετισθεί με αντοχή στη λε-
βοφλοξασίνη. Η μεταλλαγή M191I του gyrA, αν και έχει συνδεθεί με αν-
τοχή στη λεβοφλοξασίνη, εντοπίστηκε και σε 25 ευαίσθητα στελέχη.
Χαρακτηριστικές μεταλλαγές στο γονίδιο της 23S rRNA επιβεβαιώθηκαν
σε στελέχη ανθεκτικά στην κλαριθρομυκίνη. Σύνθετη εικόνα παρατη-
ρήθηκε στα γονίδια της αναγωγάσης, αναφορικά με μεταλλάξεις που
έχουν συσχετιστεί με αντοχή στη μετρονιδαζόλη. 
Συμπεράσματα: Η ανάλυση WGS των Hp στελεχών, αναμένεται να προ-
σφέρει καινούργιες δυνατότητες στην ταυτοποίηση και χαρακτηρισμό
μεταλλάξεων σχετικών με την αντιβιοτική αντοχή στην Ελλάδα. 



183

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΤΟΜΟΣ 63 • ΤΕΥΧΟΣ 4, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2018

ΕΑ 29. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ HIGH RISK HPV
ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ
ΕΙΚΟΝΑ HPV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΤΟ PAP-TEST
Γ. Καπαρός1, Σ. Δεμερίδου1, Ε. Κουσκούνη1, Β. Γεννηματά2,
Α. Τσακρής2, Σ. Μπάκα1

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Αρεταίειο Νοσοκομείο, ΕΚΠΑ, 2Μικροβιολο-
γικό Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Εισαγωγή: Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα του CDC, ο επιπολα-
σμός του HPV σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας αγγίζει το 41% για
οποιοδήποτε τύπο και 21% για τύπους high-risk.
Σκοπός: Ανάλυση της κατανομής των high-risk HPV γονοτύπων σε Ελ-
ληνίδες με εικόνα συμβατή με HPV λοίμωξη στο PAP test.
Υλικό και μέθοδοι: Μελετήσαμε 144 γυναίκες ηλικίας 20-45 ετών με τα
ανωτέρω χαρακτηριστικά στο PAP test. Για την ανίχνευση και τυποποί-
ηση του ιού HPV χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Linear Array HPV Geno-
typing test (Roche Molecular System, Inc, CA) από τραχηλικό δείγμα
συλλεχθέν σε υλικό μεταφοράς πιστοποιημένο για το συγκεκριμένο test.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Εκ των 144 δειγμάτων που εξετά-
σθηκαν τα 70 (48,6%) ήταν θετικά για τουλάχιστον ένα high risk HPV
γονότυπο. Οι high risk HPV γονότυποι που ανιχνεύθησαν ήσαν: 16, 18,
26, 31, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73. Οι επικρατέστεροι
τύποι ήταν οι: HPV 53 (23,6%), HPV 16 (10,9%), HPV 52 (10,5%), HPV 31
(7,3%) και HPV 66 (7,0%). Ο HPV 18 που είναι το κύριο αίτιο του τραχη-
λικού αδενοκαρκινώματος ανευρέθη σε 4 δείγματα (3,6%). Συλλοιμώ-
ξεις με πολλαπλούς τύπους high-risk HPV ή συλλοίμωξη με τύπους
high-risk και low-risk ανευρέθησαν σε 50 γυναίκες (34,7%). Η μελέτη
έδειξε ότι οι τύποι HPV 53,16,52 είναι οι συχνότεροι στον πληθυσμό
που ελέγχθηκε. Το νέο 9δύναμο εμβόλιο προσφέρει προστασία έναντι
των τύπων 16,52 και δεν περιλαμβάνει τον τύπο 53 που εμφανίζεται σε
υψηλά ποσοστά και σε άλλες μελέτες στην Ελλάδα. Ωστόσο, σύμφωνα
με τη διεθνή βιβλιογραφία, η πιθανότητα να προκαλέσει υψηλόβαθμη
προκαρκινική αλλοίωση ή καρκίνο του τραχήλου της μήτρας ο HPV 53
είναι μηδαμινή.

ΕΑ 30. ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΪΟΥ E30
ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΙΟΓΕΝΟΥΣ ΑΣΗΠΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ
Ν. Σιαφάκας1, Μ. Λαφαζάνη1, Α. Ηλιοπούλου1, Α. Τσακρής2,
Σ. Πουρνάρας1

1Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», Ιατρική Σχολή,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2Εργαστήριο Μικροβιο-
λογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή: Από τον Απρίλιο, έως το Σεπτέμβριο του 2018 παρατηρή-
θηκε αυξημένη επίπτωση περιστατικών με ισχυρή υποψία μηνιγγίτιδας
σε ασθενείς που εισήχθησαν στα επείγοντα του Πανεπιστημιακού Γε-
νικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ».
Σκοπός: Η παρούσα μελέτη αποσκοπούσε στην προοπτική ανίχνευση
και αναγνώριση των λοιμωδών παραγόντων που πιθανώς ήταν υπεύ-
θυνοι για τα συγκεκριμένα περιστατικά με τη χρήση μοριακών μεθό-
δων. Υλικά και Μέθοδοι: Εξετάσθηκαν 28 δείγματα εγκεφαλονωτιαίου
υγρού από αντίστοιχο αριθμό ασθενών με υποψία μηνιγγίτιδας, χρη-
σιμοποιώντας τη συνδρομική μοριακή μέθοδο “Filmarray/Meningitis –
Encephalitis panel”, η οποία ανιχνεύει ταυτόχρονα τα σημαντικότερα
βακτήρια και ιούς που συνδέονται με λοιμώξεις του Κεντρικού Νευρι-
κού Συστήματος. Όπου ανιχνεύθηκαν εντεροϊοί, πραγματοποιήθηκε
γονοτυπικός προσδιορισμός του οροτύπου με βάση το γονίδιο της VP1
καψιδικής πρωτεΐνης και συγκριτική φυλογενετική ανάλυση με αντί-
στοιχα στελέχη που κυκλοφορούν παγκοσμίως.
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Επτά δείγματα από αντίστοιχο
αριθμό διαφορετικών ασθενών ήταν θετικά για εντεροϊούς (25%), ενώ
τα υπόλοιπα δείγματα ήταν αρνητικά για όλα τα βακτήρια και ιούς που
εξετάσθηκαν. Οι ασθενείς ήταν όλοι άρρενες, από τους οποίους οι τρεις
ήταν ενήλικες, ηλικίας 32-36 ετών, ενώ οι υπόλοιποι ήταν παιδιά ηλικίας
4 μηνών-17 ετών. Όλα τα στελέχη ταυτοποιήθηκαν ως εντεροϊός echo
30 (E30), τα οποία δεν είχαν στενή φυλογενετική συγγένεια με στελέχη
E30 που προκάλεσαν επιδημία μηνιγγίτιδας στη Βόρεια Ελλάδα το 2012.
Την ίδια χρονική περίοδο κατεγράφη στη Βόρεια Ευρώπη αυξημένη
συχνότητα περιστατικών μηνιγγίτιδας από στελέχη E30 με τα οποία τα
στελέχη της παρούσας μελέτης συνδεόντουσαν φυλογενετικά, υποδει-
κνύοντας μία πιθανή επιδημική έξαρση ιογενούς μηνιγγίτιδας από τον
συγκεκριμένο εντεροϊό.
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ΕΑ 32. ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΝΟΡΟΪ-
ΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ:
ΑΝΑΔΥΣΗ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΤΟΥ ΓΟΝΟTΥΠΟΥ GII.2
Μ. Λαφαζάνη1, Ν. Σιαφάκας1, Γ. Χρονοπούλου2, Α. Τσακρής3,
Σ. Πουρνάρας1

1Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», Ιατρική Σχολή,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2Εργαστήριο Μικροβιο-
λογίας, Ευρωκλινική, 3Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή: Τα στελέχη του γονοτύπου GII.4 των νοροϊών προκαλούν
την πλειοψηφεία σποραδικών και επιδημικών περιστατικών οξείας γα-
στρεντερίτιδας τις τελευταίες 2 δεκαετίες, λόγω της περιοδικής εμφά-
νισης νέων αντιγονικών παραλλαγών. Όμως, πρόσφατες μελέτες
έδειξαν ότι υπάρχει μία σταδιακή αντικατάσταση του διεθνώς επικρα-
τούντος στελέχους νοροϊού GII.4 “Sydney 2012” από άλλους γονοτύ-
πους και στελέχη GII.4. 
Σκοπός: Η παρούσα μελέτη αποσκοπούσε στον προσδιορισμό της τρέ-
χουσας τάσης στη μοριακή επιδημιολογία των νοροϊών σε παιδιά στην
Αθήνα.
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν 35 στελέχη νοροϊών τα οποία ανι-
χνεύθηκαν κατά τη διάρκεια 19 μηνών (1/2016-7/2017) σε παιδιά ηλι-
κίας ενός μήνα έως 14 ετών. Ο προσδιορισμός του γονοτύπου των
στελεχών πραγματοποιήθηκε με βάση τo γονίδιο ORF2 της καψιδικής
πρωτεΐνης VP1 και ακολούθησε συγκριτική φυλογενετική ανάλυση των
στελεχών που ανιχνεύθηκαν και ομολόγων στελεχών του ιδίου γονο-
τύπου που κυκλοφορούν διεθνώς. Επιπρόσθετα, έγινε περαιτέρω διε-
ρεύνηση για την ύπαρξη γενετικών ανασυνδυασμών στην ORF1/ORF2
γενωμική περιοχή σε αντιπροσωπευτικά στελέχη των συχνοτέρων γο-
νοτύπων.
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν την ανά-
δυση του γονοτύπου GII.2 ως το συχνότερο μεταξύ των στελεχών νο-
ροϊών που ανιχνεύθηκαν (15/35, 42.3%). Ακολούθησε ο γονότυπος GII.4
(14/35, 40%), ενώ σε πολύ μικρότερα ποσοστά ανιχνεύθηκαν οι γονό-
τυποι GII.6 (2/35), και GI.1 (2/35). Τέλος, 2 στελέχη ταυτοποιήθηκαν ως
GII.3 και GII.14, αντίστοιχα. Έξι GII.4 στελέχη παρουσίασαν σημαντική
γενετική απόκλιση από το πανδημικό στέλεχος “Sydney 2012”.  Εννέα
από τα 10 GII.2 στελέχη που μελετήθηκαν στη γενωμική περιοχή
ORF1/ORF2 ήταν γενετικώς ανασυνδυασμένα GII.P16-GII.2. Όλα τα GII.2
στελέχη συνδεόντουσαν φυλογενετικά με αντίστοιχα στελέχη του ιδίου
γονοτύπου που έχουν αρχίσει να αναδύονται διεθνώς σε επιδημικές
εξάρσεις από το 2016. 

ΕΑ 31. ΜΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟ HELICOBACTER PYLORI
ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
Μ. Μάτσας, Μ. Παπαδημητρίου, Α. Δρη, Π. Πνευματικού,
Γ. Καλογεράς, Ε. Μποζαβούτογλου, Ε. Λεμπέση
Μικροβιολογικό Τμήμα, N. Παίδων «Π & Α Κυριακού», Αθήνα

Εισαγωγή: Το Helicobacter pylori θεωρείται σημαντικό αίτιο χρόνιας πε-
πτικής νόσου. Η πρωτομόλυνση συμβαίνει κατά κανόνα στην παιδική
ηλικία, ενώ έχει συσχετιστεί με διάφορους παράγοντες κινδύνου. 
Σκοπός: Ο προσδιορισμός των IgG αντισωμάτων έναντι του H. pylori
σε παιδιατρικούς ασθενείς και η συσχέτιση της οροθετικότητας με δη-
μογραφικούς και επιδημιολογικούς παράγοντες.
Υλικό και Μέθοδοι: Η μελέτη περιελάμβανε 229 παιδιά ηλικίας 3-14
ετών χωρίς ιστορικό γαστρεντερικής ή χρόνιας νόσου. Ελήφθη σύν-
τομο ερωτηματολόγιο με τη συγκατάθεση και συμμετοχή των γονέων.
H αναζήτηση IgG αντισωμάτων έναντι του H. pylori στον ορό των παι-
διών έγινε με ανοσοενζυμική μέθοδο. Ακολούθησε έλεγχος της συσχέ-
τισης της οροθετικότητας με την ηλικία, το φύλο, τη διαδικασία
γέννησης, την περιοχή μόνιμης κατοικίας, το ιστορικό επαφής με γάτες
ή σκύλους, την παρουσία ή όχι ονυχοφαγίας και τις γευστικές προτιμή-
σεις. Ο στατιστικός έλεγχος έγινε με τη δοκιμασία Χ2 και το επίπεδο ση-
μαντικότητας καθορίστηκε στο 0,05.  
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Από τα 229 δείγματα, 41 (17,9%)
ήταν θετικά για IgG αντισώματα έναντι του H. pylori. Για κάθε παρά-
γοντα ελέγχου προσδιορίστηκε ο αριθμός των θετικών δειγμάτων στο
σύνολο των παιδιών και το εκατοστιαίο ποσοστό της οροθετικότητας
κάθε επιμέρους ομάδας, καθώς και η τιμή p της στατιστικής μεθόδου
όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Από τη στατιστική ανάλυση φαίνεται ότι τα παιδιά που ζουν στην ύπαι-
θρο έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης από το H. pylori σε σχέση με
τα παιδιά αστικών περιοχών (p<0,05). Όσον αφορά τους υπόλοιπους
παράγοντες δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ
των αντίστοιχων ομάδων. Ωστόσο διαπιστώνεται ότι ο επιπολασμός αυ-
ξάνει με την αύξηση της ηλικίας των παιδιών, ενώ παρατηρείται υψη-
λότερη συχνότητα μόλυνσης των αρρένων σε σχέση με τα θήλεα.
Συμπερασματικά η μόλυνση από H. pylori είναι συχνότερη σε κατοίκους
της υπαίθρου. Ο έλεγχος μεγαλύτερου αριθμού δειγμάτων ή/και επι-
πλέον προδιαθεσικών παραγόντων θα μπορούσε να προσφέρει πολύ-
τιμες πληροφορίες σχετικά με την επιδημιολογία και τη φυσική πορεία
της μόλυνσης από το βακτήριο.

 Παράγοντας ελέγχου              Ομάδα             Θετικά      Σύνολο       Ποσοστό %    Τιμή p
           

Ηλικία (έτη)
                           3-5                      6                 57                   10,5              

0,17                                                            6-10                   14                79                   17,5
                                                           11-15                  21                93                   22,6
                 Φύλο                             Άρρενα                29               132                  22,0              0,06
                                                          Θήλεα                 12                97                   12,4
     Τρόπος Γέννησης         Καισαρική τομή        15               103                  14,6              0,23
                                                    Φυσ.τοκετός           26               126                  20,6
    Περιοχή κατοικίας                 Αστική                 21               150                  14,0              0,03
                                                       Ύπαιθρος              20                79                   25,3
       Επαφή με γάτες                       Ναι                    20               109                  18,3              0,87
                                                             Όχι                    21               120                  17,5
    Επαφή με σκύλους                    Ναι                    21               130                  16,2              0,43
                                                             Όχι                    20                99                   20,2
          Ονυχοφαγία                          Ναι                    20               124                  16,1              0,45
                                                             Όχι                    21               105                  20,0

Γευστική προτίμηση
                Αλμυρά                14                58                   24,1              

0,28                                                          Γλυκά                  12                87                   13,8
                                                  Αλμυρά/γλυκά         15                84                   17,9
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ΕΑ 33. ΤΡΙΕΤΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ-
ΠΟΛΑΣΜΟΥ CHLAMYDIA TRACHOMATIS ΣΕ ΜΑΙ-
ΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΛ-
ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΜΕ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΑ
Σ. Καραμπά, Α. Βλαχογιάννης, Αι. Κωνσταντίνου, Σ. Χαρπαντίδης,
Ι. Μανιάκης, Δ. Ζήσης, Ε. Γλυνού
Βιοπαθολογικό/Ορμονολογικό Τμήμα, Γ.Ν.- Μαιευτήριο. «Έλενα Βενιζέλου»

Εισαγωγή: Τα Chlamydia trachomatis, προκαλούν τις συχνότερα σε-
ξουαλικά μεταδιδόμενες βακτηριακές, συμπτωματικές και ασυμπτω-
ματικές λοιμώξεις, στις γυναίκες. Μπορεί να προκαλέσουν χρόνια
φλεγμονώδη νόσο της πυέλου, υπογονιμότητα, έκτοπη κύηση και επι-
πλοκές αυτής.
Σκοπός: Η καταγραφή της συχνότητας απομόνωσης C. trachomatis σε
γυναικείο πληθυσμό και της συχνότητας συλλοίμωξης με Μυκοπλά-
σματα.
Υλικό και μέθοδοι: Υλικό αποτέλεσαν 3.809 ενδοτραχηλικά δείγματα,
γυναικών ηλικίας 15 έως 65 ετών, που  προσήλθαν στο Βιοπαθολογικό
Εργαστήριο του Γ.Ν.Μ. «Έλενα Βενιζέλου» κατά την τριετία 2015-2017.
Τα C. trachomatis ανιχνεύτηκαν με μοριακή μέθοδο (Roche Diagno-
stics). Η εργαστηριακή διάγνωση των M. hominis και U. urealyticum
έγινε με χρήση αργινίνης και ουρίας (Mycoview RIDACOM) 
Αποτελέσματα/ Συμπεράσματα: Από τα 3.809 δείγματα, τα 825 ήταν
γυναικών ηλικίας 12-25 ετών, 2.292, γυναικών 26-45 ετών και 692, γυ-
ναικών >46 ετών. 50/3809(1,3%)δείγματα βρέθηκαν θετικά για C.trach-
omatis.

Πίν 1. Επιπολασμός C. trachomatis ανά ηλικιακές ομάδες, τριετίας
2015-2017

Πιν 2. Συχνότητα συλλοίμωξης C. trachomatis με M. hominis και U.
urealyticum τριετίας 2015-2017

Τα αποτελέσματα έδειξαν: 1.Το ποσοστό χλαμυδιακής λοίμωξης στον
γυναικείο πληθυσμό της Ελλάδας ανέρχεται στο 1,3% (3,8% παγκο-
σμίως).
2. Η συχνότερη συλλοίμωξη στην ηλικιακή ομάδα 15-25 ετών είναι με
U. urealyticum (56%), στις ηλικίες 26-45 ετών με M. hominis (35%), ενώ
σε γυναίκες >46 ετών, δεν παρατηρούνται συλλοιμώξεις.
3. Το ποσοστό χλαμυδιακής λοίμωξης (3,3%) που παρατηρείται στις ηλι-
κίες 15-25 ετών, καθώς και ο μεγάλος αριθμός συλλομώξεων (26/27) ,
υποδεικνύουν την συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ως υψηλού κινδύνου,
πιθανόν λόγω σεξουαλικής συμπεριφοράς.

ΕΑ 34. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΥΚΗΤΑΙ-
ΜΙΩΝ ΣΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Π. Ξένος, Κ. Ζαρόκωστας, Ι. Ζερβός, Α. Τερτσέτη, Α. Καμαγιάννη,
Ε. Χήνου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Α.Ο.Ν.Α «Ο Άγιος Σάββας»

Εισαγωγή: Οι μυκηταιμίες αποτελούν ένα σημαντικό αίτιο νοσηρότη-
τας και θνητότητας, ιδιαίτερα για τους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς
που νοσηλεύονται στην ΜΕΘ και τις ογκολογικές κλινικές.
Σκοπός: Η αναδρομική καταγραφή της συχνότητας απομόνωσης των
διαφόρων ειδών μυκήτων από καλλιέργειες αίματος και ο έλεγχος της
ευαισθησίας τους στους αντιμυκητικούς παράγοντες.
Υλικό-Μέθοδος: Κατά την χρονική διάρκεια 11 ετών (2008–2018),
εστάλησαν στο εργαστήριο 29.829 αιμοκαλλιέργειες που επωάστηκαν
στο σύστημα BacT/Alert (Biomerieux). Η απομόνωση και η ταυτοποί-
ηση των μυκήτων έγινε με τις κλασσικές μεθόδους, το σύστημα API
20CAUX και το Vitek 2. O έλεγχος ευαισθησίας στα αντιμυκητικά έγινε
για τα 10 πρώτα έτη με τη μέθοδο ATB Fungus 3 που περιελάμβανε τα
αντιμυκητικά Αμφοτερικίνη Β (AMB), Φλουκοναζόλη (F), Βορικοναζόλη
(V), Ιτρακοναζόλη (Ι), και 5-Φθοριοκυτοσίνη (5FC) και το Vitek 2 για
AMB, 5FC, V, Κασποφουγκίνη (C) και Μικαφουγκίνη (Μ).
Αποτελέσματα: Από το σύνολο των αιμοκαλλιεργειών, απομονωθήκαν
171 στελέχη Candida sp. (0,6%) που αντιστοιχούν στο 6.9% των θετικών
αιμοκαλλιεργειών. Τα είδη των μυκήτων που ταυτοποιήθηκαν στις αι-
μοκαλλιέργειες από τους ασθενείς της ΜΕΘ και των ογκολογικών κλι-
νικών ήταν αντίστοιχα: C. albicans 40/58, C. parapsilosis 10/29, C.
tropicalis 10/12, C. glabrata 2/5, C. krusei 0/2, C. lusitaniae 0/2 και C. guil-
leirmondii 0/1. Απομονώθηκαν επίσης από ένα στέλεχος Paecilomyces
variotii και Trichosporon asahii. Όλοι οι ασθενείς με μυκηταιμία έφεραν
αγγειακό καθετήρα και ελάμβαναν αντιμικροβιακή αγωγή. Επρόκειτο
για 65 ασθενείς της ΜΕΘ και 106 ογκολογικούς ασθενείς (92 με συμ-
παγή όγκο και 14 με αιματολογική κακοήθεια). Όλα τα απομονωθέντα
στελέχη μυκήτων ήταν ευαίσθητα στην AMB την 5FC και τις εχινοκαν-
δίνες, 8 στελέχη C. albicans ευρέθησαν ανθεκτικά στις F, V και I (8,2%),
ενώ από τις Candida non-albicans, 6 στελέχη ήταν ανθεκτικά στις F και
V (8,2%). Ο μέσος όρος των μυκηταιμιών την τελευταία τετραετία ήταν
18,7 έναντι 13 των προηγουμένων 7 ετών.
Συμπεράσματα: Την τελευταία τετραετία της μελέτης, καταγράφηκε
αυξημένος επιπολασμός μυκηταιμιών και ιδιαίτερα του είδους C. pa-
rapsilosis στους ογκολογικούς ασθενείς, γεγονός που κινητοποιεί την
ΕΝΛ για τη λήψη μέτρων πρόληψης και τον περιορισμό διασποράς του
μικροοργανισμού. Η αντοχή των απομονωθέντων στελεχών στους συ-
χνότερα χρησιμοποιούμενους αντιμυκητικούς παράγοντες παραμένει
χαμηλή, επομένως δεν επηρεάζει την θεραπευτική επιλογή των κλινι-
κών ιατρών.

Είδος                     15-25 ετών               26-45 ετών                >46 ετών                  Σύνολο
μικροβίου           +(%)          - (%)         +(%)          -(%)         +(%)         -(%)         +(%)        -(%)
Chlamydia            27             798            20          2.272           3            689           50         3.759
trachomatis      (3,3%)     (96,7%)    (0,9%)     (99,1%)    (0,4%)    (99,6%)    (1,3%)   (98,7%)
Σύνολο                 825 (100%)             2.292 (100%)            692 (100%)          3.809 (100%)

Ηλικιακή                                   C.trachomatis     C.trachomatis      C. trachomatis

ομάδα           C.trachomatis    U.Urealiticum         M.hominis           U.Urealiticum       Σύνολο
                                                                                                                       M. hominis
15-25 ετών          1 (4%)               15 (56%)               6 (22%)                 5 (18%)                 27
26-45 ετών        2 (10%)              10 (50%)               7 (35%)                  1 (5%)                   20
>46 ετών           3 (100%)                    0                            0                              0                         3
Σύνολο                      6                           25                          13                            6                        50
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ΕΑ 35. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΝΤΙΝΤΑΙΜΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΝΝΙΑΕΤΙΑ 2009-2017 ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ-
ΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Μ. Σιώπη, Α. Ταρπατζή, Ε. Καλογεροπούλου, Σ. Δαμιανίδου,
Α. Βασιλακοπούλου, Σ. Πουρνάρας, Ι. Μελετιάδης
Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
«Αττικόν», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή: Τα επιδημιολογικά στοιχεία των καντινταιμιών στην Ελλάδα
είναι σπάνια. Σκοπός: Μελέτη της επιδημιολογίας των καντινταιμιών
και της αντιμυκητιακής αντοχής. Υλικά/Μέθοδοι: Διεξήχθη αναδρο-
μική μελέτη των καντινταιμιών σε νοσηλευόμενους ασθενείς στο Πα-
νεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα, κατά την περίοδο
2009-2017 και υπολογίστηκε η συχνότητα εμφάνισης ανά κλινική, το
είδος της Candida και η αντοχή στα αντιμυκητιακά. Τα κλινικά στελέχη
ταυτοποιήθηκαν με Vitek®2/ Auxacolor, ενώ η in vitro ευαισθησία τους
προσδιορίσθηκε χρησιμοποιώντας το Sensititre YeastOne (YO9 AST
Plate, Thermo Scientific). 
Αποτελέσματα/Συμπεράσματα: Καταγράφηκαν 376 επεισόδια καντιν-
ταιμιών (5% μικτές), 65 (17,3%) στη ΜΕΘ, 114 (30,3%) σε χειρουργικές
κλινικές και 197 (52,4%) σε παθολογικές κλινικές. Η μέση ετήσια συχνό-
τητα εμφάνισης ήταν 0,82/1.000 εισαγωγές (11,76 [2,54-54,67] στη
ΜΕΘ, 0,95 [0,42-1,32] στις χειρουργικές κλινικές και 0,57 [0,47-0,78] στις
παθολογικές κλινικές). Το 41% των περιστατικών οφείλονταν σε στε-
λέχη C. albicans, ενώ το 59% σε C. non-albicans [37% C. parapsilosis spe-
cies complex (SC), 11% C. glabrata SC, 7% C. tropicalis, 1% C. krusei, 3%
σπάνια είδη]. Η απομόνωση στελεχών C. parapsilosis SC παρουσίασε
σημαντική αύξηση (p<0.0001). Η διασπορά των στελεχών C. albicans
και non-albicans δε διέφερε ανάλογα με το φύλο, την ηλικία και τη μο-
νάδα νοσηλείας των ασθενών. Ο εργαστηριακός έλεγχος ευαισθησίας
διενεργήθηκε σε 258 στελέχη και έδειξε ότι η πλειοψηφία (>91%) των
στελεχών ήταν ευαίσθητα/άγριου τύπου στα εννέα αντιμυκητικά. Αν-
τοχή στην φλουκοναζόλη αλλά όχι στις λοιπές αζόλες ανιχνεύτηκε στο
23% (21/91) των C. parapsilosis SC, ενώ 14% (4/29) των C. glabrata SC
βρέθηκαν ανθεκτικά σε τουλάχιστον μία από τις εχινοκανδίνες (2 στην
κασποφουγκίνη, 1 και στις τρεις εχινοκανδίνες και 1 στη μικαφουγκίνη
καθώς και σε όλες τις αζόλες). Δεν παρατηρήθηκε αντοχή σε αμφοτε-
ρικίνη Β και φλουκυτοσίνη.

ΕΑ 36. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥ
ΣΤΙΣ ΑΖΟΛΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
Aspergillus fumigatus ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Μ. Σιώπη1, O. Rivero-Menendez2, A. Alastruey-Izquierdo2,
Π.-Χ. Γεωργίου1, Μ.-Ι. Μπερεδάκη1, Α. Τσακρής3, Σ. Πουρνάρας1,
Ι. Μελετιάδης1

1Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκο-
μείο «Αττικόν», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, 2National Centre for Microbiology, Instituto de Salud Carlos III,
Mycology Reference Laboratory, Majadahonda, Madrid, Spain, 3Εργαστή-
ριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών

Εισαγωγή: Αζολο-ανθεκτικά στελέχη Aspergillus fumigatus έχουν απο-
μονωθεί από το περιβάλλον σε πολλές χώρες με ποσοστά που φτάνουν
και το 25%. Οι λοιμώξεις από αυτά τα στελέχη συνήθως σχετίζονται με
υψηλά ποσοστά θνητότητας (>80%). Η ύπαρξη τέτοιων στελεχών στο
περιβάλλον της Ελλάδας είναι άγνωστη.
Σκοπός: Ανίχνευση αζολο-ανθεκτικών περιβαλλοντικών στελεχών A.
fumigatus στην Ελλάδα. 
Υλικά/Μέθοδοι: Μεταξύ 10/2016-10/2017, συλλέχθηκαν 710 δείγματα
χώματος καλλιεργειών (βαμβάκι, αμπέλια, ελιές, φρούτα, λαχανικά, σι-
τάρι, κομπόστ κλπ) από 20 νομούς και επεξεργάστηκαν (Snelders 2009)
χρησιμοποιώντας Sabouraud+χλωραμφενικόλη και RPMI1640+2%
γλυκόζη εμπλουτισμένα με ιτρακοναζόλη (4 mg/L) και βορικοναζόλη
(1 mg/L) τρυβλία. Κατόπιν επώασης (37ºC, 42ºC), τα ανακτηθέντα στε-
λέχη ταυτοποιήθηκαν μακρο-/μικρο-σκοπικά και απαριθμήθηκαν οι
αποικίες. Οι ελάχιστες ανασταλτικές συγκεντρώσεις (ΕΑΣ) ιτρακοναζό-
λης, βορικοναζόλης, ποσακοναζόλης των Α. fumigatus species complex
(SC) προσδιορίστηκαν κατά EUCAST (E.DEF9.3.1). Τα στελέχη με μει-
ωμένη ευαισθησία στις αζόλες υποβλήθηκαν σε μοριακή ταυτοποίηση
(White 1990-Balajee 2005), ενώ μελετήθηκαν για την ανίχνευση μεταλ-
λάξεων στο γονίδιο cyp51A που σχετίζονται με αντοχή στις αζόλες (ΑΑ)
(Mellado 2007).
Αποτελέσματα/Συμπεράσματα: Νηματοειδείς μύκητες ανακτήθηκαν
σε 689(97%) δείγματα. Συνολικά, Aspergillus spp. αναπτύχθηκαν σε 494
(72%) [95 (19%) Α. fumigatusSC, μυκητικό φορτίο ±SD 2,08 ±0,49
log10cfu/g]. Οι ΕΑΣ50/ΕΑΣ90 (εύρος) ιτρακοναζόλης, βορικοναζόλης,
ποσακοναζόλης των Α. fumigatusSC ήταν 0,25/0,5 (0,25->8), 0,5/1 (0,5-
>8), 0,06/0,12 (0,06-1) mg/L. Απομονώθηκε 1/95 (1%) A. fumigatus
sensu stricto παν-ανθεκτικό στις αζόλες στέλεχος (ΕΑΣ ιτρακοναζόλης,
βορικοναζόλης, ποσακοναζόλης, ισαβουκοναζόλης: >8, >8, 1, >8 mg/L)
που έφερε το μηχανισμό αντοχής TR46/Y121F/T289A από βιολογική
καλλιέργεια σουλτανίνας (λίπανση με κομπόστ). Ανιχνεύθηκε για πρώτη
φορά ένας παν-ανθεκτικός στις αζόλες περιβαλλοντικός A. fumigatus
στην Ελλάδα. Καθότι δεν υπάρχουν δεδομένα για το φαινότυπο των
κλινικών στελεχών της χώρας, το εύρημα αυτό εγείρει την αναγκαιό-
τητα για συστηματική επιτήρηση της AΑ στο κλινικό περιβάλλον.
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ΕΑ 37. ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ
Α. Γράψα, Μ. Ντάκα, Ε. Καρασαββίδου, Α. Παρασχάκη, Α. Καρβέλας,
Μ. Μεταξάρη, Θ. Γκιόκα
Εργαστήριο Βιοπαθολογίας Π.Γ.Ν. Έβρου

Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια φθίνουσα πορεία στην εμ-
φάνιση νέων θετικών περιστατικών από κυστικό εχινόκοκκο στον άν-
θρωπο. Είναι παράσιτο με κοσμοπολίτικη κατανομή και επίπτωση <0,1
ανά 100.000 άτομα του γενικού πληθυσμού και παρά τη γενικότερη
βελτίωση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, την εφαρμογή προ-
γραμμάτων εμβολιασμού και τη χρήση εξελιγμένων αντιβιοτικών και
άλλων φαρμάκων δεν διαπιστώνεται μείωση του επιπολασμού της
νόσου στα ζώα.
Σκοπός: Η μελέτη της συχνότητας παρασιτικών νοσημάτων στην πε-
ριοχή του Έβρου και μεγάλου τμήματος της Ροδόπης κατά την τελευ-
ταία δεκαετία. Υλικό-Μέθοδοι: Εξετάσθηκαν 294 δείγματα για
εχινοκοκκίαση με ακτινολογικά ευρήματα και ιστορικό και ύποπτη κλι-
νική εικόνα με τη μέθοδο της έμμεσης αιμοσυγκόλλησης. Αποτελέ-
σματα: Από τα 294 δείγματα που εξετάσθηκαν για εχινοκοκκίαση με
ύποπτη ακτινολογική εικόνα βρέθηκαν 42 θετικά με τίτλο >1/256 πο-
σοστό 14,2%.Αναλυτικά: από το έτος 2009 έως το 2016 είχαμε μία φθί-
νουσα πορεία των θετικών περιστατικών. Το έτος 2017 τα επίπεδα των
θετικών επανήλθαν στην κατάσταση του 2009. Πιθανόν τα μέτρα προ-
φύλαξης και επαγρύπνησης χαλάρωσαν με αποτέλεσμα την αύξηση
των περιστατικών.

Συμπεράσματα: Παρά τη γενικότερη βελτίωση του επιπέδου υγιεινής
και του τρόπου λειτουργίας των σφαγείων, οι ασθένειες περιορίσθηκαν,
όμως ποτέ δεν έπαψαν να αποτελούν πρόβλημα για τη δημόσια υγεία.
Καθώς οι ιατρικές γνώσεις αναθεωρούνται και εμπλουτίζονται με ρα-
γδαίους ρυθμούς, γίνεται επιτακτική η ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης
και ενεργοποίησης με επιστημονικές αρχές και αρχές φροντίδας, πε-
ρισσότερο στους τομείς πρόληψης και ελέγχου της υγείας.
Τα μέτρα που εφαρμόζονται σήμερα και έχουν άμεση σχέση με ζωο-
νόσους είναι η βιομηχανοποίηση των σφαγείων και η αδρανοποίηση
των ζωϊκών υποπροϊόντων.

ΕΑ 38. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ
ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 2015-2018 ΑΠΟ
ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Α. Μηλιώρη1, Α. Μπούσμπουλα2, Ε. Μηλιώρη3, Α. Παύλου1,
Ε. Σταματά2, Ε. Βασσάλου4

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης
3Ιατρική Σχολή Αθηνών, 4Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 

Σκοπός: Η καταγραφή των αποτελεσμάτων των παρασιτολογικών κο-
πράνων στο Γ.Ν. Μεσολογγίου κατά την τελευταία τετραετία (2015-
2018).
Υλικό και Μέθοδος: Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 4 ετών εξετά-
στηκαν στο Εργαστήριο του Νοσοκομείου μας 543 δείγματα κοπρά-
νων. Τα 440 (81%) προερχόταν από εξωτερικούς ασθενείς και τα 103
(19%) από νοσηλευόμενους ασθενείς. Το 99% (ν=537) των δειγμάτων
ήταν πρόσφατα δείγματα κοπράνων και το 1% (ν=6) ήταν δείγματα για
διάγνωση οξύουρων με τη μέθοδο κολλητικής ταινίας. Η μικροσκοπική
εξέταση έγινε με το ξηρό φακό 10x και 40x μέσα σε διάστημα 1-2 ώρες
από τη λήψη του δείγματος σε τρία παρασκευάσματα: άμεσο παρα-
σκεύασμα με φυσιολογικό ορό και άμεσο παρασκεύασμα με ιωδιούχο
διάλυμα. 
Αποτελέσματα: Στο 98,9% (ν=537) των δειγμάτων δεν ανευρέθηκαν
παράσιτα και κύστεις αυτών. Μόνο το 1,1% (ν=6) των δειγμάτων ανευ-
ρέθηκαν θετικά για παράσιτα όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Συγκεκριμένα ανευρέθηκαν 1,1% (ν=6) θετικά δείγματα για παράσιτα.
Το 66,7% (ν=4) των θετικών δειγμάτων ήταν Heterophyes heterophyes,
το 16,7% (ν=1) Giardia lamblia, το 16,7% (ν=1) Enterobius vermicularis
και το 16,7% (ν=1) Entamoeba histolytica/ dispar. Από τους 6 ασθενείς
που είχαν θετικά δείγματα για παράσιτα δυο ήταν νοσηλευόμενοι στην
Παθολογική Κλινική και στους δυο ανευρέθηκε H. heterophyes, οι υπό-
λοιποι ήταν εξωτερικοί ασθενείς. Ένας ασθενής στους 6 είχε διπλή πα-
ρασίτωση (H. heterophyes και Ε. histolytica/dispar). Μόνο 2 (33,3%)
ασθενείς από τους 6 είχαν αυξημένα ηωσινόφιλα στη γενική αίματος
και συγκεκριμένα ένας με H. heterophyes και ο ασθενής που βρέθηκε
θετικός για E. vermicularis. Και οι 4 ασθενείς με H. heterophyes ανέφεραν
ότι είχαν χρόνια γαστρεντερολογικά προβλήματα με περιστασιακές
διάρροιες.
Συμπεράσματα: Η συχνότητα ανεύρεσης παράσιτων είναι μικρή. Μόνο
το 1,1% των δειγμάτων ήταν θετικά για παράσιτα. Στο Μεσολόγγι η συ-
χνότητα απομόνωσης του H. heterophyes, το οποίο μεταδίδεται με ατε-
λώς ψημένα ψάρια, είναι πολύ μεγαλύτερη από άλλα παράσιτα του
εντέρου.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 4 Heterophyes
heterophyes

1 Giardia lamblia

1 Enterobius vermicularis

1 Entamoeba
histolytica/dispar

Εικόνα 1. H. heterophyes
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ΕΑ 39. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙ-
ΟΥ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ LAURUS NOBILIS L.
Σ. Μαμούχα1, Β. Λιαπης2, Α. Προμπονά1

1Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσι-
κών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Αγ. Παρασκευή, Αττική, 2Μικροβιολογικό
Εργαστήριο Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μ.Τ.Σ. Μονής Πετράκη

Εισαγωγή: Στην Ελλάδα ευδοκιμεί πληθώρα αρωματικών και φαρμα-
κευτικών φυτικών ειδών (Α.Φ.Φ.). Η βιοποικιλότητα αυτή αποδίδεται
στις εδαφικές και κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας.
Αιθέρια έλαια των Α.Φ.Φ. αποτελούν αντικείμενο εντατικής μελέτης και
βρίσκουν πολυάριθμες βιοτεχνολογικές εφαρμογές. Ένα γνωστό Α.Φ.Φ.
είναι η δάφνη Laurus nobilis L. Σκοπός: Στην παρούσα εργασία εξετά-
στηκε το αιθέριο έλαιο της L. nobilis L. ως προς την παρουσία βιοενερ-
γών μορίων με αντιμικροβιακή δράση. Το εξεταζόμενο αιθέριο έλαιο
χρησιμοποιείται ως φυσικό συντηρητικό σύστημα στον Τομέα Κοσμη-
τολογίας. 
Υλικά και μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκαν πρότυπα βακτηριακά στελέχη
(Bacillus subtilis ATCC9372, Staphylococcus aureus ATCC29213, Micro-
coccus luteus ATCC934, Escherichia coli ATCC25922) και κλινικά στελέχη
μυκήτων του γένους Candida. Η αντιμικροβιακή δράση προσδιορί-
στηκε μέσω των τεχνικών: Διάχυση Αντιμικροβιακής Ουσίας σε Στερεό
Θρεπτικό Υπόστρωμα (Disk Diffusion Assay) και προσδιορισμός Ελάχι-
στης Ανασταλτικής Συγκέντρωσης (Minimum Inhibitory Concentra-
tion). Εφαρμόστηκαν οι οδηγίες από το Clinical and Laboratory
Standards Institute. 
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Παρατηρήθηκε αναστολή ανάπτυξης
τόσο των βακτηρίων όσο και των μυκήτων. Η Διάχυση Αντιμικροβιακής
Ουσίας σε Στερεό Θρεπτικό Υπόστρωμα παρουσίασε περισσότερα
πλεονεκτήματα από τον προσδιορισμό της Ελάχιστης Ανασταλτικής
Συγκέντρωσης. Σημαντικότερη ήταν η αναστολή ανάπτυξης των θετι-
κών κατά Gram μικροοργανισμών. 
Ευχαριστίες: Η εργασία αυτή εκτελείται σε συνεργασία με την εταιρεία φυ-
σικών καλλυντικών Mellifora (εδρεύει στον Όλυμπο), η οποία παρείχε τα
φυτικά εκχυλίσματα και τη χρηματοδότηση του έργου.

ΕΑ 40. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ-
ΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Σ. Πλούκου1, Β. Κωνσταντικάκη1, Σ. Ανίσογλου1,3, Ε. Γιαννούλη2,
Ε. Ελευθεριάδου2, Ε. Μάρτζιου2, Π. Καζήλα1,2

1Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ), 2Βιοπαθολογικό Τμήμα,
3ΜΕΘ Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

Εισαγωγή: Η γρίπη είναι μια μεταδοτική νόσος του αναπνευστικού, που
μπορεί να έχει ήπια ή σοβαρή και μερικές φορές θανατηφόρα έκβαση.
Οι επαγγελματίες υγείας θεωρούνται ομάδα αυξημένου κινδύνου,
γι΄αυτό συστήνεται από το ΚΕΕΛΠΝΟ να εμβολιάζονται ετησίως. Σκο-
πός: Η αποτίμηση της νέας στρατηγικής που εφάρμοσε η ΕΝΛ και η
εκτίμηση των αποτελεσμάτων, συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη, για
το νοσοκομείo μας, αλλά και σε σχέση με τα υπόλοιπα νοσοκομεία. 
Υλικό και Μέθοδοι: Κατά τα έτη 2014-2018 εφαρμόστηκαν νέες δρά-
σεις ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών υγείας, μετά τα χαμηλά πο-
σοστά συμμόρφωσης των προηγουμένων ετών και κυρίως της
περιόδου 2013-2014, που περιλάμβαναν: πρόγραμμα ενημέρωσης της
αναγκαιότητας και γραπτή δήλωση άρνησης εμβολιασμού, χρήση συ-
στημάτων υπενθύμισης και κινητό συνεργείο εμβολιασμού, προαγωγή
του αισθήματος ευθύνης και ασφάλειας στην εργασία και δωρεάν εμ-
βολιασμός μέσω διευκόλυνσης της διαδικασίας συνταγογράφησης. 
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Με την εφαρμογή των νέων δρά-
σεων (2014-2015) παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού των εμβολια-
σθέντων από 14 σε 163, η οποία συνεχίστηκε και στα επόμενα έτη.
Επιπλέον, την περίοδο 2016-2017 τα ποσοστά του νοσοκομείου μας
ανήλθαν στο 28,62% σε σχέση με το 18% των 129 νοσοκομείων του
ΕΣΥ, ενώ κατά το  2017-2018, τα ποσοστά διαμορφώθηκαν σε 33,74%
και 24,9%, αντίστοιχα (στοιχεία ΚΕΕΛΠΝΟ).

Αποτελέσματα δεκαετίας αντιγριπικού εμβολιασμού
στο ΑΝΘ «Θεαγένειο»

Η νέα στρατηγική ευαισθητοποίησε τους επαγγελματίες υγείας, οδη-
γώντας σε μεταστροφή της αντίληψής τους, υπέρ του εμβολιασμού για
την εποχική γρίπη.

           ΕΤΗ                                ΕΜΒΟΛΙΑΣΘΕΝΤΕΣ                  ΠΟΣΟΣΤΟ(%)
     2009-2010                                         145                                          18.35
     2010-2011                                          80                                           10.35
     2011-2012                                          80                                           10.19
     2012-2013                                          80                                           12.14
     2013-2014                                          14                                            1.86
     2014-2015                                         163                                          21.19
     2015-2016                                         129                                          20.25
     2016-2017                                         166                                          28.62
     2017-2018                                         220                                          33.74
     2018-2019                           290 μέχρι 2/12/18                            39,62



Αναρτημένες Ανακοινώσεις
Με Σχολιασμό (ομάδα Α)

e-Posters
Moderate (group Α)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ9o
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ΑΑ 1α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ E. COLI
ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΜΕΚΙΛΛΙ-
ΝΑΜΗ, ΦΩΣΦΟΜΥΚΙΝΗ ΚΑΙ ΝΙΤΡΟΞΟΛΙΝΗ
Α. Σεργουνιώτη
Ιδιωτικό Ιατρείο

Εισαγωγή/Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι ο έλεγχος της ευαισθη-
σίας στελεχών E. coli που απομονώθηκαν σε μη επιπλεγμένες ουρολοι-
μώξεις της κοινότητας στα αντιβιοτικά μεκιλλινάμη, φωσφομυκίνη και
νιτροξολίνη. Μεθοδολογία: Η έρευνα συμπεριέλαβε 20 στελέχη E. coli
που απομονώθηκαν από καλλιέργειες ούρων από τον Σεπτέμβριο ως
τον Νοέμβριο του 2018. Ο έλεγχος της ευαισθησίας έγινε με την μέθοδο
των δίσκων διάχυσης (Kirby-Bauer) και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων
σύμφωνα με τα κριτήρια του EUCAST.

Αποτελέσματα: Στον
Πίνακα 1 φαίνονται
συγκεντρωτικά τα
αποτελέσματα του
ελέγχου ευαισθησίας
των στελεχών E. coli
που απομονώθηκαν
από λοιμώξεις ουρο-
ποιητικού. Τα ποσο-
στά αντοχής σε αμπι-
κιλλίνη και αμοξικιλ-
λίνη/κλαβουλανικό εί-
ναι αρκετά υψηλά,
85% και 80%,αντίστοι-
χα. Η αντοχή στην κε-
φουροξίμη έφθασε το
35%, ενώ στα υπόλοι-
πα αντιβιοτικά που
συνήθως χρησιμοποι-
ούνται για την αντι-
μετώπιση μη επιπλεγ-
μένων ουρολοιμώξε-
ων της κοινότητας τα
ποσοστά αντοχής δια-
τηρούνται χαμηλά. Τα

στελέχη που απομονώθηκαν παρουσίασαν κατά 100% αντοχή στην
μεκιλλινάμη. Αντίθετα, μόνο ένα στέλεχος(5%) παρουσίασε αντοχή
στην νιτροξολίνη και 2 στελέχη (10%) στην φωσφομυκίνη.
Συμπεράσματα: Τα στελέχη E. coli που μελετήθηκαν στα πλαίσια της
παρούσας εργασίας παρουσίασαν χαμηλά ποσοστά αντοχής  στην φω-
σφομυκίνη και την νιτροξολίνη. Αντίθετα, και τα είκοσι ήταν ανθεκτικά
στην μεκιλλινάμη. Προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα,
θα πρέπει η μελέτη να επεκταθεί σε μεγαλύτερο αριθμό στελεχών E.
coli από ουρολοιμώξεις, προκειμένου να εκτιμηθεί αν όντως το ποσοστό
αντοχής που διαπιστώνεται δια της παρούσης στην μεκιλλινάμη είναι
αληθές. Ωστόσο, τα ευρήματα ενισχύουν την αξία της χρήσης φωσφο-
μυκίνης για την αντιμετώπιση των μη επιπλεγμένων ουρολοιμώξεων
της κοινότητας.

ΑΑ 2α. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ
Β-ΛΑΚΤΑΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΟΥΡΟΠΑΘΟΓΟΝΑ ΣΤΕ-
ΛΕΧΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ
ΕΤΟΥΣ
Χ. Μποτζιώρη, Β. Λόλα, Σ. Κλήμη, Α. Κότελη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος»

Σκοπός: H μελέτη της συχνότητας και ευαισθησίας στα αντιβιοτικά ου-
ροπαθογόνων εντεροβακτηριακών στελεχών που παράγουν ESBL από
καλλιέργειες ασθενών του Νοσοκομείου μας κατά την περίοδο ενός
έτους.
Υλικό-Μέδοθος: Μεταξύ 01/01/2016-31/12/2016 απομονώθηκαν συ-
νολικά 490 ουροπαθογόνα στελέχη E. coli, K. pneumoniae και P. mirabilis
(314, 109 και 67 αντίστοιχα). Η ταυτοποίηση των μικροοργανισμών και
ο έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά έγινε με το αυτοματοποιημένο
σύστημα VITEΚ 2 System (bioMerieux) και η ερμηνεία των αποτελεσμά-
των σύμφωνα με το CLSI. Ο έλεγχος παραγωγής ESBL έγινε με φαινο-
τυπικές δοκιμασίες και συγκεκριμένα δοκιμασία συνέργειας διπλών
δίσκων (DDSΤ) με CAZ, CTX, AZT και AMC δίσκους και επιβεβαιώθηκε
με δοκιμασία συνδυασμένων δίσκων (CAZ/CAZ+CLAV, CTX/CTX+CLAV,
FEP/FEP+CLAV: > 5mm). 
Αποτελέσματα: Παραγωγή ESBL βρέθηκε σε 34  από τα 490 στελέχη
εντεροβακτηριακών  (7%). Ειδικότητα ο φαινότυπος ESBL ανιχνεύτηκε
σε 26 στελέχη E. coli (8.2%), 5 στελέχη K. pneumoniae (4.6%) και 3 στε-
λέχη P. mirabilis (4.4%). Τα ποσοστά αντοχής στα παρακάτω αντιβιοτικά
για στελέχη που παράγουν ESBL είναι για E. coli, K. pneumoniae και P.
mirabilis αντίστοιχα: γενταμικίνη (27,8%, 33,3%, 66,7%), αμοξικιλλίνη-
κλαβουλανικό (77,8%, 80%, 100%), μεροπενέμη (5,3%, 0%, 0%), σιπρο-
φλοξασίνη (89.5%, 100%, 100%), τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη
(63,2%, 98%, 100%).
Συμπεράσματα: Τα ουροπαθογόνα στελέχη που παράγουν ESBL απο-
τελούν ένα αυξανόμενο θεραπευτικό πρόβλημα. Υψηλά εμφανίζονται
τα ποσοστά αντοχής σε πολλές τάξεις αντιβιοτικών. Εμπειρική χρήση
κινολονών θα πρέπει να αποφεύγεται καθώς παρατηρήθηκε υψηλή αν-
τοχή σε αυτές ενώ η χρήση των καρβαπενεμών εξακολουθεί να θεω-
ρείται ασφαλής.

Πίνακας 1
Αντιβιοτικό          Ευαίσθητο        Ανθεκτικό
ampicillin                        3                          17
amox/clav                       4                          16
cefuroxime                    13                          7
cefepime                        19                          1
piperacillin                    19                          1
pip/tazob                       20                          0
ciprofloxacin                 18                          2
norfloxacin                    18                          2
cotrimoxazole              15                          5
nitrofurantoine            18                          2
gentamycin                  18                          2
amikacin                        18                          2
imipenem                      20                          0
mecillinam                     0                          20
fosfomycin                    18                          2
nitroxolin                       19                          1
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ΑΑ 3α. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ E. coli ΣΕ
ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ Π.Γ.Ν.ΤΡΙ-
ΠΟΛΗΣ
Χ. Καμινιώτη, Κ. Τονονίδου, Ν. Σαμπερόπουλος, Ε. Βιδάκη,
Α. Παπαθανασοπούλου, Μ. Παπαδοπούλου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Π.Γ.Ν.Τρίπολης

Εισαγωγή: Οι ουρολοιμώξεις αποτελούν μία από τις πιο συχνές αιτίες
λοιμώξεων που απασχολούν το ιατρικό προσωπικό των Τ.Ε.Π, με πρω-
ταγωνιστή την E. coli. Η αύξηση της αντοχής των στελεχών αυτών στα
αντιβιοτικά πρώτης εκλογής αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση στην προ-
σέγγιση της εμπειρικής αγωγής. Σκοπός: Η μελέτη της αντοχής της E.
coli στα 6 πιο συνήθη αντιβιοτικά που χορηγούνται εμπειρικά, από τις
καλλιέργειες των ούρων εξωτερικών ασθενών κατά την περίοδο ενός
έτους. Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν συνολικά 520 στελέχη E. coli
που στάλθηκαν στο εργαστήριο μας. Οι καλλιέργειες των δειγμάτων
έγιναν στα κοινά θρεπτικά υλικά (αιματούχο και MacConkey Agar No2,
Oxoid) κι ο έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά έγινε με τη μέθοδο
διάχυσης δίσκων σε Kirby-Bauer, σύμφωνα με τα κριτήρια του CLSI.
Αποτελέσματα: Από τα 520 στελέχη E. coli που ταυτοποιήθηκαν στο
εργαστήριο μας, τα 51 (9,8%) εμφάνισαν αντοχή τύπου ESBL (Extended
Spectrum Beta-Lactamase), ενώ τα 72 (13,8%) στελέχη ήταν ανθεκτικά
σε περισσότερα από 4 από τα ελεγχόμενα αντιβιοτικά. Στο παρακάτω
πίνακα φαίνονται τα ποσοστά αντοχής των 6 αντιβιοτικών που επιλέ-
ξαμε για έλεγχο.

Συμπέρασμα: Οι κινολόνες εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό αντο-
χής, μετά την Trimethoprim/Sulfamethoxazole γεγονός που καθιστά
πλέον τα αντιβιοτικά αυτά ακατάλληλα για την εμπειρική θεραπεία των
ουρολοιμώξεων της κοινότητας. Η Nitrofurantoin αποτελεί ασφαλή επι-
λογή για τις μη επιπλεγμένες ουρολοιμώξεις της κοινότητας, γεγονός
που συμφωνεί και με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης Ουρολογίας. Το υψηλό ποσοστό πολυανθεκτικών στελεχών (13,8
%) απαιτεί συνεχή και συστηματική επιτήρηση. 

ΑΑ 5α. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΥΟ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙ-
ΣΜΟΥ MIC ΚΟΛΙΜΥΚΙΝΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ
Ε. Ελευθεριάδου, Ε. Γιαννούλη, Ι. Διαμαντή, Μ. Παπαϊωάννου, Ε. Ντούσια,
Σ. Μπαλτζή, Δ. Κοτσίνης, M. Θεοδωρίδου, Ε. Μάρτζιου, Π. Καζήλα
Βιοπαθολογικό Τμήμα, Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»
Εισαγωγή: Ο ακριβής προσδιορισμός της MIC της κολιμυκίνης είναι αποφασι-
στικής σημασίας για την έκβαση της θεραπείας των λοιμώξεων από Gram(-)
πολυανθεκτικά μικρόβια, ιδιαίτερα όταν το αντιβιοτικό αυτό αποτελεί τη μο-
ναδική θεραπευτική επιλογή. Σκοπός: Η σύγκριση δύο μεθόδων προσδιορι-
σμού της MIC της κολιμυκίνης, οι οποίες εφαρμόζονται συστηματικά στο
εργαστήριό μας για τα πολυανθεκτικά στελέχη μικροβίων. Υλικό και Μέθοδοι:
Μελετήθηκαν 175 πολυανθεκτικά στελέχη Gram(-) μικροβίων, που απομονώ-
θηκαν από διάφορα βιολογικά υλικά ογκολογικών ασθενών, κατά την περίοδο
1/1/2018-31/10/2018 και τα οποία ήταν: Klebsiella pneumoniae (n=59), Acine-
tobacter baumannii (n=65), Pseudomonas aeruginosa (n=42) και διάφορα άλλα
Gram(-) βακτηρίδια (n=9). Η ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας έγινε με
το αυτοματοποιημένο σύστημα VITEΚ2 (bioMerieux). Ο επανέλεγχος της MIC
της κολιμυκίνης έγινε με τη μέθοδο μικροαραιώσεων σε ζωμό (MICRONAUT,
Merlin, Germany). Η αξιολόγηση της ευαισθησίας/αντοχής έγινε με βάση τα
κριτήρια EUCAST. Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Τα στελέχη που είχαν
MIC κολιμυκίνης <2 και χαρακτηρίζονταν ευαίσθητα με τον αναλυτή VITEK2
ήταν: Klebsiella pneumoniae (49/59, 83%), Acinetobacter baumannii  (59/65,
90,7%), Pseudomonas aeruginosa (41/42, 97,6%) και διάφορα Gram(-) βακτη-
ρίδια (8/9, 88,8%). Ο επανέλεγχος με τη μέθοδο μικροαραιώσεων σε ζωμό
έδειξε ότι στελέχη, που είχαν βρεθεί ευαίσθητα στον αναλυτή, είχαν MIC>2 και
επομένως αξιολογήθηκαν ως ανθεκτικά. Συγκεκριμένα, Klebsiella pneumoniae
(10/49, 20,4% ), Acinetobacter baumannii (21/59, 35,5%) Pseudomonas aerugi-
nosa (4/41, 9,7%) και διάφορα Gram(-) βακτηρίδια (1/8, 12,5%). Από τα αποτε-
λέσματα προκύπτει ότι, ο έλεγχος ευαισθησίας στην κολιμυκίνη με τη χρήση
αυτοματοποιημένου συστήματος δίνει υψηλό ποσοστό ψευδώς ευαίσθητων
στελεχών, γι΄αυτό και κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή της μεθόδου μικρο-
αραιώσεων σε ζωμό, για τον ακριβή και  αξιόπιστο προσδιορισμό της MIC,
ιδιαίτερα στα πολυανθεκτικά στελέχη, όπου οι θεραπευτικές επιλογές είναι
περιορισμένες.

ΑΑ 4α. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΚΟΛΙΣΤΙΝΗ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ GRAM-
ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
Ε. Βάρσου, Φ. Θεοχάρης, Μ. Τσαλίδου, Ι. Μποστανίτης, Σ. Γκάρα
Μικροβιολογικό Τμήμα ΓΝ Κατερίνης
Εισαγωγή. Η κολιστίνη αποτελεί αντιβιοτικό πρώτης επιλογής για την αντι-
μετώπιση λοιμώξεων από πολυανθεκτικά Gram-αρνητικά μικρόβια. Ωστόσο,
προβλήματα αξιοπιστίας έχουν προκύψει με εμπορικά διαθέσιμες μεθόδους
ελέγχου ευαισθησίας στο αντιβιοτικό, όπως ψευδώς ευαίσθητα στελέχη με
τα αυτοματοποιημένα συστήματα. Η EUCAST προτείνει τη μέθοδο μικροα-
ραιώσεων σε ζωμό (ΒΜD) ως πρότυπη μέθοδο ελέγχου της ευαισθησίας
στην κολιστίνη. Σκοπός. Η συγκριτική αξιολόγηση της ευαισθησίας στην κο-
λιστίνη πολυανθεκτικών Gram-αρνητικών μικροβίων με τη χρήση δύο με-
θόδων ελέγχου. Υλικό και Μέθοδοι. Επιλέχθηκαν 36 πολυανθεκτικά
μικροβιακά στελέχη ευαίσθητα στην κολιστίνη (MIC <=2 μg/ml) με το αυτο-
ματοποιημένο σύστημα VITEK 2 (bioMerieux, France). Ακολούθησε ο προσ-
διορισμός της MIC αυτών των στελεχών με τη MICRONAUT MIC-STRIP
μέθοδο (MERLIN Diagnostika), μια σύγχρονη ΒΜD μέθοδο αναφοράς. Απο-
τελέσματα. Το 58.3% των πολυανθεκτικών, ευαίσθητων στην κολιστίνη στε-
λεχών απομονώθηκε από ούρα. 20/36 ήταν Klebsiella pneumoniae, 10/36
Acinetobacter baumannii και 6/36 Pseudomonas aeruginosa. Ο επικρατών
φαινότυπος αντοχής όσον αφορά τα στελέχη K. pneumoniae ήταν VIM/NDM
(50 %). Παρατηρήθηκε πολύ καλή συμφωνία (97.2%) ανάμεσα στις δύο με-
θόδους (35/36 στελέχη ήταν ευαίσθητα στην κολιστίνη και με τις δύο μεθό-
δους). Συμπεράσματα. Ο έλεγχος ευαισθησίας στην κολιστίνη με τη χρήση
αυτοματοποιημένων συστημάτων (VITEK 2) κρίνεται επαρκής και αξιόπιστος.
Ωστόσο, η ευαισθησία στην κολιστίνη πολυανθεκτικών στελεχών θα πρέπει
να ελέγχεται και με την πρότυπη μέθοδο. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται
η μέγιστη ακρίβεια και αξιοπιστία του αποτελέσματος.
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ΑΑ 6α. ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΚΟΛΙΣΤΙΝΗ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ACI-
NETOBACTER BAUMANNII, KLEBSIELLA PNEU-
MONIAE KAI PSEUDOMONAS AERUGINOSA 
Γ. Καπνίση, Ε. Πριάβαλη, Μ. Γκρέστας, Α. Γιαννάκη, Α. Καλλιντέρη,
Κ. Γκαρτζονίκα
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Πανεπιστημιακό Γεν. Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Εισαγωγή: Η αυξανόμενη επίπτωση των λοιμώξεων από πολυανθε-
κτικά Gram-αρνητικά βακτήρια καθώς και της αντοχής σε κολιστίνη,
καθιστά επιτακτική την ανάγκη ελέγχου ευαισθησίας της με πιο αξιό-
πιστη μέθοδο. Σκοπός: H σύγκριση των αποτελεσμάτων ελέγχου ευαι-
σθησίας στην κολιστίνη πολυανθεκτικών στελεχών A. baumannii, K.
pneumoniae και P. aeruginosa με το αυτοματοποιημένο σύστημα VITEK
2 και ενός εμπορικά διαθέσιμου προϊόντος προσδιορισμού MIC με τη
μέθοδο μικροαραιώσεων σε ζωμό – BMD (ComASP Colistin-Liofil-
chem). Υλικό και μέθοδοι: Συνολικά ελέγχθηκαν με τις δύο μεθόδους
109 πολυανθεκτικά στελέχη (60 A. baumannii, 24 K. pneumoniae, 25 P.
aeruginosa), που απομονώθηκαν από δείγματα ασθενών του Πανεπι-
στημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, καθώς και τα πρότυπα
στελέχη E. coli  25922, E. coli NCTC 13846 και P. aeruginosa 27853. Τα
ποσοστά essential agreement (EA), categorical agreement (CA), very
major error (VMA) και major error (MA), ορίστηκαν ως ποσοστό στελε-
χών με MIC με +/-1 αραίωση διαφορά σε σχέση με τη BMD μέθοδο, πο-
σοστό στελεχών που ταξινομούνται στην ίδια ερμηνευτική κατηγορία,
ποσοστό ψευδώς ευαίσθητων στελεχών και ποσοστό ψευδώς ανθεκτι-
κών στελεχών αντίστοιχα. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων έγινε με τα
κριτήρια της EUCAST. Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Η πλειονό-
τητα των στελεχών απομονώθηκε από δείγματα ασθενών των Μονά-
δων Εντατικής Θεραπείας (41,3%) και του Παθολογικού Τομέα (38,5%).
Συχνότερες πηγές απομόνωσης ήταν δείγματα του κατώτερου ανα-
πνευστικού (41,3%) και ούρων (32%). Τα αποτελέσματα του συγκριτι-
κού ελέγχου ευαισθησίας καταγράφονται στον πίνακα:

Διαπιστώνεται ικανοποιητική απόδοση του VITEK 2 για τα στελέχη K.
pneumoniae (ΕΑ 79.2%, CA 87.5%) και P. aeruginosa (ΕΑ 80%, CA 88%).
Από τo υψηλό ποσοστό VME (53.3%) για τα στελέχη A. baumannii, δια-
φαίνεται σημαντική υποεκτίμηση της αντοχής. Εκτενέστερες μελέτες
για την επιβεβαίωση των ανωτέρω πρέπει να ακολουθήσουν, εντούτοις
τονίζεται η ανάγκη επικύρωσης των αποτελεσμάτων εντός των ορίων
ευαισθησίας με BMD μέθοδο.

ΑΑ 7α. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΙΜΥΚΙΝΗΣ
ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Β. Κωνσταντικάκη1, Ι. Διαμαντή1,2, Σ. Ανίσογλου1,3, Σ. Πλούκου1,
Γ. Ρέκατας4, Ε. Παπαγεωργίου1,3, Π. Καζήλα1,2

1Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ), 2Βιοπαθολογικό Τμήμα,
3ΜΕΘ, 4Φαρμακείο, Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

Εισαγωγή: Η κολιμυκίνη είναι ένα παλιό αντιβιοτικό που εμφανίζει δρα-
στικότητα μόνο έναντι ορισμένων Gram(-) μικροβιακών στελεχών και
δεν έχει καμία δραστικότητα έναντι των αναερόβιων καθώς και των αε-
ρόβιων Gram(+) κόκκων. Η χορήγησή της θα πρέπει να γίνεται βάσει
αντιβιογράμματος. Σκοπός: Η αξιολόγηση της εφαρμογής προγράμ-
ματος πολιτικής ορθολογικής χρήσης της κολιμυκίνης στο νοσοκομείο
μας, για χρονικό διάστημα δύο ετών. Υλικό και μέθοδοι: Τo πρόγραμμα
ενεργοποιήθηκε στα πλαίσια λειτουργίας της Ομάδας Επιτήρησης Κα-
τανάλωσης και Ορθολογικής Χρήσης Αντιβιοτικών (ΟΕΚΟΧΑ), για χρο-
νικό διάστημα δύο ετών (B΄ Εξάμ. 2016-Α΄ Εξάμ 2018), και συγκρίθηκαν
τα αποτελέσματα με το προηγούμενο έτος (Β΄ Εξάμ 2015- Α΄ Εξάμ
2016). Η επιτήρηση γίνονταν με συνεχή παρακολούθηση των παραγ-
γελιών του αντιβιοτικού και την έγκριση της χορήγησής του, από την
ΟΕΚΟΧΑ, μετά από συζήτηση του κάθε περιστατικού με τους θεράπον-
τες ιατρούς. Οι καταναλώσεις των αντιβιοτικών εκφράζονται σε
DDDs/100 ασθενοημέρες.
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Τα στοιχεία κατανάλωσης του υπό
εξέταση αντιβιοτικού ανά τομέα του νοσοκομείου κατά τα τρία έτη πα-
ρατήρησης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

DDDs/100 ασθενοημέρες ανά εξάμηνο παρακολούθησης και ανά τομέα.

Παρατηρήθηκε μείωση της κατανάλωσης στο υπό επιτήρηση «προ-
στατευόμενο» αντιβιοτικό, μετά από την εφαρμογή των δράσεων της
ΟΕΚΟΧΑ. Εκ του αποτελέσματος αναδεικνύεται η σημασία της εφαρ-
μογής προγραμμάτων επιτήρησης της ορθολογικής χρήσης αντιβιοτι-
κών στο χώρο του νοσοκομείου.

         ΕΞΑΜΗΝΟ                    ΣΥΝΟΛΟ           ΠΑΘ/ΚΟΣ      ΧΕΙΡ/ΚΟΣ         ΜΕΘ
  ΠΑΡΑΚΟΥΘΗΣΗΣ      ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ     ΤΟΜΕΑΣ        ΤΟΜΕΑΣ
            Β΄  2015                           3,779                      3,1                    0,5                48,4
            Α΄  2016                             3,1                        1,9                    0,3                58,2
            Β΄  2016                             3,6                       1,62                    0                34,84
            Α΄  2017                          3,489                    3,077               0,027             45,8
            Β΄ 2017                           1,711                     0,47                    0                39,97
            Α΄  2018                          1,677                    1,655               0,099            22,08

                                     EA n(%)              CA n(%)               VME n(%)            ME n(%)
K. pneumoniae            19(79.2)              21(87.5)                   3(12.5)                    0(0)
A. baumannii                26(43.3)                27(45)                   32(53.3)                 1(1.7)

P. aeruginosa                 20(80)                  22(88)                       0(0)                      3(12)
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ΑΑ 9α. IN VITRO ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΕΦΤΑΖΙ-
ΔΙΜΗΣ/ ΑΒΙΜΠΑΚΤΑΜΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ESCHERICHIA COLI ΑΠΟ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ
Α. Μαυροειδή, Ε. Πάλλα, Κ. Ζούρλα, Μ. Καραγρηγορίου,
Χ. Μπερτζελέτος, Α. Σεμερτζίδου, Λ. Τσουκαλάς, Ε. Μερκούρη,
Ε. Πλατσούκα
Μικροβιολογικό Τμήμα Γ.Ν. Ν. Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων, Αθήνα
Εισαγωγή. Η παρουσία ΕSBL και καρβαπενεμασοπαραγωγών στελεχών
δυσχεραίνει την αποτελεσματική θεραπεία βακτηριαιμιών από E. coli.
Σκοπός. Ο έλεγχος της ευαισθησίας στην κεφταζιδίμη/αβιμπακτάμη
ESBL και ανθεκτικών στις καρβαπενέμες στελεχών E. coli από αιμοκαλ-
λιέργειες ασθενών του νοσοκομείου, κατά την περίοδο Ιανουάριος
2017-Οκτώβριος 2018. Υλικό και μέθοδοι. Απομονώθηκαν συνολικά
208 στελέχη E.coli, που επωάστηκαν στο σύστημα BACTEC™ 9240
(Becton Dickinson, USA. Η ταυτοποίηση και ο έλεγχος της ευαισθησίας
των στελεχών πραγματοποιήθηκε με το σύστημα VITEK® 2 COMPACT
(Biomerieux, France), ενώ για την αμοξικιλλίνη/ κλαβουλανικό οξύ, πι-
περακιλλίνη/ταζομπακτάμη, κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη και κεφταζι-
δίμη/αβιμπακτάμη χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον ταινίες διαβαθμισμένης
συγκέντρωσης (MIC Test Strips, Liofilchem® s.r.l), σύμφωνα με τα κριτήρια
CLSI (CLSI, 2017). Η ανίχνευση των CTX-M τύπου β-λακταμάσων και
καρβαπενεμασών έγινε με την ανοσοχρωματογραφική μέθοδο NG-
Test CTX-M MULTI και CARBA,NG biotech,France, αντίστοιχα.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα. Τα ESBL στελέχη (12,5%, 26) πα-
ρουσίασαν υψηλά ποσοστά αντοχής σε κεφοταξίμη (100%, 26), κεφτα-
ζιδίμη (69,2%, 18), σιπροφλοξακίνη (88,4%, 23), τριμεθοπρίμη/σουλφα-
μεθοξαζόλη (50%, 13), τομπραμυκίνη (61,5%, 16) και γενταμυκίνη
(26,9%, 7), ενώ 10 στελέχη (38,5%) ήταν πολυανθεκτικά. Από τα 26 ESBL
στελέχη, μετρίως ευαίσθητα ή ανθεκτικά στην αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό
οξύ και στην πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη ήταν 15 (57,7%) και 4 (15,4%)
στελέχη, αντίστοιχα. ‘Ολα τα ESBL στελέχη ήταν ευαίσθητα  στην κε-
φτολοζάνη/ταζομπακτάμη (εύρος MIC: 0,125-2μg/ml) και στην κεφτα-
ζιδίμη/αβιμπακτάμη (εύρος MIC: 0,032-0,5μg/ml). CTX-M  τύπου β-λα-
κταμάσες ανιχνεύθηκαν σε 25 ESBL στελέχη. Τα  ανθεκτικά στις καρβα-
πενέμες στελέχη (0,96%, 2) παρήγαγαν την KPC β-λακταμάση και ήταν
ευαίσθητα στην κεφταζιδίμη/αβιμπακτάμη. Η κεφταζιδίμη/αβιμπακτάμη
δύναται να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία βακτηριαιμιών από ESBL
και KPC στελέχη E. coli.

Εισαγωγή- Σκοπός. Η Ελλάδα ανήκει στις ενδημικές περιοχές τόσο για
στελέχη Klebsiella pneumoniae, όσο και για στελέχη Acinetobacter bau-
mannii που παράγουν καρβαπενεμάσες. Η κολιμυκίνη αποτελεί πολλές
φορές την μοναδική επιλογή για την θεραπευτική αντιμετώπιση λοιμώ-
ξεων από τέτοιου είδους στελέχη. Σκοπός της μελέτης είναι η κατα-
γραφή της αντοχής στο συγκεκριμένο αντιβιοτικό. Υλικό και μέθοδος.
Μελετήθηκαν στελέχη K. pneumoniae και A. baumannii, που απομονώ-
θηκαν από αιμοκαλλιέργειες, καλλιέργειες αναπνευστικού, δέρματος και
μαλακών μορίων και ούρων, ασθενών του Γ.Ν.Α. Λαϊκό, την χρονική πε-
ρίοδο 1/2018-8/2018. Ο υπολογισμός της Ελάχιστης Ανασταλτικής Πυ-
κνότητας (ΕΑΠ) στην κολιμυκίνη πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο
μικροαραιώσεων σε ζωμό SensiTest Colistin (Liofilchem), και με την
χρήση ταινιών διαβαθμισμένης συγκέντρωσης του αντιβιοτικού (Liofil-
chem). Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων έγινε με τις οδηγίες EUCAST v8.1
(όρια κολιμυκίνης S≤2, R>2). Αποτελέσματα. Συνολικά μελετήθηκαν
172 στελέχη, 99 στελέχη K. pneumoniae και 73 στελέχη A. baumannii.
Τα στελέχη K. pneumoniae είχαν ΕΑΠ50/ΕΑΠ90 1 mg/L και 16 mg/L αντί-
στοιχα, το εύρος κατανομής ΕΑΠ ήταν 0,25 - 64 mg/L και 34 στελέχη

ΑΑ 10α. IN VITRO ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ CEFTOLOZA-
NE/TAZOBACTAM ΕΝΑΝΤΙ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ PSEUDOMONAS AERUGINOSA 
Ε. Κατσίφα, Π. Πέντσα, Π. Λαμπρογιώργου, Α. Ζαμάνης,
Γ. Ξανθοπούλου, Ζ. Σμυρλή, Ε. Τσορλίνη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», Εξοχή, Θεσ/ονίκη
Εισαγωγή: Η P. aeruginosa αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αίτια νοσο-
κομειακών λοιμώξεων. Διαθέτει μηχανισμούς ενδογενούς αντοχής στα αν-
τιβιοτικά και μπορεί να αποκτά νέους μέσω μεταφερόμενων γενετικών
στοιχείων. Η ceftolozane, μια νεότερη κεφαλοσπορίνη, έχει μικρότερη πι-
θανότητα υδρόλυσης από τις κεφαλοσπορινάσες τύπου AmpC και δεν επη-
ρεάζεται από απώλεια πορινών τύπου OprD. Η προσθήκη της ταζομπα-
κτάμης (αναστολέα β-λακταμάσης) ενισχύει τη δραστικότητά της. Θεωρείται
δραστική έναντι των περισσότερων Gram(-) βακτηρίων που παράγουν
ESBL. Σκοπός: Να μελετηθεί η in vitro δραστικότητα της ceftolozane/tazo-
bactam έναντι πολυανθεκτικών στελεχών P. aeruginosa. Υλικό και μέθοδος:
Μελετήθηκε η ευαισθησία στο αντιβιοτικό: ceftolozane/tazobactam, συ-
νολικά 74 πολυανθεκτικών στελεχών P. aeruginosa, στην πλειοψηφία τους
ανθεκτικών και στις κεφαλοσπορίνες, που απομονώθηκαν από τον Μάρτιο
του 2017 έως και τον Σεπτέμβριο του 2018 από νοσηλευόμενους ασθενείς
(70 άτομα, 94,6%) και από ασθενείς εξωτερικών ιατρείων (4 άτομα, 5,4%).
Στον παθολογικό τομέα απομονώθηκαν 34 στελέχη (46%), στο χειρουργικό
20 (27%), στη ΜΕΘ 16 (21,6%) και στα ΕΙ 4 (5,4%). Εννέα στελέχη (12,2%)
απομονώθηκαν από θετικές αιμοκαλλιέργειες, 30 (40,5%) από δείγματα
αναπνευστικού, 17 (23%) από καλλιέργειες τραυμάτων, 7 (9,5%) από καλ-
λιέργειες ούρων, 5 (6,8%) από καλλιέργειες κοπράνων (αποικισμός) και 6
(8%) από άλλες καλλιέργειες (φλεβοκαθετήρας, πλευριτικό και περιτοναϊκό
υγρό, ΕΝΥ, παροχέτευση). Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος διαβαθμισμένης
συγκέντρωσης αντιβιοτικού (Ε-test) και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων
έγινε με βάση το CLSI. Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Από τα 74 στε-
λέχη τα 38 (51,4%) ήταν ευαίσθητα στο ceftolozane/tazobactam με MIC
που κυμάνθηκαν από 0,125 έως 4. Τα 36 (48,6%) ήταν μη ευαίσθητα με
MIC>4. Ένα στέλεχος (1,35%) είχε MIC  0.125, δυο στελέχη (2,7%) είχαν MIC
0.38, πέντε (6,8%) είχαν MIC 0.5, έξι (8,1%) είχαν MIC 0,75, έξι (8,1%) είχαν
MIC 1, επτά (9,5%) είχαν MIC 1.5, επτά (9.5%) είχαν MIC 2, τρία (4%) είχαν
MIC 3 και ένα (1,35%) είχε MIC 4. Ο συνδυασμός ceftolozane/tazobactam
είχε ικανοποιητική in vitro δραστικότητα έναντι της P. aeruginosa. Αποτελεί
σημαντικό αντιβιοτικό για την αντιμετώπιση ύποπτων ή τεκμηριωμένων
σοβαρών λοιμώξεων που οφείλονται σε στελέχη P. aeruginosa συμπερι-
λαμβανομένων και αυτών με αντοχή στις καρβαπενέμες.

(34%) ήταν ανθεκτικά στην κολιμυκίνη. Όσον αφορά τα στελέχη A. ba-
umannii οι ΕΑΠ50/ΕΑΠ90 ήταν 2 mg/L και 16 mg/L αντίστοιχα, το εύρος
κατανομής ΕΑΠ ήταν 0,25 - 256 mg/L και 25 στελέχη (34%) ήταν ανθε-
κτικά στην κολιμυκίνη. Η ευαισθησία και η ειδικότητα για την μέθοδο
των ταινιών διαβαθμισμένης συγκέντρωσης του αντιβιοτικού σε σύγ-
κριση με την μέθοδο μικροαραιώσεων σε ζωμό, για το σύνολο των στε-
λεχών, ήταν 90,6% και 72,7% αντίστοιχα, για τα στελέχη K. pneumoniae
ήταν 88,2% και 87,1% και για τα στελέχη A. baumannii ήταν 93,9% και
54,2%, αντίστοιχα. Συνολικά 5 στελέχη K. pneumoniae και 12 στελέχη A.
baumannii, ανθεκτικά με την πρότυπη μέθοδο μικροαραιώσεων σε
ζωμό ανευρέθησαν ευαίσθητα με τις ταινίες διαβαθμισμένης συγκέν-
τρωσης. Συμπεράσματα. Οι τιμές ΕΑΠ στα στελέχη K. pneumoniae ήταν
χαμηλότερες από αυτές των στελεχών A. baumannii, αν και τα δύο είδη
είχαν υψηλά ποσοστά αντοχής. Η μέθοδος των ταινιών διαβαθμισμένης
συγκέντρωσης αντιβιοτικού έχει καλή ευαισθησία αλλά χαμηλή ειδικό-
τητα, κυρίως στο A. baumannii, δίνοντας σε αρκετές περιπτώσεις ψευ-
δείς ευαισθησίες σε ανθεκτικά στελέχη και τα αποτελέσματά της θα
πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή.

ΑΑ 8α. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΙΜΥΚΙΝΗ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Acinetobacter
baumannii ΚΑΙ Klebsiella pneumoniae
Α. Πανταζάτου1, Ι. Δεληολάνης1, Σ. Σμιλάκου1, Α. Κωδωνάκη1, Δ. Φιλιαγκουρίδης1, Δ. Ηλιοπούλου1, Π. Γαλάνης2, Γ. Μαρόπουλος1

1Εργαστήριο Μικροβιολογίας Γ.Ν.Α «Λαϊκό», 2Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ε.Κ.Π.Α



ΑΑ 12α. ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΙΑΣ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΣΕ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Α. Βασιλακοπούλου1, Σ. Βουρλή1,2, Α. Ταρπατζή1,2, Π. Τσιλίκης1,
Π. Βάρδα2, Μ. Κωστούλα2, Α. Παπαδομανωλάκη1, Α. Αλβανίδη1,
Ν. Κουμάση1, Α. Αντωνιάδου3, Σ. Πουρνάρας1,2

1Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, 2Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώ-
ξεων, 3Δ΄Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ «Αττικόν»
Εισαγωγή: Ο αποικισμός του γαστρεντερικού συστήματος από ανθεκτικούς
στη βανκομυκίνη εντεροκόκκους (VRE) και Gram αρνητικά βακτηρίδια αν-
θεκτικά στις καρβαπενέμες (CRGNB) αποτελεί απειλή για  τη δημόσια υγεία.
Σκοπός: Ο προσδιορισμός σημειακού επιπολασμού VRE και CRGNB σε ασθε-
νείς τριτοβάθμιου νοσοκομείου. Υλικό και μέθοδοι: Η μελέτη σημειακού
επιπολασμού πραγματοποιήθηκε  τον Μάρτιο 2018 στο ΠΓΝ «Αττικόν». Ο
αποικισμός προσδιορίσθηκε με καλλιέργεια ορθικού επιχρίσματος. Όλες οι
κλινικές συμμετείχαν εκτός από τη ΜΕΘ, ειδικές μονάδες, Παιδιατρική και
Ψυχιατρική κλινική. Τα δείγματα καλλιεργήθηκαν σε bile-esculin agar με
βανκομυκίνη (6 mg/L), και  MacConkey agar με μεροπενέμη (1 mg/L). Η βιο-
χημική ταυτοποίηση και προσδιορισμός ευαισθησίας έγινε με Phoenix (BD).
Για τα εντεροβακτηριακά έγινε έλεγχος παραγωγής καρβαπενεμάσης με
ανοσοχρωματογραφία (RESIST-3-O.K.N, Coris) και φαινοτυπικές δοκιμασίες
με μεροπενέμη/μεροπενέμη+EDTA/μεροπενέμη+boronic acid. Αποτελέ-
σματα: Τετρακόσιοι ογδόντα τέσσερις ασθενείς (247 άνδρες, 237 γυναίκες)
συμμετείχαν στη μελέτη. Εξήντα τρείς ασθενείς (13%) ήταν φορείς Entero-
coccus faecium που εξέφραζε φαινότυπο vanA (αντοχή σε βανκομυκίνη και
τεϊκοπλανίνη), από αυτούς 10 (2.1%) ήταν συγχρόνως αποικισμένοι με
CRGNB. Όλοι οι E. faecium ήταν ευαίσθητοι στη λινεζολίδη. Σαράντα ασθενείς
(8.3%) έφεραν CRGNB (Klebsiella pneumoniae/KPC 3.5%, Acinetobacter bau-
mannii 1.8%, Pseudomonas aeruginosa 1.2%, K. pneumoniae/NDM 1.2%, Ci-
trobacter brakii/NDM 0.2%, K. pneumoniae/OXA-48 0.2%, K. pneumoniae/VIM
0.2%). Οι φορείς VRE και/ή CRGNB είχαν μέση διάρκεια νοσηλείας 21 ημέρες
(εύρος 1-227) την ημέρα δειγματοληψίας ενώ οι μη-φορείς 9 ημέρες (εύρος
1-78). Συμπεράσματα: Ο αποικισμός του γαστρεντερικού από Ε.faecium/vanA
και K. pneumoniae/KPC είναι σημαντικά προβλήματα για το νοσοκομείο μας.
Η παρατεταμένη νοσηλεία πρέπει να αποφεύγεται και πρέπει να εντατικο-
ποιηθεί η εφαρμογή  μέτρων ελέγχου λοιμώξεων.

ΑΑ 13α. ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑ-
ΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑΙΜΙΩΝ ΜΕΘ ΑΠΟ ΠΟ-
ΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ KLEBSIELLA PNEUMO-
NIAE ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ 
M. Κατσιάρη1, Ε. Σέργη1, Σ. Στεφάνοβα1, Σ. Αυγέρη1, Ε. Πάλλα2,
Α. Μαυροειδή2, Α. Τσιφή1, Χ. Μαθάς1, Χ. Νικολάου1, Ε. Πλατσούκα2

1ΜΕΘ και 2Μικροβιολογικό Τμήμα Γ.Ν. Ν. Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο-Πατη-
σίων, Αθήνα
Εισαγωγή. Η μικροβιαιμία σε ασθενείς ΜΕΘ χρήζει μελέτης, ιδιαίτερα από
πολυανθεκτικά βακτήρια. Σκοπός. Η μελέτη των μικροβιαιμιών ασθενών
ΜΕΘ από ανθεκτικά στις καρβαπενέμες στελέχη Klebsiella pneumoniae (CR-
KΡ) την περίοδο 2011-2018 και η συσχέτιση με την έκβαση. Υλικό και μέθοδοι.
Οι ασθενείς με μονομικροβιακή μικροβιαιμία CR-KΡ (60) διαχωρίστηκαν σε 3
ομάδες: οι ασθενείς που επέζησαν στην Ομάδα Α, ενώ οι ασθενείς που απε-
βίωσαν ≤48 ώρες (κεραυνοβόλος σήψη) και >48ώρες μετά την εμφάνιση της
βακτηριαιμίας, στις Ομάδες Β και Γ, αντίστοιχα. Η ταυτοποίηση των στελεχών
έγινε με αυτοματοποιημένα συστήματα και ακολούθησε έλεγχος της ευαι-
σθησίας στα αντιβιοτικά και ανίχνευση των καρβαπενεμασών με PCR. Η στα-
τιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με One-way ANOVA και chi-square. Απο-
τελέσματα και συμπεράσματα. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στην ηλικία,
στο φύλο, στις χρόνιες συννοσηρότητες, στην αναλογία πρωτοπαθών:δευ-
τεροπαθών μικροβιαιμιών, στα ποσοστά ανθεκτικών στην κολιστίνη ή τιγε-
κυκλίνη στελεχών και στον τύπο των καρβαπενεμασών στις 3 ομάδες ασθε-
νών. Οι ασθενείς που απεβίωσαν (πρώιμα/όψιμα) εμφάνιζαν βαρύτερη γενική
κατάσταση κατά την εισαγωγή τους στη ΜΕΘ (APACHEII score 18, 1±7, 7vs23,
9±7vs28, 1±9, 5, p=0,001) και σοβαρότερη ανεπάρκεια οργάνων (SOFA score
5, 4±3, 9vs10, 6±3.1vs14±2, 9, p=0,007) την ημέρα της μικροβιαιμίας. Οι ασθε-
νείς με κεραυνοβόλο σήψη εμφάνιζαν συχνότερη υποκατάσταση νεφρικής
λειτουργίας (p=0.013) και λήψη κορτικοστεροειδών (p<0.001) την ημέρα της
μικροβιαιμίας. Σημειώθηκε ότι οι ασθενείς της Ομάδας Γ ευρίσκονταν σε
υψηλότερο ποσοστό υπό τιγεκυκλίνη την ημέρα της μικροβιαιμίας (42,8%),
συγκριτικά με την Ομάδα Α (11,5%) [p=0,04]. Συμπερασματικά, οι ασθενείς
με κεραυνοβόλο σήψη από CR-KΡ εμφάνιζαν σε υψηλότερο ποσοστό χρεία
νεφρικής υποκατάστασης και λήψης κορτικοστεροειδών. Όλοι οι ασθενείς
με δυσμενή έκβαση είχαν βαρύτερη νόσο στην εισαγωγή τους και σοβαρό-
τερη πολυοργανική ανεπάρκεια την ημέρα της μικροβιαμίας.
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Εισαγωγή: Ο αποικισμός ασθενών με πολυανθεκτικά βακτήρια (multi-
drug resistant bacteria-MDR) συχνά οδηγεί σε λοίμωξη και συνεπώς
για την πρόληψη της εξάπλωσής τους είναι σημαντική η ανίχνευση
MDR θετικών φορέων. Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν ο έλεγχος
αποικισμού από MDR Gram (-) βακτήρια παιδοογκολογικών ασθενών
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Υλικό/Μέθοδοι: Από
1/2017-10/2018, 207 πρωκτικά επιχρίσματα ελήφθησαν από 51 ασθε-
νείς. Τα δείγματα καλλιεργήθηκαν σε MacConkey άγαρ με δίσκους με-
ροπενέμης και σε χρωμογόνα ESBL  υλικά. Τα στελέχη που απομονώ-
θηκαν ελέγχθηκαν για πιθανή παραγωγή καρβαπενεμασών και ESBLs
με φαινοτυπικές μεθόδους. Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για βα-
κτηριακή λοίμωξη. Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Τα αποτελέ-
σματα της μελέτης παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Η πλειοψηφία των
στελεχών που απομονώθηκαν ήταν ESBL Escherichia coli. Σε 22/51
ασθενείς (43%) ανιχνεύθηκε MDR στέλεχος με μέσο χρόνο ανίχνευσης
τις 28,8 (11-41) ημέρες. Οκτώ ασθενείς (15,7%) εμφάνισαν λοίμωξη
από το ίδιο μικροβιακό στέλεχος που είχαν αρχικά αποικιστεί. Η πλει-
οψηφία των λοιμώξεων αφορούσαν ουρολοιμώξεις (n=7) και βακτη-
ριαιμίες (n=3). Τα αποτελέσματά μας επισημαίνουν την ανάγκη τακτικού
ελέγχου φορείας στην ειδική ομάδα των παιδοογκολογικών ασθενών.

Πίνακας 1. Στελέχη που απομονώθηκαν από πρωκτικά δείγματα παιδο-
ογκολογικών ασθενών
Gram(-) βακτηρίδια                                          2017                                       2018
E. coli ESBL+                                                            26                                           18
E. coli KPC+                                                               0                                              2
E. coli KPC+ ESBL+                                                 0                                              2
E. coli MBL+                                                              1                                              0
K. pneumoniae KPC+                                            11                                             5
K. pneumoniae ESBL+                                           2                                              9
K. pneumoniae MBL+ ESBL+                               5                                              0
K. pneumoniae MBL+                                            1                                              1
A. baumannii                                                            2                                              1
P. mirabilis ESBL+                                                    2                                              0
P. aeruginosa ESBL+                                              0                                              1
C. freundii MBL+                                                     2                                              0
C. freundii ESBL+                                                     1                                              0
E. aerogenes MBL+                                                 1                                              0
Aeromonas spp  MBL+                                          0                                              1
ΣΥΝΟΛΟ                                                                   54                                            40

ΑΑ 11α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ GRAM ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ-
ΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Α. Στάμου1, Μ. Αρχοντή1, Μ. Βελένης1, Λ. Τοπτσή1, Δ. Παπαδοπούλου1, Β. Μαντζάνα1, Ό. Βασιλάκη1, Μ. Βουσβούκη2, Α. Τραγιαννίδης2,
Μ Χατζηπαντελής2, Λ. Σκούρα1, Ε. Πρωτονοταρίου1

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, 2Τμήμα Ογκολογίας-Αιματολογίας, 2η Παιδιατρική κλινική ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
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Εισαγωγή: Tα ESKAPE παθογόνα (E. faecium / S. aureus/ K. pneumoniae/
A. baumannii / P. aeruginosa / Enterobacter spp.) συνιστούν αίτιο σοβα-
ρών νοσοκομειακών λοιμώξεων. Σκοπός: Η καταγραφή της επίπτωσης
και φαινοτύπων αντοχής (ποσοστά μη ευαισθησίας-Resistant / Inter-
mediate: R/I) ESKAPE βακτηρίων που απομονώθηκαν από κλινικά δείγ-
ματα παιδιών ΜΕΘ (λοίμωξη ή αποικισμός) στη διάρκεια 2013-2018.
Υλικό-Μέθοδοι: Την περίοδο της μελέτης μας πραγματοποιήθηκαν
342 εισαγωγές ασθενών στη ΜΕΘ και απομονώθηκαν 245 ESKAPE στε-
λέχη (21 A. baumannii / 3 E. faecium / 33 K. pneumoniae / 65 S. aureus /
27 Enterobacter spp./ 96 P. aeruginosa). Οι καλλιέργειες πραγματοποι-
ήθηκαν με συμβατικές μεθόδους. Η ταυτοποίηση και ο έλεγχος των
φαινοτύπων αντοχής έγινε στο αυτοματοποιημένο σύστημα VITEK2,
με τη μέθοδο διάχυσης δίσκων (Kirby-Bauer) και με ταινίες διαβαθμι-
ζόμενης συγκέντρωσης αντιβιοτικών βάσει CLSI. Αποτελέσματα: 1. A.
baumannii R/I: ceftriaxone: 81% / cefotaxime: 76.2% / ceftazidime:
71,4% / imipenem: 61.9% / piperacillin+tazobactam: 61.9% / ampicil-
lin+sulbactam: 47.62% / cefepime: 57.14% / gentamicin: 61.9% / to-
bramycin: 38% / tetracycline: 38% / ciprofloxacin: 66.67% / levofloxacin:
57.14% / cotrimoxazole: 42.85%. MDR [πολυαντοχή (≥ 3 τάξεις)]: 61,9%.
Πέντε στελέχη σημείωσαν MIC≥4 στη τιγεκυκλίνη. 2. E. faecium: Απο-
μονώθηκαν τρία στελέχη ευαίσθητα σε vancomycin / teicoplanin. 3. K.
pneumoniae: 18,18% ήταν ESBL(+). R/I: ESBL(+) K. pneumoniae: cipro-
floxacin / gentamicin / piperacillin+tazobactam / amoxyl-clavulanic:
83,33%, 0%: amikacin / καρβαπενέμες, 100%: κοτριμοξαζόλη και
66,67%: tobramycin. R/I ESBL (-) K. pneumoniae: ciprofloxacin / cotri-
moxazole: 33.33%, amox-clavulanic / piperacillin+tazobactam / cefu-
roxime / cefotaxime / imipenem / meropenem / tobramycin: 29,63%,
cefepime: 25,9%, gentamicin: 22,22% και amikacin: 14,8%. MDR:
48,15%. 4. S. aureus: Απομονώθηκαν 64 (50 MSSA /14 MRSA) στελέχη
με φαινοτύπους αντοχής:

Εισαγωγή: Μουπιροκίνη και φουσιδικό οξύ αποτελούν αντιβιοτικά με
ευρεία χρήση στην εκρίζωση της ρινικής φορείας MRSA και στην αντι-
μετώπιση λοιμώξεων δέρματος και μαλακών μορίων (ΛΔΜΜ). Σκοπός:
Η καταγραφή της συχνότητας και των φαινοτύπων αντοχής στελεχών
S.aureus (Sa) σε μουπιροκίνη και φουσιδικό οξύ σε παιδιατρικό πληθυ-
σμό. Υλικό-Μέθοδοι: Μελετήθηκαν αναδρομικά 100 στελέχη Sa
(MSSA:61 / MRSA:39) που απομονώθηκαν από παιδιατρικούς ασθενείς
έως 16 ετών (54 αγόρια/46 κορίτσια) τα έτη 2016-2018. Τα στελέχη προ-
έρχονταν από πύα: 62 / Ρινικά: 20 / Ωτικά: 4 / Βρογχικά: 5/ λοιπά: 9. Για
τον έλεγχο ευαισθησίας στην μουπιροκίνη χρησιμοποιήθηκαν δίσκοι
περιεκτικότητας 5 μg/ml (E≥14mm) και 200 μg/ml (Oxoid) για τον
προσδιορισμό της χαμηλού επιπέδου (LR) και υψηλού επιπέδου (HR)
αντοχής στην μουπιροκίνη, σύμφωνα με το CLSI. Στο φουσιδικό οξύ
χρησιμοποιήθηκε δισκίο 10 μg/ml (EUCAST). Η MIC διενεργήθηκε με
ταινίες διαβαθμισμένης συγκέντρωσης αντιβιοτικών και το αυτοματο-
ποιημένο σύστημα VITEK2 (bioMerieux). Αποτελέσματα: Η μελέτη ανέ-
δειξε 30 στελέχη Sa (MSSA:29 / MRSA:1) ανθεκτικά στην μουπιροκίνη

Όλα τα στελέχη ήταν ευαίσθητα cotrimoxazole / rifampicin / linezolide/
Quinupristin+Dalfopristin / tigecycline/ vancomycin/ teicoplanin. 70%
MSSA στελεχών ήταν πενικιλλίνη ευαίσθητα. MIC50/MIC90 στη teico-
planin και vancomycin ήταν 0,5 /0,5 και 1/1 αντίστοιχα. 5. Enterobacter
spp: Απομονώθηκαν 21 στελέχη E. cloacae + 6 E. aerogenes ευαίσθητα
amikacin / gentamicin / ciprofloxacin / levofloxacin / ofloxacin. R/I: pi-
peracilin-tazobactam / cefotaxime: 7/27 (25,9%), tobramycin / imipe-
nem: (2/27)7,4%, cotrimoxazole / meropenem / cefepime: 1/27(3,7%).
MDR:7,4%. 6. P. aeruginosa R/I: amikacin: 6/96 (6,25%) / ceftazidime:
28/96 (29,16%) / ciprofloxacin: 15/96(15,62%) / cefepime: 17/96(17,7%)
/ gentamicin: 14/96 (14,58%) / imipinem: 41/96 (42,7%) / levofloxacin:
15/96 (15,62%) / meropenem: 38,2% / ofloxacin: 18/96 (18,75%) / to-
bramycin: 7/96 (7,3%) / piperacillin-tazobactem: 45,74%. MDR: 23%.
Ειδικότερα στις καρβαπενέμες:

Συμπεράσματα: 1. Η P. aeruginosa ήταν το συνηθέστερο ESKAPE
[96/245 (39,18%)] με αυξημένη αντοχή στις καρβαπενέμες. 2. Τα στε-
λέχη A. baumannii παρουσίασαν αυξημένη αντοχή στα β-λακταμικά, η
οποία ανέρχεται στο 47,62% στην ampicillin-sulbactam. 3. Τα MRSA στε-
λέχη δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά αυξημένες αντοχές συγ-
κριτικά με τα MSSA, με εξαίρεση στη tobramycin (p<0,05). 4. Δεν
ανιχνεύθηκε στέλεχος VRE.

%(R/I)       CIPRO        ERY             CLINDA      MLSBI       GENTA       TOBRA       TETRA
MSSA       0%              26%            18%             12%           0%              2%              26%
MRSA       7,14%         28,57%      35,71%       14.28%     7,14%        35,71%      35,71%

                                   resistance                 intermediate                MIC50               MIC90
imipenem                41,49%                      1%                                   2                         >=16
meropenem           19,14%                      19,1%                             1                         >=16

ΑΑ 14α. ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ESKAPE ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΙ-
ΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕΘ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
Ε. Στάικου1, Μ. Δασκαλάκη1, Μ. Τατάρου1, Χ. Λυμπεράτου2, Γ. Γρίβας2, Λ. Σιανίδου2, Α. Μακρή1

1Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης, 2Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης

ΑΑ 15α. ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ S. AUREUS ΣΕ ΜΟΥΠΙΡΟΚΙΝΗ ΚΑΙ ΦΟΥΣΙΔΙΚΟ ΟΞΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ
ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Μ. Δασκαλάκη, Ε. Στάικου, Μ. Νικολάου, Ι. Βαρζακάκος, Ι. Παπαστυλιανού, Α. Σουλιμιώτης, Α. Μακρή
Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης

(MR) από δείγματα πύων: 19 / ρινικών:11. Στον έλεγχο διαλογής με τα
δισκία των 5 και 200 μg/ml παρουσίασαν άλω 6mm, ενώ στον έλεγχο
της MIC με VITEK: MIC ≥8μg/ml και με ταινίες διαβαθμισμένης συγκέν-
τρωσης αντιβιοτικού MIC>1024μg/ml. Στα MR στελέχη η αντοχή σε πε-
νικιλλίνη / μεθικιλλίνη / φουσιδικό οξύ / ερυθρομυκίνη / κλινδαμυκίνη
/ ΜLSBi / τετρακυκλίνη ήταν 100%, 3.3%, 96.7%, 20%, 20%, 0%, 0%, αν-
τίστοιχα. Στα MRSA στελέχη η αντοχή στην μουπιροκίνη ήταν 2.6%
(1/39) και στο φουσιδικό οξύ 64% (25/39), ενώ στα ΜSSA στελέχη η αν-
τοχή ήταν 47.5% (29/61) και 54.1% (33/61), αντίστοιχα. Στα ρινικά δείγ-
ματα (MRSA: 4 / MSSA: 16) η αντοχή στην μουπιροκίνη ήταν 55% (11
MSSA / 20) και στο φουσιδικό 65% (11 MSSA & 2 MRSA / 20). Συμπε-
ράσματα: Η μουπιροκίνη παρουσιάζει χαμηλή αντοχή (2.6%) στους
MRSA και αποτελεί θεραπεία εκλογής για την εκρίζωση ρινικής φορείας
και θεραπεία ΛΔΜΜ. Κρίνεται επιβεβλημένη η επιτήρηση της αντοχής
μουπιροκίνης και φουσιδικού, που αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυ-
νας στη θεραπεία σταφυλοκοκκικών λοιμώξεων.
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ΑΑ 16α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Alfred
60AST ΓΙΑ ΑΜΕΣΟ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΘΕ-
ΤΙΚΕΣ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Π. Μαντζάνα, M. Αρχοντή, Ε. Σπυροπούλου, Μ. Χατζή, Χ. Κατσάνου,
Γ. Καγκάλου, Ο. Βασιλάκη, Ε. Πρωτονοταρίου, Λ. Σκούρα
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
Εισαγωγή: Η έγκαιρη γνωστοποίηση της ευαισθησίας των μικροβίων
που απομονώνονται από θετικές αιμοκαλλιέργειες είναι σημαντική για
την τροποποίηση της εμπειρικής σε στοχευμένη αντιμικροβιακή θερα-
πεία, με όφελος για τον ασθενή και μείωση του κόστους νοσηλείας. 
Σκοπός: Αξιολόγηση της εφαρμογής της  μεθόδου διπλής σκέδασης
laserAlfred60AST (Alifax) για ταχύ αντιβιόγραμμα, εντός μερικών ωρών,
απευθείας από θετική αιμοκαλλιέργεια. Υλικό και μέθοδοι: Σαράντα
δύο (42) δείγματα θετικών αιμοκαλλιεργειών  που επωάστηκαν στα αυ-
τόματα μηχανήματα BacT/ALERT3D (bioMérieux, France) και BactecFX
(BectonDickinson) εξετάσθηκαν για άμεσο αντιβιόγραμμα. Επιλέχθη-
καν οι πρώτες σύμφωνα με τη χρώση Gram μονομικροβιακές αιμοκαλ-
λιέργειες. Ελέγχθηκαν κεφτριαξόνη, σιπροφλοξασίνη, μεροπενέμη,
πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη, κολιστίνη για Gram αρνητικά και κεφο-
ξιτίνη, βανκομυκίνη, νταμπτομυκίνη, λινεζολίδη για Gram θετικά. Η
απουσία ανάπτυξης εντός 3-5 ωρών αποδόθηκε ως ευαισθησία, ενώ η
ανάπτυξη ως αντοχή στα αντιβιοτικά με όρους κλινικής κατηγορίας
(Ευαισθησία-Μέση Ευαισθησία-Αντοχή). Η σύγκριση έγινε με τη μέ-
θοδο ρουτίνας Vitek2 (bioMérieux,France). Αποτελέσματα: Ο συνολι-
κός χρόνος απάντησης ήταν 6 ώρες. Στα 17/19 εντεροβακτηριακά και
στους 21/23 κόκκους υπήρχε πλήρης συμφωνία. Πολύ σημαντικά λάθη
(very major errors) δεν παρατηρήθηκαν. Δύο σημαντικά λάθη (major
errors) σημειώθηκαν στη σιπροφλοξασίνη και ένα στην νταμπτομυκίνη.
Δύο ελάσσονα λάθη (minor errors) παρατηρήθηκαν στην κεφτριαξόνη
και ένα στην νταμπτομυκίνη. Συμπεράσματα: Η εκτιμώμενη μέθοδος
Alfred60AST είναι εύκολη στη χρήση,  με συγκρίσιμα αποτελέσματα σε
σχέση με το Vitek2 και παρέχει την απαραίτητη πληροφορία, προκει-
μένου να γίνει έναρξη της στοχευμένης θεραπείας.

ΑΑ 17α. IN VITRO ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ
ΟΞΑΖΟΛΙΔΙΝΟΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΙ-
ΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟ-
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ
Α. Στυλιανάκης, Β. Παπαϊωάννου, Σ. Καμαριώτης, Α. Αδαμόπουλος, 
Ε. Μάγγου, Σ. Καταρά, Ε. Κοίλιαρη, Σ.-Γ. Χριστοδουλάτος,
Σ. Τσιπλάκου
Μικροβιολογικό Τμήμα ΓΝΑ «ΚΑΤ», Κηφισιά, Αθήνα

Σκοπός της εργασίας μας ήταν ο έλεγχος της in vitro δραστικότητας και
η καταγραφή των ελαχίστων ανασταλτικών συγκεντρώσεων (MIC) της
νέας οξαζολιδινόνης τεδιζολίδης έναντι παθογόνων σταφυλοκοκκικών
στελεχών από βιομεμβράνες ορθοπαιδικών εμφυτευμάτων.
Υλικό και Μέθοδοι: Εξετάσθηκαν 6 στελέχη Staphylococcus aureus και
18 στελέχη κοαγκουλάση αρνητικών σταφυλοκόκκων (CNS) που απομο-
νώθηκαν με την εφαρμογή της μεθόδου της υπερήχησης (sonication) σε
15 υλικά προθέσεων ισάριθμων ορθοπαιδικών ασθενών που έπασχαν
από περιπροθετικές λοιμώξεις. Η ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας
έγινε με το αυτοματοποιημένο σύστημα VITEK 2, η μέτρηση των τιμών
ΜΙC της τεδιζολίδης και η επιβεβαίωση μη συνηθισμένης αντοχής σε αν-
τιμικροβιακά με ταινίες διαβαθμισμένης συγκέντρωσης του αντιστοίχου
αντιβιοτικού, σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας. H
ερμηνεία των αποτελεσμάτων για τα στελέχη Staphylococcus aureus έγινε
με βάση τα όρια ευαισθησίας του CLSI 2018. Αποτελέσματα και συμπε-
ράσματα: Από τα εξετασθέντα στελέχη S. aureus 2 είχαν αντοχή στην
oxacillin (ΜRSΑ) και όλα ήταν ευαίσθητα στην τεδιζολίδη με τιμές ΜΙC
έως 0,38 mg/L. Τα εξετασθέντα είδη των CNS ήταν S. epidermidis (n=10)
[3 στελέχη MR-S. epidermidis], S. crapae (n=2), S. cohnii (n=2) [1στέλεχος
linezolid resistant] S. hominis (n=3)[1στέλεχος MR-S. hominis] και S. hae-
molyticus (n=1). Οι τιμές ΜΙC των στελεχών CNS στην τεδιζολίδη ήταν
κατώτερες των 0,50 mg/L. Η τεδιζολίδη είναι in vitro δραστική έναντι των
στελεχών S. aureus συμπεριλαμβανομένων και των ΜRSΑ. Οι τιμές ΜΙC
της τεδιζολίδης έναντι στελεχών CNS είναι αρκετά χαμηλή. Απαιτείται να
θεσπισθούν όρια ευαισθησίας της τεδιζολίδης έναντι των CNS-στελεχών,
κλινικές μελέτες για την χρήση του ανωτέρω αντιμικροβιακού παρά-
γοντα στη θεραπεία των περιπροθετικών λοιμώξεων αλλά και ως προ-
φύλαξη τουλάχιστον, δημιουργίας βιομεμβράνης σε ξένα υλικά που είναι
εμφυτευμένα στον ανθρώπινο οργανισμό.

Εισαγωγή: Salmonella spp.: από τα συχνότερα αίτια τροφιμογενών λοι-
μώξεων και επιδημιών παγκοσμίως. Σκοπός: Η καταγραφή των επι-
κρατούντων οροτύπων Salmonella spp. από γαστρεντερίτιδες σε παι-
διατρικό πληθυσμό. Υλικά και Μέθοδοι: 29.077 δείγματα κοπράνων
ασθενών ηλικίας τριών ημερών έως 16 ετών (μέση ηλικία: 4,5 έτη) εστά-
λησαν στο Μικροβιολογικό  Τμήμα του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία
Σοφία», κατά την περίοδο 2008-2018. Τα δείγματα καλλιεργήθηκαν σε
MacConkey Νο3/XLD/Skirrow και μετά από εμπλουτισμό σε ζωμό Sele-
nite σε Salmonella-Shigella(SS) άγαρ (ThermoScientific™ OXOID™) αε-
ρόβια, 35°C, 24 ώρες. Ταυτοποίηση: TripleSugarIron άγαρ, αποκαρβο-
ξυλίωση λυσίνης, κινητικότητα (ThermoScientific™OXOID™)/ RapID ONE
System (ThermoScientific™ Remel™) /VITEK2 (Biomerieux®). Οροτυπία:
αντιοροί (BIO-RAD) και Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Σαλμονελλών, Σιγκελ-
λών και άλλων εντεροπαθογόνων. Ευαισθησία σε αντιβιοτικά: Kirby-Ba-
uer (BIO-RAD)/VITEK2 (Biomerieux®), (CLSI ή/και EUCAST).
Αποτελέσματα: 554 Salmonella spp. από 29.077 δείγματα (1,9%) απο-
μονώθηκαν κατά την περίοδο της μελέτης. Μικρή διαφορά διαπιστώ-

ΑΑ 18α. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΕΣ ΑΠΟ Salmonella spp. ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΝΤΕΚΑΕΤΙΑΣ
Ε. Κηρύκου1, Ζ. Παπαρρίζου1, Μ.Ε. Μπλούνα1, Σ. Ζήση1, Γ. Μανδηλαρά2, Α. Χρυσάκη1, Α.Ε. Χαρισιάδου1, Α. Πάγκαλη1, Μ. Μπέλλου1,
Ε. Παπαπέτρου1, Α. Βατόπουλος2, Λ. Ζαχαριάδου1

1Μικροβιολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα,
2Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Σαλμονελλών, Σιγκελλών και λοιπών εντεροπαθογόνων, Εθνική Σχολή Δημόσια Υγείας

θηκε μεταξύ των δύο φύλων (αγόρια: 51,3% - κορίτσια: 48,7%). Κατα-
νομή οροτύπων:  Salmonella Enteritidis (33,2%), Salmonella Typhimu-
rium (11,4%), Salmonella Monophasic Typhimurium (5,9%), Salmonella
enterica subsp. salamae(II) (2.8%), Salmonella Oranienburg (1.8%), Sal-
monella Kambole (1,4%), Salmonella Paratyphi Β (1,3%), Salmonella
Kottbus (1,2%), Salmonella Newport (1,1%), Salmonella Abony (1,1%),
Salmonella Infantis (1,1%). Αντοχή στα αντιβιοτικά: αμπικιλλίνη (11,9%),
τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη (8,6%), αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό
οξύ (3,8%), χλωραμφενικόλη (2,5%), κεφοταξίμη (1,08%), σιπροφλοξα-
σίνη (0,9%). Υπογραμμίζεται η σημαντικές διαφορές στα ποσοστά αν-
τοχής στην αμπικιλλίνη μεταξύ των ετών. 4/554 (0,7%) απομονώσεις
ήταν πολυανθεκτικές. Συμπεράσματα: 1. Επικρατών ορότυπος ήταν η
Salmonella Enteritidis, ακολουθούμενη από την Salmonella Typhimu-
rium και την Salmonella μονοφασική Typhimurium. 2. Τα ποσοστά γα-
στρεντερίτιδας από Salmonella spp. δεν διέφεραν μεταξύ των δύο
φύλων. 3. Η αντοχή των απομονώσεων Salmonella spp. στα αντιβιοτικά
παρέμεινε χαμηλή.
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ΑΑ 19α. EΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΓΚΥΩΝ ΓΙΑ
STREPTOCOCCUS AGALACTIAE ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘ-
ΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Χ. Ζάρρας, Χ. Μιχαηλίδου, Κ. Μπάνη, Μ. Μαλογιάννη,
Π. Σουκιούρογλου, Α. Βουλγαρίδης, Α. Χαδιαράκου, Ε. Βαγδατλή
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσ/νίκης-Μικροβιολογικό Τμήμα

Εισαγωγή: O β αιμολυτικός στρεπτόκοκκος της ομάδας Β (group B Strepto-
coccus, GBS ή Streptococcus agalactiae) αποτελεί το συχνότερο αίτιο επιλό-
χειας λοίμωξης και νεογνικής σήψης. Ποσοστό 18-30% των εγκύων είναι
αποικισμένες στον κόλπο και το ορθό με GBS, χωρίς να εμφανίζουν συμ-
πτώματα. Ως χημειοπροφύλαξη (ΧΠ)  προτείνεται η πενικιλλίνη ή αμπικιλλίνη
με προτιμότερη την πρώτη τουλάχιστον 4 ώρες πριν τον τοκετό και σε αλ-
λεργία στην πενικιλίνη χρήση κεφαζολίνης ή κλινδαμυκίνης ή ερυθρομυκίνης
ή βανκομυκίνης. Σκοπός: Η αξιολόγηση του αποικισμού εγκύων με Strepto-
coccus agalactiae και η εκτίμηση της αντιμικροβιακής ευαισθησίας του νο-
σοκομείου μας. Υλικό-μέθοδος: Καταγράφηκαν τα αποτελέσματα ελέγχου
κολπικού αποικισμού εγκύων ≥35ης εβδομάδας και η αντιμικροβιακή αντοχή
για το χρονικό διάστημα 1/10/2017-30/9/2018. Για τις καλλιέργειες χρησι-
μοποιήθηκε ειδικό χρωμογόνο agar STRB της εταιρείας Biomerieux ενώ η
ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας πραγματοποιήθηκαν με τον αυτο-
ματοποιημένο αναλυτή Vitek 2. Αποτελέσματα: Από τα 204 κολπικά επι-
χρίσματα που εξετάστηκαν, απομονώθηκε GBS στα 63 (30,8%), φυσιολογική
χλωρίδα κόλπου στα 74 (36.3%) και στο υπόλοιπο 67,1% απομονώθηκαν
ως μονοκαλλιέργεια άλλα παθογόνα. Όλα τα απομονωθέντα στελέχη GBS
ήταν 100% ευαίσθητα σε πενικιλλίνη, αμπικιλλίνη και βανκομυκίνη, υπο-
δηλώνοντας την πιθανή χρήση τους για εμπειρική ΧΠ. Η ερυθρομυκίνη και
η κλινδαμυκίνη παρουσίασαν αντοχή 45% και 48% αντίστοιχα. Συμπερά-
σματα: 1. Παρατηρείται υψηλή συχνότητα αποικισμού GBS στο νοσοκομείο
μας. 2. Επιβεβαιώνεται η υψηλή ευαισθησία της πενικιλλίνης, η οποία απο-
τελεί το αντιβιοτικό πρώτης γραμμής για την ΧΠ. 3. Τα υψηλά ποσοστά αν-
τοχής της ερυθρομυκίνης και κλινδαμυκίνης μειώνουν τις επιλογές ΧΠ σε
έγκυες γυναίκες που είναι αλλεργικές στην πενικιλίνη καθιστώντας απα-
ραίτητο τον έλεγχο αποικισμού και αντιμικροβιακής ευαισθησίας.

ΑΑ 20α. ΑΙΔΟΙΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑ ΣΕ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟ-
ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Σ. Μπάκα, Μ. Τσίπη, Σ. Δεμερίδου, Β. Γεννηματά, E. Κουσκούνη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Αρεταίειο Νοσοκομείο, ΕΚΠΑ

Εισαγωγή: Η αιδοιοκολπίτιδα είναι μια συχνή λοίμωξη του γεννητικού συ-
στήματος σε προεφηβικά και εφηβικά κορίτσια. Η αξιολόγηση των παθο-
γόνων που απομονώνονται από τις καλλιέργειες κολπικών δειγμάτων
πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα και τους πιθανούς
παράγοντες κινδύνου. Σκοπός: Διερεύνηση των παθογόνων μικροοργανι-
σμών που απομονώθηκαν από δείγματα κολπικού υγρού σε κορίτσια προ-
εφηβικής και εφηβικής ηλικίας με συμπτώματα αιδοιοκολπίτιδας. Υλικό και
μέθοδοι: Συμπεριλήφθησαν συνολικά 1125 κορίτσια ηλικίας 2-17 ετών με
συμπτώματα αιδοιοκολπίτιδας, 546 προεφηβικής και 579 εφηβικής ηλικίας.
Τα κολπικά δείγματα καλλιεργήθηκαν σε αερόβιες και αναερόβιες συνθή-
κες, χρησιμοποιώντας καλλιεργητικά υλικά ρουτίνας. Η ταυτοποίηση των
απομονωμένων στελεχών και ο έλεγχος της ευαισθησίας στα αντιμικρο-
βιακά πραγματοποιήθηκαν με το αυτοματοποιημένο σύστημα VITEK 2 (Bio-
Merieux, Marcy l’ Etoile, Γαλλία). Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Θετικές
καλλιέργειες παρατηρήθηκαν σε 293 (53,7%) προεφηβικά κορίτσια και 444
(76,7%) κορίτσια εφηβικής ηλικίας. Συνολικά, απομονώθηκαν 315 και 450
παθογόνα στα προεφηβικά και εφηβικά κορίτσια, αντίστοιχα. Οι παθογόνοι
μικροοργανισμοί που απομονώθηκαν στις ομάδες των προεφήβων και εφή-
βων περιελάμβαναν 34,3% και 10,4% Gram-θετικοί κόκκοι, 32,4% και 10,2%
Gram-αρνητικά βακτήρια, 7,9% και 32,7% Gardnerella vaginalis, καθώς και
25,4% και 36,7% αναερόβια, αντίστοιχα. Είδη Candida απομονώθηκαν μόνο
στην ομάδα των έφηβων κοριτσιών (10,0%). Στις ομάδες που μελετήθηκαν,
συχνότερα απομονώθηκαν Gram-θετικοί κόκκοι και Gram-αρνητικά βακτή-
ρια στα κορίτσια προεφηβικής ηλικίας, ενώ Gardnerella vaginalis και τα ανα-
ερόβια ήταν τα κυρίαρχα παθογόνα στα έφηβα κορίτσια. Τα είδη Candida
απομονώθηκαν μόνο από δείγματα των κοριτσιών εφηβικής ηλικίας. Η μι-
κροβιολογική διάγνωση της αιδοιοκολπίτιδας στην προεφηβική και εφη-
βική ηλικία είναι απαραίτητη για τη σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση και
την πρόληψη υποτροπών.

Εισαγωγή: Η προκαλσιτονίνη (PCT) έχει καθιερωθεί ως διαγνωστικός και
προγνωστικός δείκτης των βακτηριακών λοιμώξεων. Η PCT έχει ευαισθησία
85% και ειδικότητα 91% για ασθενείς με σύνδρομο συστηματικής φλεγμο-
νώδους απάντησης (SIRS) που οφείλεται σε σήψη. Επίσης η διάκριση μεταξύ
λοιμωδών και μη αιτίων μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση της συγκεκριμέ-
νης εξέτασης. Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή αυξημένων
τιμών PCT>0.5 ng/ml και η συσχέτισή τους με θετικές αιμοκαλλιέργειες
ασθενών για χρονικό διάστημα 13 μηνών (από 1-11-2017 έως 30-11-2018).
Υλικό και Μέθοδοι: Καταγράφηκαν όλες οι θετικές αιμοκαλλιέργειες ασθε-
νών σε Gram αρνητικά και Gram θετικά βακτήρια για το χρονικό διάστημα
από 1-11-2017 έως 30-11-2018. Ο έλεγχος των αιμοκαλλιεργειών έγινε με
το σύστημα BACTEC της εταιρείας Becton Dickinson (ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ), ενώ η
ταυτοποίηση έγινε με το σύστημα VITEΚ 2 compact της εταιρείας BIOMERI-
EUX. Επίσης καταγράφηκαν όλες οι τιμές PCT που εστάλησαν για τους συγ-
κεκριμένους ασθενείς στο εν λόγω διάστημα, καθώς και οι παθολογικές
τιμές αυτών. Η μέτρηση έγινε με ανοσοχημειοφωταύγεια με το σύστημα
ARCHITECT της εταιρείας ABBOTT. Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Οι συ-
νολικές θετικές αιμοκαλλιέργειες για το υπό μελέτη χρονικό διάστημα ήταν
141, από τις οποίες οι 109 ήταν θετικές για Gram αρνητικά βακτηρίδια και
οι 32 θετικές για Gram θετικά βακτηρίδια. Από τις 141 θετικές αιμοκαλλιέρ-
γειες ασθενών, έλεγχος για PCT έγινε σε 47 ασθενείς με θετικές αιμοκαλ-
λιέργειες. Από τους 47 ασθενείς με θετικές αιμοκαλλιέργειες, παθολογικές

ΑΑ 21α. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗΣ
ΟΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 13 ΜΗΝΩΝ
Θ. Μπινιάρη, Μ. Μαρίνη, Δ. Κουμπούλη, Α. Μπελή, Σ. Γολεγού, Μ. Ντίμα, Δ. Λιαπόπουλος, Σ. Καραχάλιος
Μικροβιολογικό Τμήμα ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

τιμές PCT είχαν οι 44 από αυτούς. Σε σύνολο 35 ασθενών με αιμοκαλλιέρ-
γειες θετικές για Gram αρνητικά βακτήρια, οι 30 είχαν επίπεδα προκαλσι-
τονίνης μεγαλύτερα του 0,5 ng/ml (85,71%), ενώ σε σύνολο 9 ασθενών με
αιμοκαλλιέργειες θετικές για Gram θετικούς κόκκους και βακτήρια, οι 5
είχαν επίπεδα προκαλσιτονίνης μεγαλύτερα του 0,5 ng/ml (55,5 %).

Συμπεράσματα: τα υψηλά ποσοστά συσχέτισης παθολογικών τιμών προ-
καλσιτονίνης και θετικών αιμοκαλλιεργειών, ιδιαίτερα στα Gram αρνητικά
βακτηρίδια, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι για την εργαστηριακή διερεύ-
νηση μιας βακτηριαιμίας είναι αναγκαία η χρήση του συγκεκριμένου δείκτη
που διαθέτει υψηλή ειδικότητα για τις βακτηριακές λοιμώξεις σε ασθενείς
με SIRS. Ειδικότερα στα Gram αρνητικά βακτηρίδια οι ενδοτοξίνες τους διε-
γείρουν την απελευθέρωση της PCT που ανιχνεύεται στις 2 πρώτες ώρες
μετά την βακτηριαιμία, ενώ πολλές μελέτες αναφέρουν ότι επίπεδα PCT>10
ng/ml συνοδεύουν υψηλή φλεγμονώδη αντίδραση με πιθανή οργανική
ανεπάρκεια. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δίνεται και στις διαδοχικές με-
τρήσεις της PCT προκειμένου να αξιολογηθεί καλύτερα η έκβαση, αλλά και
η ανταπόκριση των ασθενών σε μια σοβαρή φλεγμονώδη αντίδραση.

                                                            ΣΥΝΟΛΟ                           PCT>0.5ng/ml

Gram – αρνητικά                                  35                                             30

Gram – θετικά                                         9                                               5



Εισαγωγή: Η παρουσία εργασιών με αντικείμενο την επιδημιολογική
μελέτη θετικών καλλιεργειών ούρων αποτελεί σταθερό εύρημα του
προγράμματος των Πανελληνίων Συνεδρίων της ΕΜΕ τα τελευταία χρό-
νια, αναδεικνύοντας τη σημαντική επίπτωση των λοιμώξεων του ου-
ροποιητικού στη διαχείριση της Δημόσιας Υγείας.
Σκοπός: Να προσδιοριστεί η συχνότητας απομόνωσης και η αντιμι-
κροβιακή αντοχή του E.coli στις διάφορες περιοχές της χώρας μας, κα-
τόπιν μετα-ανάλυσης εργασιών από τα συνέδρια της ΕΜΕ των τελευ-
ταίων ετών. Υλικό και Μέθοδοι: Ανευρέθηκαν 117 εργασίες με θέμα
τις ουρολοιμώξεις, στα βιβλία περιλήψεων των συνεδρίων της ΕΜΕ
των ετών 2008-2018. Μελετήθηκαν εκείνες που παρείχαν δεδομένα
για την συχνότητα απομόνωσης ή/και για την αντιμικροβιακή αντοχή
του E. coli, ενώ έγινε σύγκριση μεταξύ περιφέρειας και αστικών κέντρων
(Αθήνα-Θεσσαλονίκη) καθώς και μεταξύ εξωνοσοκομειακών και νο-
σοκομειακών ασθενών (όπου κατέστη εφικτό). Εξαιρέθηκαν οι εργασίες
που αφορούσαν αποκλειστικά ESBL(+) & KPC(+) στελέχη, παιδιά και
ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Αποτελέσματα: Η συχνότητα απο-
μόνωσης του E. coli στους εξωνοσοκομειακούς ασθενείς ήταν 70% πε-
ρίπου. Όπως αναμενόταν, το ποσοστό αυτό ήταν χαμηλότερο στους
νοσοκομειακούς ασθενείς, όμως διέφερε μεταξύ περιφέρειας και αστι-
κών κέντρων ( 55.9±6.1% έναντι 40.6±6.0%). Όσον αφορά την αντιμι-
κροβιακή αντοχή του E. coli, βρέθηκε υψηλή στην κοτριμοξαζόλη
(>20%) και σχετικά υψηλή έναντι του amoxicillin/clavulanic acid (12-
18%) σε όλους τους ασθενείς, ενώ αξιοσημείωτη ήταν η υψηλή αντοχή
στην cefuroxime (περίπου 20%) στους νοσοκομειακούς ασθενείς καθώς
και στη ciprofloxacin σε εκείνους των αστικών κέντρων (25.8±7.0%).
Συμπεράσματα: Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο τόπος διαμονής και
το είδος του ασθενούς αποτελούν παραμέτρους που πιθανώς διαφο-
ροποιούν τον επιδημιολογικό χάρτη των ουρολοιμώξεων στη χώρα
μας, και επηρεάζουν την επιλογή κατάλληλης θεραπείας τους.
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Εισαγωγή: Τα εντεροπαθογόνα βακτήρια ευθύνονται για οξεία διάρ-
ροια συχνά αυτοπεριοριζόμενη αλλά με σοβαρές επιπτώσεις στη δη-
μόσια υγεία και σε ορισμένες περιπτώσεις νοσούντων.
Σκοπός: Η καταγραφή της συχνότητας απομόνωσης εντεροπαθογό-
νων βακτηρίων σε ασθενείς με διάρροια στη διάρκεια τριών ετών και
ο έλεγχος ευαισθησίας τους στα αντιμικροβιακά.
Υλικό και μέθοδοι: Το υλικό αποτέλεσαν 647 δείγματα κοπράνων εξω-
τερικών ασθενών που στάλθηκαν στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο
από 1/11/2015 έως 31/10/2018. Σε όλα τα δείγματα έγινε μικροσκοπική
εξέταση για φλεγμονώδη στοιχεία και καλλιέργεια σε MacConkey, XLD,
SS, Sabouraud, Skirrow άγαρ και ζωμό Gram-Negative. Η ταυτοποίηση
και ο έλεγχος ευαισθησίας έγιναν με τις κλασικές μεθόδους, το αυτο-
ματοποιημένο σύστημα Microscan (Beckman Coulter) και ταινίες E-test
(BioMérieux). Για τον έλεγχο ευαισθησίας του Campylobacter ακολου-
θήθηκαν οι οδηγίες του EUCAST. Η ορολογική τυποποίηση των Salmo-
nella και Shigella έγινε με ειδικούς αντιορούς (Bio-rad). 
Αποτελέσματα: Από τα 647 δείγματα που καλλιεργήθηκαν εντεροπα-
θογόνα βακτηρίδια απομονώθηκαν σε 88 (13,6%). Κατά σειρά συχνό-
τητας αναπτύχθηκαν Campylobacter spp. 42,1%, Salmonella spp. 36,4%,

Aeromonas spp. 11,4% και Shigella spp 10.1%. Το συχνότερο είδος Cam-
pylobacter ήταν το C. jejuni (24/37, 64.9%) και ακολουθούσε το C. coli
(7/37, 18,9%). Συχνότεροι ορότυποι Salmonella ήταν η S. Εnteritidis
(10/32, 31.3%) και η S. Typhimurium (9/32, 28,1%). Η αντοχή του Cam-
pylobacter στη σιπροφλοξασίνη ήταν 75,6%, ενώ στην ερυθρομυκίνη
δεν ανευρέθηκε. Η αντοχή της Salmonella σε αμπικιλλίνη, κεφοταξίμη
και κοτριμοξαζόλη ήταν 9,3%, 0% και 6,2% και της Shigella 88,8%,
11,1% και 44,4%, αντίστοιχα. Όλα τα στελέχη Shigella ήταν ευαίσθητα
στη σιπροφλοξασίνη. Σε δύο στελέχη Salmonella, ένα S. Infantis και ένα
S. Enteritidis ανιχνεύθηκε μέτρια αντοχή στην σιπροφλοξασίνη με MIC
0,38 μg/mL και 0,125 μg/ mL, αντίστοιχα.
Συμπεράσματα: (α) Το Campylobacter εξακολουθεί να αποτελεί τη συ-
χνότερη αιτία βακτηριακής διάρροιας, με υψηλή αντοχή στη σιπρο-
φλοξασίνη. (β) Η Salmonella είναι το δεύτερο σε συχνότητα αίτιο
βακτηριακής διάρροιας. (γ) Οι κινολόνες παραμένουν φάρμακο εκλο-
γής για την ειδική θεραπεία των λοιμώξεων από Salmonella και Shigella,
αλλά η απομόνωση στελεχών Salmonella με αυξημένη MIC καθιστά
αναγκαία την επαγρύπνηση για αύξηση της αντοχής στον Ελλαδικό
χώρο.

ΑΑ 22α. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ EΛΕΓ-
ΧΟΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ
Χ. Ανθουλάκη, Ι. Κουμπή, Μ. Δαμαλά, Δ. Δανδουλάκης, Α. Ιερωνυμάκη, Σ. Βλάχος, Ε. Πρίφτη, Α. Τερζή
Μικροβιολογικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Αλεξάνδρα» 

ΑΑ 23α. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ E. COLI ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥ-
ΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΜΕ) ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 11 ΕΤΗ
Χ. Σωτηρόπουλος1, Ν. Γιορμέζης2

1Ιδιωτικό Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Βραχνέικα Πάτρας, 2«Καραμανδάνειο» Παιδιατρικό Νοσοκομείο Πατρών

Πίνακας 1. Ποσοστά (%) απομόνωσης των πιο συχνών ουροπαθογόνων μικροοργανισμών
          Σύνολο        Σύνολο       E.coli            Proteus        Klebsiella   Enterococcus    Pseudomonas
        Εργασιών   Ασθενών                              spp.               spp.                  spp.                      spp.
Α            21             15172       69.8 ± 8.2     8.9 ± 3.7       8.2 ± 3.2         4.3 ± 2.2             2.3 ± 1.1
Β             22             50266       69.6 ± 6.9     7.1 ± 2.1       8.3 ± 3.1         5.4 ± 2.4             3.8 ± 1.8
Γ             13              5891        55.9 ± 6.1     7.3 ± 1.9      11.5 ± 4.0        5.6 ± 3.3             7.9 ± 5.0
Δ            14             11978       40.6 ± 6.0     9.0 ± 1.9      12.8 ± 2.2       10.6 ± 4.5           10.6 ± 3.4
Ε             21             15275       64.5 ± 7.7     8.5 ± 2.2       7.8 ± 2.8         6.0 ± 2.8             5.2 ± 2.2
Στ            6              13109       54.6 ± 5.2     8.6 ± 1.1      10.1 ± 1.5        7.7 ± 5.2             7.6  ± 1.1

Α: Εξωνοσοκομειακοί Ασθενείς (περιφέρεια). Β: Εξωνοσοκομειακοί Ασθενείς (Αθήνα-Θεσσαλο-
νίκη). Γ: Νοσοκομειακοί Ασθενείς (περιφέρεια). Δ: Νοσοκομειακοί Ασθενείς (Αθήνα-Θεσσαλο-
νίκη). Ε: Αδυναμία διαχωρισμού Ασθενών (περιφέρεια). Στ: Αδυναμία διαχωρισμού Ασθενών
(Αθήνα-Θεσσαλονίκη).

Πίνακας 2. Αντιμικροβιακή αντοχή E.coli στα πιο συχνά καταγεγραμμένα αντιβιοτικά
                     SXT (%)               Amoxicillin/clavulanic              Cefuroxime              Ciprofloxacin
                                                                  acid (%)                                     (%)                                 (%)
A                21.1 ± 6.2                        18.6 ± 12.4                            13.9 ± 7.6                     12.7 ± 7.6
B                 20.9 ± 3.5                         11.9 ± 9.8                              7.4 ± 4.5                      10.8 ± 4.4
Γ                 24.5 ± 6.0                         17.4 ± 5.2                             19.4 ± 9.6                     14.1 ± 7.4
Δ               29.3 ± 10.3                       18.7 ± 12.9                            19.6 ± 9.4                     25.8 ± 7.0
Ε                 19.8 ± 4,6                         15.6 ± 9.3                              9.4 ± 4.5                      10.4 ± 5.1
Στ               25.6 ± 4.8                         16.4 ± 8.1                             16.3 ± 5.0                     17.8 ± 6.2
Α: Εξωνοσοκομειακοί Ασθενείς (περιφέρεια). Β: Εξωνοσοκομειακοί Ασθενείς (Αθήνα-Θεσσαλο-
νίκη). Γ: Νοσοκομειακοί Ασθενείς (περιφέρεια). Δ: Νοσοκομειακοί Ασθενείς (Αθήνα-Θεσσαλο-
νίκη). Ε: Αδυναμία διαχωρισμού Ασθενών (περιφέρεια). Στ: Αδυναμία διαχωρισμού Ασθενών
(Αθήνα-Θεσσαλονίκη).
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Εισαγωγή: Η φυματίωση αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως σημαντικό
πρόβλημα δημόσιας υγείας, καθώς αποτελεί το συχνότερο αίτιο θανά-
του από λοιμώδες νόσημα. Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα
του ΚΕΕΛΠΝΟ, το χρονικό διάστημα 2004-2016, δηλώνονται ετησίως
στη χώρα μας, κατά μέσο όρο, 600 περιπτώσεις φυματίωσης, με τη
μέση επίπτωση της νόσου να υπολογίζεται στις 4.6 περιπτώσεις ανά
100.000 πληθυσμού.
Σκοπός: Σκοπός ήταν η καταγραφή της συχνότητας απομόνωσης M.
tuberculosis (M.tb) από δείγματα που εστάλησαν στο εργαστήριο του
«Σισμανογλείου» την τελευταία πενταετία και της ευαισθησίας τους στα
πρωτεύοντα αντιφυματικά. Υλικά και Μέθοδοι: Από 24/9/2013 έως
23/9/2018 εστάλησαν συνολικά στο εργαστήριο 9.710 δείγματα για
αναζήτηση μυκοβακτηριδίου, εκ των οποίων πτύελα: 4.240, βρογχικές
εκκρίσεις: 3.199, BAL: 505, πλευριτικά υγρά (Π.Υ.): 1.062, γαστρικά υγρά
(Γ.Υ.): 130, Ε.Ν.Υ.: 100, αιμοκαλλιέργειες: 69, ασκιτικά υγρά: 61, περικαρ-
διακά: 34, ούρα:114, ιστοί-λεμφαδένες: 122, πύα: 66, κόπρανα: 8. Τα
δείγματα εμβολιάσθηκαν συγχρόνως σε στερεό θρεπτικό υλικό Lowen-
stein-Jensen (LJ) και υγρό θρεπτικό υλικό MGIT 960, ενώ έγινε και
άμεση αναζήτηση οξεάντοχων βακτηρίων με τη χρώση Ziehl-Neelsen
(ZN). Η ταυτοποίηση έγινε μοριακά με α) GenoType MTBDRplus VER 2.0

Εισαγωγή: Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος αποτελούν τη
συχνότερη αιτία νοσηρότητας τόσο στην κοινότητα όσο και στο νοσο-
κομειακό περιβάλλον. Η σωστή εμπερική αντιμικροβιακή αγωγή απο-
τελεί σημαντικό βήμα στην αντιμετώπιση των λοιμώξεων αυτών.
Σκοπός: Η καταγραφή των ουροπαθογόνων μικροβίων κατά το έτος
2017 και η μελέτη της ευαισθησίας και της αντοχής αυτών στα αντιβιο-
τικά πρώτης εκλογής. Υλικό και μέθοδοι: Κατά το έτος 2017, στο Ερ-
γαστήριο μας εξετάστηκαν 9171 δείγματα ούρων. Τα δείγματα
ενοφθαλμίστηκαν σε ΜcConkey agar και Blood agar και επωάστηκαν
αεροβίως στους 37°C. Ο έλεγχος της ευαισθησίας στα αντιβιοτικά
πραγματοποιήθηκε με το αυτοματοποιημένο σύστημα MicroScan Wal-
kAway plus System (Beckman Coulter) και με τη μέθοδο διάχυσης των
δισκίων κατά Kirby-Bauer υπό τις οδηγίες του CLSI.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Στο σύνολο 9171 δειγμάτων
ούρων, τα 6480 αφορούσαν εξωτερικούς ασθενείς και τα 2691 νοση-
λευόμενους. Θετικές καλλιέργειες ούρων αξιολογήθηκαν οι 2893
(31,5%). Έλεγχος της ευαισθησίας πραγματοποιήθηκε σε 2770 στελέχη,
από τα οποία Gram (-) βακτηρίδια ήταν 2306 (83,3%) και Gram (+) κόκ-
κοι 464 (16,7%). Από τα 2306 στελέχη Gram (-) βακτηριδίων, 2142 ήταν
εντεροβακτηριακά (92,9%), εκ των οποίων 1416 ήταν E. coli (66,1%), και
164 αζυμωτικά (7,1%). Από τους 464 Gram (+) κόκκους, 226 στελέχη
ήταν E. faecalis (48.7%), 55 στελέχη S. saprophyticus (11,8%), 47 στελέχη
E. feacium (10,1%), 35 στελέχη S. agalactiae (7,5%) και 11 στελέχη S. au-
reus (2,3%). Η ευαισθησία και η αντοχή των ουροπαθογόνων στελεχών
στα πρώτης εκλογής αντιβιοτικά, τα οποία είναι η φωσφομυκίνη, νιτρο-
φουραντοΐνη και κοτριμοξαζόλη, αποτυπώνονται στον πίνακα. Στελέχη
με ενδιάμεση ευαισθησία ή ανθεκτικότητα τόσο στη φωσφομυκίνη

(Hain LifeSciences) που ανιχνεύει το M.tb complex και γονίδια αντοχής
σε INH και RIF, β) GenoType Mycobacterium CM (Hain LifeSciences) και
γ) Real-time PCR. Ο έλεγχος ευαισθησίας πραγματοποιήθηκε με το DST
MGIT 960 σε: ισονιαζίδη (INH): 0.1 και 0.4 ug/ml, ριφαμπικίνη (RIF): 1.0
ug/ml, εθαμβουτόλη (ETH): 5.0 και 7.5 ug/ml, στρεπτομυκίνη (SM): 1.0
και 4.0 ug/ml και πυραζιναμίδη (PZA): 100.0 ug/ml. Αποτελέσματα και
Συμπεράσματα: Σε 108 δείγματα διαφορετικών ασθενών απομονώ-
θηκε M. tuberculosis. Τα περισσότερα προέρχονταν από το αναπνευ-
στικό: πτύελα: 60/ βρογχικές: 22/ BAL: 6 (88/108: 81.5%), Γ.Υ.: 7 (6.5%),
Π.Υ.: 4 (3.7%), ιστοί-λεμφαδένες: 5 (4.6%), πύα:3 (2.8), κόπρανα: 1 (0.9%).
Η χρώση ZN ήταν θετική στα 68/108 (63.0%), στο MGIT αναπτύχθηκαν
98/108 (90.7%) και στο LJ 96/108 (88.9%). Ο έλεγχος ευαισθησίας σε
INH, INHX, RIF, ETH, ETHX, SM, SMX, PZA έδειξε αντοχή % 3.7, 13.0, 0.9,
0.9, 0.9, 1.9, 11.1, 1.9 αντίστοιχα. Από τα 108 στελέχη, 57 ελέγχθηκαν
για γονίδια αντοχής σε INH και RIF: τα 49 ήταν αρνητικά, 1 έφερε γονίδιο
αντοχής μόνο στη RIF και 7 μόνο σε INH. Στη διάρκεια της πενταετίας
μόνο 1 στέλεχος βρέθηκε πολυανθεκτικό και αυτό συμβαδίζει με την
πτωτική τάση στα MDR στελέχη που καταγράφει το Εθνικό Κέντρο Ανα-
φοράς Μυκοβακτηριδίων για τα έτη 2014-2017.

όσο και στη κοτριμοξαζόλη αναφέρονται ως ανθεκτικά. Χωρίς ανα-
φορά στην ευαισθησία σε φωσφομυκίνη και κοτριμοξαζόλη έχουν 10
στελέχη πρασινίζοντες στρεπτόκοκκοι και στη νιτροφουραντοΐνη επι-
πλέον 35 στελέχη S. agalactiae λόγω αδυναμίας του μηχανήματος να
αναφέρει τις MIC στα συγκεκριμένα μικρόβια. Στα ανθεκτικά στελέχη
έχουν συμπεριληφθεί και τα μικρόβια με τις αντίστοιχες ενδογενείς αν-
τοχές.

Το αντιβιοτικό με το μεγαλύτερο ποσοστό ευαισθησίας είναι η φωσφο-
μυκίνη και ακολουθούν η νιτροφουραντοΐνη και η κοτριμοξαζόλη. Η
φωσφομυκίνη διατηρεί προς το παρόν σχετικά χαμηλό ποσοστό αντο-
χής (18%). Παρατηρείται υψηλό ποσοστό αντοχής στην κοτριμοξαζόλη
και στη νιτροφουραντοΐνη, 34,8% και 23,5% αντιστοίχως, γεγονός που
τα καθιστά αμφίβολη επιλογή από τους κλινικούς ιατρούς σαν εμπει-
ρική αντιμικροβιακή θεραπεία. Η κατάλληλη εμπειρική αγωγή των λοι-
μώξεων του ουροποιητικού συστήματος είναι σημαντική τόσο για την
αποφυγή επιπλοκών όσο και για τη διαφύλαξη των αντιβιοτικών ευ-
ρέος φάσματος. Με την επιδημιολογική επιτήρηση των αντιβιοτικών
πρώτης εκλογής ο κλινικός ιατρός είναι σε θέση να συνταγογραφήσει
στον ασθενή την κατάλληλη θεραπεία τις πρώτες κιόλας ώρες εμφάνι-
σης της λοίμωξης.

ΑΑ 24α. ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΥΡΟΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΣΤΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ:
ΦΩΣΦΟΜΥΚΙΝΗ, ΝΙΤΡΟΦΟΥΡΑΝΤΟΪΝΗ, ΚΟΤΡΙΜΟΞΑΖΟΛΗ
Α. Ζουρίδη, Μ. Μπανάσα, Μ. Βακωνάκη, Ε. Γκολόση, Χ. Παπαδάκη, Ε. Παναγιωτάκη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, «Βενιζέλειο-Πανάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης

                                             Ευαισθησία               Ενδιάμεση                 Αντοχή                     Χωρίς
                                                                                     ευαισθησία                                                αναφορά
Φωσφομυκίνη               2262 (81.7 %)                       0                       498 (18 %)              10 (0.3 %)
Νιτροφουραντοΐνη      1897 (68,5%)               178 (6,5%)            650 (23,5 %)            45 (1,5 %)
Κοτριμοξαζόλη             1796 (64,9 %)                       0                     964 (34,8 %)            10 (0,3 %)

ΑΑ 25α. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ M.TUBERCULOSIS ΣΤΟ Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ (2013-2018)
Α. Βελέντζα, Κ. Σταμούλος, Ν. Σκαρμούτσου, Β. Βαλλιάνου, Κ. Μάρη, Π. Δημολιάνης, Θ. Πούλος, Ι. Τριανταφύλλου, Μ. Μαρτσούκου
Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο-Α. Φλέμινγκ-Ν.Μ. Σισμανόγλειο»



ΑΑ 27α. ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙ-
ΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FILMARRAY. ΕΜ-
ΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΙΘΑΝΗ ΜΗΝΙΓΓΙ-
ΤΙΔΑ/ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟ-
ΚΟΜΕΙΟ
Α. Πλατανιά, Κ. Τσιβεριώτης, Π. Πανταζή, Ε. Καυκούλα, Σ. Πατεράκη,
Μ. Ψειμάδα, Ι. Πλωμαρίτης, Β. Μπάκα
Βιοπαθολογικό Τμήμα, ΓΝΑ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ

Εισαγωγή: Η ταχεία διάγνωση και άμεση έναρξη θεραπευτικής αγωγής
της μηνιγγίτιδας/εγκεφαλίτιδας είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση
της νοσηρότητας και θνητότητας. Το σύστημα FilmArray Meningitis/En-
cephalitis (ME) Panel-ΒioMerieux είναι μια ταχεία μοριακή μέθοδος που
επιτρέπει την ταυτόχρονη ανίχνευση 14 συχνών αιτιολογικών παρα-
γόντων  μηνιγγίτιδας/εγκεφαλίτιδας.
Σκοπός: Η καταγραφή της εμπειρίας 20 μηνών από την εφαρμογή της
μεθόδου σε ασθενείς με πιθανή μηνιγγίτιδα/εγκεφαλίτιδα.
Υλικό και μέθοδοι: Έγινε αναδρομική μελέτη των αποτελεσμάτων δειγ-
μάτων ΕΝΥ, που εξετάσθηκαν με τη μέθοδο FilmArray ME Panel, για το
διάστημα Απρίλιος 2017-Νοέμβριος 2018. Σε περιπτώσεις με θετικό
αποτέλεσμα μελετήθηκαν οι ιατρικοί φάκελοι των ασθενών.
Αποτελέσματα: Κατά το διάστημα της μελέτης εξετάσθηκαν 120 δείγ-
ματα ΕΝΥ με το σύστημα FilmArray, από τα οποία βρέθηκαν θετικά τα
19/120 (15,8%), ποσοστά που συμφωνούν με τα διεθνή βιβλιογραφικά
δεδομένα. Σε όλες τις περιπτώσεις με θετικό αποτέλεσμα, ανιχνεύτηκε
ένα μόνο παθογόνο. Συγκεκριμένα, η μέθοδος αναγνώρισε 10 Varicella-
Zoster Virus, 3 Herpes Simplex Virus-2, 2 Enterovirus, 3 Streptococcus
pneumoniae και 1 Haemophilus influenzae. Τα αποτελέσματα αποδεί-
χτηκαν συμβατά με τα λοιπά κλινικοεργαστηριακά ευρήματα. Σε 2 από
τα 4 περιστατικά βακτηριακής μηνιγγίτιδας ανιχνεύτηκαν Str. pneumo-
niae και H. influenzae, παρά την χορήγηση αντιμικροβιακής αγωγής
πριν την οσφυονωτιαία παρακέντηση. Οι καλλιέργειες ΕΝΥ απέβησαν
αρνητικές και στα 2 περιστατικά. Σε 2 περιπτώσεις εγκεφαλίτιδας, η μέ-
θοδος ανίχνευσε VZV και HSV-2, παρότι ο αριθμός λευκών ΕΝΥ ήταν 4
και 5 λευκά/mm3 αντίστοιχα.
Συμπεράσματα: Το σύστημα FilmArray ME Panel είναι μια ταχεία και
αξιόπιστη μέθοδος που βοηθά στη διάγνωση περιστατικών μηνιγγίτι-
δας, στα οποία η καλλιέργεια ΕΝΥ αποβαίνει αρνητική. Επίσης, επιτρέ-
πει τη διάγνωση περιπτώσεων εγκεφαλίτιδας με φυσιολογικό αριθμό
λευκών ΕΝΥ.

ΑΑ 28α. CMV AVIDITY
Θ. Γκιόκα, Αικ. Παντελίδου, Σ. Μιχαηλίδου, Α. Καρβέλας, Μ. Κολούση,
Γ. Καμπουρομύτη
Εργαστήριο Βιοπαθολογίας Π.Γ.Ν. Έβρου

Εισαγωγή: Κατά τη διερεύνηση κάποιας λοίμωξης συχνά ανιχνεύονται
αντισώματα έναντι συγγενών ιών με αποτέλεσμα να γίνεται δύσκολη
η διάγνωση αυτής. Οι ανοσοενζυμικές μέθοδοι, συχνά δίνουν διασταυ-
ρούμενες αντιδράσεις, ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνεται διερεύνηση
και με άλλη μέθοδο. Η εξέταση CMV IgG Avidity αποτελεί δείκτη της
ισχύος του δεσμού αντιγόνου-αντισώματος έναντι του ιού CMV και
μετρά τη λειτουργική συγγένεια δέσμευσης των CMV IgG αντισωμάτων,
ως απάντηση της λοίμωξης. Σκοπός: Να μελετήσουμε τη χρησιμότητα
της CMV IgG Avidity σε 12 περιστατικά την τελευταία τριετία, τα οποία
μας προβλημάτισαν με την παρουσία αντισωμάτων θετικών για EBV-
IgG, CMV-IgG και συγχρόνως VCA-IgM, CMV-IgM. Υλικό-Μέθοδος: 12
ασθενείς με παρόμοια κλινική εικόνα, εμπύρετη κατάσταση, λευκοκυτ-
τάρωση, λεμφοκυτταρικό τύπο και λεμφαδενίτιδα. Προσδιορίσθηκαν
τα αντισώματα με τη μέθοδο της χημειoφωταύγειας. Αποτελέσματα:
Παρουσίασαν θετικά Ig-G και Ig-M και για τις δύο λοιμώξεις των ερπη-
τοϊών. Προσδιορίσθηκε η CMV Ig Avidity για να γίνει διαφορική διά-
γνωση πρώτα μεταξύ των δύο λοιμώξεων και μετά ο διαχωρισμός
μεταξύ οξείας φάσης της λοίμωξης (χαμηλότερη συνάφεια ή επανενερ-
γοποίησης της λοίμωξης ή αντισωμάτων που έχουν παραμείνει από την
παλιά λοίμωξη. Τα αντισώματα που παράγονται κατά την οξεία φάση
της λοίμωξης έχουν χαμηλότερη συνάφεια (avidity) από τα αντισώματα
που παράγονται κατά την επανενεργοποίηση της λοίμωξης ή εκείνων
που έχουν παραμείνει από την παλιά λοίμωξη. Η ανίχνευση του CMV Ig
Avidity συμβάλλει στη διαφορική διάγνωση μεταξύ οξείας(πρόσφατης)
και επανενεργοποιημένης(παλαιάς) λοίμωξης. Συμπεράσματα: Επειδή
τα περιστατικά που παρουσιάζουν διασταυρούμενες αντιδράσεις αφο-
ρούν συνήθως ανοσοκατασταλμένους και εγκύους, οι μετρήσεις της
συνάφειας επιβάλλεται λόγω της ιδιαιτερότητας της κατάστασης και
θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συγκεκριμένα διαστήματα εγκυμο-
σύνης και έναρξης των συμπτωμάτων της λοίμωξης στους ανοσοκα-
τασαλμένους, ώστε να έχουμε σαφή εικόνα της λοίμωξης.
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Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη των μικροοργανισμών που ανι-
χνεύτηκαν με τη χρήση πολυπλεκτικής PCR με μικροσυστοιχίες και
προκειμένου για βακτήρια η σύγκριση με τις αντίστοιχες συμβατικές
καλλιέργειες. Υλικό και Μέθοδος: Η μελέτη αφορά χρονική περίοδο
31 μηνών (01/04/16 έως 30/10/18). Μελετήθηκαν 79 θετικές φιάλες αι-
μοκαλλιέργειας (71 αφορούσαν καλλιέργειες αίματος), 51 δείγματα εγ-
κεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) και 18 δείγματα αναπνευστικού. Τα
δείγματα προέρχονταν από ασθενείς νοσηλευόμενους στο νοσοκομείο
και ασθενείς των ΤΕΠ. Χρησιμοποιήθηκε πλατφόρμα πολυπλεκτικής
PCR (FilmArray, BioFire Diagnostics, USA) και διαφορετικά πάνελ ανά-
λογα με το δείγμα και τις κλινικές πληροφορίες. Αποτελέσματα: Με τη
μοριακή μέθοδο ανιχνεύτηκε άμεσα μικρόβιο σε 69 βακτηριαιμίες (17
πολυμικροβιακές). Τα αποτελέσματα συμφωνούσαν με την ανάπτυξη
των βακτηρίων στη συμβατική καλλιέργεια με εξαίρεση τρία δείγματα

θετικά, όπου αναπτύχθηκε επιπλέον και Stenotrophomonas maltophilia,
ενώ σε δύο δείγματα αρνητικά αναπτύχθηκαν P.asaccharolyticus και
P.macerans, που δεν ανήκουν στην ομάδα μικροβίων που μπορεί να
ανιχνευθούν με τη συγκεκριμένη μοριακή μέθοδο. Σε δύο δείγματα αι-
μοκαλλιεργειών, η προηγηθείσα PCR αποτέλεσε ερέθισμα για χρήση
χρωμογόνου άγαρ, καθώς ανέδειξε δύο διαφορετικά είδη μυκήτων
(Candida albicans και Candida glabrata σε ένα δείγμα και Candida pa-
rapsilosis και Candida glabrata σε άλλο, από τα οποία και αναπτύχθηκαν
οι εν λόγω μύκητες). Από τα 51 δείγματα ΕΝΥ που ελέγχθηκαν, θετικά
ήταν τα 11 και από τα 18 δείγματα αναπνευστικού θετικά ήταν τα 4.
Συμπεράσματα: Οι εφαρμογή νέων διαγνωστικών μεθόδων, όπως μία
πολυπλεκτική PCR προσιτή και εύκολη στο χειρισμό που δίνει άμεσα
αποτελέσματα είναι ένα χρήσιμο και ωφέλιμο εργαλείο εφόσον γίνεται
σωστή επιλογή των δειγμάτων και ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

ΑΑ 26α. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΑΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Β. Παπαϊωάννου, Α. Στυλιανάκης, Μ. Ξιφαράς, Μ. Ξεπαπαδάκη, Ι. Παρασκευοπούλου, Σ. Τσιπλάκου
Μικροβιολογικό Τμήμα, ΓΝΑ «ΚΑΤ», Κηφισιά
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ΑΑ 29α. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ
ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ
ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
Ε. Κουσούλη3, Ο. Ζαρκωτού1,3, Α. Γερογιώκας1, Δ. Ναλμπάντη3,
Α. Γεωργάκη1, Ν. Καραμηνάς2, Β. Μάμαλη1,3, Γ. Βρυώνη4,
Κ. Θέμελη-Διγαλάκη1,3

1Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, 2Β΄ Παθολογική Κλινική & 3Επιτροπή
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο», 4Εργαστήριο Μικρο-
βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Εισαγωγή: Η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου (ΔΝ) είναι συνήθως
ασυμπτωματική. Μπορεί όμως να εμφανιστεί με ήπια συμπτώματα γρι-
πώδους συνδρομής ενώ σε ποσοστό 1% παρουσιάζεται με εκδηλώσεις
από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ). Κρούσματα λοίμωξης από τον
ιό του ΔΝ καταγράφηκαν στο Νοσοκομείο μας κατά τους θερινούς κυ-
ρίως μήνες του 2012 και του 2018 ενώ κατά το ενδιάμεσο χρονικό διά-
στημα (2013-2017) δεν καταγράφηκε κανένα κρούσμα. Σκοπός: Η
περιγραφή και συγκριτική αξιολόγηση των επιδημιολογικών και κλινι-
κών στοιχείων των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στο
Νοσοκομείο μας τα έτη 2012 και 2018. Υλικό και Μέθοδοι: Εξετάστηκαν
όλα τα στοιχεία των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων από
τον ιό του ΔΝ σύμφωνα με τα Δελτία Υποχρεωτικής Δήλωσης του ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ των ασθενών που προσήλθαν στο Νοσοκομείο μας κατά τα έτη
2012 και 2018. Η εργαστηριακή διάγνωση επιβεβαιώθηκε ορολογικά
και εξ αποκλεισμού εφαρμόστηκε η ταχεία διάγνωση Παθογόνων πολ-
λαπλών στόχων με μοριακή μέθοδο (FilmArray-Biomerieux). Αποτελέ-
σματα: Συνολικά καταγράφηκαν 15 κρούσματα, τα επιδημιολογικά και
κλινικά στοιχεία των οποίων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΑΑ 30α. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΙΟΥ ΤΟΥ ΔΥΤΙ-
ΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ, 2018
Μ. Εμμανουήλ1, Α. Καλλιαρόπουλος1, Ε. Χορευτή1,
Β. Martinez-Gonzalez1, Μ. Χατζηθεοδώρου1, Α. Μεντής1

1Διαγνωστικό Τμήμα, Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας, Ελληνικό Ινστιτούτο
Παστέρ, Αθήνα

Εισαγωγή: Η φετινή επιδημία ιού του Δυτικού Νείλου (ΙΔΝ) χαρακτη-
ρίστηκε από πρόωρη έναρξη (31η Μαϊου/ εβδ.22), εκτενή διάρκεια και
μεγάλη γεωγραφική εξάπλωση στον ελλαδικό χώρο. Ο αριθμός των
κρουσμάτων ΙΔΝ εμφάνισε απότομη αύξηση σε σύγκριση με τα προ-
ηγούμενα έτη. Σκοπός: Η μελέτη των επιδημιολογικών και εργαστη-
ριακών δεδομένων που συγκεντρώθηκαν κατά τη φετινή επιδημία ΙΔΝ
από το Διαγνωστικό Τμήμα του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.
Υλικό και μέθοδοι: Για την εργαστηριακή διερεύνηση των πιθανών
κρουσμάτων ΙΔΝ εφαρμόστηκαν μοριακές και ορολογικές μέθοδοι.
Συγκεκριμένα, η ανίχνευση του RNA του ιού πραγματοποιήθηκε με
real-time PCR (προσαρμογή από Linke et al, 2007) σε δείγματα ολικού
αίματος, ΕΝΥ και ούρων και η ανίχνευση των IgM και IgG αντισωμάτων
με in-house πρωτόκολλα ELISA σε δείγματα ορού και ΕΝΥ.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Το διάστημα Ιανουάριος-Νοέμ-
βριος 2018 προσήλθαν για εξέταση ΙΔΝ 397 ασθενείς, με μέση ηλικία
51,5 έτη (0-95) εκ των οποίων 210 άνδρες (52,9%). Ελήφθησαν συνο-
λικά 547 δείγματα, εκ των οποίων 95 δείγματα ολικού αίματος, 141 δείγ-
ματα ΕΝΥ, 12 δείγματα ούρων και 297 δείγματα ορού. Το 52% των
ασθενών εξετάστησαν μόνο για παρουσία IgM/IgG αντισωμάτων του
ιού, το 22% εξετάστηκε μόνο για την ανίχνευση του RNA του ιού, ενώ
στο 26% των περιπτώσεων πραγματοποιήθηκε ορολογικός και μορια-
κός έλεγχος. Το ποσοστό των ασθενών που ήταν θετικοί για πρόσφατη
λοίμωξη ΙΔΝ ήταν 15,34% (19,25% άνδρες, 11,43% γυναίκες), με μέσο
όρο ηλικίας τα 72 έτη. Τα υψηλότερα ποσοστά θετικότητας, 22,1% και
20,3% αντίστοιχα, εντοπίστηκαν τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο.
Εκ των θετικών κρουσμάτων ΙΔΝ διαπιστώθηκε ποσοστό θνησιμότητας
13,3%. Συνολικά, η φετινή επιδημία ήταν δρυμίτερη σε σύγκριση με τα
προηγούμενα έτη και χαρακτηρίστηκε από υψηλότερα ποσοστά προ-
σβολής του ΚΝΣ και θνησιμότητας.
Ευχαριστίες: Μέρος των διαγνωστικών εξετάσεων που πραγματοποι-
ήθηκαν στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ χρηματοδοτήθηκε από το
ΚΕΕΛΠΝΟ.

Συμπεράσματα: Κατά τη διάρκεια του 2012 οι ασθενείς με λοίμωξη από
τον ιό του ΔΝ ήταν ηλικιακά νεότεροι, διέμεναν σε περιοχές του Νοτίου
Τομέα Αθηνών και στην πλειονότητά τους δεν παρουσίασαν εκδηλώ-
σεις από το ΚΝΣ. Αντίθετα το 2018 καταγράφηκαν ασθενείς μεγαλύτε-
ρης ηλικίας, με διαμονή κυρίως σε περιοχές Δυτικής Αττικής και
Πειραιώς ενώ όλοι παρουσίασαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ (66,67% εγ-
κεφαλίτιδα). Το ανδρικό φύλο και τα κύρια συμπτώματα αποτελούν
κοινά χαρακτηριστικά των ασθενών με λοίμωξη από τον ιό του ΔΝ και
στις δύο χρονικές περιόδους. Στη διαφορική διάγνωση ασθενών με εμ-
πύρετο, κατά τους θερινούς μήνες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται
και η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

     ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ                       ΣΥΝΟΛΟ                     ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ              ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ
    & ΚΛΙΝΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ               ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ              ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ              ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
         ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ                 2012 & 2018 n=15               2012 n=6                      2018 n=9
ΦΥΛΟ:
ΑΝΔΡΕΣ                                              13 (86,37%)                     5 (83,33%)                    8 (88,88%)
ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ                           54,27 (εύρος: 18-94)      42 (εύρος: 18-58)    62,44 (εύρος: 33-94)
ΔΙΑΜΟΝΗ/
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ:                                                                                                                                         
Δυτικής Αττικής
(Ελευσίνα, Ασπρόπυργος)                3 (20%)                                                                  3 (33,33%)
Πειραιώς & Νήσων
(Πειραιάς, Νίκαια)                                3 (20%)                                                                  3 (33,33%)
Δυτικού Τομέα Αθηνών
(Αγ. Βαρβάρα, Αιγάλεω)                  2 (13,33%)                                                               2 (22,22%)
Νοτίου Τομέα Αθηνών
(Άλιμος, Π. Φάληρο,
Ελληνικό, Καλλιθέα)                         7 (46,67%)                        6 (100%)                      1 (11,11%)
ΠΟΛΥΩΡΗ ΥΠΑΙΘΡΙΑ
ΠΑΡΑΜΟΝΗ                                       5 (33,33%)                      5 (83,33%)                             0
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ:                                                                                                                              
ΕΜΠΥΡΕΤΟ>38°C                            14 (93,33%)                     5 (83,33%)                      9 (100%)
ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ                                       12 (80%)                        5 (83,33%)                    7 (77,78%)
ΕΞΑΝΘΗΜΑ                                        4 (26,67%)                      4 (66,67%)                             0
ΑΛΛΟ                                                    10 (66,67)                         6 (100%)                      4 (44,44%)
ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΚΝΣ                              10 (66,67%)                     1 (16,67%)                      9 (100%)
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ                                        8 (53,33%)                      1 (16,67%)                    7 (77,78%)
ΝΟΣΗΛΕΙΑ
ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ             13 (86,67%, σε κλινικές          4 (66,67%)                      9 (100%)
                                                     Παθολογικού τομέα,
                                                         κανένας σε ΜΕΘ)                          
ΘΑΝΑΤΟΙ                                              1 (6,67%)                                0                             1 (11,11%)



ΑΑ 32α. ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΤΗΣ EBV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΙΜΑ-
ΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ
M. Παπαϊωάννου, Π. Τουπλικιώτη, Σ. Βογιατζή, Ι. Διαμαντή,
Ε. Χρυσόγελου, Ε. Γιαννούλη, Ε. Ελευθεριάδου, Μ. Τερζίδου,
Α. Μιχαηλίδου, Ε. Μάρτζιου, Π. Καζήλα
Βιοπαθολογικό Τμήμα Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»
Εισαγωγή: Ο EBV είναι συχνό αίτιο λοίμωξης στους ανοσοκατασταλμέ-
νους ασθενείς. Τόσο η πρωτογενής λοίμωξη, όσο και η αναζωπύρωση
μπορεί να τους προκαλέσει βαριές λοιμώξεις, που συνδέονται με μεγάλη
θνησιμότητα. Σκοπός: Η εκτίμηση του ρόλου της ποσοτικής ανίχνευσης
του DNA του EBV στη διάγνωση της EBV λοίμωξης, σε ασθενείς με κα-
κοήθη αιματολογικά νοσήματα. Υλικό και Μέθοδοι: Κατά το διάστημα
2016-2018 εξετάσθηκαν 392 δείγματα από νοσηλευόμενους αιματολογι-
κούς ασθενείς. Τα 350/392 δείγματα ήταν αίμα και 42/392 βρογχοκυψε-
λιδικό έκπλυμα (BAL). Η ποσοτική ανίχνευση του ιϊκού φορτίου του EBV
έγινε με τη μέθοδο Real-Time PCR (LightCycler EBV Quant kit-ROCHE). Πα-
ράλληλα, γίνονταν προσδιορισμός των ειδικών αντισωμάτων έναντι του
EBV (VCA-IgG, VCA-IgM, EBNA, EA)  στον ορό των ασθενών, με τη μέθοδο
της χημειοφωταύγειας (LIAΙSON-DIASORIN). Αποτελέσματα και Συμπε-
ράσματα: Το DNA του EBV ανιχνεύθηκε σε 34/392 δείγματα: 18/350
(5,1%) δείγματα αίματος και 16/42 (38,1%) ΒΑL. Τα 16/34 δείγματα ήταν
ασθενώς θετικά, ενώ στα 18/34 βρέθηκε υψηλό φορτίο. Υψηλά επίπεδα,
>500 αντίγραφα/ml, βρέθηκαν σε 11/16 (68,8%) θετικά δείγματα BAL και
σε 7/18 (38,9%) θετικά δείγματα αίματος. Στους ασθενείς με υψηλό ιϊκό
φορτίο τεκμηριώθηκε η EBV λοίμωξη και από λοιπά κλινικοεργαστηριακά
ευρήματα, παρότι ο έλεγχος προσδιορισμού των ειδικών αντισωμάτων
ήταν αρνητικός για ενεργότητα της νόσου. Το ΒΑL βρέθηκε να είναι πιο
αξιόπιστο δείγμα σε σχέση με το αίμα, για τη διάγνωση της EBV λοίμωξης.
Σε ασθενείς με μειωμένη ανοσολογική απάντηση η αναζήτηση ειδικών
αντισωμάτων δεν βοηθά σημαντικά, ενώ η ποσοτική ανiχνευση του DNA
του ιού αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την διάγνωση της λοίμωξης. Η έγ-
καιρη διάγνωση και η συνεχής παρακολούθηση του ιϊκού φορτίου είναι
καθοριστικές για την κλινική πορεία των ασθενών. 

ΑΑ 33α. ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΓΟΝΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥ
HPV ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΜΕ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ
ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ
Γ. Καπαρός1, Α. Χρυσαγή2, Κ. Παυλάκη2, Σ. Δεμερίδου1,
Ε. Κουσκούνη1, Α. Τσακρής3, Σ. Μπάκα1

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Αρεταίειο Νοσοκομείο, ΕΚΠΑ, 2Εργαστήριο
Παθολογικής Ανατομικής, Νοσοκομείο Ιασώ, 3Μικροβιολογικό Εργαστή-
ριο, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Εισαγωγή: Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι ο τρίτος συχνότερα
διαγνώσιμος καρκίνος με πάνω από 500,000 νέες περιπτώσεις ετησίως και
πάνω από 250,000 θανάτους σε παγκόσμια κλίμακα. Τα τελευταία χρόνια
έχει παρατηρηθεί αύξηση της συχνότητας του τραχηλικού αδενοκαρκινώ-
ματος στο οποίο κυρίαρχη αιτία είναι ο ιός HPV.
Σκοπός: Διερεύνηση των τύπων HPV σε βιοψίες Ελληνίδων με διαγνω-
σμένο τραχηλικό αδενοκαρκίνωμα. Υλικό και Μέθοδοι: Στην παρούσα με-
λέτη έγινε απομόνωση DNA δειγμάτων τραχηλικού ιστού εγκλεισμένου σε
παραφίνη από 78 γυναίκες με τραχηλικό αδενοκαρκίνωμα, οι οποίες ήταν
αρνητικές για νεοπλασία του πλακώδους επιθηλίου και για νευροενδοκρι-
νική νεοπλασία. Από τις 78 περιπτώσεις, 20 αφορούσαν ενδοεπιθηλιακά
(in situ) και 58 διηθητικά αδενοκαρκινώματα. Η τυποποίηση έγινε με το kit
INNO-LiPa HPV Genotyping Extra Amp II Test (Fujirebio Europe, Ghent, Bel-
gium). Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Eκ των 75 θετικών για HPV
δειγμάτων, ο τύπος 16 ανιχνεύθηκε σε 28 γυναίκες (37,3%) και ο τύπος 18
σε 12 γυναίκες ως μονολοίμωξη ενώ ο συνολικός επιπολασμός επι των θε-
τικών δειγμάτων ήταν 76% για τον HPV 16 και 37,3% για τον HPV 18. Ως
συλλοίμωξη με τύπους 16,18 υψηλό ποσοστό εμφάνισε και ο τύπος 52 που
ανιχνεύθηκε στο 17,3% των περιπτώσεων. Όλοι οι υπόλοιποι τύποι HPV
ανιχνεύθηκαν ως συλλοιμώξεις πλην του τύπου 66 που ήταν και ο μοναδι-
κός σε ένα μόνο δείγμα. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν τη μεγάλη συ-
χνότητα ανεύρεσης του ιού HPV σε Ελληνίδες με αδενοκαρκίνωμα
τραχήλου μήτρας. Η συχνότητα των τύπων HPV 16,18 ακολουθεί την παγ-
κόσμια κατανομή ενώ τα υψηλά ποσοστά ανίχνευσης του HPV 52 πιθανόν
αντιστοιχεί σε ιδιαιτερότητα του Ελληνικού πληθυσμού.
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Εισαγωγή: Η γαστρεντερίτιδα οφείλεται σε λοίμωξη του γαστρεντερικού
συστήματος (ΓΣ) από ιούς, βακτήρια ή παράσιτα και συνοδεύεται από ποι-
κίλα συμπτώματα όπως διάρροια, έμετοι, κοιλιακό άλγος κ.α. Συνήθως
είναι αυτοπεριοριζόμενη, ενδέχεται όμως να αποβεί δυνητικά σοβαρή σε
ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες όπως βρέφη, ηλικιωμένοι, ανοσοκατε-
σταλμένοι κ.α.Στόχος: Η συμβολή του συστήματος FilmArray multiplex
PCR (FAM PCR, bioMerieux) στην ορθή και ταχεία διάγνωση των συνηθέ-
στερων παθογόνων που εμπλέκονται στις λοιμώξεις του ΓΣ. Υλικό και μέ-
θοδοι: Υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 176 ασθενείς που εισήχθησαν στην
κλινική μας από το Νοεμβ. 2017 έως και τον Οκτωβ. 2018 με συμπτωμα-
τολογία συμβατή με γαστρεντερίτιδα. Από όλους τους ασθενείς ελήφθη-
σαν δείγματα κοπράνων που εξετάσθηκαν περαιτέρω με το πάνελ
παθογόνων του ΓΣ του συστήματος FAM PCR το οποίο εντοπίζει 5 ιούς,
12 βακτήρια και 4 παράσιτα που αποτελούν τα συνηθέστερα αίτια λοίμω-
ξης του ΓΣ. Αποτελέσματα: Από τα 176 δείγματα που μελετήθηκαν συνο-
λικά τα 73 (41,5%) απέβησαν θετικά για ένα παθογόνο, ενώ στα 27 (15,3%)
ανιχνεύθηκαν μικτές λοιμώξεις από 2 ή 3 παθογόνα. Το σύνολο των μι-
κροβιακών στελεχών που ανευρέθησαν ήταν 157 και η συχνότητα κατα-
νομής τους ανά είδος διαμορφώθηκε όπως φαίνεται στον πίνακα.
Συνολικά η επίπτωση των ιογενών λοιμώξεων ανέρχεται στο 18,5% ενώ
από τη μηνιαία κατανομή των λοιμώξεων στη διάρκεια του έτους προ-
έκυψε ότι η επίπτωση του Norovirus είναι υψηλότερη κατά τους ψυχρότε-
ρους μήνες και των βακτηριακών λοιμώξεων κατά τη θερινή περίοδο.

Συμπέρασμα: Οι γαστρεντερικές λοιμώξεις παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα
συμπτωμάτων και δύνανται να αποδειχθούν σοβαρές σε ευαίσθητες ομά-
δες ασθενών. Επομένως η ταχεία διάγνωση, έγκαιρη έναρξη θεραπείας,
όπου απαιτείται, και η λήψη μέτρων ελέγχου των λοιμώξεων είναι ζωτικής
σημασίας και μπορούν να επιτευχθούν μέσω του αυτοματοποιημένου συ-
στήματος FAM-PCR που διασφαλίζει την γρήγορη και ακριβή ανίχνευση
των συνηθέστερων παθογόνων του γαστρεντερικού συστήματος.

ΑΑ 31α. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FILMARRAY
MULTIPLEX PCR
Χ. Βόσσου, Α. Κούκη, Εμ. Παρασύρης, Φ. Παναγοπούλου, Γ. Χρονοπούλου
Εργαστήρια Βιοπαθολογίας Ευρωκλινικής Αθηνών

ΠΑΘΟΓΟΝΑ                                          ΘΕΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ                           %
Campylobacter spp.                                           45                                        28.7

EPEC/EHEC/EIΕC                                                 38                                        24.2

Norovirus                                                              19                                          12

Clostridium difficile                                              7                                           4.5

Salmonella spp.                                                    6                                           3.8

Sapovirus                                                               5                                           3.2

Rotavirus                                                               3                                           1.9

Cyclospora/Giardia lamblia                               3                                           1.9

Adenovirus                                                           2                                           1.3

Yersinia spp.                                                          1                                           0.6

Vibrio spp.                                                              1                                           0.6
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ΑΑ 35α. ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΠΑ-
ΤΙΤΙΔΩΝ B, C ΚΑΙ ΤΗΣ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΕ ΜΕ-
ΤΑΝΑΣΤΕΣ/ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΟ ΓΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Σ. Μπότσαρη, Α. Διαμάντη, Ε. Δούμπαλη
Μικροβιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Φιλιατών
Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας δέχεται μεγάλο αριθμό με-
ταναστών και προσφύγων που προέρχονται από χώρες με επιδημιολο-
γικά δεδομένα αρκετά διαφορετικά από των χωρών της Ευρώπης. Η
καταγραφή του επιδημικού προφίλ των λοιμωδών νόσων είναι ιδιαί-
τερα σημαντική τόσο για την έγκαιρη διάγνωση όσο και για την πρό-
ληψη της διασποράς στον πληθυσμό των μεταναστών/προσφύγων,
καθώς και στην κοινότητα που τους φιλοξενεί. Σκοπός: Να εκτιμηθεί ο
επιπολασμός της HBV, HCV και HIV λοίμωξης σε μετανάστες/πρόσφυ-
γες που προσέρχονται στο Νοσοκομείο Φιλιατών. Υλικό και μέθοδοι:
Μελετήθηκαν 262 μετανάστες/πρόσφυγες για τον προσδιορισμό του
αντιγόνου επιφανείας HBsAg, τον προσδιορισμό του anti-HCV και του
anti-HIV. Η μέση ηλικία ήταν τα 25,3 έτη (14 - 66), 256 άνδρες (97,7%)
και 6 γυναίκες (2,3%). Το Ιράκ, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, το Ιράν και
η Συρία καταγράφονται ως οι πέντε πρώτες χώρες προέλευσης, με
βάση τον αριθμό των αφικνούμενων με 30,15%, 18,32%, 16%, 7,63%
και 6,87% αντίστοιχα. Για την ανίχνευση των HbsAg και anti-HIV εφαρ-
μόστηκε η τεχνική ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay). Για την ανί-
χνευση των anti-HCV χρησιμοποιήθηκε η ανοσοενζυμική ανάλυση EIA
(Indirect Enzyme ImmunoAssay). Επί των θετικών anti-HCV δειγμάτων
εφαρμόστηκε η επιβεβαιωτική μέθοδος RIBA (Recombinant Immuno-
blot Assay) και HCV-RNA, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Συνολικά, θετικό HbsAg βρέθηκε
σε 3 άτομα (1,15%). Θετικά αντισώματα για HCV λοίμωξη είχαν 4 άτομα
(1,53%), εκ των οποίων ο ένας είχε και θετικό HbsAg. Και τα επτά άτομα
ήταν άντρες, ηλικίας από 19 έως 33 ετών και είχαν καταγωγή από το
Πακιστάν. Όλοι οι εξεταζόμενοι ήταν αρνητικοί για anti-HIV.
Ειδικά για τον πληθυσμό των μεταναστών/προσφύγων, κανένας δε
βρέθηκε με λοίμωξη HIV. Θετικό HbsAg βρέθηκε στο 1,15% των μετα-
ναστών/προσφύγων ενώ το 1,53% νοσεί από ηπατίτιδα C. Ένας μετα-
νάστης/πρόσφυγας με ηπατίτιδα C είχε συλλοίμωξη και με τον ιό της
ηπατίτιδας B. Νοσήματα όπως η ηπατίτιδα Β, μπορεί να μεταδίδονται
και από ασυμπτωματικό χρόνιο φορέα. Ο πολύ μεγάλος αριθμός των
εισερχομένων μεταναστών/προσφύγων καθιστά επιτακτική την ανάγκη
ελέγχου των εισαγόμενων μεταδοτικών νοσημάτων, τη στοχευμένη
επιτήρηση και τη λήψη μέτρων, τόσο για την αντιμετώπιση των κλινικών
συνδρόμων, όσο και για τη προστασία της δημόσιας υγείας.

Εισαγωγή: Oι γονότυποι του ιού της ηπατίτιδας C (HCV) και το ιϊκό φορ-
τίο θεωρούνται κρίσιμοι παράγοντες για την επιλογή των κατάλληλων
θεραπευτικών αγωγών. 
Σκοπός: Η μελέτη στοχεύει στην αξιολόγηση της κατανομής των γο-
νότυπων HCV στην Ελλάδα σε μία περίοδο δεκατριών ετών, κατά ηλικία
και γένος, καθώς και στη συσχέτιση των γονοτύπων με το ιϊκό φορτίο.
Υλικά και Μέθοδοι: Σε ένα σύνολο 4.647 ορών χρόνιων HCV ασθενών
(3.179 άντρες και 1.468 γυναίκες) προσδιορίστηκε το ιϊκό φορτίο για
HCV-RNA με τη μέθοδο COBAS®-AmpliPrep/COBAS®/TaqMan-HCV
Quantitative Test και ανιχνεύτηκαν οι γονότυποι με τη μέθοδο Line
Probe Assay (LiPA) Versant HCV-Genotype 2.0.
Αποτελέσματα: Ο συχνότερος γονότυπος ήταν ο 3 (41,9%), ακολου-
θούμενος από τον 1 (38,9%), τον 4 (12,3%), τον 2 (6,6%), τον 5 (0.3%)
και τον 6 (0.02%), αντίστοιχα. Οι επικρατούντες  υπότυποι ήταν ο 3a

ΑΑ 36α. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΧΙΝΟΚΟΚ-
ΚΙΑΣΗΣ ΤΑ ΕΤΗ 2009-2014 ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΗ-
ΜΑΤΑ
Γ. Τσιούλος1, Μ. Μαιση2 ,Ε. Μαίση2, Ε. Χουδαλάκη2,
Ε. Παπαδογιαννάκης2

1Ακτινολογικό Εργαστήριο Κ.Υ Καστελλίου, 
2Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα

Εισαγωγή: Η εχινοκοκκίαση είναι παρασιτική νόσος που προκαλείται
από τους κεστώδεις σκώληκες του γένους Echinococcus. Σήμερα ανα-
γνωρίζονται τέσσερα είδη, τα E.granulosus, E.multilocularis, E.vogeli και
E.oligarthrus με κύρια παθογόνα για τον άνθρωπο τα δύο πρώτα. Στην
Ελλάδα επικρατεί το E.granulosus τελικοί ξενιστές του οποίου είναι ο
σκύλος και άλλα άγρια κυνοειδή.
Σκοπός: H καταγραφή των περιστατικών υδατίδωσης τα έτη 2009-2014
σε πέντε νοσοκομεία της πρωτεύουσας και η συσχέτιση με τα εργα-
στηριακά ευρήματα.
Υλικό-Μέθοδος: Καταγράφηκαν τα κρούσματα εχινοκοκκίασης που
χειρουργήθηκαν όσον αφορά στο φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία του
ασθενούς, την εντόπιση των κύστεων, την παρουσία ανθελμινθικών
αντισωμάτων και ηωσινοφιλίας, την αύξηση ηπατικών ενζύμων και χο-
λερυθρίνης και τέλος την εμφάνιση υποτροπής.
Αποτελέματα: Στα 49 περιστατικά που καταγράφηκαν, τα μισά περίπου
ήταν άνδρες και τα περισσότερα ήταν ελληνικής καταγωγής. Στα 49 πε-
ριστατικά, τα 27 ήταν ηλικίας <60 ετών ενώ τα υπόλοιπα ηλικίας >60
ετών. Η συνηθέστερη εντόπιση ήταν το ήπαρ με 41 περιστατικά, ως επί
τω πλείστον με μονήρη κύστη. Ανθελμινθικά αντισώματα βρέθηκαν
θετικά σε 9 περιστατικά και ηωσινοφιλία μόνο σε 4 περιστατικά. Παρα-
τηρήθηκε κάποια συσχέτιση με τη χολερυθρίνη και τα ηπατικά ένζυμα
ενώ υποτροπή εμφανίστηκε στα 11/49 περιστατικά. Συμπέρασμα:
Στην Ελλάδα η εχινοκοκκίαση είναι αρκετά διαδεδομένη με συνηθέ-
στερη εντόπιση το ήπαρ όπου απεικονίζεται κυρίως ως μονήρης κύστη.
Εμφανίζεται τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας.

(38.0%) και o 1b (24.9%). Η επικράτηση του γονότυπου 3 ήταν σημαν-
τικά υψηλότερη στους νεότερους ασθενείς (ηλικιακή ομάδα 19-39),
ενώ ο γονότυπος 1 ήταν πιο κοινός στην ηλικιακή ομάδα 40-59. Η κα-
τανομή των γονοτύπων υπέδειξε μία φθίνουσα τάση στην αναλογία
του γονότυπου 3 και μία αύξουσα σε εκείνη του γονοτύπου 1. Επιπρό-
σθετα, το ιϊκό φορτίο ήταν σημαντικά υψηλό (p<0.001) στον γονότυπο
3, συγκρινόμενο με εκείνο των γονοτύπων 1 και 2.
Συμπεράσματα: Ο γονότυπος 3 παραμένει ο συχνότερος HCV γονότυ-
πος, ιδιαίτερα στους άνδρες και στους νεότερους ασθενείς ανεξαρτή-
τως φύλου. Παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις στην κατανομή των
γονοτύπων HCV, συγκεκριμένα αναλογική μείωση του γονότυπου 3,
ενώ ο γονότυπος 1 σταδιακά αυξάνεται. Οι ασθενείς με γονότυπο 3
ήταν πιο πιθανόν να έχουν υψηλότερο ιϊκό φορτίο HCV.

ΑΑ 34α. ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C ΣΕ ΧΡΟΝΙΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
HCV ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2004-2016. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΟΤΥΠΩΝ ΜΕ
ΤΟ ΙΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ
B. Martinez-Gonzalez1, Α. Καλλιαρόπουλος2, Δ.Ν. Σγούρας1, Α.Φ. Μεντής2

1Εργαστήριο Ιατρικής Μικροβιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Αθήνα, 2Διαγνωστικό Τμήμα, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Αθήνα
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ΑΑ 37α. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ PLASMODIUM ΜΕ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑ-
ΛΥΤΗ
Α. Διλιντάς, Π. Σπαθαράκη, Ε. Νιώτη, Ι. Παπαδάκης, Ν. Ανδρουλάκης,
Α. Παπαδοπούλου, Ε. Φασουλάκη, Γ. Νότας
Αιματολογικό Εργαστήριο, Πα.Γ.Ν.Ηρακλείου Κρήτης

Εισαγωγή: Η ελονοσία προκαλεί σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα
παγκοσμίως. Η μικροσκόπηση επιχρίσματος αίματος παραμένει μέθο-
δος αναφοράς στη διάγνωσή της. Είναι γρήγορη, οικονομική και προ-
σιτή μέθοδος, έχει, όμως, μειονεκτήματα, όπως χαμηλή ευαισθησία και
ειδικότητα, ενώ απαιτεί πείρα και χρόνο. Αναδεικνύεται, επομένως, η
ανάγκη για μια αποτελεσματικότερη μέθοδο για το screening της ελο-
νοσίας, στις ενδημικές και μη ενδημικές περιοχές. Σκοπός: Η συσχέτιση
των περιστατικών ελονοσίας, επιβεβαιωμένων με επίχρισμα περιφερι-
κού αίματος, με τις ενδείξεις της γενικής αίματος από τον αιματολογικό
αναλυτή.
Υλικό – μέθοδος: Το υλικό αποτέλεσαν τρεις αλλοδαποί ασθενείς που
διαγνώστηκαν με ελονοσία στο νοσοκομείο μας, από το Μάιο έως το
Σεπτέμβριο του 2018. Στους ασθενείς έγινε γενική αίματος στον αιμα-
τολογικό αναλυτή  DXH800 (Beckman-Coulter) και παράλληλα μικρο-
σκόπηση επιχρίσματος περιφερικού αίματος σε λεπτή επίστρωση και
παχεία σταγόνα.
Αποτελέσματα: Στους τρεις ασθενείς διαπιστώθηκε αναιμία, ενώ δύο
από αυτούς εμφάνισαν και θρομβοπενία. Στη μικροσκοπική εξέταση
επιχρίσματος αίματος βρέθηκαν σπάνιοι ενδοερυθροκυτταρικοί δα-
κτυλιοειδείς τροφοζωίτες του παράσιτου. Στη γενική αίματος σε όλους
τους ασθενείς, εμφανίστηκε στο διάγραμμα των NRBCs (NRBC1), ένας
ξεχωριστός χαρακτηριστικός πληθυσμός ερυθρών στο κάτω αριστερό
τμήμα του διαγράμματος (επισημαίνεται με το βέλος στις εικόνες), ο
οποίος είναι εύκολα αναγνωρίσιμος, αλλά και ανάλογος της παρασιται-
μίας, αφού καταγράφηκε σταδιακή μείωσή του μετά την έναρξη της
θεραπείας.

Συμπεράσματα: Ο αιματολογικός αναλυτής DXH800, φαίνεται να πα-
ρέχει μια ειδική και ευαίσθητη μέθοδο ανίχνευσης του πλασμωδίου,
χωρίς την ανάγκη επιπλέον αντιδραστηρίων ή ειδικών διαδικασιών. Η
μέθοδος μπορεί να φανεί χρήσιμη σε περιπτώσεις που οι ασθενείς δεν
έχουν χαρακτηριστική κλινική εικόνα, δεδομένου το ότι ο πληθυσμός
των προσβεβλημένων ερυθρών είναι εύκολα αναγνωρίσιμος στο γρά-
φημα. Επειδή ο πληθυσμός αυτός είναι ανάλογος της παρασιταιμίας,
μπορεί με τη γενική αίματος να παρακολουθηθεί και η αποτελεσματι-
κότητα της θεραπείας. 

ΑΑ 38α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΙΔΩΝ CANDIDA ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙ-
ΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Χ. Ζάρρας, Χ. Μιχαηλίδου, Π. Σουκιούρογλου, Γ. Κυθρεώτου,
Ε. Χατζηδρόσου, Γ. Πετάσης, Σ. Κουτσιόγγουλου, Ε. Βαγδατλή
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσ/νίκης-Μικροβιολογικό Τμήμα
Εισαγωγή: H καντινταιμία είναι σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας,
λόγω της παρατεταμένης αυξημένης νοσηλείας, του κόστους και τους
υψηλούς δείκτες νοσηρότητας. Μελέτες επισημαίνουν ότι η θνησιμό-
τητα μπορεί να φτάσει το 40-60% των νοσηλευόμενων ασθενών. Μια
έγκαιρη αντιμυκητική θεραπεία βασισμένη στις γνώσεις της τοπικής
επιδημιολογίας μπορεί να μειώσει τη θνησιμότητα και τη διάρκεια της
νοσηλείας.
Σκοπός της παρούσας αναδρομικής μελέτης ήταν η ανάλυση της επι-
δημιολογίας της καντινταιμίας και της αντιμυκητικής αντοχής στο νο-
σοκομείο μας.
Υλικό και μέθοδος: Καταγράφηκαν οι αιμοκαλλιέργειες και κ/ες από
κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες (Central Venous Catheters-CVC) στις
οποίες είχε απομονωθεί Candida για το χρονικό διάστημα 1/10/2017-
30/9/2018. Για τις καλλιέργειες είχε χρησιμοποιηθεί Sabouraud dex-
trose agar, ενώ η ταυτοποίηση και η ευαισθησία στα αντιμυκητικά
(αζόλες, εχινοκανδίνες, πολυένια) έγινε με τη χρήση αυτοματοποιημέ-
νου αναλυτή Vitek-2 (bioMerieux)
Αποτελέσματα: Από τα 77 δείγματα που απομονώθηκε Candida, 20
ήταν C. albicans (26%) και 57 (74%) non-C. albicans, που κατανεμήθηκαν
ως εξής: 42 (55%) C. parapsilosis, 8 (10%) C. glabrata, 4 (5%) C. tropicalis
και 3 (4%) C. guilliermondii. Η κατανομή τους στις αιμοκαλλιέργειες,
στους CVC καθώς και στα δύο ταυτόχρονα φαίνεται στον Πίνακα. 
Αντοχή στη Fluconazole εμφάνισαν 9 στελέχη (21%) C. parapsilosis ενώ
2 στελλέχη (13%) C. albicans εμφάνισαν αντοχή στη Flucytocine. 

Συμπεράσματα: 1. Η C. parapsilosis εμφανίζει μεγαλύτερη συχνότητα
από τα άλλα είδη Candida στις αιμοκαλλιέργειες και καλλιέργειες από
CVC. 2. Η συχνότητα απομόνωσης Candida είναι μεγαλύτερη από αι-
μοκαλλιέργειες σε σύγκριση με αυτήν από CVC και 3. Αντοχή εμφανί-
ζουν κυρίως η C. parapsilosis στις αζόλες και λιγότερο η C. albicans στην
Flucytocine.
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ΑΑ 39α. ΕΝΝΙΑΕΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΥΚΗΤΑΙ-
ΜΙΩΝ ΑΝΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΥΚΗΤΑ (2009-2017) 
Σ. Καραψιάς, Σ. Κανταρτζίδου, Μ. Βασιλαδιώτη
Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, 251 Γεν. Νοσοκομείο Αεροπορίας

Εισαγωγή. Οι μυκηταιμίες εμφανίζουν ιδιαίτερο διαγνωστικό και θε-
ραπευτικό ενδιαφέρον. Σκοπός. Η καταγραφή μυκηταιμιών ανά πα-
θογόνο και κλινική νοσηλείας σε ασθενείς παρελθόντων ετών. Υλικό
και μέθοδοι. Από τον Μάιο 2009 έως και το Δεκέμβριο 2017, μελετή-
θηκε ο καταγεγραμμένος αριθμός των θετικών αιμοκαλλιεργειών με
μύκητα ως λοιμογόνο παράγοντα καθώς και οι αποστέλλουσες κλινικές.
Οι φιάλες αιμοκαλλιέργειας από όπου απομονώθηκαν μύκητες ήταν
αερόβιες (με ή χωρίς ρητίνη δεσμευτική για αντιβιοτικά) ή ειδικές για
μύκητες. Η ανακαλλιέργεια των φιαλών γινόταν σε στερεά θρεπτικά
υλικά για αερόβια (αιματούχο -MacConkey2 - Sabouraud Dextrose
άγαρ), μικροαερόφιλη (σοκολατόχρωμο άγαρ) και αναερόβια επώαση
(αιματούχο αναερόβιο άγαρ). Αποτελέσματα. Καταγράφηκαν συνολικά
287 θετικές αιμοκαλλιέργειες με ταυτοποίηση μύκητα σε σύνολο εννέα
ετών. Η ανάπτυξη των μυκήτων έγινε στο Sabouraud Dextrose άγαρ,
στο αιματούχο αερόβιο και στο σοκολατόχρωμο άγαρ. Η ταυτοποίηση
βασίστηκε σε συστήματα βιοχημικής ταυτοποίησης (MicroScan Wal-
kAway, Siemens και Auxacolor, Biorad). Όλοι οι μύκητες ταξινομήθηκαν
σε 3 διαφορετικά γένη: α. Candida (13 είδη), β. Rhodotorula (1 είδος)
και γ. Sacharomyces (1 είδος), όπως φαίνονται στον Πίνακα 1. Συμπε-
ράσματα. Διαπιστώνεται ότι ο συχνότερος μύκητας που απομονώθηκε
στις αιμοκαλλιέργειες εννέα ετών από νοσοκομειακούς ασθενείς είναι
η C. parapsilosis (41.81%), η οποία είναι η συχνότερα απομονούμενη
σε όλες τις κλινικές με εξαίρεση τις παθολογικές (δεύτερη). Η C. albicans
καταλαμβάνει την πρώτη θέση συχνότητας στις παθολογικές κλινικές
αλλά τελικά έρχεται δεύτερη συνολικά (25.44%), μένοντας μάλιστα αρ-
κετά πίσω στη ΜΕΘ, όπου τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει η C. tropicalis.
Τεκμηριώνεται επίσης ότι στις παθολογικές κλινικές καταγράφονται τα
περισσότερα περιστατικά μυκηταιμιών (37.28%) ενώ η Μονάδα Εντα-
τικής Θεραπείας ακολουθεί δεύτερη (26.83%).

ΑΑ 40α. ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙ-
ΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΠΗΣ,
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕ-
ΜΑΪΔΑΣ
X. Μελέτη1, Μ. Σαρατσένο1, Α. Βασιλειάδου1, Γ. Μανομενίδης2,
Μ. Καλαϊτζοπούλου1

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας 
2Νοσηλευτής Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

Εισαγωγή: Οι ανεμβολίαστοι επαγγελματίες υγείας αποτελούν την
κύρια πηγή νοσοκομειακής γρίπης για τους ασθενείς. Ο εμβολιασμός
του προσωπικού στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ΧΠΥΥ)
προστατεύει τους ίδιους, τις οικογένειές τους και τους ασθενείς, ενώ
παράλληλα προλαμβάνει τις απουσίες εργαζομένων κατά την περίοδο
έξαρσης της γρίπης.
Σκοπός: Η καταγραφή και μελέτη της εμβολιαστικής κάλυψης των ερ-
γαζομένων στο Νοσοκομείο μας κατά τα έτη: 2015-2016, 2016-2017
και 2018-2019
Υλικό- Μέθοδος: Η μελέτη περιλαμβάνει όλους τους εργαζόμενους

του Νοσοκομείου μας δηλ. ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικη-
τικό και τεχνικό προσωπικό
Αποτελέσματα:

Συμπεράσματα: 1. Τα ποσοστά εμβολιασμού είναι χαμηλά, αλλά σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ συμβαδίζουν με τα ποσοστά των
υπόλοιπων νοσοκομείων της χώρας μας. 2. Εμφανίζεται μια συμμόρ-
φωση εμβολιασμού έναντι του ιού της γρίπης στο γενικό σύνολο του
προσωπικού, κυρίως στη νοσηλευτική και διοικητική υπηρεσία, η οποία
οφείλεται σε μια συστηματική και επίμονη προσπάθεια ενημέρωσης για
τα οφέλη, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου, πα-
ράλληλα με την διευκόλυνση συνταγογράφησης του εμβολίου. 3. Πρέπει
να συνεχιστεί με πιο εντατικούς ρυθμούς η προώθηση του αντιγριπικού
εμβολιασμού με συστηματική και συνεχή ενημέρωση και παράλληλα να
αναπτυχθούν στρατηγικές διευκόλυνσης των εργαζομένων.

Πίνακας 1. Καταγεγραμμένα αίτια μυκηταιμίας ανά κλινική (2009-
2017)
Γένος-είδος             ΠΚ*             ΧΚ*             ΟΓΚ*          ΜΕΘ*        Σύνολο(%)
C.parapsilosis         34 (2η )     20 (1η )       26 (1η )       40 (1η )    120 (41.81)

C.albicans                37 (1η )     14 (2η )       15 (2η )        7 (4η )       73 (25.44)

Candida sp.                  12                6                   2                   6             26 (9.06)

C.glabrata                     8                  4                   2              8 (3η )        22 (7.67)

C.tropicalis                     2                  1                   2              9 (2η )        14 (4.88)

C.famata                        5                  3                   1                   2             11 (3.83)

C.guilliermondii           3                  2                   0                   0              5 (1.74)

S.cerevisiae                    1                  0                   1                   3              5 (1.74)

C.lusitaniae                   2                  1                   0                   0              3 (1.05)

C.krusei                           0                  0                   0                   2              2 (0.69)

C.catenulata                 1                  1                   0                   0              2 (0.69)

C.dubliniensis               0                  1                   0                   0              1 (0.35)

C.rugosa                         1                  0                   0                   0              1 (0.35)

C.stellatoidea                0                  1                   0                   0              1 (0.35)

Rhodotorula sp.            1                  0                   0                   0              1 (0.35)

Σύνολο (%)                 107              54                 49                77                287
                                   (37.28)       (18.82)        (17.07)        (26.83)           (100)

* ΠΚ=Παθολογικές κλινικές, ΧΚ=Χειρουργικές κλινικές, ΟΓΚ=Ογκολογική & Aιμα-
τολογική κλινική, ΜΕΘ=Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

                                                    2015-2016                    2016-2017                   2018-2019
                                             ΕΜΒΟΛΙΑΣΘΕΝΤΕΣ   ΕΜΒΟΛΙΑΣΘΕΝΤΕΣ  ΕΜΒΟΛΙΑΣΘΕΝΤΕΣ
                                                  /ΣΥΝ. ΕΡΓΑΖ.*               /ΣΥΝ. ΕΡΓΑΖ.               /ΣΥΝ. ΕΡΓΑΖ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ               15/57 26%                 14/68 (20.6%)              16/75 (21.3%)
ΝΟΣΗΛ/ΤΙΚΗ ΥΠΗΡ.         12/134 (8.95%)           22/164  (13.4%)           38/170 (22.3%)
ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟ-              2/35 (5.7%)                   3/34 (8.8%)                  3/35 (8.6%)
ΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ           8/11 (72.7%)                 8/34 (23.5%)                9/13 (69.2%)
ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ           8/18 (44.4%)               12/28 (42.8%)              23/32 (71.8%)
ΣΥΝΟΛΟ                               45/255 (17.6%)              59/328 (18%)             89/325 (27.4%)

* ΣΥΝ. ΕΡΓΑΖ.: Σύνολο Εργαζομένων
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ΑΑ 41α. ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓ-
ΧΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΡΙ-
ΓΑΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΜΥΚΗΤΙΑΚΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ
ΤΩΝ ΟΝΥΧΩΝ
Κ. Σαμαράς, Α.-Μ. Μαρκαντωνάτου, Τ.-Α. Βυζαντιάδης
Α’ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Οι ονυχομυκητιάσεις αποτελούν συχνές λοιμώξεις, η θερα-
πεία των οποίων είναι συχνά δύσκολη και μακροχρόνια. Εκτός από
φαρμακευτικά σκευάσματα, για την αντιμετώπισή τους, έχουν επίσης
χρησιμοποιηθεί διάφορα μη φαρμακευτικά προϊόντα/φυτικά εκχυλί-
σματα.
Σκοπός: Να ελεγχθεί η πιθανή αποτελεσματικότητα εμπορικών σκευα-
σμάτων με βάση το αιθέριο έλαιο ρίγανης (Origanum heracleoticum)
και την κύρια δραστική του ουσία, την καρβακρόλη, έναντι μυκητιακών
παθογόνων των ονύχων.
Υλικό και μέθοδοι: Ελέγχθηκαν σκεύασμα (A) αιθέριου ελαίου Origa-
num heracleoticum (καθαρότητα >99%, καρβακρόλη >86%) και σκεύα-
σμα (B) του ίδιου αιθέριου ελαίου (συγκέντρωσης 28% v/v) σε συν-
δυασμό με διάφορα άλλα φυτικά αιθέρια έλαια, κατάλληλα
παρασκευασμένο για εξωτερική χρήση. Τα προαναφερθέντα σκευά-
σματα έχουν ως πιθανή ένδειξη τη θεραπεία μικροβιακών παθογόνων
των ονύχων. Η προτεινόμενη δοσολογία του σκευάσματος Α είναι 4-6
σταγόνες (20 μl/σταγόνα) ριγανέλαιου ανά κουταλάκι του γλυκού (5
ml) άλλου ελαίου (π.χ. ελαιόλαδου) η οποία ισοδυναμεί με συγκέντρωση
καρβακρόλης περίπου 13,76-20,64 mg/ml ενώ το σκεύασμα Β  χρησι-
μοποιείται αυτούσιο (συγκέντρωση καρβακρόλης περίπου 240 mg/ml).
Με σκοπό να φανεί η πιθανή αντιμυκητιακή δραστηριότητα των προ-
αναφερθέντων σκευασμάτων, διαδοχικές αραιώσεις τους από 1/10 έως
1/20480 δοκιμάστηκαν έναντι στελεχών των δερματοφυτικών μυκήτων
Trichophyton rubrum και Trichophyton interdigitale, καθώς και των μη
δερματοφυτικών Candida albicans και Scopulariopsis brevicaulis, οι
οποίοι αποτελούν επίσης συνήθη αίτια ονυχομυκητιάσεων. Ο έλεγχος
ευαισθησίας εφαρμόστηκε ακολουθώντας την προτεινόμενη μεθοδο-
λογία (μέθοδος μικροαραιώσεων) κατά EU.C.A.S.T.
Αποτελέσματα: Στα δερματόφυτα και το Scopulariopsis, το σκεύασμα
Α φάνηκε να έχει δράση μέχρι και την τελική αραίωση της δοκιμής
(1/20480, συγκέντρωση καρβακρόλης 42 μg/ml) ενώ το σκεύασμα Β
μέχρι και την αραίωση 1/640 (συγκέντρωση καρβακρόλης 375 μg/ml).
Όσον αφορά στην Candida, το σκεύασμα Α φάνηκε να έχει δράση επί-
σης μέχρι και την τελική αραίωση 1/20480 (συγκέντρωση καρβακρό-
λης 42 μg/ml) ενώ το σκεύασμα Β μέχρι και την αραίωση 1/1280
(συγκέντρωση καρβακρόλης 188 μg/ml). Συμπεράσματα: Τα αρχικά
αυτά αποτελέσματα δείχνουν ότι για τα στελέχη που εξετάστηκαν, τα
εμπορικά σκευάσματα έχουν πιθανή αντιμυκητιακή δράση, όσον
αφορά στη δραστική ουσία καρβακρόλη (τουλάχιστο στην καθαρή της
μορφή, σκεύασμα Α). Χρειάζονται περαιτέρω πειράματα και μελέτες
κλινικής εφαρμογής σε σχέση με τη δυνατότητα χρήσης, τη διάρκεια
θεραπείας και την πιθανή τοξικότητα.

ΑΑ 42α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: ΑΝΤΙΜΕ-
ΤΩΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ
ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ Ε. COLI ΜΕ PER
OS ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΩΣΦΟΜΥΚΙΝΗΣ  
Ε. Κατσίμπρα1, Ν. Φραγκόπουλος2, Α. Σεργουνιώτη3

1Γενικός Ιατρός, Ιδιωτικό Ιατρείο, Άμφισσα, 2Ουρολόγος-Ανδρολόγος, Ιδιω-
τικό Ιατρείο, Άμφισσα, 3Ιατρός Βιοπαθολόγος-Μικροβιολόγος, Ιδιωτικό Ια-
τρείο, Άμφισσα
Εισαγωγή: Στην παρούσα εργασία παρατίθεται μια περίπτωση οξείας
πυελονεφρίτιδας η οποία αντιμετωπίστηκε με fosfomycin-trometamol
per os.
Παρουσίαση περιστατικού: Περιπατητική ασθενής, 70 ετών, προσήλθε
αιτιώμενη πυρετό με έντονο ρίγος έως 40ºC από διημέρου. Η ασθενής
ανέφερε έντονη κακουχία, εφιδρώσεις, άλγος υπογαστρίου, τάση προς
έμετο και δυσουρικά ενοχλήματα. Κατά την κλινική εξέταση της κοι-
λιακής χώρας ανευρέθησαν μειωμένοι εντερικοί ήχοι και ευαισθησία
στην δεξιά πλάγια κοιλιακή χώρα ενώ κατά την εν τω βάθει ψηλάφηση
το σημείο Giordano στην δεξιά πλάγια οσφυΐκή χώρα ήταν θετικό. Η
ασθενής παραπέμφθηκε για εργαστηριακό έλεγχο (Γενική Αίματος,
ΤΚΕ, CRP, Γενική Ούρων, Καλλιέργεια Ούρων). Από τον υπερηχογραφικό
έλεγχο δεν αναδείχθησαν σαφή παθολογικά ευρήματα πέραν ψαμμιά-
σεως αμφότερων νεφρών. Η ασθενής έλαβε εμπειρικά ως επί οξείας
πυελονεφρίτιδας ciprofloxacin 500mg δις ημερησίως. Μετά διημέρου
λήψεως της ciprofloxacin σημειώθηκε υποχώρηση πυρετού, έως 38ºC,
χωρίς άλλο επεισόδιο υπερπυρεξίας με ρίγος, με επιμονή ωστόσο δυ-
σουρικών ενοχλημάτων. Από τον εργαστηριακό έλεγχο προέκυψε ότι
είχε αυξημένη CRP=3.45mg/L (ΦΤ<0,80), ΤΚΕ=55mm/1η ώρα, WBC
=10.260/μL με πολυμορφοπυρηνικό τύπο (πολυμορφοπύρηνα 78,4%).
Στην Γενική Ούρων παρατηρήθηκαν: πυοσφαίρια 80-100 κ.ο.π., ερυθρά
5-10 κ.ο.π. και αφθονότατοι μικροοργανισμοί. Στην καλλιέργεια ούρων
αναπτύχθηκε E. coli >100.000 cfu/ml. Η ταυτοποίηση του μικροοργα-
νισμού και ο έλεγχος της ευαισθησίας στα αντιβιοτικά έγιναν με το
ημιαυτόματο σύστημα ταυτοποίησης και αντιβιογράμματος Microscan
(Siemens). Από τον έλεγχο ευαισθησίας, διαπιστώθηκε ότι ο μικροορ-
γανισμός παρουσίαζε ευαισθησία μόνο στην φωσφομυκίνη, την ιμι-
πενέμη και την πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη. Η ασθενής αρνήθηκε
να εισαχθεί στο νοσοκομείο προκειμένου να λάβει ενδοφλέβια αντιμι-
κροβιακή αγωγή. Η ασθενής αποφασίσθηκε να τεθεί σε φαρμακευτική
αγωγή για 21 ημέρες, με ανά τριήμερο λήψη ενός φακελλίσκου (3 gr),
ακολουθώντας σαφείς οδηγίες λήψης. Η ασθενής απυρέτησε μετά τριη-
μέρου από την έναρξη λήψης fosfomycin-trometamol. Οι καλλιέργειες
ούρων που πραγματοποιήθηκαν 4 και 10 ημέρες μετά το πέρας της
αγωγής απέβησαν στείρες.
Συμπεράσματα: Η φωσφομυκίνη είναι ένα φάρμακο η χρήση του
οποίου συστήνεται για την αντιμετώπιση των μη επιπλεγμένων λοιμώ-
ξεων του ουροποιητικού συστήματος. Σε περιπτώσεις πυελονεφρίτιδας,
δε θεωρείται φάρμακο εκλογής, διότι δεν επιτυγχάνονται οι επιθυμητές
συγκεντρώσεις στον νεφρικό ιστό. Στο παρόν περιστατικό, η επιλογή
του συγκεκριμένου αντιβιοτικού τελικά οδήγησε στην επιτυχή αντιμε-
τώπιση της λοίμωξης της ασθενούς.
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ΑΑ 44α. AEROCOCCUS URINAE: EΝΑ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟ
ΠΑΘΟΓΟΝΟ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
Χ. Νικολιδάκη, Α. Σιδέρη, Γ. Πλακιάς, Μ. Νυχά, Β. Παπουτσάκη,
Α. Τριανταφύλλου, Ε. Παπαδογεωργάκη
Κεντρικά Εργαστήρια ΔΘΚΑ «Υγεία»
Εισαγωγή: Ο Aerococcus urinae είναι σπάνιο αίτιο λοιμώξεων του ουροποιητικού
το οποίο για πρώτη φορά περιγράφηκε το 1967 σε άτομα με ανοσοκαταστολή.
Σκοπός: Περιγράφονται εννέα (9) περιπτώσεις ασθενών με λοιμώξεις ουροποι-
ητικού οφειλόμενες στον A. urinae κατά το χρονικό διάστημα 2015 – 2018. Υλικό
και μέθοδοι: Μελετήθηκαν οι δεκατέσσερες (14) καλλιέργειες ούρων των ασθε-
νών αυτών με παθολογικά ευρήματα από την μικροσκοπική εξέταση ούρων. Δύο
από τους εννέα ασθενείς εμφάνιζαν υποτροποιάζουσες λοιμώξεις με το ίδιο πα-
θογόνο σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στο αιματούχο άγαρ παρατηρήθηκαν αποι-
κίες με α-αιμόλυση αναπτυσσόμενες σε δυάδες ή ομάδες, καταλάση αρνητικές.
Στη χρώση Gram εμφανίζονταν ως Gram θετικοί κόκκοι και κατά την ταυτοποίηση
με την τεχνολογία Maldi Tof MS ταυτοποιήθηκαν ως Aerococcus urinae. Αποτελέ-
σματα: Οι οκτώ περιπτώσεις αφορούσαν ασθενείς με μέσο όρο ηλικίας 75 έτη με
προστατική νόσο, ανοσοκαταστολή λόγω σακχαρώδους διαβήτου, αιματολογική
κακοήθεια ή επιπεπλεγμένη νευρολογική νόσο. Η μία περίπτωση αφορούσε παιδί
ηλικίας 5 ετών με νευρογενή κύστη λόγω του ΚΝΣ. Συμπεράσματα: Ο A. urinae
ανήκει στο γένος Aerococcus το οποίο περιλαμβάνει τρία είδη, τον A. viridans, A.
urinae και τον A. christensenii. Παθογόνα για τον άνθρωπο είναι τα δύο πρώτα με
τον A. viridans να ευθύνεται για ενδοκαρδίτιδες και βακτηριαιμίες, ενώ ο A. urinae
θεωρείται αίτιο λοιμώξεων του ουροποιητικού, βακτηριαιμίας και ενδοκαρδίτιδας
σε ανοσοκατασταλμένα άτομα. Η εργαστηριακή διάγνωση είναι προβληματική
συχνά εκλαμβάνεται ως στρεπτόκοκκος ή εντερόκοκκος. Η ακριβής ταυτοποίησή
του απαιτεί γονιδιακή αλληλούχηση 16S rRNA ή χρήση τεχνολογίας MaldiTof MS.
Η θεραπεία συνίσταται σε αγωγή με β-λακταμικά αντιβιοτικά, ενώ αναφέρεται
αντοχή σε σουλφοναμίδες και φλουοροκινολόνες.

ΑΑ 43α. O AEROCOCCUS URINAE ΩΣ ΣΠΑΝΙΟ ΑΙΤΙΟ
ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΗΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Β. Σκανδάμη1, Α. Τσιρίγγα1, Α. Ξανθάκη1, Χ. Παλασίου1, Ι. Τσιρώνη2,
Σ. Ντουράκης2, Αικ. Πετροχείλου1

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», 2Β΄ Πανεπιστημιακή
Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Εισαγωγή: Ο Aerococcus urinae είναι ένας σπάνιος παθογόνος μικροοργανισμός
που παλιότερα εθεωρείτο επιμόλυνση στην ουροκαλλιέργεια, χωρίς κλινική ση-
μασία. Σκοπός: Η ευαισθητοποίηση των εργαστηριακών στην αναζήτηση του
A. urinae ως αίτιο ουρολοίμωξης, σε ασθενείς με υποκείμενα προβλήματα ου-
ροποιητικού. Υλικό και μέθοδοι: Άνδρας, 50 ετών που προσήλθε στο Νοσοκομείο
με κλινική εικόνα επίσχεσης ούρων και πυρετό 39ºC με ρίγος, από διημέρου.
Στο ιστορικό του αναφέρεται σακχαρώδης διαβήτης τύπου I, στένωση ουρήθρας
και συχνές ουρολοιμώξεις. Η καλλιέργεια ούρων έγινε σε MacConkey, αιματούχο
και Sabouraud άγαρ, ταυτοποίηση και MIC με VITEK 2 (bioMerieux). Αποτελέ-
σματα και Συμπεράσματα: Οι εργαστηριακές εξετάσεις έδειξαν: Ίζημα ούρων:
πυοσφαίρια αφθονότατα, ερυθρά σπάνια, αφθονότατοι μοκροοργανισμοί. Λευκά
αιμοσφαίρια 9000 (πολυμορφοπύρηνα=90%), CRP=112,  Αιμοκαλλιέργεια αρ-
νητική. Υπέρηχο ουροδόχου κύστης:μεγάλος όγκος 730cc χωρίς εμφανή τοιχω-
ματική αλλοίωση. Καλλιέργεια ούρων: Gram(+) κόκκος >105cfu/ml, σε ζεύγη
και ομάδες, α-αιμολυτικός, καταλάση αρνητικός που ταυτοποιήθηκε ως A. urinae
στο VITEK 2. Το αντιβιόγραμμα έδειξε ευαισθησία στα αντιβιοτικά που ελέγχθη-
καν με MIC: πενικιλλίνη <=0,06μg/ml, αμπικιλλίνη <=0,25μg/ml, λεβοφλοξασίνη
<=0,5μg/ml, κλινδαμυκίνη <=0,25μg/ml, λινεζολίδη <=2μg/ml, βανκομυ-
κίνη=0,5μg/ml, τετρακυκλίνη<=0,25μg/ml, τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη
<=10μg/ml. Ο ασθενής κατά την εισαγωγή, λόγω συμπτωμάτων ουρολοίμωξης
έλαβε εμπειρικά λεβοφλοξασίνη ενδοφλέβια για 4 ημέρες, ινσουλίνη για τον
σακχαρώδη διαβήτη και Xatral για τη στένωση. Μετά από 4 ημέρες νοσηλεία,
εξήλθε με βελτίωση. Συνεστήθη συνέχιση της θεραπείας με λεβοφλοξασίνη από
το στόμα για άλλες 6 ημέρες. Συμπερασματικά αναφέρουμε ότι ο A. urinae πρέπει
να αξιολογείται πλέον, καθώς και η διεθνής βιβλιογραφία παρουσιάζει μια αυ-
ξανόμενη εμφάνιση περιστατικών με A. urinae ως αίτιο ουρολοίμωξης σε ασθενείς
με υποκείμενα προβλήματα ουροποιητικού, όπως στένωση ουρήθρας ή καρκίνο
ουροδόχου κύστεως. Μάλιστα, συνιστάται θεραπεία με β-λακταμικά αντιβιοτικά
διότι έχει παρατηρηθεί συχνά αντοχή σε κινολόνες και σουλφαμεθοξαζόλη.

ΑΑ 45α. ΜΠΑΜΠΕΣΙΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΗΓΜΑ
ΚΡΟΤΩΝΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΑΣΘΕΝΗ
Ο. Στριλιγκά1, Α. Δημητρουλέα2, Ν. Καρακούσης3, Π-Ι. Κρητικός3,
Μ. Μπακάλη, Ε. Αλαφάκη, Ρ. Χατζηκυριάκου1

1Αιματολογικό Τμήμα – Εργαστηριακός Τομέας ΓΝΑ Σισμανόγλειο, 
2Βιοχημικό Τμήμα – Εργαστηριακός Τομέας ΓΝΑ Σισμανόγλειο
3Β’ Παθολογική Κλινική ΓΝΑ Σισμανόγλειο

Εισαγωγή: Η Μπαμπεσίωση προκαλείται κυρίως από τα B. microti και
B. divergens, ένα πρωτοζωικό παράσιτο ερυθρών αιμοσφαιρίων. Και τα
δύο είδη μεταδίδονται από κρότωνες Ixodes ricinus, κύριο φορέα της
νόσου Lyme. Η κλινική εκδήλωση μπορεί να είναι ασυμπτωματική έως
θανατηφόρα. Σκοπός: Καταγραφή ενδιαφέροντος περιστατικού ασθε-
νούς μόνιμου κατοίκου ΗΠΑ την περίοδο των καλοκαιρινών του δια-
κοπών στην Ελλάδα. Υλικό και μέθοδος: Ασθενής 78 ετών προσήλθε
στα ΤΕΠ αιτιώμενος εμπύρετο με ρίγος έως 39ºC και εμέτους από 3ημέ-
ρου. Από το ιστορικό του αναφέρονται κολπική μαρμαρυγή, δυσλιπι-
δαιμία, αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, χειρουργηθέντα
νεοπλάσματα παγκρέατος και προστάτη προ 15ετίας. Ο ίδιος αναφέρει
προ 2 εβδομάδων δήγμα υμενόπτερου ή κρότωνα. Από τον εργαστη-
ριακό έλεγχο αναδείχθηκε αιμόλυση με συνοδό διαταραχή της ηπατι-
κής λειτουργίας, καθώς και αύξηση των δεικτών φλεγμονής. Από την
κλινική εξέταση διαπιστώθηκε σπληνομεγαλία. Αποτελέσματα: Έγινε
εισαγωγή για περαιτέρω διερεύνηση, καλύφθηκε εμπειρικά με pipera-
cillin/tazobactam. Στη μικροσκοπική εξέταση επιχρίσματος περιφερι-
κού αίματος 24 ώρες μετά την εισαγωγή, παρατηρήθηκαν παράσιτα
στα ερυθρά αιμοσφαίρια όπου αρχικώς θεωρήθηκαν ως plasmodium
spp. και έγινε αλλαγή αγωγής σε mefloquine hydrochloride. Λόγω αρ-
νητικού Rapid Test εστάλη δείγμα αίματος στο Εργαστήριο Δημόσιας
Υγιεινής. Απομονώθηκε Babesia spp.τροποποιήθηκε η αγωγή σε κινίνη
και κλινδαμυκίκη για 10 ημέρες. Ο ασθενής παρουσίασε κλινικοεργα-
στηριακή βελτίωση και εξήλθε. Συμπεράσματα: Η αναγκαιότητα και η
σπουδαιότητα καταγραφής ενός υποτυπώδους ιστορικού είναι ικανό
να βοηθήσει το εργαστήριο για την έγκυρη και έγκαιρη καθοδήγηση
του κλινικού ιατρού.

Μετά από λήψη ιστορικού από τον εργαστη-
ριακό ιατρό & ενδελεχή έλεγχο.
72 ώρες μετά την εισαγωγή του ασθενούς.

Τέθηκε η υποψία για plasmodium spp.
24 ώρες μετά την εισαγωγή του ασθενούς.
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ΑΑ 2β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΧΟΡΙΟΑΜΝΙΟΝΙ-
ΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ ΑΠΟ LISTERIA MO-
NOCYTOGENES ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Χ. Ζάρρας, Π. Σουκιούρογλου, Χ. Μιχαηλίδου, Ι. Στεφανίδου,
Κ. Μπάνη, Ε. Χατζηδρόσου, Ε. Βαγδατλή
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσ/νίκης-Μικροβιολογικό Τμήμα
Εισαγωγή: Η συχνότητα εμφάνισης λιστερίωσης είναι περίπου 2-15 άτομα ανά
1.000.000 πληθυσμού, και στην Ελλάδα τα ποσοστά είναι πολύ μικρότερα (<0,5
άτομα). Η νόσηση όμως θεωρείται σοβαρή, γιατί συνοδεύεται από υψηλή θνη-
τότητα, ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες. Ιδιαίτερα στις έγκυες γυναίκες, εμφανίζονται
ελαφρά συμπτώματα (π.χ. γρίπης) αλλά μπορεί να μεταδοθεί στο έμβρυο μέσω
του πλακούντα και να οδηγήσει σε αποβολή, θνησιγένεια, πρόωρο τοκετό ή
σοβαρή λοίμωξη του νεογέννητου. Σκοπός: Περιγραφή απομόνωσης L. mono-
cytogenes από αιμοκαλλιέργεια νεογνού και από αμνιακό υγρό της μητέρας του
με κλινική εικόνα χοριοαμνιονίτιδας (Νοέμβριος 2018). Υλικό και μέθοδος: Εξε-
τάστηκε δείγμα αιμοκαλλιέργειας πρόωρου νεογνού (27η εβδ., με καισαρική
τομή) και αμνιακό υγρό της μητέρας με συμπτώματα υψηλού πυρετού και
πρόωρης ρήξης υμένων. Τα δείγματα ενοφθαλμίστηκαν σε αιματούχο, MacConkey
και Chocolate άγαρ και το αμνιακό υγρό ενοφθαλμίστηκε επιπλέον σε θειογλυκολικό
ζωμό. Η ταυτοποίηση έγινε στο Vitek 2 και ο έλεγχος ευαισθησίας έγινε με
δίσκους διάχυσης και τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν με κριτήρια CLSI. Απο-
τελέσματα: Τόσο από την αιμοκαλλιέργεια του νεογνού όσο και από το αμνιακό
υγρό απομονώθηκε L. monocytogenes. Ο έλεγχος ευαισθησίας έδειξε ταυτόσημα
αποτελέσματα για τα δύο στελέχη. Συγκεκριμένα τα στελέχη που απομονώθηκαν
χαρακτηρίστηκαν ως ευαίσθητα σε ampicillin, amoxicillin/clavulanic acid, gen-
tamicin, erythromycin, meropenem, chloramphenicol και trimethoprin/sulfa-
methoxazole. Η μητέρα και νεογνό τέθηκαν υπό αγωγή με ampicillin και
gentamicin. Η κατάσταση της μητέρας βελτιώθηκε ενώ το νεογνό παραμένει σε
βαριά κατάσταση λόγω ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας τετάρτου βαθμού. Συμ-
περάσματα: Επιβεβαιώνεται 1. η σοβαρότητα της λιστερίωσης σε έγκυες
γυναίκες. 2. Η ευαισθησία της L. monocytogenes στην ampicillin, ενώ η προσθήκη
gentamicin αυξάνει την συνέργεια.
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ΑΑ 1β. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩ-
ΤΙΚΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΛ-
ΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Χ. Ζάρρας, Χ. Μιχαηλίδου, Κ. Μπάνη, Π. Σουκιούρογλου,
Ε. Χατζηδρόσου, Α. Χαδιαράκου, Χ. Παντούλα, Ε. Βαγδατλή
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσ/νίκης-Μικροβιολογικό Τμήμα
Εισαγωγή: Η αναερόβια αιμοκαλλιέργεια συστήνεται όταν (1) η βακτηριαιμία
λόγω υποχρεωτικών αναερόβιων είναι κλινικά ύποπτη, (2) οι ασθενείς είναι ανο-
σοκατασταλμένοι και (3) η πηγή βακτηριαιμίας δεν προσδιορίζεται κλινικά. Σκο-
πός: Μελετήθηκε η συχνότητα απομόνωσης υποχρεωτικών αναεροβίων στελε-
χών από αιμοκαλλιέργειες για ένα έτος και η συσχέτισή τους με αληθή σηψαιμία
ή με επιμόλυνση με σκοπό τη διερεύνηση δυνατότητας μείωσης της συχνότητας
λήψης αναερόβιας φιάλης. Υλικό-μέθοδος: Κατά το χρονικό διάστημα 1/10/2017-
31/9/2018 πραγματοποιήθηκαν στο Νοσοκομείο μας 13344 αιμοκαλλιέργειες.
Στην πλειοψηφία των ασθενών πάρθηκε 1 set αιμοκαλλιεργειών, λαμβάνοντας
10 ml αίματος και διαμοιράζοντάς το σε μία αερόβια και μία αναερόβια φιάλη
BacT/Alert-Biomerieux. Αξιολογήθηκαν μόνο τα στελέχη που απομονώθηκαν
από θετικές αναερόβιες φιάλες, με αρνητικές τις αντίστοιχές τους αερόβιες και
αφού επιβεβαιώθηκαν με τεστ αεροβίωσης. Η ταυτοποίηση τους έγινε με το αυ-
τοματοποιημένο σύστημα Vitek 2. Αποτελέσματα: Από τις  4598 αναερόβιες
φιάλες απομονώθηκαν 14(0.3%) αναερόβια στελέχη. Από αυτά 11 (78,6%) στε-
λέχη ήταν Propionibacterium acnes, 2 (14,3%) Prevotella bivia και 1 (7,1%) Fuso-
bacterium nucleatum. Κανένα από αυτά δεν ενοχοποιήθηκε για αληθές αίτιο βα-
κτηριαιμίας και ύστερα από κλινικές πληροφορίες δόθηκε το αποτέλεσμα της
απομόνωσης του μικροβίου ως πιθανή επιμόλυνση. Συμπεράσματα: Καλλιέργειες
για ανίχνευση υποχρεωτικών αναεροβίων μικροβίων μπορεί να αποφευχθούν
αν δεν υπάρχει κλινική αξιολόγηση για πιθανή βακτηριαιμία. Απαιτούνται πε-
ραιτέρω μελέτες για την αξιολόγηση του κινδύνου βακτηριαιμίας που προκα-
λείται από αναερόβιους οργανισμούς, καθώς σε ορισμένες μελέτες καταδει-
κνύεται η αναγκαιότητα λήψης και αναερόβιας φιάλης σε περιπτώσεις σήψης
από στελέχη Streptococcus που αναπτύσσονται καλύτερα υπό αναερόβιες συν-
θήκες, στοιχείο που δεν κατέδειξε η μελέτη μας.

ΑΑ 3β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
ΜΥΚΗΤΑΙΜΙΩΝ (2009-2017) 
Σ. Καραψιάς, Σ. Κανταρτζίδου, Μ. Βασιλαδιώτη
Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, 251 Γεν. Νοσοκομείο Αεροπορίας
Εισαγωγή. Οι μυκηταιμίες αποτελούν ιδιαίτερο παράγοντα νοσηρό-
τητας στους νοσηλευόμενους ασθενείς. Σκοπός. Η διαχρονική κατα-
γραφή και μελέτη των αιτίων νοσοκομειακών μυκηταιμιών. Υλικό και
μέθοδοι. Από τον Μάιο 2009 έως και το Δεκέμβριο 2017, διερευνήθη-
καν τα αίτια μυκηταιμιών και αναλύθηκαν ανά έτος. Οι φιάλες αιμο-
καλλιέργειας από όπου απομονώθηκαν μύκητες ήταν αερόβιες (με ή
χωρίς ρητίνη δεσμευτική για αντιβιοτικά) ή ειδικές για μύκητες. Η ανα-
καλλιέργεια των μυκήτων έγινε σε αιματούχο και Sabouraud Dextrose
άγαρ). Η ταυτοποίηση βασίστηκε σε συστήματα βιοχημικής ταυτοποί-
ησης (MicroScan WalkAway, Siemens και Auxacolor, Biorad). Αποτελέ-
σματα. Καταγράφηκαν συνολικά 287 θετικές αιμοκαλλιέργειες σε σύ-
νολο 9 ετών. Ο ετήσιος μέσος όρος μυκηταιμιών υπολογίζεται στα
31.89 περιστατικά (CI 95%, 8.72). Η ετήσια κατανομή των αιτίων μυκη-
ταιμιών φαίνεται στον Πίνακα 1. To μέσο ετήσιο ποσοστό μυκηταιμιών
υπολογίζεται 1.06% στο συνόλο των 27910 αιμοκαλλιεργειών στην πο-
ρεία των ετών (CI 95% → 0.30%). Τα ετήσια ποσοστά μυκηταιμιών επί
συνόλου ετησίων αιμοκαλλιεργειών αναγράφονται στον Πίνακα 2. 

Συμπεράσματα. Διαπιστώνεται ότι η C. parapsilosis (41.81% επί συνό-
λου), η C. albicans (25.44% επί συνόλου) και η C. glabrata (7.67% επί συ-
νόλου) είναι οι συχνότεροι και οι πιο σταθερά απομονούμενοι μύκητες
ανά έτος, όντας υπεύθυνοι για το 74.92% του συνόλου των μυκηται-
μιών. Οι υπόλοιποι μύκητες φαίνεται να έχουν μια σποραδική χρονική
εμφάνιση στο νοσοκομειακό περιβάλλον και η ταυτοποίησή τους σε
επίπεδο είδους δεν είναι πάντα εφικτή, μιας και την τρίτη θέση μυκη-
ταιμιών καταλαμβάνουν οι Candida sp (9,06%). Τεκμηριώνεται επίσης
ότι το ποσοστό των μυκηταιμιών δεν παρουσιάζει σημαντικές διακυ-
μάνσεις και υπολογίζεται ετησίως περί το 1.06%  επί του συνόλου των
αιτούμενων αιμοκαλλιεργειών. 

Πίνακας 1. Ετήσια κατανομή αιτιών μυκηταιμίας (2009-2017)
Γένος-είδος           2009   2010   2011     2012   2013    2014    2015      2016   2017  Σύνολο(%)
C.parapsilosis          12        14        22          19         4           9            9            16        15    120(41.81)
C.albicans                  8          1           6           17                      12         15            9           5      73 (25.44)
Candida sp.                                                       8           1           7           10                                   26 (9.06)
C.glabrata                 2          5           4            1                        2            3             1           4        22 (7.67)
C.tropicalis                             5           8                                       1                                                  14 (4.88)
C.famata                                1           2            2                        4            2                                    11 (3.83)
C.guilliermondii                                                                          2                           3                      5 (1.74)
S.cerevisiae                                         1                                       3                           1                      5 (1.74)
C.lusitaniae                            1           1                                                                                 1         3 (1.05)
C.krusei                                                                                         2                                                   2 (0.69)
C.catenulata                                                                                2                                                   2 (0.69)
C.rugosa                                                                          1                                                                 1 (0.35)
C.stellatoidea                                                                              1                                                   1 (0.35)
C.dubliniensis                                                                                                                        1         1 (0.35)
Rhodotorula sp                                                                                                        1                      1 (0.35)
Σύνολο                     22        27        44          47         6          45         39          31        26           287
(%)                             (7,67)   (9,41)  (15,33)  (16,38) (2,09) (15,68) (13,59)   (10,80)  (9,05)     (100,00)

Πίνακας 2. Ετήσια συχνότητα μυκηταιμιών επί συνόλου ετησίων αιμοκαλ-
λιεργειών
                             2009     2010       2011    2012     2013     2014    2015     2016      2017     Συνολικά
Μυκηταιμίες               22          27           44         47           6           45         39          31           26             287
Αιμοκαλλιέργειες    2017     3139       2631    3263     3317     3375    2910     3292      3966        27910
% Μυκηταιμιών       1.09       0.86        1.67     1.44      0.18      1.33      1.34      0.94       0.66           1.06
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ΑΑ 4β. ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΥΚΗΤΑΙ-
ΜΙΩΝ ΑΠΟ CANDIDA PARAPSILOSIS (2009-2017)
Σ. Καραψιάς, Σ. Κανταρτζίδου, Μ. Βασιλαδιώτη
Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, 251 Γεν. Νοσοκομείο Αεροπορίας
Εισαγωγή. Οι μυκηταιμίες εμφανίζουν ιδιαίτερο επιδημιολογικό ενδια-
φέρον. Σκοπός. Η καταγραφή των μυκηταιμιών από Candida parapsilosis
στις κλινικές ενός νοσοκομείου σε βάθος αρκετών ετών. 
Υλικό και μέθοδοι. Από τον Μάιο 2009 έως και το Δεκέμβριο 2017, με-
λετήθηκε ο καταγεγραμμένος αριθμός των θετικών αιμοκαλλιεργειών
από C. parapsilosis καθώς και οι αποστέλλουσες κλινικές. 
Αποτελέσματα. Καταγράφηκαν συνολικά 120 θετικές αιμοκαλλιέργειες
με ταυτοποίηση μύκητα C. parapsilosis σε σύνολο εννέα ετών. Τα περι-
στατικά ταξινομήθηκαν σε τέσσερις χωροταξικές κατηγορίες που αφο-
ρούσαν στις Παθολογικές κλινικές, τις Χειρουργικές κλινικές, την
Ογκολογική/Αιματολογική κλινική και τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
(ΜΕΘ). Η χωροχρονική διασπορά των στελεχών C. parapsilosis φαίνεται
στο Γράφημα 1. Συμπεράσματα. Διαπιστώνεται ότι η ΜΕΘ διαχρονικά
υπερτερεί στην εμφάνιση μυκηταιμιών από C. parapsilosis σε σχέση με
τις υπόλοιπες κλινικές (40 στελέχη στα 120, 33.33%). Οι Παθολογικές
κλινικές έρχονται δεύτερες σε συχνότητα μυκηταιμιών από C. parapsi-
losis (34 στελέχη στα 120, 28.33%) και διαχρονικά συνήθως συμβαδί-
ζουν με την Ογκολογική/Αιματολογική κλινική (26 στελέχη στα 120,
21.67%). Τέλος οι Χειρουργικές κλινικές φαίνεται ότι μάλλον βαδίζουν
παράλληλα με τη ΜΕΘ, εμφανίζοντας μυκηταιμίες από C. parapsilosis
σχεδόν κάθε έτος αλλά με τη μικρότερη συχνότητα από όλες τις κλινικές
(20 στελέχη στα 120, 16.67%).

περιλαμβάνει την οξεάντοχη χρώση (Ziehl-Neelsen), την καλλιέργεια
και το μοριακό έλεγχο ευαισθησίας σε δείγμα βρογχικών εκκρίσεων.
Για την ανίχνευση της L. pneumophila πραγματοποιήθηκαν: α) ανίχνευση
αντιγόνου με ανοσοχρωματογραφία (CORIS) και ανίχνευση DNA L. pne-
umophila με PCR σε δείγμα ούρων, β) προσδιορισμός αντισωμάτων με
ELISA στον ορό. γ) καλλιέργεια και μοριακός έλεγχος σε δείγμα βρογ-
χικών εκκρίσεων. Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Από τις εργα-
στηριακές εξετάσεις που διενεργήθηκαν, θετικές ήταν η χρώση Z.-N
και η καλλιέργεια για M. tuberculosis complex. Επίσης θετική ήταν και η
ανίχνευση αντιγόνου Legionella  στα ούρα της ασθενούς. Ενδιαφέρον
παρουσιάζει ότι η παρουσία της Legionella δεν επιβεβαιώνεται από τις
υπόλοιπες μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν. Αν και η ανίχνευση αντι-
γόνου Legionella στα ούρα είναι μια εξέταση με υψηλή ειδικότητα (99-
100%) απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση αν σε κάποιες περιπτώσεις
υπερέχει στη διάγνωση της λεγιωνέλλωσης έναντι άλλων μεθόδων ή
υπάρχει η πιθανότητα ύπαρξης ψευδώς θετικού αποτελέσματος.

ΑΑ 5β. ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΥΚΗΤΑΙ-
ΜΙΩΝ ΑΠΟ CANDIDA ALBICANS (2009-2017) 
Σ. Καραψιάς, Σ. Κανταρτζίδου, Μ. Βασιλαδιώτη
Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, 251 Γεν. Νοσοκομείο Αεροπορίας
Εισαγωγή. Οι μυκηταιμίες εμφανίζουν ιδιαίτερο επιδημιολογικό ενδια-
φέρον. Σκοπός. Η καταγραφή των μυκηταιμιών από Candida albicans
στις κλινικές ενός νοσοκομείου σε βάθος αρκετών ετών. 
Υλικό και μέθοδοι. Από τον Μάιο 2009 έως και το Δεκέμβριο 2017, με-
λετήθηκε ο καταγεγραμμένος αριθμός των θετικών αιμοκαλλιεργειών
από C. albicans καθώς και οι αποστέλλουσες κλινικές. Αποτελέσματα.
Καταγράφηκαν συνολικά 73 θετικές αιμοκαλλιέργειες με ταυτοποίηση
μύκητα C.albicans σε σύνολο εννέα ετών. Τα περιστατικά ταξινομήθηκαν
σε τέσσερις χωροταξικές κατηγορίες που αφορούσαν στις Παθολογικές
κλινικές, τις Χειρουργικές κλινικές, την Ογκολογική/Αιματολογική κλινική
και τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Η χωροχρονική διασπορά
των στελεχών C. albicans φαίνεται στο Γράφημα 1. Συμπεράσματα. Δια-
πιστώνεται ότι οι Παθολογικές κλινικές υπερτερούν στην εμφάνιση μυ-
κηταιμιών από C. albicans (37 στελέχη στα 73, 50.68%) σε σχέση με τις
άλλες κλινικές. Η Ογκολογική/Αιματολογική κλινική (15 στελέχη στα 73,
20.55%) και οι Χειρουργικές κλινικές (14 στελέχη στα 73, 19.18%) πρα-
κτικά συμβαδίζουν ως δεύτερες σε συχνότητα μυκηταιμιών από C. albi-
cans στην πορεία των ετών, με την C. albicans να εμφανίζεται μάλλον
σποραδικά και όχι σταθερά στις κλινικές αυτές. Τέλος, η ΜΕΘ (7 στελέχη
στα 73, 9.59%) αποδεικνύεται ότι συνήθως δεν αντιμετωπίζει μυκηται-
μίες από C. albicans.

Εισαγωγή: Η λεγιωνέλλωση είναι οξεία βακτηριακή λοίμωξη του ανα-
πνευστικού που προκαλείται από τα βακτηρίδια του γένους Legionellae
με συχνότερο τη Legionella pneumophila. Εκδηλώνεται με δυο διαφο-
ρετικές κλινικές οντότητες, τον πυρετό Pontiac και τη νόσο των λεγεω-
ναρίων που αποτελεί τη βαριά μορφή λοίμωξης με δυνητικά
θανατηφόρα κατάληξη. Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο
αλλά αερογενώς μέσω εισπνοής μολυσμένων σταγονιδίων νερού. 
Σκοπός: Η παρουσίαση κλινικού περιστατικού πιθανής συλλοίμωξης
M. tuberculosis και L. pneumophila με θανατηφόρα κατάληξη καθώς
και η συζήτηση της διαγνωστικής αξίας της ανίχνευσης τους αντιγόνου
της Legionella στα ούρα. Υλικό και μέθοδοι: Ασθενής 47 ετών με ιστο-
ρικό αλκοολισμού και καπνίσματος και εμπύρετου διαρροϊκού συν-
δρόμου από μηνός νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Γ.Ν. Άρτας λόγω επιδεί-
νωσης της αναπνευστικής της λειτουργίας. Παρουσιάζει σταθερή
επιδείνωση με σοβαρή αιμοδυναμική αστάθεια και ανεπάρκεια πολλών
οργάνων με αποτέλεσμα να καταλήξει. Ο έλεγχος για M. tuberculosis

ΑΑ 6β. ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΙΘΑΝΗ ΣΥΛΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ MYCOBACTERIUM
TUBERCULOSIS ΚΑΙ LEGIONELLA PNEUMOPHILA. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΝΙ-
ΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑΣ ΣΤΑ ΟΥΡΑ
Α. Μύαρη, Ι. Μπάρκα, Ε. Γείτονα, Κ. Καλιακάτσος, Σ. Αργυροπούλου
Μικροβιολογικό εργαστήριο Γ. Ν. Άρτας



Εισαγωγή: Η έγκαιρη διάγνωση της σήψης είναι απαραίτητη για την βελ-
τίωση της έκβασης των ασθενών με τη χορήγηση της κατάλληλης αντιμι-
κροβιακής θεραπείας. Επειδή λιγότεροι από τους μισούς ασθενείς με
σημεία και κλινική εικόνα σήψης έχουν θετική αιμοκαλλιέργεια, χρησιμο-
ποιούνται στην κλινική πράξη διάφοροι βιοδείκτες φλεγμονής, όπως η
CRP και η PCT (προκαλσιτονίνη), για την παρακολούθηση της σήψης αλλά
κανένας δεν έχει επαρκή ειδικότητα και ευαισθησία. Τα αιμοπετάλια έχουν
θεμελιώδη ρόλο στην αιμόσταση αλλά και στην ανοσιακή απάντηση. Μια
σημαντική πτώση των αιμοπεταλίων σε σηπτικούς ασθενείς αποτελεί
έναν ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα θνητότητας. Σκοπός της ερ-
γασίας είναι να συσχετίσει την θρομβοπενία με τους ανωτέρω βιοδείκτες
σε σηπτικούς ασθενείς. Υλικό και Μέθοδος: Σε 25 ασθενείς της Μ.Ε.Θ. με
κλινική εικόνα σήψης, έγινε σύγκριση των τιμών των βιοδεικτών CRP και
PCT με τον αριθμό των αιμοπεταλίων. H CRP μετρήθηκε με νεφελομετρία
στον αναλυτή BN Prospec της SIEMENS και η PCT με ανοσολογική μέθοδο
sandwich ενός σταδίου με μια τελική ανίχνευση φθορισμού (ELFA) στον
αναλυτή mini VIDAS της Biomerieux. Ο αριθμός των αιμοπεταλίων μετρή-

θηκε στον αιματολογικό αναλυτή Unicel DxH 800 της Coulter. Αποτελέ-
σματα: Από την ποιοτική ανάλυση βρέθηκε ότι όλοι οι ασθενείς είχαν αυ-
ξημένες τιμές CRP και PCT. Το 32% είχε φυσιολογικές τιμές PLT και το
υπόλοιπο 68% χαμηλές τιμές PLT. Παρότι υπάρχει ένδειξη διαφοράς πο-
σοστών 68% έναντι 32%, η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική
(Peαrson’s X2 = 3,24, p=7,2%>5%) λόγω μικρού δείγματος.

Από την ποσοτική ανάλυση όλων των μετρήσεων των ασθενών βρέθηκε
στατιστικά σημαντική αντιστρόφως ανάλογη συσχέτιση μεταξύ των PLT
και PCT και αντιστρόφως ανάλογη σχέση μεταξύ PLT και CRP μη στατι-
στικά σημαντική. Συμπεράσματα: Στην παρούσα μελέτη διαπιστώθηκε
ότι η  θρομβοπενία συσχετιζόταν αντιστρόφως ανάλογα με τους δείκτες
σήψης και φλεγμονής CRP και PCT, καθιστώντας την μέτρηση των αιμο-
πεταλίων ως ένα ακόμα δείκτη πρόγνωσης της σήψης.
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ΑΑ 7β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΤΙΚΟΥ: ΕΝ ΤΩ
ΒΑΘΕΙ ΘΥΛΑΚΙΤΙΔΑ ΑΠΟ S. LUGDUNENSIS
Α. Σεργουνιώτη
Ιδιωτικό ιατρείο
Εισαγωγή: Ο S.lugdunensis είναι ένας κοαγκουλάση αρνητικός σταφυλόκ-
κοκος(CoNS),ο οποίος μπορεί να προκαλέσει σοβαρές λοιμώξεις ανάλογες
με εκείνες που αποδίδονται στον S. aureus. Οι μηχανισμοί μολυσματικότη-
τας που συμβάλλουν στην αυξημένη παθογονικότητα του S.lugdunensis
δεν έχουν καταστεί ακόμη γνωστοί. Παρουσίαση περιστατικού: Γυναίκα,
32 ετών, προσήλθε για την διερεύνηση εν τω βάθει θυλακίτιδας, από 3ετίας.
Η ασθενής είχε λάβει διάφορα σχήματα αντιμικροβιακής αγωγής στο πα-
ρελθόν αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Η πιο πρόσφατη αντιμικροβιακή αγωγή
περιελάμβανε αζιθρομυκίνη per os και κλινδαμυκίνη τοπικά. Έγινε λήψη
δείγματος από τις βλάβες και καλλιέργεια στα ανάλογα θρεπτικά υλικά. Η
ταυτοποίηση και ο έλεγχος της ευαισθησίας του Gram(+) κόκκου που ανα-
πτύχθηκε πραγματοποιήθηκε με το ημιαυτόματο σύστημα ταυτοποίησης
και αντιβιογράμματος Microscan (Siemens). Ο μικροοργανισμός ταυτοποι-
ήθηκε ως S.lugdunensis. Τα αποτελέσματα του ελέγχου ευαισθησίας παρα-
τίθενται στον Πίνακα 1. Συμπεράσματα: Πρόκειται για ένα περιστατικό
σοβαρής και επίμονης εν τω βάθει θυλακίτιδας οφειλόμενο σε S. lugdunen-
sis. Η αποτυχία της προηγούμενης θεραπείας οφείλεται στην αντοχή του
στελέχους στην αζιθρομυκίνη και την κλινδαμυκίνη, καθώς και στις από-
πειρες θεραπείας χωρίς να έχει προηγηθεί μικροβιολογικός έλεγχος. Η προ-
σαρμογή της αντιμικροβιακής αγωγής σύμφωνα με τα νέα δεδομένα
οδήγησε σε βελτίωση της κλινικής εικόνας της ασθενούς.

ΑΑ 8β. ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΙΜΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ-
ΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Π. Μιχαήλ, Δ. Γαραντζιώτη, Ν. Γιορμέζης, Σ. Παρατήρας, Β. Διαμαντή,
Αθ. Βλάχος, Αικ. Γατοπούλου
Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Καραμανδανείου Νοσοκ. Παίδων Πατρών
Εισαγωγή: Η μικροβιαιμία αποτελεί σοβαρή λοίμωξη με υψηλή νοση-
ρότητα και θνητότητα. Η έγκαιρη και ακριβής ανίχνευση και ταυτοποί-
ηση των παθογόνων που προκαλούν μικροβιαιμία, είναι ουσιώδης για
τη βέλτιστη αντιμετώπιση τους. Σκοπός: Η καταγραφή του είδους, της
συχνότητας και της ευαισθησίας των απομονωθέντων μικροοργανι-
σμών από δείγματα αιμοκαλλιεργειών, κατά τη διάρκεια τεσσάρων
ετών. Υλικό-Μέθοδος: Συνολικά μελετήθηκαν 1853 δείγματα που προ-
ήλθαν από ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στο Καραμανδάνειο Νοσοκο-
μείο Παίδων Πατρών 1/8/2014 έως 1/8/2018. Χρησιμοποιήθηκε το
σύστημα Βactec (BD). Οι καλλιέργειες των δειγμάτων και η ταυτοποί-
ηση των μικροοργανισμών έγινε με τις κλασσικές μεθόδους, ο έλεγχος
ευαισθησίας έγινε με τη μέθοδο διάχυσης των δίσκων Kirby-Bauer και
τη χρήση ταινιών E-test.
Αποτελέσματα: Από τις 1853 αιμοκαλλιέργειες που στάλθηκαν στο
Βιοπαθολογικό Εργαστήριο του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων
Πατρών οι 105 (5,6%) ήταν θετικές. Από αυτές σε ποσοστό 15% ταυτο-
ποιήθηκαν εντεροβακτηριακά εκ των οποίων η E. coli (25%) και K. pne-
umoniae (25%). Ταυτοποιήθηκαν επίσης σταφυλόκοκκοι σε ποσοστό
69% και συγκεκριμένα S. epidermidis (57%), S. aureus (12%), S. pneu-
moniae (3.8%), Brucella (5.7%), N. meningitidis (1.9%), Salmonella ente-
ritidis (1.9%). Από τα στελέχη των σταφυλόκοκκων επιβεβαιώθηκαν
ως επιμολύνσεις ποσοστό 12,5%, με βάση τις κλινικές πληροφορίες
και τον περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο. Από τους S. epidermidis πο-
σοστό 30% ήταν MRSE και από τους S. aureus ποσοστό 15% ήταν
MRSA.Τα μισά στελέχη E. coli παρήγαγαν ESBL.
Συμπεράσματα: 1) Δεν παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη συχνότητα εμ-
φάνισης πολυανθεκτικών Gram αρνητικών στελεχών. 2) Κανένα από
τα Gram θετικά στελέχη  δεν παρουσίασε αντοχή στα γλυκοπεπτίδια
vancomycin και teicoplanin.

Πίνακας 1
α/α  Αντιβιοτικό        Αποτέλεσμα        α/α     Αντιβιοτικό       Αποτέλεσμα
1       Amikacin             Ευαίσθητο            12       Cefuroxime       Ευαίσθητο
2       Amoxycillin         Ευαίσθητο            13       Erythromycin      Ανθεκτικό
3       Amox/Clavul      Ευαίσθητο            14       Gentamicin       Ευαίσθητο
4       Azithromycin        Ανθεκτικό              15       Imipenem          Ευαίσθητο
5       Ceftriaxone         Ευαίσθητο            16       Netilmicin          Ευαίσθητο
6       Clindamycin         Ανθεκτικό              17       Penicillin            Ευαίσθητο
7       Cefaclor                Ευαίσθητο            18       Pip/Tazo             Ευαίσθητο
8       Cefotaxime         Ευαίσθητο            19       Trimeth/Sulfa    Ευαίσθητο
9       Cefoxitine            Ευαίσθητο            20       Teicoplanin        Ευαίσθητο
10    Clarithromycin    Ανθεκτικό              21       Tobramycin       Ευαίσθητο
11    Ciprofloxacin      Ευαίσθητο            22       Vancomycin      Ευαίσθητο

CRP>0,5   PCT>0,5   PLT>150                     CRP>0,5   PCT>0,5    PLT<150
                           8 (32%)                                                     17 (68%)

ΑΑ 9β. ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΣΕ ΣΗΠΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΘ
Δ. Χατζοπούλου1, Ε. Φέσκου1, Α. Σπηλιόπουλος1, Α. Καμαγιάννη2, Ε. Σερέτη2, Ε. Χήνου2, Δ. Μαυρουδέας1

1Αιματολογικό Τμήμα, Εργαστηριακός Τομέας, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», 2Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
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Εισαγωγή: Οι βακτηριαιμίες από κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες
(ΚΦΚ), αποτελούν ένα σημαντικό αίτιο νοσοκομειακών λοιμώξεων, ιδι-
αίτερα για τους βαρέως πάσχοντες ασθενείς της Μ.Ε.Θ. και οι επιπτώ-
σεις τους εξαρτώνται από το είδος και την αντοχή των παθογόνων
μικροοργανισμών που τους αποικίζουν. Σκοπός: Η καταγραφή του εί-
δους και της συχνότητας των μικροοργανισμών που αποικίζουν τους
ΚΦΚ των ασθενών της Μ.Ε.Θ. και η συσχέτιση τους με την ανάπτυξη μι-
κροβιαιμίας από κεντρική φλεβική γραμμή (CRBSI). Υλικό-Μέθοδος:
Στη διάρκεια ενός έτους εστάλησαν 106 άκρα ΚΦΚ από 49 ασθενείς.
Καλλιεργήθηκαν με την ημιποσοτική μέθοδο κατά Maki και η ταυτο-
ποίηση των απομονωθέντων μικροβιακών στελεχών έγινε με το ημι-
αυτόματο σύστημα MicroScan. Οι καλλιέργειες αίματος που εστάλησαν
σε αυτούς τους ασθενείς, έγιναν με το σύστημα BacT/ALERT. Καταγρά-
φηκε και συσχετίστηκε το αποτέλεσμα των αιμοκαλλιεργειών από την
περιφέρεια των ασθενών με αποικισμό του ΚΦΚ, με το είδος και την μι-
κροβιακή αντοχή των απομονωθέντων στελεχών.

ΑΑ 10β. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΟΥΚΕΛ-
ΛΩΣΗΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ (2014-2018)
ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ
Θ. Γκιόκα, Aικ. Παντελίδου ,Ε. Καρασαββίδου, Β. Οικονόμου,
Κ. Κεμανετζή, Γ. Καμπουρομύτη
Εργαστήριο Βιοπαθολογίας Π.Γ.Ν. Έβρου
Εισαγωγή: Τα λοιμώδη νοσήματα αποτελούν τη δεύτερη αιτία θανάτου
παγκοσμίως, μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Η βρουκέλλωση απο-
τελεί τη συχνότερη ζωονόσο στη χώρα μας με επίπτωση 1,1 ανά
100.000 άτομα του γενικού πληθυσμού, σύμφωνα με την Ελληνική Στα-
τιστική Υπηρεσία ... Παρόλο που η νοσηρότητα και η θνησιμότητα των
λοιμωδών νοσημάτων, μειώθηκαν σημαντικά τα τελευταία πενήντα
χρόνια, παλιές μορφές λοιμωδών νοσημάτων, αναδύονται ξανά, αλλά
και νεοεμφανιζόμενα νοσήματα, εξακολουθούν να αποτελούν σημαν-
τική αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας στις ανεπτυγμένες χώρες.
Σκοπός: Η μελέτη της συχνότητας βρουκέλλωσης στην περιοχή του
Έβρου και μεγάλου τμήματος της Ροδόπης, κατά την τελευταία πεντα-
ετία (2014-2018). Υλικό-Μέθοδοι: Εξετάσθηκαν 577 δείγματα για Βρου-
κέλλα, σε εμπύρετες καταστάσεις με τη μέθοδο της συγκολλητινοαν-
τίδρασης Wright/ και σε σωληνάρια με ανίχνευση συνολικής ποσότητας
αντισωμάτων. Αποτελέσματα: Από τα 577 δείγματα για Βρουκέλλα
βρέθηκαν 50 θετικά με τίτλο >1/40 δηλαδή ποσοστό 8,6%. Τα περισ-
σότερα αφορούσαν αγροτικό πληθυσμό μουσουλμάνων με κύρια ενα-
σχόληση την κτηνοτροφία. Συμπεράσματα: Τα ποσοστά βρουκέλλω-
σης θα πρέπει να μας οδηγήσουν στη βελτίωση του επιπέδου υγιεινής
και του τρόπου λειτουργίας των σφαγείων. Κύριο μέτρο για την πρό-
ληψη της ασθένειας, είναι η δήλωση όλων των κρουσμάτων που πα-
ρατηρούνται σε ζώα και η αποφυγή επαφής με αυτά και η κατανάλωση
προϊόντων τους. Οι εργαζόμενοι σε χώρους επεξεργασίας ζωικών προ-
ϊόντων και τυροκομικών εργαστηρίων θα πρέπει να τηρούν όλους τους
κανόνες υγιεινής. Λόγω της πολυμορφίας της νόσου και της μη ειδικής
κλινικής εμφάνισής της, η κλινική διάγνωση της βρουκέλλωσης παρα-
μένει μια πρόκληση. Συχνά η βρουκέλλωση «υποδύεται» άλλα λοιμώδη
και μη νοσήματα, με αποτέλεσμα η διάγνωση να καθυστερεί ή να δια-
φεύγει.

Αποτελέσματα: Από τα 106 δείγματα ΚΦΚ τα 63 (60%) δεν ανέπτυξαν
παθογόνο μικροοργανισμό, ενώ στα υπόλοιπα 43 ανιχνεύτηκαν τα εξής
μικρόβια: A. baumannii (32,5%), P. aeruginosa (18,6%), K. pneumoniae
(16,3%), CoNS (16,3%), P. mirabilis (9,4%), S. aureus (2,3%), E.cloacae
(2,3%) και Candida sp. (2,3%). Στις 30/43 θετικές καλλιέργειες ΚΦΚ (70%)
απομονώθηκε το ίδιο φαινοτυπικά μικροβιακό στέλεχος και από τις αι-
μοκαλλιέργειες. Συγκεκριμένα, τα Gram αρνητικά βακτηρίδια που αποί-
κιζαν ΚΦΚ συσχετίστηκαν σε υψηλό ποσοστό (79%) με βακτηριαιμία
με συχνότερους υπεύθυνους μικροοργανισμούς το A. baumannii (86%),
την K. pneumoniae (75%) και την P. aeruginosa (71%). Συμπεράσματα:
Οι συχνότεροι μικροβιακοί αποικιστές των ΚΦΚ είναι τα Gram αρνητικά
βακτηρίδια με  προεξάρχοντα τα πολυανθεκτικά στελέχη A. baumannii,
P. aeruginosa και K. pneumoniae, ενώ το ποσοστό αποικισμού από CoNS
ήταν μικρό. Στους ασθενείς που τεκμηριώθηκε μικροβιολογικά CRBSI,
υπήρξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τα Gram αρνητικά βακτη-
ρίδια A. baumannii και K. pneumoniae.

ΑΑ 11β. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΝΤΩΝ ΜΙ-
ΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΒΡΟΓΧΙΚΕΣ ΕΚΚΡΙΣΕΙΣ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ.
Π. Ξένος, Ι. Ζερβός, Κ. Ζαρόκωστας, Α. Τερτσέτη, Ε. Σερέτη, Ε. Χήνου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Α.Ο.Ν.Α «Ο Άγιος Σάββας»
Εισαγωγή: Η πνευμονία που σχετίζεται με τον αναπνευστήρα (VAP)
αποτελεί συχνή λοίμωξη των ασθενών της Μ.Ε.Θ. Καθίσταται λοιπόν
πολύ σημαντική η γρήγορη απομόνωση και το αντιβιόγραμμα του
υπεύθυνου μικροοργανισμού ώστε να χορηγείται έγκαιρα η κατάλληλη
αντιμικροβιακή αγωγή. Σκοπός: Η καταγραφή της συχνότητας, του εί-
δους και του φαινοτύπου αντοχής των βακτηρίων που απομονώθηκαν
από τις βρογχικές εκκρίσεις των ασθενών της Μ.Ε.Θ. του Νοσοκομείου.
Υλικό-Μέθοδος: Στη διάρκεια ενός έτους εστάλησαν 386 καλλιέργειες
από 92 διασωληνωμένους ασθενείς της Μ.Ε.Θ. Τα δείγματα εμβολιά-
στηκαν στα κλασσικά θρεπτικά υλικά και έγινε χρώση κατά Gram. Οι
απομονωθέντες μικροοργανισμοί ταυτοποιήθηκαν και ελέγχθηκαν στα
αντιμικροβιακά με το ημιαυτόματο σύστημα MicroScan, ενώ ο έλεγχος
MIC της κολιστίνης έγινε με τη μέθοδο μικροαραιώσεων (Liofilchem).
Αποτελέσματα: Aπό το σύνολο των καλλιεργειών οι 243 (63%) ανέπτυ-
ξαν παθογόνο μικροοργανισμό και εξ αυτών οι 98 (40%) ήταν πολυμι-
κροβιακές με δύο ή τρία είδη μικροβίων. Οι μικροοργανισμοί που
απομονώθηκαν συχνότερα ήταν: A. baumannii (26%), P. aeruginosa
(23%), K. pneumoniae (11,9%), Candida sp. (11,3%), S. aureus (6,6%) και
λοιπά εντεροβακτηριακά (6,5%). Η αντοχή (%) στα χρησιμοποιούμενα
αντιμικροβιακά για τα A. baumannii, P. aeruginosa και K. pneumoniae
ήταν αντίστοιχα: Amikacin 96 /61 /46, Meropenem 99 /68 /61, Cipro-
floxacin 96 /69 /61, Amp/Sulba 88 / - /61, Pip/Taz - / 78 /61, Colistin 68
/ 1 / 43 και Tigecycline 24 / - / 2. Το 75% των απομονωθέντων στελεχών
S. aureus ήταν MRSA, ευαίσθητα στα γλυκοπεπτίδια. Η χρώση κατά
Gram των θετικών δειγμάτων συμβάδιζε με τα αποτελέσματα των καλ-
λιεργειών και επιπλέον παρατηρήθηκαν αρκετά έως πολλά πυοσφαί-
ρια. Συμπεράσματα: Τα Gram αρνητικά βακτήρια είναι η κύρια αιτία
λοίμωξης του κατώτερου αναπνευστικού στους διασωληνωμένους
ασθενείς τις Μ.Ε.Θ., με επικρατέστερα τα πολυανθεκτικά στελέχη  A.
baumannii, την P. aeruginosa με καλή ευαισθησία στην colistin και την
K. pneumoniae με χαμηλή αντοχή στην Tigecycline.

ΑΑ 12β. ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ
ΜΕ ΜΙΚΡΟΒΙΑΙΜΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ.
Π. Ξένος, Κ. Ζαρόκωστας, Ι. Ζερβός, Α. Καμαγιάννη, Α. Τερτσέτη, Ε. Χήνου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα



Εισαγωγή: Οι λοιμώξεις στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) αποτε-
λούν μεγάλο και συνεχιζόμενο πρόβλημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιμηκύ-
νουν το χρόνο παραμονής, αυξάνουν τη θνητότητα και το κόστος
νοσηλείας. Σκοπός: Η καταγραφή των μικροβιακών παθογόνων και της
προέλευσης των αποικισμένων ασθενών που εισήχθησαν στη ΜΕΘ του ΓΝ
Πτολεμαΐδας. Υλικό-Μέθοδος: Μελετήσαμε 344 ασθενείς οι οποίοι εισήχ-
θησαν στη ΜΕΘ το διάστημα 04/01/2014 έως 16/10/2018. Ο έλεγχος αποι-
κισμού έγινε με καλλιέργειες ορθικού επιχρίσματος κατά την εισαγωγή τους.
Η ταυτοποίηση των μικροβίων και ο έλεγχος της ευαισθησίας έγινε στο αυ-
τοματοποιημένο σύστημα VITEK 2 (bioMerieux). Αποτελέσματα: Οι 33/344
(9,5%) ήταν αποικισμένοι με πολυανθεκτικά μικρόβια κατά την εισαγωγή.
Oι 108/311 (34.7%) είχαν αρνητικές καλλιέργειες σε όλη τη διάρκεια της νο-
σηλείας τους. Οι 203/311 (65.3%) αποικίστηκαν από πολυανθεκτικά σε διά-
στημα 10 ημερών. Τα μικρόβια που απομονώθηκαν στους αποικισμένους
κατά την εισαγωγή τους ασθενείς, αναφέρονται στον πίνακα:

Συμπεράσματα:  –Το συχνότερο μικροβιακό είδος που απομονώθηκε είναι
Klebsiella pneumoniae, (48,4%) και ακολουθεί το Acinetobacter baumannii
και η Pseudomonas aeruginosa. – Το ποσοστό των ασθενών, που κατά την
εισαγωγή τους στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου μας βρέθηκαν αποικισμένοι
(9.5%), καθώς και το υψηλό ποσοστό (65.3%) θετικοποίησης των αρνητικών
κατά την εισαγωγή τους ασθενών, δημιουργεί την ανάγκη για διαρκή επα-
γρύπνηση, ώστε με τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής, την εκπαίδευση του
προσωπικού, την απομόνωση των ασθενών, την κατάλληλη και έγκαιρη
αντιμικροβιακή θεραπεία να περιοριστεί η διασπορά τους.
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ΑΑ 13β. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ HB&L (ALIFAX)
ΩΣ ‘SCREENING TEST’ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΟΥ-
ΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
Ι. Δημοπούλου, Μ. Λέκκα, Μ. Νοικοκυράκη, Φ. Παπαδοπούλου,
Τ. Κρεμαστινού
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Βιοϊατρική
Εισαγωγή: Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού είναι από τις πλέον συχνές
λοιμώξεις και συνεισφέρουν σε ένα σημαντικό ποσοστό στο φόρτο εργα-
σίας των εργαστηρίων Μικροβιολογίας. Στις γυναίκες είναι μη επιπλεγμένες
κατά 95% και κυρίως αφορούν οξείες κυστίτιδες ενώ στους άνδρες και τα
παιδιά κατά 95% είναι επιπλεγμένες και κυρίως αφορούν οξείες πυελονε-
φρίτιδες. Όσον αφορά την διάγνωση των λοιμώξεων αυτών η καλλιέργεια
ούρων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε ασθενείς με υποτροπιάζουσες ουρολοι-
μώξεις ή ασθενείς με επιπλεγμένες ουρολοιμώξεις ή σε νοσηλευόμενους
ασθενείς που αναπτύσσουν λοιμώξεις του ουροποιητικού. Σκοπός: Η εκτί-
μηση της συνεισφοράς του αναλυτή HB&L (ALIFAX) πού στηρίζεται στην
τεχνολογία σκέδασης του φωτός (light scattering technology) για την ανί-
χνευση της παρουσίας βακτηρίων στα ούρα, στην εργαστηριακή διάγνωση
των ουρολοιμώξεων. Υλικό και μέθοδοι: 335 διαδοχικά μέσου ρεύματος
δείγματα ούρων ενηλίκων την περίοδο 27/10/2017 - 20/11/2017 συμπε-
ριελήφθησαν στην μελέτη. Τα εν λόγω δείγματα μελετήθηκαν αφενός με
τον HB&L σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και αφετέρου με
ποσοτική καλλιέργεια σε θρεπτικά υλικά. Το πρωτόκολλο επώασης 3h &
15 min υιοθετήθηκε με αντίστοιχη cut-off τιμή ανίχνευσης βακτηρίων
20.000 cfu/ml. Ο προσδιορισμός της ευαισθησίας, της ειδικότητας, της θε-
τικής(PPV) και αρνητικής (NPV) προγνωστικής αξίας χρησιμοποιήθηκαν
για την εκτίμηση της διαγνωστικής αξίας της μεθόδου. Αποτελέσματα και
συμπεράσματα: Όσον αφορά την ανάλυση των αποτελεσμάτων του HB&L
με την υιοθέτηση του cut-off των 20.000 cfu/ml η ευαισθησία, ειδικότητα,
θετική προγνωστική και αρνητική προγνωστική αξία ήσαν 96.8%, 87.5%,
75.4%, και 98.6% αντίστοιχα. Η δυνατότητα ανίχνευσης των αρνητικών
δειγμάτων των ουροκαλλιεργειών με NPV 98.6% και μάλιστα αυθημερόν
καθιστά εφικτό τον ταχύ αποκλεισμό της ουρολοίμωξης ελαττώνοντας
παράλληλα τον φόρτο εργασίας του εργαστηρίου.

ΑΑ 14β. ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β ΚΑΙ C
KAI HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Χ. Μελέτη, Α. Βασιλειάδου, Μ. Σαρατσένο, Μ. Καλαϊτζοπούλου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας
Εισαγωγή: Οι νεφροπαθείς ως ανοσοκατασταλμένοι είναι πιο ευάλωτοι
σε λοιμώξεις. Κυρίως όμως είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε αυτές
μέσω των συχνών παρακεντήσεων και του εξωσωματικού κυκλώματος
της αιμοκάθαρσης.
Σκοπός: Η μελέτη του επιπολασμού της ηπατίτιδας B και C καθώς και
HIV λοίμωξης, στους αιμοκαθαρόμενους ασθενείς του νοσοκομείου
μας. Υλικό - Μέθοδος: Μελετήθηκαν 50 ασθενείς ηλικίας 21-88 ετών
για anti-HCV, HIV-1/HIV-2 (Ag/Ab), HBsAg, anti- HBs και anti- HBc στον
αναλυτή Architect της Abbott.
Αποτελέσματα: Όλα τα δείγματα βρέθηκαν αρνητικά για ηπατίτιδα C
και HIV και είχαν αρνητικό  HBsAg.
Όσον αφορά τους δείκτες της ηπατίτιδας Β, anti-HBs και  anti-HBc τα
αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Συμπεράσματα: 1) O εμβολιασμός των ασθενών, αλλά και του προσω-
πικού που εργάζεται στις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, η συμμόρφωση
των εργαζομένων στους κανόνες υγιεινής έχει μειώσει την νοσοκομει-
ακή διασπορά των ιών. 2) Από τους 26 ασθενείς που βρέθηκαν αρνητι-
κοί σε anti- HBc και anti- HBs, οι 15 δεν ανέπτυξαν αντισώματα παρά
τον εμβολιασμό, οι 9 βρίσκονται σε πρόγραμμα εμβολιασμού και για
τους 2 υπάρχει αντένδειξη. Οι παραπάνω ασθενείς θεωρούνται επίνο-
σοι για ηπατίτιδα Β και θα πρέπει να συνεχιστεί η αυστηρή εφαρμογή
των μέτρων πρόληψης. Επίσης επιβεβαιώνεται η χαμηλή ανοσιακή
απάντηση των νεφροπαθών, ακόμη και μετά από εντατικό σχήμα εμ-
βολιασμού. 3) Δύο ασθενείς έχουν αρνητικό HBsAg και anti- HBs και
θετικό anti- HBc. Στους ασθενείς αυτούς θα πρέπει να γίνει έλεγχος του
DNA του ιού για την περίπτωση χρόνιας νόσου με μη ανιχνεύσιμα επί-
πεδα του HBsAg.

Τετράπτυχος πίνακας
                                          ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (GOLD STANDARD)
Αναλυτής HB&L                            ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΗ
                                             Θετική                                Αρνητική
Θετικό                                     92                                           30
Αρνητικό                                 3                                           210

                                    anti- HBs (+)          anti- HBs (-)
anti- HBc (+)            12                             2
anti- HBc (-)              10                             26

ΑΑ 15β. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
X. Μελέτη, Α. Βασιλειάδου, Μ. Σαρατσένο, Μ. Καλαϊτζοπούλου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας

         Είδος μικροβίου                      Αποικισμένοι κατά την εισαγωγή
                                                                                    33/344 (9,5%)
  Klebsiella pneumoniae                                         16 (48,4%)

  Acinetobacter baumanii                                      12 (36,3%)

  Pseudomonas aeruginosa                                   4 (12,1%)

  Raoultella ornitholytica                                        1 (3%)
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ΑΑ 17β. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΚΤΗΡΙ-
ΑΙΜΙΩΝ ΣΤΟ Π.Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Χ. Καμινιώτη, Α. Μπούσμπουλα, Α. Παπαθανασοπούλου,
Ν. Σαμπερόπουλος, Κ. Τονονίδου, Μ. Παπαδοπούλου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Π.Γ.Ν.Τρίπολης

Εισαγωγή: Οι βακτηριαιμίες αποτελούν σημαντικό αίτιο νοσηρότητας
και θνητότητας. Η γνώση της τοπικής επιδημιολογίας είναι χρήσιμο ερ-
γαλείο για τους κλινικούς προκειμένου να γίνει ταχεία έναρξη της εμ-
πειρικής αγωγής. Σκοπός: Η αναδρομική μελέτη βακτηριαιμιών κατά
το διάστημα από 1/2014 έως 9/ 2018. Υλικό και Μέθοδοι: Καταγράφη-
καν 1900 αιμοκαλλιέργειες  που ελήφθησαν από τις κλινικές και από το
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, από τις οποίες οι 267 (14%) ήταν θε-
τικές. Η λήψη των αιμοκαλλιεργειών έγινε από ιατρικό προσωπικό με
τήρηση των οδηγιών της αντισηψίας. Επωάστηκαν σε κλίβανο με το
σύστημα Bactec της Oxoid Signal. Αποτελέσματα: Από το σύνολο των
θετικών αιμοκαλλιεργειών, οι 127 (47,6%) αφορούσαν Gram-θετικά βα-
κτήρια, οι 123 (46%) Gram-αρνητικά και οι 17 (6,4%) ήταν βλαστομύ-
κητες. Πιο συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των μικροοργανισμών που
απομονώθηκαν ήταν: 58 (21,7 %) Coagulase Negative Staphylococcus
(CoNS),(εκ των οποίων το 37,9% χαρακτηρίστηκαν ως επιμολύνσεις) 31
(11,6 %) Staphylococcus aureus, 36 (13,5 %) E. coli, 26 (9,7%) Klebsiella
spp., 21 (7,9 %) Acinetobacter baumannii, 19 (7,1 %) Streptococci και En-
terococci και 17 (6,4 %) Pseudomonas aeruginosa και Candida spp. Η κα-
ταγραφή της συχνότητας των θετικών αιμοκαλλιεργειών ανά έτος
φαίνεται στο πιο κάτω γράφημα.

Συμπέρασμα: Παρατηρείται μία αλλαγή στην συχνότητα απομόνωσης
όσο αφορά τα Gram- θετικά βακτήρια, με αύξηση του επιπολασμού
των Gram-θετικών έναντι των Gram-αρνητικών βακτηρίων τα τελευ-
ταία χρόνια 2016-2017-2018 σε σχέση με το 2014-2015.

Εισαγωγή: Το τελευταίο χρονικό διάστημα μεγάλος αριθμός προσφύ-
γων έχει καταφύγει στη χώρα μας για προσωρινή ή μόνιμη διαμονή.
Σκοπός: Να μελετήσουμε τον επιπολασμό της σύφιλης σε πληθυσμό
νεαρών προσφύγων. Υλικό – Μέθοδοι: Τον Απρίλιο του 2018 προσήλ-
θαν στο εργαστήριο 16 νεαροί άρρενες πρόσφυγες ηλικίας 14 – 17
ετών από τη Συρία, οι οποίοι διέμεναν σε ειδικό κέντρο στην Αλεξάν-
δρεια της Ημαθίας, με τη συνοδεία μεταφραστή, για να εξεταστούν για
την ασθένεια της σύφιλης. Οι εξεταζόμενοι δήλωσαν ότι δεν έχουν συμ-
πτώματα και δεν έχουν σεξουαλικές σχέσεις. Οι οροί των ασθενών εξε-
τάστηκαν με τις εξετάσεις RPR και VDRL., οι οποίες είναι δοκιμασίες
συγκολλητινοαντίδρασης και προσδιορίζουν μη ειδικά αντισώματα για
τη σύφιλη.
Αποτελέσματα: Όλα τα δείγματα βρέθηκαν αρνητικά στις εξετάσεις

ΑΑ 18β. ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ Mycoplasma hominis
ΚΑΙ Ureaplasma urealyticum ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ Γ.Π.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Χ. Καμινιώτη, Α. Μπούσμπουλα, Α. Παπαθανασοπούλου,
Μ. Παπαδοπούλου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Π.Ν.Τρίπολης

Εισαγωγή: Ιδιαίτερη πρόκληση για την Ουρολογία και τη Γυναικολογία
αποτελούν τα Mycoplasma hominis και Ureaplasma urealyticum, καθώς
σχετίζονται τόσο με λοιμώξεις του ουροποιογεννητικού συστήματος,
όσο και με επιπλοκές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκε-
τού. Έχουν επίσης συσχετισθεί σε μεγάλο ποσοστό με την ανδρική και
γυναικεία υπογονιμότητα.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 546 ενδοτραχηλικά δείγματα γυναι-
κών και 4 ουρηθρικά δείγματα ανδρών που προσήλθαν στα εξωτερικά
ιατρεία του νοσοκομείου μας στο διάστημα 1/1/2016 - 1/11/2018. Η
ανίχνευση των M. hominis και U. urealyticum έγινε με το εμπορικά δια-
θέσιμο σύστημα Mycoview kit (Zeakon Diagnostics, France).
Αποτελέσματα: Απομονώθηκε U. urealyticum από 108 ασθενείς (19,6
%) και M. hominis από 37 ασθενείς (6,87%). Τα αποτελέσματα ανά χρο-
νική περίοδο παρουσιάζονται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα. Όλα τα
στελέχη U. urealyticum ήταν ευαίσθητα σε Josamycin, Doxycycline και
Minocycline, ενώ για το M. hominis μεγαλύτερη ευαισθησία παρατη-
ρήθηκε σε Doxycycline, Minocycline και Ofloxacin.

Συμπέρασμα: Παρατηρείται μια σημαντική μείωση του επιπολασμού
των στελεχών M. hominis και U. urealyticum από το 2016 έως σήμερα.
Όσον αφορά τις ευαισθησίες στην αντιμικροβιακά, στα υπό μελέτη στε-
λέχη η Doxycycline εμφάνισε τα μεγαλύτερα ποσοστά ευαισθησίας και
για το λόγο αυτό αποτελεί φάρμακο εκλογής για την θεραπεία λοιμώ-
ξεων από M. hominis και U. urealyticum.

RPR , VDRL. Συμπεράσματα: Παρόλο που το δείγμα είναι μικρό, τα απο-
τελέσματα μπορούν να στηρίξουν σημαντικές εκτιμήσεις. Α) Είναι θε-
τικό ότι οι νεαροί πρόσφυγες είναι αρνητικοί για τη σύφιλη, κάτι που
είναι ενδεικτικό ασφαλούς διαβίωσης (αποκλεισμός κακοποίησης),
αλλά και ικανοποιητικού επιπέδου δημόσιας υγείας της χώρας από την
οποία προέρχονται ( για την εξεταζόμενη ασθένεια). Β) Για τους πρό-
σφυγες η  επικοινωνία στη μητρική τους γλώσσα αποκαθιστά ένα φι-
λικό και ασφαλές περιβάλλον, που εξασφαλίζει ακριβείς πληροφορίες
σχετικά με το ιατρικό ιστορικό τους και για αυτό η συνοδεία μεταφρα-
στή είναι απαραίτητη. Γ) Οι επιδημιολογικές μελέτες στις νέες ομάδες
που ενσωματώνονται στην κοινωνία μας είναι σημαντικές για την κα-
τανόηση και την αντιμετώπιση των ιατρικών τους προβλημάτων. Η με-
λέτη συνεχίζεται.

ΑΑ 16β. ΑΔΡΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΦΙΛΗΣ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΝΕΑΡΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ι. Μόσχος, Χ. Παργιανά, Ε. Βαγδατλή
Νοσοκομείο Αφροδίσιο- Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης



ΑΑ 20β. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΙΚΩΝ ΛΟΙ-
ΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΟΓΚΟ-
ΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Κ. Ζαρόκωστας, Π. Ξένος, Ι. Ζερβός, Ε. Σερέτη, Α. Τερτσέτη, Ε. Χήνου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Εισαγωγή: Οι σταφυλόκοκκοι ευθύνονται συχνά για νοσοκομειακές λοιμώ-
ξεις δέρματος και μαλακών μορίων, ιδιαίτερα μετά από χειρουργικές επεμ-
βάσεις σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς.
Σκοπός: Η αναδρομική καταγραφή της συχνότητας απομόνωσης και του
φαινοτύπου αντοχής των διαφόρων ειδών σταφυλόκοκκων από καλλιέρ-
γειες τραυμάτων σε ογκολογικούς ασθενείς του νοσοκομείου.
Υλικό-Μέθοδος: Στη διάρκεια δύο ετών (11/2016-10/2018) ελήφθησαν συ-
νολικά 821 δείγματα από χειρουργικά τραύματα, τα οποία εμβολιάστηκαν
στα κλασσικά θρεπτικά υλικά και ελέγχθηκαν άμεσα με χρώση κατά Gram.
Η ταυτοποίηση και το αντιβιόγραμμα των σταφυλοκόκκων έγινε με το σύ-
στημα MicroScan και ο έλεγχος ευαισθησίας στη Vancomycin για τους
MRSA με ταινίες διαβαθμισμένης συγκέντρωσης αντιβιοτικού. Αποτελέ-
σματα: Απομονώθηκαν 323 στελέχη σταφυλόκοκκων (39,3%) από 259
ασθενείς (213 εσωτερικοί και 46 εξωτερικοί μετεγχειρητικοί). Επρόκειτο για
μονοκαλλιέργειες (68%) από καθαρές και δυνητικά μολυσμένες χειρουργικές
επεμβάσεις. Οι εσωτερικοί ασθενείς νοσηλεύονταν κυρίως στις χειρουργικές
κλινικές (70%) και ιδιαίτερα στην Πλαστική Χειρουργική Κλινική. Απομο-
νώθηκαν συνολικά 183 στελέχη CoNS (56,7%) και 140 S. aureus (43,3%). Οι
CoNS ταυτοποιήθηκαν στην πλειονότητά τους ως S. epidermidis (81%). Η
αντοχή (%) των S. aureus και CoNS στα αντιβιοτικά ήταν αντιστοίχως: Cefo-
xitin 39,6/39, Gentamicin 16/33, Tetracycline 20/34, Trimethoprim-Sulfa-
methoxazole 7,2/31, Fucidic acid 35/60, Ciprofloxacin 37/43, Linezolid
0,9/1,3, Teicoplanin 0/3,3 και Vancomycin, Tigecycline, Daptomycin 0/0. Ο
επιπολασμός των MRSA στελεχών στους εσωτερικούς/εξωτερικούς (%)
ασθενείς ήταν: 43,8/8,7. Συμπεράσματα: Το υψηλότερο ποσοστό μετεγ-
χειρητικών σταφυλοκοκκικών λοιμώξεων στο νοσοκομείο μας παρατηρή-
θηκε στην Πλαστική Χειρουργική Κλινική. Καταγράφηκε αυξημένος επιπο-
λασμός MRSA στους εσωτερικούς ασθενείς. Οι CoNS αποτελούν ένα
σημαντικό παθογόνο, με αυξανόμενες αντοχές στα αντιβιοτικά για τους
ανοσοκατασταλμένους ασθενείς του νοσοκομείου.

ΑΑ 21β. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΑΠΟ ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ STA-
PHYLOCOCCUS AUREUS ΚΑΙ ENTEROCOCCUS SPP.
Σ. Μασούντ1, Α. Διλιντάς2, Γ. Κεφαλογιάννης1

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Σητείας Κρήτης
2Αιματολογικό Εργαστήριο, Πα.Γ.Ν.Ηρακλείου Κρήτης
Εισαγωγή: Ο Staphylococcus aureus - ιδιαίτερα τα MRSA στελέχη – και ο En-
terococcus, αποτελούν σημαντικά αίτια λοιμώξεων. Η συμμετοχή του μικρο-
βιολογικού εργαστηρίου είναι απαραίτητη για την πρόληψη και επιτήρηση
της διασποράς τους. Σκοπός: Η καταγραφή της αντοχής στα αντιβιοτικά των
στελεχών Staphylococcus aureus και Enterococcus spp. στο νοσοκομείο μας.
Υλικό-μέθοδος: Yλικό αποτέλεσαν τα στελέχη που απομονώθηκαν σε 1 έτος
(Νοέμβριος 2017-Νοέμβριος 2018). Οι καλλιέργειες έγιναν στα κατάλληλα
θρεπτικά υλικά, ενώ ο έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά πραγματοποι-
ήθηκε με τη μέθοδο διάχυσης δισκίων Kirby-Bauer, κατά CLSI. Aποτελέ-
σματα: Aπομονώθηκαν 48 στελέχη S.aureus (26 από πύα-υγρά, 18 από ούρα,
4 από καθετήρες), από: Παθολογικό Τομέα: 12, Χειρουργικό Τομέα: 30 και
Εξωτερικά Ιατρεία:6. Από τα παραπάνω στελέχη, 14 (29,2%) ήταν MRSA. Πο-
λυαντοχή στα αντιβιοτικά εμφάνισαν 5 στελέχη MRSA (35,7%). Aπομονώθη-
καν 18 στελέχη Enterococcus spp. (16 από ούρα, 2 από πύα-υγρά), από:
Παθολογικό Τομέα: 8, Χειρουργικό Τομέα: 8 και Εξωτερικά Ιατρεία:2.

Συμπεράσματα: Το μεγαλύτερο ποσοστό MRSA απομονώθηκε στον Χει-
ρουργικό Τομέα, από καλλιέργειες τραυμάτων-πύων. Σημαντικό ποσοστό
MRSA στελεχών παρουσίαζαν αντοχή σε πολλές ομάδες αντιβιοτικών, αλλά
– μετά από έλεγχο με MIC - δεν βρέθηκαν στελέχη ανθεκτικά στα γλυκοπε-
πτίδια. Οι εντερόκοκκοι απομονώθηκαν συχνότερα από καλλιέργειες
ούρων νοσηλευόμενων ασθενών. Μόνο 2 στελέχη ήταν VRE, με το Linezolid
να παραμένει το δραστικότερο αντιβιοτικό. Η συνεχής καταγραφή της μι-
κροβιακής αντοχής κρίνεται απαραίτητη για τη σωστή θεραπεία των ασθε-
νών και την πρόληψη λοιμώξεων από ανθεκτικά στελέχη.
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Σκοπός: Η μελέτη της συχνότητας απομόνωσης στελεχών Pseudomonas
spp. και ο έλεγχος της αντοχής τους στα αντιβιοτικά κατά τη διάρκεια της
τελευταίας διετίας. Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν συνολικά 349 στελέχη
Pseudomonas spp. που απομονώθηκαν τόσο από εξωτερικούς όσο κι από
νοσηλευόμενους ασθενείς. Η ταυτοποίηση έγινε με το σύστημα API 20E
(Biomerieux) κι ο έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά έγινε με τη μέθοδο
διάχυσης δισκίων σε Kirby-Bauer σύμφωνα με τις οδηγίες του CLSI.
Αποτελέσματα: Η προέλευση των απομονωθέντων στελεχών ήταν 150
(43%) από εξωτερικούς και 199 (57%) από νοσηλευόμενους ασθενείς. Από
τα 349 στελέχη τα 321 ταυτοποιήθηκαν ως Pseudomonas aeruginosa (91,9
%), 9 P. fluorescens (2,6 %), 7 (2.0 %) P. luteola και 5 (1,4 %) P. oryzihabitans.
Η συχνότητα απομόνωσης ανά υλικό φαίνεται στο γράφημα 1 και η αντοχή
τους στα πιο συνήθη αντιβιοτικά στον πίνακα.

Συμπέρασμα: Το μεγαλύτερο ποσοστό στελεχών αποτελεί η P. aeruginosa
με ανησυχητικά μεγάλο ποσοστό απομόνωσης σε εξωτερικούς ασθενείς, κυ-
ρίως από τα πτύελα και από τις ουροκαλλιέργειες. Οι κινολόνες εμφανίζουν
υψηλά ποσοστά αντοχής σε αντίθεση με τα: Colistin, Cefepime και Pipera-
cillin/Tazobactam, που αποτελούν αντιβιοτικά με την καλύτερη ευαισθησία.
Το γεγονός αυτό αποτελεί πρόβλημα στην διαχείριση των λοιμώξεων της
κοινότητας, δεδομένου ότι η χορήγησή τους απαιτεί νοσηλεία.

Πίνακας 2
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ     TIC      ΤΙΜ     TZP   CAZ     FEP    CFM    CIP    IMI      AK    GN     CS    AZT
ΠΟΣΟΣΤΟ          22,6    18,6    8,3     17,8     8,9     67,6     35      19,8    22     14,3   3,4    11,5
ΑΝΤΟΧΗΣ (%)
TIC= Ticarcillin, TIM= Ticarcillin/clavulanic acid, TZP= Piperacillin/Tazobactam, CAZ= Ce-
ftazidime, FEP= Cefepime, CIP= Ciprofloxacin, IMI= Imipenem, AK=Amikacin, GN= Gen-
tamycin, CS= Colistin, AZT= Aztreonam.

Staphylococcus aureus (η=48)
   ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ                   ΑΝΤΟΧΗ
Cefoxitin                              29,2%   (η=14)
Gentamicin                          4,2%    (η=2)
Trimethoprim /
Sulfamethoxazole            12,5%   (η=6)

Ciprofloxacin                     20,8%   (η=10)

Enterococcus spp. (η=18)
   ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ                   ΑΝΤΟΧΗ
Linezolid                                0%      (η=0)
Gentamicin (120μg)        22,2%   (η=4)
Trimethoprim /
Sulfamethoxazole            33,3%   (η=6)
Ciprofloxacin                     22,2%   (η=4)
Vancomycin                       11,1%   (η=2)

ΑΑ 19β. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Pseudomonas spp. ΣΤΟ Γ.Π.Ν. ΤΡΙ-
ΠΟΛΗΣ
Χ. Καμινιώτη, Ν. Σαμπερόπουλος, Κ. Τονονίδου, Ε. Βιδάκη, Μ. Παπαδοπούλου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Π.Ν.Τρίπολης
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Εισαγωγή: H ceftazidime/avibactam είναι συνδυασμός της γνωστής κεφα-
λοσπορίνης 3ης γενιάς και ενός νέου αναστολέα β-λακταμάσης, του avibac-
tam. Ο συνδυασμός αυτός ενισχύει την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου
έναντι ανθεκτικών στελεχών Εντεροβακτηριακών και P. aeruginosa, χωρίς
να είναι δραστικός έναντι MBLs στελεχών. Σκοπός: Να μελετηθεί η in vitro
δραστικότητα της ceftazidime/avibactam έναντι πολυανθεκτικών στελεχών
P. aeruginosa και K. pneumoniae. Υλικό και μέθοδος: Μελετήθηκε η ευαι-
σθησία στο αντιβιοτικό ceftazidime/avibactam 44 στελεχών P. aeruginosa
και 46 στελεχών K. pneumoniae, που απομονώθηκαν από το Μάιο μέχρι και
τον Οκτώβριο του 2018, από νοσηλευόμενους ασθενείς (85 άτομα, 94,4%)
και από ασθενείς  εξωτερικών ιατρείων (5 άτομα, 5,6%). Τα στελέχη K. pne-
umonia ελέχθηκαν φαινοτυπικά για τον μηχανισμό αντοχής τους (KPC ή
MBLs), σύμφωνα με τη ρουτίνα του Εργαστηρίου. Για τα στελέχη P. aerugi-
nosa: Στον παθολογικό τομέα απομονώθηκαν 22 στελέχη (50%), στο χει-
ρουργικό 11 (25%), στη ΜΕΘ 8 (18,2%) και στα ΕΙ 3 (6,8%). Επτά στελέχη
(15,9%) απομονώθηκαν από θετικές αιμοκαλλιέργειες, 22 (50%) από δείγ-
ματα αναπνευστικού, 10 (22,7%) από καλλιέργειες τραυμάτων και 5 (11,4%)
από καλλιέργειες κοπράνων(αποικισμός). Για τα στελέχη K. pneumoniae:
Στον παθολογικό τομέα απομονώθηκαν 13 στελέχη (28,3%), το ίδιο και στη
ΜΕΘ, στο χειρουργικό 18 (39,1%) και στα ΕΙ 2 (4,3%). Οκτώ στελέχη (17,4%)

ΑΑ 22β. ΜΕΛΕΤΗ GRAM ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΚΚΩΝ ΠΟΥ
ΑΠΟΜΟΝΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΡΑΥ-
ΜΑΤΩΝ
Σ. Μυλωνάς1, Α. Πασχάλη1, Α. Καλούδη2, Μ. Λοϊσίου1,
Ε. Αργυροπούλου1, Α. Χειμαριού1, Σ. Γάλλιας3, Κ. Χριστοδούλου3,
Α. Κυράτσα1, Μ. Μίαρη1

1Μικροβιολογικό Τμήμα Γ.Ν. Κέρκυρας, 2Ειδικευόμενη Γενικής Ιατρικής,
3Χειρουργική Κλινική
Εισαγωγή: Οι χειρουργικές τομές, ο τραυματισμός και οι πάσης φύσεως λύ-
σεις της συνεχείας του δέρματος, μπορούν να αποτελέσουν πιθανή πύλη ει-
σόδου διαφόρων μικροοργανισμών και κατ επέκταση λοίμωξη.
Σκοπός: Η συχνότητα απομόνωσης Gram θετικών κόκκων από ασθενείς
της Χειρουργικής Κλινικής. Υλικό και μέθοδος: Το υλικό μας αποτέλεσαν
208 δείγματα από τραύματα και αποστήματα ασθενών οι οποίοι νοσηλεύ-
θηκαν στην Χειρουργική κλινική καθώς και από εξωτερικούς ασθενείς, σε
διάστημα 6 μηνών (10 εξάμηνο 2018). Για την λήψη και μεταφορά των δειγ-
μάτων χρησιμοποιήθηκε βαμβακοφόρος στυλεός σε υλικό μεταφοράς stuart.
Τα δείγματα καλλιεργήθηκαν στα κατάλληλα θρεπτικά υλικά αεροβίως και
αναεροβίως. Ακολούθησε ταυτοποίηση και έλεγχος ευαισθησίας στο αυτο-
ματοποιημένο σύστημα VITEK 2 (Biomerieux). Αποτελέσματα: Σε σύνολο
208 δειγμάτων τα 180 ήταν θετικά (86,5%), εκ των οποίων σε 124 απομονώ-
θηκαν Gram (+) κόκκοι (59,6%), σε 63 Gram  (- ) βακτήρια (30,2%), σε 11
αναερόβια (5,2&) και σε 10 μύκητες (4,8%).Από τους Gram (+) κόκκους με-
γαλύτερη συχνότητα είχαμε στους CoNS (coagulase neg. staphylococcus)
με 65 δείγματα (52,4%). Επικρατέστεροι αυτών ήταν οι S. epidermidis (28/65
- 43%), S. hominis (20/68 – 31%), S. capitis (6/65-9,2%), S. haemolyticus (5/65-
8%), S. lugdunensis (3/65-4,6%) και S. simulans (3/65-4,6%). Από τους S. .aureus
σε σύνολο 16 (9%), 5 ήταν MRSA (31,25%) και από τους εντερόκκοκους σε
σύνολο 30, βρέθηκαν 24 E. faecalis (80%) και 6 E. faecium (20%). Επίσης ανευ-
ρέθηκαν και 13 Streptococcus spp. (7,2%). Πολυμικροβιακή λοίμωξη παρου-
σίασαν 30 ασθενείς (16,6%). Τέλος, όσον αφορά τις αντοχές στα αντιμικρο-
βιακά, παρατηρήθηκε αντοχή 65% στους CoNS MRSE, 28% στην gentamicin,
30% στις κινολόνες, 30% στην κλινδαμικίνη και 22% στην ερυθρομυκίνη.
Δεν παρατηρήθηκε αντοχή στα γλυκοπεπτίδια και την λινεζολίδη. Συμπε-
ράσματα: 1) Οι κόκκοι και ιδιαιτέρως οι CoNS υπερτερούν στις χειρουργικές
λοιμώξεις. 2) Είναι αναγκαία η συνεχής παρακολούθηση της ευαισθησίας
των αντιβιοτικών, έτσι ώστε να εξακολουθήσουν να είναι δραστικά.

απομονώθηκαν από θετικές αιμοκαλλιέργειες, το ίδιο και από καλλιέργειες
τραυμάτων, 5 (10,9%) από δείγματα αναπνευστικού,  22 (47,8%) από καλ-
λιέργειες ούρων και 3 (6,5%) από άλλες καλλιέργειες (φλεβοκαθετήρες και
περιτοναϊκό υγρό). Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος διαβαθμισμένης συγκέν-
τρωσης αντιβιοτικού (Ε-test) και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων έγινε με
βάση το CLSI. Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Από τα 44 στελέχη P. ae-
ruginosa, τα 23 (52,3%) ήταν ανθεκτικά στο ceftazidime/avibactam με MIC
>8 και τα 21 (47,7%) ήταν ευαίσθητα με MIC που κυμάνθηκαν από 0.75 έως
6. Ένα στέλεχος (2,3%) είχε MIC 0.75, οκτώ στελέχη (18,2%) είχαν MIC 1.5,
τέσσερα (9,1%) είχαν MIC 2, τέσσερα (9,1%) είχαν MIC 3, ένα (2,3%) είχε MIC
4 και τρία (6,7%) είχαν MIC 6. Η παρατηρούμενη αντοχή πιθανότατα σχετί-
ζεται με παραγωγή MBLs. Από τα 46 στελέχη K. pneumoniae τα 25 (54,3%)
ήταν ανθεκτικά (MIC >8) και τα 21 (45,7%) ευαίσθητα με MIC από 0.75 έως
3. Δύο στελέχη (4,3%) είχαν MIC 0.75, πέντε (10,9%) είχαν MIC 1, έξι (13,1%)
είχαν MIC 1.5, επτά (15,2%) είχαν MIC 2 και ένα στέλεχος (2,2%) είχε MIC 3.
Τα ανθεκτικά στελέχη είχαν MBLs μηχανισμό αντοχής.Το ceftazidime/avi-
bactam έδειξε καλή in vitro δραστικότητα έναντι των πολυανθεκτικών στε-
λεχών. Μπορεί να αποτελέσει σημαντικό όπλο για την αντιμετώπιση
απειλητικών για τη ζωή λοιμώξεων που οφείλονται σε συγκεκριμένα ανθε-
κτικά μικροβιακά στελέχη.

ΑΑ 23β. ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ CLOSTRIDIUM DIFFICILE
ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΞΙΝΩΝ Α ΚΑΙ Β ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ
GLUTAMATE DEHYDROGENASE
Α. Πασχάλη1, Σ. Μυλωνάς1, Μ. Λοϊσίου1, Α. Κυράτσα1, Α. Καλούδη1,
Α. Στεργίου1, Ι. Γιαννακόπουλος1, Μ. Μίαρη1

1Μικροβιολογικό Τμήμα Γ. Ν.Κέρκυρας
Εισαγωγή: Το Clostridium difficile αποτελεί το συχνότερο αιτιολογικό πα-
ράγοντα πρόκλησης διάρροιας από αντιβιοτικά και αφορά κυρίως νοση-
λευόμενους ασθενείς. Σκοπός: Η καταγραφή της συχνότητας απομόνωσης
του αντιγόνου GDH και των τοξινών Α, Β, καθώς και η συσχέτιση με εργα-
στηριακά ευρήματα, όπως γενική αίματος (WBC) και CRP.
Υλικό – μέθοδος: Το υλικό αποτέλεσαν 353 δείγματα διαρροϊκών κοπρά-
νων από ασθενείς που νοσηλεύθηκαν στο Νοσοκομείο Κέρκυρας κατά την
χρονική περίοδο 1/1/17 έως 30/10/17 (στις Παθολογικές κλινικές νοση-
λεύονταν 40 και στις Χειρουργικές κλινικές 13). Σε όλα τα δείγματα πραγ-
ματοποιήθηκε ταχεία ανοσοχρωματογραφία (VEDA LAB), μικροσκοπική
εξέταση για πυοσφαίρια, ερυθρά, καθώς και έλεγχος την ίδια μέρα της τιμής
της CRP και του αριθμού των λευκών, σε ορό και γενική αίματος, αντίστοιχα.
Αποτελέσματα: Από τα 353 δείγματα, 49 ήταν θετικά 13,8%, εκ των οποίων
15 ήταν θετικά μόνο για το αντιγόνο (GDH) (30,6%), 22 θετικά στην τοξίνη
Α και στο αντιγόνο (GDH) (44,8%), 8 στην τοξίνη Β και στο αντιγόνο (32.6%)
και 4 δείγματα θετικά στις τοξίνες Α, Β και αντιγόνο (8,1%).    Στο σύνολο των
49 θετικών δειγμάτων, 26 παρουσίασαν άφθονα πυοσφαίρια και ερυθρά
(53%). Σε 34 από τα 49 δείγματα ο αριθμός των λευκών των αντίστοιχων
ασθενών ήταν από 11.000 έως 26.000/mm3 (69%). Σε 10 ασθενείς ο αριθμός
των λευκών ήταν μέσα στα φυσιολογικά όρια 5.000- 10.000/mm3 (20%) και
σε 5 ασθενείς τα λευκά ήταν κάτω από τις φυσιολογικές τιμές. Τέλος σε 43
από τα 49 δείγματα η CRP των αντίστοιχων ασθενών ήταν αυξημένη (0,5-
12,5 mg/dL) (87%) και σε 6 η CRP ήταν αρνητική (0.0-0,5 mg/dL) (12.2%).
Συμπεράσματα: 1) To C. difficile τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αύξηση
λόγω αυξημένης χρήσης των αντιβιοτικών και παρατεταμένης νοσηλείας.
2) Ασθενείς με θετικά τοξίνες Α, Β και αντιγόνο C. difficile παρουσιάζουν αυ-
ξημένα πυοσφαίρια, ερυθρά, CRP και λευκά. 3) Η ανοσοχρωματογραφία
είναι ταχεία μέθοδος διάγνωσης καθότι, ενώ η καλλιέργεια αποτελεί τον
χρυσό κανόνα της διάγνωσης, είναι πιο απαιτητική τεχνικά, πιο ακριβή και
έχει αργό χρόνο ολοκλήρωσης.

ΑΑ 24β. IN VITRO ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ CEFTAZIDIME/AVIBACTAM ΕΝΑΝΤΙ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
PSEUDOMONAS AERUGINOSA ΚΑΙ KLEBSIELLA PNEUMONIAE
Ε. Κατσίφα, Π. Λαμπρογιώργου, Π. Πέντσα, Α. Ζαμάνης, Α. Στεφάνογλου, Β. Γεωργίου, Ε. Τσορλίνη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Θεσσαλονίκη



ΑΑ 26β. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ-
ΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΙΓΕΚΥ-
ΚΛΙΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ K. PNEUMONIAE ΚΑΙ A. BAU-
MANNII ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΕΣ 
Π. Λαμπρογιώργου, Π. Πέντσα, Α. Ζαμάνης, Ι. Βραστινιώτου,
Μ. Αναγνώστου, Α. Παυλίδου, Ε. Κατσίφα
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», Εξοχή, Θεσ/νίκη
Εισαγωγή: H τιγεκυκλίνη ανήκει στις γλυκυλκυκλίνες και είναι ουσία συγγενής
των τετρακυκλινών. Πρόκειται περί ευρέος φάσματος αντιβιοτικού με δραστι-
κότητα και έναντι των αναεροβίων, που έχει αποδειχθεί χρήσιμο έναντι των
πολυανθεκτικών μικροβιακών στελεχών. Σκοπός: Να συγκριθεί η ευαισθησία
στην τιγεκυκλίνη πολυανθεκτικών στελεχών A. baumannii και K.pneumoniae,
με δύο διαφορετικές μεθόδους. Υλικό και μέθοδοι: Κατά το διάστημα Δεκέμ-
βριος 2017-Σεπτέμβριος 2018 ελέγχθηκαν 226 στελέχη από 183 ασθενείς, 111
K.pneumoniae και 115 A.baumannii, ανθεκτικά στις καρβαπενέμες και μετρίως
ευαίσθητα ή ανθεκτικά στην τιγεκυκλίνη. Τα στελέχη προέρχονταν κατά 43%
από τις μονάδες, 35% από τον παθολογικό τομέα και 22% από το χειρουργικό
και αφορούσαν κατά 20% δείγματα αίματος, 27% ούρων, 26% αναπνευστικού
και 27% άλλα δείγματα. Η ταυτοποίηση των μικροοργανισμών και ο έλεγχος
ευαισθησίας στα αντιβιοτικά έγιναν με το αυτοματοποιημένο σύστημα VITEK
2 (bioMerieux). Επιπλέον η ευαισθησία των στελεχών στην τιγεκυκλίνη ελέγχ-
θηκε με ταινίες διαβαθμιζόμενης συγκέντρωσης (MIC) E-Test (BioMerieux) και
αξιολογήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του FDA. Αποτελέσματα: Σύμφωνα με
τη μέθοδο του E-test, από τα 111 στελέχη K.pneumoniae τα 86 (77%) και από
τα 115 στελέχη A.baumannii τα 10 (9%) ήταν ευαίσθητα στην τιγεκυκλίνη (MIC
<= 2), ενώ με το VITEK2 ήταν όλα μετρίως ευαίσθητα ή ανθεκτικά. Όσον αφορά
τα στελέχη Κ.pneumoniae, με το VITEK2 64 στελέχη (58%) ήταν ανθεκτικά και
47 (42%) ήταν μετρίως ευαίσθητα, ενώ με το E-test τα ανθεκτικά στελέχη ήταν
μόλις 1 (1%) ενώ τα στελέχη με ενδιάμεση αντοχή ήταν 24 (22%). Από τα 115
στελέχη A.baumannii, τα 13 (12%) ήταν ανθεκτικά με το VITEK2 έναντι 15 στε-
λεχών (13%) με το Ε-test ενώ τα στελέχη ενδιάμεσης αντοχής ήταν 102 (88%)
με το VITEK2 έναντι 90 (78%) με τη μέθοδο του Ε-test. Συμπεράσματα: Η αν-
θεκτικότητα στην τιγεκυκλίνη που παρατηρείται στα πολυανθεκτικά στελέχη
θα πρέπει να επιβεβαιώνεται με τη μέθοδο του E-test, ώστε να μην ακυρώνεται
ένας πολύτιμος αντιμικροβιακός παράγοντας στην αντιμετώπιση σοβαρών
λοιμώξεων από πολυανθεκτικά g(-) βακτηρίδια, που αποτελούν μια συχνή
πρόκληση στα νοσοκομεία σήμερα.

ΑΑ 27β. ΔΙΑΣΠΟΡΑ β-ΛΑΚΤΑΜΑΣΩΝ ΣΕ ΣΤΕ-
ΛΕΧΗ KLEBSIELLA PNEUMONIAE ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡ-
ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΤΙΑΣ 2016-2018 ΣΤΟ Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ
Α. Πούλου, Σ. Μελά, Α. Μέγαλου, Ο. Αμυρσώνη, Ε. Σγουρίδου,
Φ. Μάρκου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Σερρών
Εισαγωγή: Οι β-λακταμάσες αποτελούν το σημαντικότερο μηχανισμό αν-
τοχής των εντεροβακτηριακών στα β-λακταμικά αντιβιοτικά. Ειδικότερα
τα ένζυμα τύπου ESBL προσδίδουν αντοχή σε κεφαλοσπορίνες 3ης γενιάς,
οι AmpC σε κεφαλοσπορίνες και β-λακταμικά με αναστολείς ενώ οι καρ-
βαπενεμάσες υδρολύουν τις καρβαπενέμες.
Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή της διασποράς β-λακταμασών σε
στελέχη K. pneumoniae.
Υλικό και μέθοδος: Κατά την περίοδο Οκτώβριος 2016 - Οκτώβριος 2018
απομονώθηκαν 522 στελέχη K. pneumoniae από ασθενείς που προσήλθαν
στα ΕΙ ή νοσηλεύθηκαν στο Γ.Ν.Σερρών. H ταυτοποίηση και το αντιβιό-
γραμμα έγιναν με το αυτοματοποιημένο μηχάνημα Μicroscan. Για την ανί-
χνευση παραγωγής ESBL χρησιμοποιήθηκαν ειδικά panels και το CLSI
ESBL test, ενώ για την ανίχνευση των καρβαπεμενασών χρησιμοποιήθηκε
το Hodge τεστ, ο αλγόριθμος με δίσκους μεροπενέμης με την προσθήκη
EDTA ή και βορονικού οξέως και ταινίες Ε-τεστ τεμοκιλλίνης. Για την ταυ-
τόχρονη ανίχνευση των ΕSBL σε στελέχη με παραγωγή καρβαπενεμάσης
(CPK) εφαρμόσθηκε το modified CLSI ESBL τεστ. 
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Σε σύνολο 522 στελεχών ανιχνεύθη-
καν 51 στελέχη με παραγωγή ESBL (9.8%) και 78 στελέχη με παραγωγή
καρβαπενεμάσης (14.9%). H επίπτωση των ΕSBL στελεχών στους νοση-
λευόμενους ασθενείς ήταν 8% και στους ασθενείς της κοινότητας ήταν
10.7% ενώ οι αντίστοιχες επιπτώσεις των CPK ήταν 25.7% και 8.9% αντί-
στοιχα. Το 41% των στελεχών απομονώθηκε από γυναίκες ασθενείς. Ο
φαινοτυπικός έλεγχος έδειξε ότι το 66.7% των CPK  στελεχών παρήγαγαν
ΚPC, το 25.7% MBL, το 3.8% ΟΧΑ-48 και το 3.8% ΜΒL+KPC. To 47.7% των
CPK παρήγαγε ταυτόχρονα και ESBL.
Η διασπορά των β-λακταμασών και ιδιαίτερα των καρβαπεμενασών σε
ασθενείς της κοινότητας είναι ιδιαίτερα ανησυχητική.
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Εισαγωγή: Οι βακτηριαιμίες είναι από τις σοβαρότερες νοσοκομειακές λοι-
μώξεις, οι οποίες είναι επικίνδυνες για τη ζωή των ασθενών. Επιπλέον επι-
βαρύνουν το σύστημα υγείας εξαιτίας του μεγάλου κόστους  νοσηλείας.
Ιδιαίτερα απειλητικές είναι οι βακτηριαιμίες από gram(-) βακτηρίδια ανθε-
κτικά στις καρβαπενέμες, από S.aureus ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη (MRSA)
και από εντερόκοκκο ανθεκτικό στη βανκομυκίνη (VRE). Η πορεία των ασθε-
νών επηρεάζεται από τη βακτηριαιμία λόγω της αυξημένης θνητότητας την
οποία προκαλεί. Σκοπός: Η μελέτη των στοιχείων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στα
πλαίσια του σχεδίου ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ, με σκοπό την αντιμετώπιση των νο-
σοκομειακών λοιμώξεων από πολυανθεκτικά μικρόβια. Υλικό και μέθοδος:
Κατά τη χρονική περίοδο 1-7-2017 έως 31-12-2017 αναλύθηκαν ανθεκτικά
στις καρβαπενέμες gram(-) βακτηρίδια όπως Acinetobacter, Klebsiella και
Pseudomonas, καθώς και MRSA και VRE, που απομονώθηκαν από θετικές
φιάλες αιμοκαλλιεργειών. Η επώαση πραγματοποιήθηκε στο σύστημα Bac-
T-Alert και η τυποποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας στο Vitek 2 (Biomeri-
eux). Η διερεύνηση των στελεχών Klebsiella διενεργήθηκε επιπλέον με τη
φαινοτυπική μέθοδο EDTA-βορονικό, για ανίχνευση του τύπου αντοχής.
Αποτελέσματα: Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο ανευ-
ρέθηκαν 75 βακτηριαιμίες, από τις οποίες 34 εντοπίστηκαν στις ΜΕΘ
(45.33%), 18 στο χειρουργικό τμήμα (24%), 14 στις ειδικές μονάδες (18.67%)
και 9 στο παθολογικό τμήμα (12%). Οι βακτηριαιμίες αποδείχθηκαν πρω-

τοπαθείς σε ποσοστό 52%, δευτεροπαθείς ήταν στο 32%, ενώ το 14.67%
συνδυάστηκε με την παρουσία ενδοαγγειακών καθετήρων και το 1% χα-
ρακτηρίστηκε αδιευκρίνιστη. Από τους μικροοργανισμούς που απομονώ-
θηκαν 34 (44.16%) ταυτοποιήθηκαν ως Acinetobacter, 29 (37.66%) ως
Klebsiella, 9 (11.69%) ως Pseudomonas, 3 (3.9%) ως VRE και 2 (2.6%) ως
MRSA. Ο μηχανισμός αντοχής των στελεχών Klebsiella ήταν κατά 75.86%
KPC, 17.24% VIM και KPC, 3.45% VIM, ενώ 3.45 χαρακτηρίστηκαν αδιευκρί-
νιστες. Η τελική έκβαση των ασθενών στις 28 ημέρες νοσηλείας ήταν 20%
έξοδος από το νοσοκομείο, 30.67% παραμονή στο νοσοκομείο και 49.33%
θάνατος, με το  μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων στις ΜΕΘ (61.76%). Η μέση
μηνιαία επίπτωση βακτηριαιμιών/1000 ημέρες νοσηλείας από πολυανθε-
κτικούς μικροοργανισμούς ήταν 0.957, ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με το
πρώτο εξάμηνο του 2017. Συμπεράσματα: Παρατηρήθηκε αυξημένη νο-
σηρότητα και θνητότητα από βακτηριαιμίες που προκαλούνται από πο-
λυανθεκτικά Acinetobacter και Klebsiella. Όσον αφορά τις ανθεκτικές στις
καρβαπενέμες Klebsiella παρατηρήθηκε αύξηση του ποσοστού των προ-
σβεβλημένων ασθενών, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2017, ιδιαίτερα
κατά το μήνα Οκτώβριο. Επομένως είναι υψίστης σημασίας η εφαρμογή αυ-
στηρών μέτρων για την πρόληψη και τον περιορισμό της διασποράς των
πολυανθεκτικών μικροβίων μέσα στο νοσοκομείο, η τήρηση των κανόνων
υγιεινής και η ορθή χρήση των αντιβιοτικών από τους θεράποντες ιατρούς.

ΑΑ 25β. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ GRAM(-) ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘ-
ΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Π. Πέντσα1, Π. Λαμπρογιώργου1, Α. Ζαμάνης1, Ε. Πασματζή2, Λ. Πιτσιόρλα2, Ε. Κατσίφα1

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο και 2Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Εξοχή, Θεσσαλονίκη
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Εισαγωγή: Είναι γνωστό ότι η αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών δημιουργεί
ανθεκτικά στελέχη μικροβίων. Σκοπός: Η καταγραφή της αντοχής στα
αντιβιοτικά του απομονωθέντος E. coli από ασθενείς της Παθολογικής
Κλινικής, από τον Μάρτιο του 2018 έως τον Οκτώβριο του 2018. Υλικά
και μέθοδος: Νοσηλεύτηκαν 22 άτομα με ουρολοίμωξη, στην καλλιέρ-
γεια ούρων των οποίων απομονώθηκε το μικρόβιο E. coli. Οι καλλιέρ-
γειες έγιναν σε κοινά θρεπτικά υλικά. Η ταυτοποίηση των μικροβίων
έγινε με κλασικές βιοχημικές διαδικασίες .Ο έλεγχος ευαισθησίας στα
αντιβιοτικά έγινε με τη μέθοδο Kirby - Bauer, σύμφωνα με τα κριτήρια
του CLSI. Αποτελέσματα: Από τα αντιβιογράμματα διαπιστώθηκαν τα
κάτωθι αποτελέσματα (βλ. πίνακα):
Συμπεράσματα: Από τα ανωτέρω είναι φανερό ότι στα αντιβιοτικά που
χρησιμοποιούνται ευρέως ,όπως είναι τα β- λακταμικά και οι κινολόνες,

ΑΑ 28β. ΣΤΕΛΕΧΗ PSEUDOMONAS AERUGINOSA
ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΕΣ ΑΠΟΜΟΝΩ-
ΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ
ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΥΟ ΕΤΩΝ
Α. Πούλου, Κ. Κουδούνης, Π. Στεφανίδου, Μ. Μπίσκα, Π. Καμπούρη,
Α. Τσούκαλου, Φ. Μάρκου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Σερρών

Εισαγωγή: Η αντοχή στις καρβαπενέμες σε στελέχη P. aeruginosa οφεί-
λεται σε απώλεια πορινών OprD, σε υπερέκφραση των αντλιών εκροής
αλλά και σε ένζυμα μεταλλο-β-λακταμασών (ΜΒL) κυρίως VIM-type.
Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή της διασποράς MBL σε στελέχη
P. aeruginosa. Υλικό και μέθοδος: Κατά την περίοδο Οκτώβριος 2016 -
Οκτώβριος 2018 απομονώθηκαν 457 στελέχη P. aeruginosa από κλινικά
δείγματα ασθενών που προσήλθαν στα ΕΙ ή νοσηλεύθηκαν στο Γ.Ν.Σερ-
ρών. H ταυτοποίηση και το αντιβιόγραμμα έγιναν με το αυτοματοποι-
ημένο μηχάνημα Μicroscan. Για την ανίχνευση παραγωγής ΜΒL χρησι-
μοποιήθηκαν δίσκοι ιμιπενέμης με την προσθήκη EDTA. Αποτελέσματα
και συμπεράσματα: Σε σύνολο 457 στελεχών ανιχνεύθηκαν 70 στελέχη
ανθεκτικά στην ιμιπενέμη (15.3%). Ο φαινοτυπικός έλεγχος έδειξε την
παραγωγή ΜΒL σε 32 στελέχη (7%). H επίπτωση των στελεχών με πα-
ραγωγή MBL στους νοσηλευόμενους ασθενείς ήταν 10.3% ενώ στους
ασθενείς της κοινότητας ήταν 3.2%. To 81.3% των ΜΒL στελεχών απο-
μονώθηκαν από άνδρες ασθενείς. To 46.8% των ΜΒL στελεχών απομο-
νώθηκαν από δείγματα ούρων, 22% από δείγματα πρωκτικής φορείας,
18.7% από βρογχικές εκκρίσεις, 3.1% από τραύματα, 6.3% από ΚΦΚ και
3.1% από αίμα. 5% των ΜΒL στελεχών ήταν ευαίσθητα στην αμικασίνη,
7% στην γενταμυκίνη και 97% στην κολιστίνη. Από τα καρβαπενέμη
ανθεκτικά non-MBL στελέχη 65% ήταν ευαίσθητα στην αμικασίνη, 43%
στην γενταμυκίνη, 50% στη σιπροφλοξασίνη, 74% στην κεφταζιδίμη,
52% στην κεφεπίμη, 78% στην πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη,19% στη
μεροπενέμη ενώ δεν ανιχνεύθηκε αντοχή στην κολιστίνη. H παρουσία
MBL σε στελέχη P. aeruginosa συνδέεται με υψηλά ποσοστά αντοχής σε
διάφορες κατηγορίες αντιβιοτικών ενώ παρατηρείται διασπορά των
στελεχών αυτών και σε ασθενείς της κοινότητας.

τα στελέχη E. coli παρουσιάζουν αντοχή σε ποσοστό περίπου 20 - 30%.
Αντίθετα σε παλαιά αντιβιοτικά όπως η νιτροφουραντοΐνη, παρουσιά-
ζουν μεγάλο ποσοστό ευαισθησίας (~95%), καθώς και σε ενέσιμα αντι-
βιοτικά, όπως οι αμινογλυκοσίδες, που έχουν περιορισμούς όσον αφορά
τη χρήση τους (ανάγκη για καλή νεφρική λειτουργία).

ΑΑ 29β. ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ PROVIDENCIA
STUARTII ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ MBL ΚΑΙ ΕSBL ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Α. Πούλου, Μ. Μπίδιου, Μ. Μπίσκα, Π. Στεφανίδου, Ο. Αμυρσώνη,
Μ. Χαβαλέ, Α. Σφετκοπούλου, Φ. Μάρκου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Σερρών

Εισαγωγή: Στελέχη Providencia stuartii αποτελούν συνήθως αίτια ουρο-
λοιμώξεων αλλά και άλλων νοσοκομειακών λοιμώξεων. Τα στελέχη πα-
ρουσιάζουν αντοχή σε νεώτερες κεφαλοσπορίνες λόγω της
υπερπαραγωγής χρωμοσωμικής AmpC ενώ η παραγωγή μεταλλο-β-λα-
κταμασών προσδίδει αντοχή καρβαπενέμες. Σκοπός της μελέτης είναι
η παρουσίαση επιδημίας από πολυανθεκτικό στέλεχος P. stuartii. Υλικό
και μέθοδος: Κατά την περίοδο Σεπτέμβριος-2017- Ιανουάριος 2018
απομονώθηκαν 27 στελέχη P. stuartii από κλινικά δείγματα τριών ασθε-
νών στη ΜΕΘ και δυο στη Νευρολογική κλινική. H ταυτοποίηση και το
αντιβιόγραμμα έγιναν με το αυτοματοποιημένο μηχάνημα Μicroscan.
Για την ανίχνευση παραγωγής β-λακταμασών χρησιμοποιήθηκαν δίσκοι
μεροπενέμης με την προσθήκη EDTA ή και βορονικού οξέως και το mo-
dified CLSI ESBL τεστ. Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Το πρώτο
στέλεχος απομονώθηκε από δείγμα πρωκτικής φορείας ασθενούς στη
ΜΕΘ ο οποίος είχε προηγούμενη νοσηλεία σε κέντρο αποκατάστασης
και του είχε χορηγηθεί κολιστίνη. Σε όλους τους ασθενείς το στέλεχος
απομονώθηκε από δείγματα πρωκτικής φορείας ή βρογχικών εκκρί-
σεων, δύο παρουσίασαν βακτηριαιμία, ένας λοίμωξη αναπνευστικού και
ένας ουρολοίμωξη. Από το ιστορικό δεν αναφέρθηκε επαφή μεταξύ των
ασθενών των δυο κλινικών. Το στέλεχος ήταν πανανθεκτικό με εξαίρεση
την ερταπενέμη ή και τη μεροπενέμη. Ο φαινοτυπικός έλεγχος έδειξε
την ταυτόχρονη παραγωγή μεταλλο-β-λακταμάσης και ESBL. Στους
ασθενείς χορηγήθηκε μεροπενέμη και σε έναν ερταπενέμη. Ένας εκ των
ασθενών με βακτηριαιμία κατέληξε. Το επιδημικό στέλεχος δεν απομο-
νώθηκε από τον περιβαλλοντικό έλεγχο. Επιδημίες από στελέχη P. stuar-
tii με παραγωγή MBL ή και ESBL έχουν αναφερθεί σε ελληνικά
νοσοκομεία τα τελευταία χρόνια. Η συνεχής επιτήρηση και η εφαρμογή
μέτρων ελέγχου λοιμώξεων θεωρούνται απαραίτητα για τον περιορισμό
της διασποράς τέτοιων ανθεκτικών στελεχών.

ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΑΝΤΟΧΗΣ
AP            AMC           CXM          CRO           CIP         NOR          GN         SXT             NIT
22,72      22,72          27,27        27,27        27,27      27,27        9,09       27,27           4,54
(AP:Αμπικιλλίνη,ΑΜC:Aμοξικιλλίνη/Κλαβουλανικό,CXM:Κεφουροξίμη,CIP:Σιπροφλοξασίνη,ΝΟR:
Nορφλοξασίνη,GN:Γενταμικίνη,SXT:Tριμεθοπρίμη/Σουλφομεθοξαζόλη,ΝΙΤ:Νιτροφουραντοΐνη)

ΑΑ 30β. ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙ-
ΝΙΚΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΜΕ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ E. COLI ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΟΚΤΩ ΜΗΝΩΝ
Β. Γαλάνη1, I. Πέτρου2, Ε. Ζησίμου3, Ό. Μάκκα1, Μ. Αλεξίου1, Έ. Κιουβέλλη1

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. Καρπενησίου, 2Παθολογική Κλινική Γ.Ν. Καρπενησίου, 3Παιδιατρική Κλινική Γ.Ν. Καρπενησίου



Σκοπός: Η μελέτη των στελεχών P. aeruginosa που απομονώθηκαν από
καλλιέργειες ούρων και ο έλεγχος ευαισθησίας τους.
Υλικό – μέθοδοι: Το υλικό μας αποτέλεσαν 138 καλλιέργειες ούρων από
ασθενείς που νοσηλεύθηκαν στο Νοσοκομείο ή προσήλθαν στα Εξωτε-
ρικά Ιατρεία κατά τη διάρκεια ενός έτους (2017). Οι καλλιέργειες ούρων
ενοφθαλμίστηκαν σε McConkey agar και Blood agar και επωάστηκαν
αεροβίως στους 37ºC.Η ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας πραγ-
ματοποιήθηκε στο αυτοματοποιημένο σύστημα VITEK 2 (bioΜerieux).
Αποτελέσματα: Σε σύνολο 3100 δειγμάτων καλλιέργειας ούρων, θετικές
με P. .aeruginosa βρέθηκαν οι 138 (4,5%). Οι θετικές καλλιέργειες προ-
ήλθαν από την Παθολογική κλινική (65/138- 47,1%), Μ.Ε.Θ. (20/138-
14,5%), Π/Ν (12/138 - 8,6%), Μ.Τ.Ν. (10/138 – 7,2%), Κ/Δ (10/138- 7,2%),
ΟΡΘ/ΚΗ (7/138-5%) και Εξωτερικά Ιατρεία (14/138-10,1%). Ανθεκτικό-

τητα παρατηρήθηκε στην Ciprofloxacin (CIP) (27-19,5%), Piperacillin
(PIP) (35-25,3%), Piperacillin/Tazobactam (PTZ) (18-13%), Ceftazidime
(CAZ) (20 - 14,4%), Gentamicin (GM) (27-19,5%), Amikacin (AN) (20-
14,4%), Imipenem (IPM) (12-8,6%) και Meropenem (MER) (12-
8,6%).Τέλος 14 από τα 20 στελέχη στη Μ.Ε.Θ. παρουσίασαν ευαισθησία
μόνο στην Colistin (70%) και ανθεκτικότητα στα υπόλοιπα αντιβιοτικά.
Συμπεράσματα: 1) Τα στελέχη P. aeruginosa παρουσίασαν χαμηλό πο-
σοστό στα ούρα (4,5%). 2) Μεγαλύτερη συχνότητα διαπιστώθηκε στην
Παθολογική (47,1%) και στη Μ.Ε.Θ. (14,5%). Υψηλά ποσοστά αντοχής
παρατηρήθηκαν στις Ciprofloxacin, Gentamicin και Piperacillin/Tazo-
bactam, ενώ η Colistin παραμένει δραστική. 3) Η συνεχής επιτήρηση και
εφαρμογή μέτρων πρόληψης στο νοσοκομειακό περιβάλλον, καθώς και
η ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών, είναι επιβεβλημένα.
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ΑΑ 31β. ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΗ-
ΡΙΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΝΙΤΡΟΦΟΥΡΑΝΤΟΪΝΗ ΣΕ ΟΥΡΟ-
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Β. Γαλάνη1, Β. Θεοδωρέλος2, Ε. Ζησίμου3, Ό. Μάκκα1, Μ. Αλεξίου1,
Έ. Κιουβέλλη1

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. Καρπενησίου, 2Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν.
Καρπενησίου, 3Παιδιατρική Κλινική Γ.Ν. Καρπενησίου
Εισαγωγή: Οι ουρολοιμώξεις αποτελούν σημαντική αιτία προσέλευσης στο
νοσοκομείο ατόμων όλων των ηλικιών.
Σκοπός: Η καταγραφή των απομονωθέντων στο νοσοκομείο μας εντεροβα-
κτηριακών από καλλιέργειες ούρων και η μελέτη της ευαισθησίας τους στην
νιτροφουραντοΐνη (ΝΙΤ) που αποτελεί αντιβιοτικό που χορηγείται συχνά για
τη θεραπεία των ουρολοιμώξεων.
Υλικά και μέθοδος: Μελετήθηκαν 814 δείγματα ούρων το διάστημα από
01/01/2017 - 15/10/2018. Οι καλλιέργειες έγιναν με κοινά θρεπτικά υλικά. Η
ταυτοποίηση των μικροβίων έγινε με κλασικές βιοχημικές διαδικασίες σε συν-
δυασμό με το σύστημα API (Biomerieux, France). Ο έλεγχος της ευαισθησίας
στα αντιβιοτικά έγινε με τη μέθοδο Kirby - Bauer, σύμφωνα με τα κριτήρια
του CLSI. Αποτελέσματα: Σε 276 θετικές ουροκαλλιέργειες απομονώθηκαν
εντεροβακτηριακά παθογόνα. Συγκεκριμένα 222 στελέχη E. coli (80,43%), 34
στελέχη Klebsiella pneumoniae (12,31%) και 20 στελέχη Proteus spp. (7,24%)
εκ των οποίων τα 16 ήταν P. mirabilis (5,79%) & 4 ήταν P. vulgaris (1,44%).

Συμπεράσματα: Στις ουρολοιμώξεις των ασθενών που προσήλθαν στο ερ-
γαστήριό μας επικρατούν τα εντεροβακτηριακά με την E. coli να απομονώνε-
ται σε μεγαλύτερο ποσοστό και ακολουθεί σε συχνότητα η Klebsiella
pneumoniae. Τα ποσοστά ευαισθησίας όλων των απομονωθέντων εντεροβα-
κτηριακών στην νιτροφουραντοΐνη είναι εξαιρετικά υψηλά (εκτός του Proteus
spp. ο οποίος έχει ενδογενή αντοχή στην νιτροφουραντοΐνη). Με βάση τα
ανωτέρω θα μπορούσε να χρησιμοποιείται ως εμπειρική θεραπεία για την αν-
τιμετώπιση των ουρολοιμώξεων, δεδομένου ότι έχει παρατηρηθεί τα τελευ-
ταία χρόνια με την αλόγιστη χρήση νεότερων αντιβιοτικών, η ανάπτυξη
ανθεκτικών στελεχών.

ΑΑ 32β. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ
ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ESBL ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΥΡΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Β. Γαλάνη1, Β. Θεοδωρέλος2, Ε. Ζησίμου3, Ό. Μάκκα1, Μ. Αλεξίου1,
Έ. Κιουβέλλη1

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. Καρπενησίου, 2Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν.
Καρπενησίου, 3Παιδιατρική Κλινική Γ.Ν. Καρπενησίου

Εισαγωγή: Τα εντεροβακτηριακά στελέχη που εκφράζουν εκτεταμένου
φάσματος β-λακταμάσες (ESBLs) περιορίζουν την θεραπευτική προ-
σέγγιση των ουρολοιμώξεων, καθώς εμφανίζουν αντοχή σε πολλές τά-
ξεις αντιβιοτικών. Σκοπός: Η καταγραφή της  συχνότητας και της
αντοχής ESBL παθογόνων εντεροβακτηριακών στελεχών που απομο-
νώθηκαν από καλλιέργειες ούρων στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του
Γ.Ν. Καρπενησίου, από 01/01/2017 έως 15/10/2018.
Υλικά και μέθοδος: Μελετήθηκαν 276 θετικά δείγματα ούρων εντερο-
βακτηριακών στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του νοσοκομείου μας.
Η ταυτοποίηση των μικροβίων έγινε με κλασικές βιοχημικές διαδικα-
σίες σε συνδυασμό με το σύστημα API (Biomerieux, France). Ο έλεγχος
της ευαισθησίας στα αντιβιοτικά καθώς και η παραγωγή εκτεταμένου
φάσματος β-λακταμασών έγινε με τη μέθοδο διάχυσης δίσκων (Kirby -
Bauer) και τη χρήση double disks test, σύμφωνα με τα κριτήρια του
CLSI. Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Απομονώθηκαν 21 στελέχη
με φαινότυπο ESBL θετικό. Από αυτά τα 16 (76,19%) αφορούσαν στε-
λέχη Escherichia coli, 4 (19,04%) στελέχη Klebsiella pneumoniae και 1
(4,76%) στέλεχος Proteus vulgaris. Η επί τοις εκατό (%) αντοχή των ESBL
θετικών στελεχών στα αντιβιοτικά ήταν:

Συμπερασματικά τα στελέχη E. coli εκφράζουν συχνότερα τον ESBL (+)
φαινότυπο, τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο ποσοστό αντοχής στις κι-
νολόνες και ακολούθως στην SXT. Ακολουθεί η Klebsiella pneumoniae
με αυξημένη αντοχή στα AMC και SXT επίσης. Η αυξημένη συχνότητα
ESBL (+) στελεχών σε συνδυασμό με την αντοχή σε άλλες τάξεις αντι-
βιοτικών, δυσχεραίνει την αντιμετώπισή τους. Η συνεχής επαγρύπνηση
και η ακριβής επιδημιολογική επιτήρηση αποτελούν παράγοντες πε-
ριορισμού και αποφυγής της διασποράς πολυανθεκτικών στελεχών.

                                                        Ε                               Α                           ΜΕ

E. coli                                   199 (89,63%)                   15                            4

K. pneumoniae                  24 (70,58%)                     9                             1

ESBL ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
                                     AMC         GN             SXT          CIP          NOR        MEM        NIT
E. coli                            37,5        31,25         56,25       87,5         81,25        37,5          50
K. pneumoniae            75            25               75            50             50             50           50
P. vulgaris                      0            100            100            0                0               0            100
(AMC: Αμοξυκιλλίνη / Κλαβουλανικό, GN: Γενταμικίνη, SXT: Τριμεθοπρίμη / Σουλφομεθοξαζόλη,
CIP: Σιπροφλοξασίνη, NOR: Νορφλοξασίνη, MEM: Μεροπενέμη, ΝΙΤ: Νιτροφουραντοΐνη)

ΑΑ 33β. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ PSEUDOMONAS
AERUGINOSA ΣΤΑ ΟΥΡΑ
Μ. Λοϊσίου1, Α. Πασχάλη1, Σ. Μυλωνάς1, Α. Κυράτσα1, Α. Καλούδη1, Α. Στεργίου1, Ι. Γιαννακόπουλος1, Μ. Μίαρη1

1Μικροβιολογικό Τμήμα Γ.Ν. Κέρκυρας
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ΑΑ 34β. ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΨΥΧΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΘΑΛΑ-
ΜΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Ο. Πιτούλια, Φ. Κεσίδου, Α. Γιάννου, A. Nικολαΐδου, Γ. Ορφανίδης,
Α. Λέττας
Μικροβιολογικό εργαστήριο Γ.Ν. Νάουσας
Εισαγωγή: Σοβαρές ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις από παθογόνους μικροοργα-
νισμούς προέρχονται από το άψυχο χώρο των ασθενών (κομοδίνα, κρεβάτια,
πόμολα, λεκάνη WC, νεροχύτες, τραπέζια, ψυγεία, ντουλάπια, ιατρικός εξοπλισμός
κα). Σκοπός: Ο μικροβιολογικός έλεγχος επιφανειών και αντικειμένων που χρησι-
μοποιούνται καθημερινά από τους νοσηλευόμενους και το ιατρονοσηλευτικό
προσωπικό καθώς και η καταγραφή των βακτηρίων που απομονώθηκαν. Υλικό
και μέθοδοι: Έγινε λήψη 232 δειγμάτων από άψυχες επιφάνειες των θαλάμων νο-
σηλείας τη διετία 2016-2017. Τα δείγματα ενοφθαλμίστηκαν σε κατάλληλα θρεπτικά
υλικά και επωάστηκαν στους 37ºC, για 24-48 ώρες. Η ταυτοποίηση των στελεχών
έγινε με τις κλασσικές μικροβιολογικές μεθόδους (Gram χρώση, καταλάση, πηκτάση
οξειδάση κα). Αποτελέσματα: Απομονώθηκαν 139 μικροβιακά στελέχη (23 δείγματα
ήταν θετικά για περισσότερα του ενός βακτηρίου). Η συχνότητα απομόνωσης των
βακτηρίων φαίνεται στο σχήμα. Συμπεράσματα: Αρκετά υψηλή ήταν η παρουσία
πολυανθεκτικών gram αρνητικών βακτηριδίων (Klebsiella spp, Pseudomonas spp
και Acinetobacter spp με ποσοστά 11%, 10% και 8% αντίστοιχα). Από τα 232

δείγματα, τα 70 είχαν αρνητική καλ-
λιέργεια. Οι επιφάνειες στους θαλάμους
νοσηλείας και ειδικότερα τα πόμολα,
οι λεκάνες WC, οι νεροχύτες και τα
κρεβάτια, είναι εστίες δυνητικά παθο-
γόνων και αρκετά συχνά πολυανθε-
κτικών μικροοργανισμών αυξάνοντας
τον κίνδυνο ενδονοσοκομειακής δια-
σποράς μικροβίων και κατά συνέπεια
και των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

ΑΑ 36β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΤΕ-
ΡΟΦΥΗΑΣΗ. ΔΙΠΛΗ ΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΕ-
ΡΟΥ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ
Α. Μηλιώρη1, Α. Μπούσμπουλα2, Ε. Μηλιώρη3, Α. Παύλου1,
Ε. Σταματά2, Ε. Βασσάλου4

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου, 2Μικρο-
βιολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης, 3Ιατρική Σχολή Αθη-
νών, 4Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Εισαγωγή: Η ετεροφυήαση οφείλεται στο τρηματώδη έλμινθα του εντέρου Hete-
rophyes heterophyes. Ο H. heterophyes, έχει δυο ξενιστές τον κοχλία Cerithidia και
Pirenella conica που είναι οι πρώτοι διάμεσοι ξενιστές. Ο Pirenella conica βρίσκεται
στη Αίγυπτο, Μέση Ανατολή, Μεσόγειο, όπως και στην χώρα μας. Ασθενής 58
ετών με διπλή παρασίτωση, βρέθηκε να έχει συγχρόνως: H. heterophyes, Entamoeba
histolytica/dispar και ψευδοπαρασίτωση από Dicrocoelium dendriticum. Προσήλθε
το Μάρτιο του 2018 στα εξωτερικά ιατρεία του Γ. Ν. Μεσολογγίου με έντονα κοι-
λιακά άλγη, διαρροϊκές κενώσεις με πρόσμιξη βλέννας και αίματος απώλεια βάρους
και δεκατική πυρετική κίνηση από 10 ημέρου. Ανέφερε ότι τα τελευταία 10 χρόνια
είχε περιστασιακές διάρροιες με τεινεσμό και κοιλιακό άλγος το οποίο δεν το είχε
διερευνήσει ποτέ. Ο βιοχημικός έλεγχος έδειξε: CRP 6,67 mg/dl (0-0,8), σε φυσιο-
λογικές τιμές ήταν οι υπόλοιπες βιοχημικές εξετάσεις. Γενική αίματος: παρουσίαζε
πτώση του αιματοκρίτη κατά 3 μονάδες συγκριτικά με παλιότερη γενική αίματος
[HCT 37,5 % (από 40,9), HGB 12,7g/dl (από 13,6), MCV 88, fl (από 89)], WBC 11130/
μl, (πολυμορφοπύρηνα 71,5%, λεμφοκύτταρα 19,7%, μονοκύτταρα 5,3%, ηωσι-
νόφιλα 1,2%), ΤΚΕ 98 mm/h. Ήταν αρνητικά το αντιγόνο HBsAg, καθώς και τα anti-
HCV. Η φερριτίνη ήταν αυξημένη [524 ng/dl (φυσιολογικές τιμές 20-330 ng/dl)].
Ορολογικές εξετάσεις για κοιλιοκάκη ήταν αρνητικές. TSH, PSA, CEA, CA-19-9, a-
FP ήταν σε φυσιολογικά όρια. Ανευρέθηκαν στην παρασιτολογική κοπράνων ωάρια
του έλμινθα H. heterophyes, κύστεις της αμοιβάδας E. histolytica/dispar και ωάρια
του έλμινθα D. dendriticum. Ετέθη σε θεραπεία με μετρονιδαζόλη 750 mg από το
στόμα τρείς φορές ημερησίως για 10 μέρες. Επίσης ο ασθενής έλαβε αντιελμινθική
αγωγή με πραζικουαντέλη 10 mg/kg σε μια δόση. Σε 10 μέρες έγινε επανέλεγχος
και ανευρέθηκαν ξανά τα ωάρια του έλμινθα D. dendriticum. Ο ασθενής ανέφερε
ότι είχε καταναλώσει άπλυτες, φρέσκιες αγκινάρες από το κήπο του και συκώτι
μοσχαρίσιο. Επίσης ανέφερε ότι συνήθιζε να καταναλώνει ατελώς ψημένο ψάρι
(κέφαλο) την τελευταία δεκαετία και ότι η περιστασιακές διάρροιες με τεινεσμό
είχαν ξεκινήσει από τότε. Ετέθη σε αποχή από το μοσχαρίσιο συκώτι για 6 ημέρες
συνολικά. Την έβδομη ημέρα στην παρασιτολογική κοπράνων δεν βρέθηκαν ωάρια.
Συνέχιζε την αποχή από το μοσχαρίσιο συκώτι. Σε 10, 20, 30 και 40 ημέρες έγινε
επανέλεγχος και στην παρασιτολογική κοπράνων δεν ανευρέθηκαν ωάρια του έλ-
μινθα D. Dendriticum, ούτε άλλα παράσιτα. Ασθενής 35 ετών προσήλθε στα TEΠ
λόγω πολλαπλών διαρροϊκών επεισοδίων υπό αγωγή με σιπροφλοξασίνη τις τε-
λευταίες 3 μέρες. Είχε προηγηθεί η αγωγή για 7 ημέρες με μετρονιδαζόλη χωρίς
ύφεση των συμπτωμάτων. Από το ιστορικό του ανέφερε χρόνια γαστρεντερολογικά
προβλήματα με περιστασιακές διάρροιες με τεινεσμό και λάμβανε θεραπεία με
τριμεμπουτίνη επί συμπτωμάτων. Γενική αίματος και βιοχημικός έλεγχος φυσιο-
λογικός. Στη μικροσκοπική εξέταση κοπράνων ανευρέθηκαν ωάρια του έλμινθα
Η. heterophyes. Ο ασθενής ετέθη σε αντιελμινθική αγωγή με πραζικουαντέλη 10
mg/kg σε μια δόση. Σε 10 ,20, 30 και 40 ημέρες έγινε επανέλεγχος και στην παρα-
σιτολογική κοπράνων δεν ανευρέθηκαν ωάρια. Ο ασθενής ανέφερε ότι είχε κατα-
ναλώσει ατελώς ψημένο ψάρι (κέφαλο). Συμπεράσματα: O H. heterophyes προκαλεί
χρόνια γαστρεντερολογικά προβλήματα, με περιστασιακές διάρροιες με τεινεσμό.
Η ανεύρεση λοιμώξεων από παράσιτα χρειάζεται εμπειρία από το εργαστηριακό
ιατρό, ενώ παράλληλα προϋποθέτει την εγρήγορση των κλινικών ιατρών, ώστε να
γίνει σωστή εκτίμηση, έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση.

ΑΑ 35β. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Acinetobacter baumannii ΚΑΙ Η ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
Α. Μηλιώρη1, Α. Μπούσμπουλα2, Ε. Μηλιώρη3, Α. Παύλου1, 
Ε. Σταματά2

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου, 2Μικροβιο-
λογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης, 3Ιατρική Σχολή Αθηνών
Εισαγωγή: Η αντοχή των στελεχών A. baumannii στη χώρα μας είναι ένα σημαντικό
πρόβλημα και η διασπορά τους ολοένα και αυξάνεται.
Σκοπός: Η μελέτη της αντοχής των στελεχών A. baumannii στα αντιβιοτικά από
κλινικά δείγματα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς. Υλικό: Μελετήθηκαν
συνολικά 102 στελέχη A. baumannii που απομονώθηκαν από κλινικά δείγματα την
τελευταία τετραετία (5/8/2014 – 31/8/2018). Η ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαι-
σθησίας στα αντιβιοτικά πραγματοποιήθηκαν με το αυτόματο σύστημα VITEK2
Compact (bioMerieux). Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν συνολικά 102 στελέχη A. ba-
umannii τα οποία απομονώθηκαν κυρίως από ουροκαλλιέργειες (68/102, 66,7%),
τραύματα (24/102, 23,5%) και από άλλα διάφορα δείγματα (αγγειακούς καθετήρες,
πτύελα, ασκητικά υγρά (10/102, 9,8%). Το 84,3% (86/102) αφορούσαν νοσηλευό-
μενους ασθενείς ή εξωτερικούς ασθενείς με πολλαπλές νοσηλείες. Συγκεκριμένα
55% από παθολογική και ουρολογική κλινική, το 10% από ορθοπεδική κλινική και
το 20% από τα εξωτερικά ιατρεία. Μειωμένη ευαισθησία στις καρβαπενέμες πα-
ρουσίασε το 41,2% των στελεχών (42/102). Στις κινολόνες εμφάνισε μειωμένη ευαι-
σθησία το 88,2% (90/102), στην αμικασίνη το 65,7% (67/102), στην γενταμικίνη το
59,8% (61/102), στην τομπραμυκίνη το 58,8% (60/102), στην κοτριμοξαζόλη το
55% (56/102), στην πιπερασιλλίνη/ταζομπακτάμη το 56,9% (58/102), στην αζτρε-
ονάμη το 60,8% (62/102), στην κεφταζιδίμη το 58,8% (60/102), στην κεφεπίμη
56,9% (58/102), στην τιγεκυκλίνη 0,98% (1/102) και στην κολιστίνη 1,96% (2/102)
Συμπεράσματα: Τα ποσοστά αντοχής των στελεχών A. baumannii στο Νοσοκομείο
μας δεν είναι ιδιαίτερα υψηλά. Καλή ευαισθησία εμφάνισε η τιγεκυκλίνη και η κο-
λιστίνη. Χρειάζεται επαγρύπνηση για την αποτελεσματικότητα επιτήρησης λοιμώ-
ξεων και για την αποφυγή της εξάπλωσης πολυανθεκτικών στελεχών στην
κοινότητα, αλλά και στο νοσοκομειακό περιβάλλον. Εικόνα 1 H. heterophyes                                        Εικόνα 2. D. dendriticum



ΑΑ 38β. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ IGG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ
ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Μ. Μάτσας, Μ. Παπαδημητρίου, Α. Δοξαρά, Ε. Βετούλη,
Α. Δουδουλακάκης, Ε. Λεμπέση
Μικροβιολογικό Τμήμα, N. Παίδων «Π & Α Κυριακού», Αθήνα
Εισαγωγή: Η χώρα μας από το 2009 θεωρείται ελεύθερη ερυθράς ενώ από
το 2004 δεν έχει καταγραφεί καμία περίπτωση της αντίστοιχης συγγενούς
λοίμωξης. H νόσος εξακολουθεί να ενδημεί σε ορισμένες περιοχές της Κ.
και Δ. Ευρώπης, ενώ ο κίνδυνος επιδημικής έξαρσης υπάρχει ιδαίτερα σε
συνθήκες ανεπαρκούς ενεργητικής ανοσοποίησης του πληθυσμού. Σκο-
πός: Η μελέτη της οροθετικότητας έναντι του ιού της ερυθράς παιδών δια-
φορετικών ηλικιακών ομάδων. Υλικό και μέθοδοι: Κατά το χρονικό
διάστημα Ιανουάριος 2003 – Οκτώβριος 2018 ελέγχθησαν 2094 δείγματα
ορών από παιδιατρικούς ασθενείς (1046 άρρενα, 1048 θήλεα). Η αναζήτηση
των ΙgG αντισωμάτων έναντι της ερυθράς έγινε στα πλαίσια διαγνωστικής
διερεύνησης. Στη μελέτη δεν συμπεριελήφθηκαν παιδιά του Ογκολογικού
και Νεφρολογικού τμήματος και της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Ο
προσδιορισμός των IgG αντισωμάτων έγινε με ανοσοενζυμική μέθοδο
(AxSYM) μέχρι το 2015 και με μέθοδο χημειοφωταύγειας (Architect) την τε-
λευταία τριετία. Το όριο θετικού αποτελέσματος ήταν >10 IU/ml και με τις
δύο μεθόδους. Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Η οροθετικότητα ανά-
λογα με την ηλικία φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο
φύλων, ενώ περαιτέρω συσχέτιση της αναλογίας θετικών δειγμάτων ανά
έτος ελέγχου ξεχωριστά έδειξε παρόμοια αποτελέσματα. Το ποσοστό ορο-
θετικότας και συνεπώς παθητικής ανοσοποίησης στα βρέφη ηλικίας < 3
μηνών (80,3%) δείχνει ότι μία αναλογία εγκύων γυναικών είναι επίνοσες. Η
παρατηρούμενη αύξηση μετά την ηλικία των 15 μηνών σχετίζεται σαφώς
με τον εμβολιασμό. Ωστόσο θα αναμένονταν ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά
θετικών δειγμάτων μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου και μέχρι την εφη-
βεία. Συμπερασματικά, δεδομένου ότι η ερυθρά δεν έχει ακόμα εξαλειφθεί
απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση και βελτιστοποίηση της εμβολιακής κά-
λυψης του πληθυσμού λαμβάνοντας υπόψη και την αύξηση του αντιεμβο-
λιαστικού κινήματος τα τελευταία χρόνια.

ΑΑ 39β. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΙΝΙΚΗΣ ΦΟ-
ΡΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΥΟ ΤΕΤΡΑΕΤΙΩΝ
M. Τατάρου1, M. Δασκαλάκη1, E. Στάικου1, Σ. Βασιλάκου1, Ι. Οθείτης2,
Α. Μακρή1

1Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης
2Διαγνωστικό Εργαστήριο Οθείτη
Εισαγωγή: Ο αποικισμός των ρινικών κοιλοτήτων με πιθανά βακτηριακά παθο-
γόνα αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης αναπνευστικών και συστηματικών λοιμώ-
ξεων. Σκοπός: Η συγκριτική καταγραφή της συχνότητας των παθογόνων βα-
κτηρίων που απομονώθηκαν από δείγματα ρινικού επιχρίσματος παιδιατρικών
ασθενών και της αντιμικροβιακής αντοχής τους κατά την διάρκεια δύο τετραε-
τιών. Υλικό-Μέθοδοι: Μελετήθηκαν αναδρομικά 1367 δείγματα ρινικού εκκρί-
ματος παιδιών έως 16 ετών που εξετάσθηκαν στα εξωτερικά ιατρεία ή νοση-
λεύτηκαν στο νοσοκομείο στη διάρκεια των χρονικών περιόδων Α:
01/10/2010-30/09/2014 και Β: 01/10/2014-30/09/2018. Οι καλλιέργειες και η
ταυτοποίηση των παθογόνων έγιναν με συμβατικές μεθόδους. Ο έλεγχος ευαι-
σθησίας στα αντιβιοτικά έγινε με διάχυση δίσκων (CLSI/EUCAST) και με το αυ-
τοματοποιημένο σύστημα VITEK2 (bioMerieux). Αποτελέσματα: Σε 659/1367
(48,2%) δείγματα απομονώθηκαν 907 (Α: 292, B: 615) παθογόνα βακτήρια: S.
aureus (Sa) - Α: 30,82%, B: 40,65% (Σύνολο (Σ): 37,49%), H.influenzae (Ηi) - Α:
21,58%, B: 14,96% (Σ: 17,09%), M. catarrhalis (Mc) - Α: 22,60%, B: 19,84% (Σ:
20,73%), S. pneumoniae (Sp) - Α: 15,75%, B: 17,4% (Σ: 16,87%), S. pyogenes (Spy) -
Α: 6,51%, B: 4,88% (Σ: 5,4%), Gram-αρνητικά βακτηρίδια (Gn) - Α: 2,74%, B: 1,95%
(Σ: 2,21%) και C. albicans (Ca) - Α: 0, B: 0,33% (Σ: 0,22%). Συνυπήρχαν ≥2 μικρο-
οργανισμοί σε: A: 31,58%, B: 30,66% (Σ: 30,96%) δείγματα. Σε αποκλειστική ανά-
πτυξη ανευρέθηκε o Sa: Α/B: 70/74% (Σ: 72,94%), σε αντίθεση με τους υπόλοιπους
μικροοργανισμούς (<50%). Η φορεία καταγράφηκε συχνότερα στα αγόρια -
Α:55, 48%, B:58, 70% (Σ: 57,66%), ενώ η ηλικιακή κατανομή ήταν < 6 ετών - Α:
63,36%, B: 55,61% (Σ: 57,33%), και ≥ 6 ετών - Α: 36,64%, B: 44,39% (Σ: 42,67%).
Υψηλά ποσοστά αντοχής για το Sa σημείωσαν η πενικιλλίνη - Α: 85,56%, B:
91,60% (Σ: 90,29%), η ερυθρομυκίνη - Α: 26,67%, B: 28% (Σ: 27,65%), το φουσιδικό
οξύ -Α: 26,67%, B: 21,60% (Σ: 23,24%) και η κλινδαμυκίνη - Α: 14,44%, B: 15,20%
(Σ:15%). Ο Sa ανθεκτικός στη μεθικιλλίνη (MRSA) ήταν - Α: 10%, B: 6% (Σ: 7,06%).
Τα στελέχη Ηi, Mc παρουσίασαν την υψηλότερη αντοχή σε: κοτριμοξαζόλη - Α:
19,05%, B: 25, 16% (Σ: 25,16%) και ερυθρομυκίνη - Α: 7,58%, B: 14,75% (Σ:
12,23%), αντίστοιχα πιο υψηλή αντοχή του Sp ήταν σε: κοτριμοξαζόλη - Α:
17,39%, B: 16,82% (Σ: 16,99%), ερυθρομυκίνη -Α: 10,87%, B: 16,82% (Σ: 15,03%),
τετρακυκλίνη - Α: 6,52%, B: 9,35% (Σ:8,50%) και κλινδαμυκίνη - Α: 8,70%, B: 6,54%
(Σ:7,84%). Συνολικά καταγράφηκαν Α/B: 8,7%/20,56% (Σ:ω16,99%) στελέχη Sp
οξακιλλίνη:ανθεκτικά. Συμπεράσματα: 1. Στα αγόρια και στην ηλικιακή ομάδα
< 6 ετών καταγράφηκαν υψηλότερα ποσοστά φορείας κατά την διάρκεια των
δύο τετραετιών. 2. Το ποσοστό των παθογόνων που απομονώθηκαν στην πε-
ρίοδο Β ήταν μεγαλύτερο, με ανοδική πορεία ανίχνευσης των Sa και Sp. 3. Το
ποσοστό του MRSA μειώθηκε από Α: 10% σε B: 6% και αυξήθηκε η επίπτωση
του Sp οξακιλλίνη ανθεκτικό από Α: 8,7% σε B: 20,56%. 4. Τα στελέχη Ηi/Mc πα-
ρουσίασαν αυξημένη αντοχή σε: κοτριμοξαζόλη και ερυθρομυκίνη, αντίστοιχα.
5. O Sa ανευρέθηκε σε υψηλό ποσοστά (Α/B: 70/74%) σε αποκλειστική ανάπτυξη,
αντίθετα με τους υπόλοιπους μικροοργανισμούς (< 50%).
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Εισαγωγή: Ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) αποτελεί συχνό αίτιο
βρογχιολίτιδας και πνευμονίας τους χειμερινούς μήνες σε παιδιά ηλικίας κάτω
των 2 ετών, ενώ δυνατόν να προκαλέσει βαριά νόσο ιδαίτερα στα νεογνά.
Σκοπός: Η αναδρομική μελέτη της ανίχνευσης RSV σε νοσηλευόμενα παιδιά
με λοίμωξη αναπνευστικού συστήματος στη διάρκεια 16 ετών. Υλικό και μέ-
θοδοι: Κατά το χρονικό διάστημα Ιούλιος 2004-Ιούνιος 2018 μελετήθηκαν
10490  δείγματα ρινικών εκπλυμάτων ή ρινοφαρυγγικών αναρροφήσεων
από ισάριθμα νοσηλευόμενα παιδιά με υποψία ιογενούς αναπνευστικής λοί-
μωξης. Η ανίχνευση του RSV έγινε με άμεσο ανοσοφθορισμό ή ανοσοχρω-
ματογραφία. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία Χ2.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Θετικά για τον RSV βρέθηκαν 31,1% των
δειγμάτων (3258/10490), χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά (p>0,05) με-
ταξύ αρρένων [30,4% (1773/5830)] και θηλέων [31,9% (1485/4660)]. Το πο-

σοστό των θετικών δειγμάτων ανά ηλικιακή ομάδα παιδιών είχε ως εξής: <1
μηνός 37,0% (517/1399), 1-6 μηνών 37,1% (2023/5448), 6-24 μηνών 28,2%
(347/1232), 2-5 ετών 18,3% (352/1919) και >5 ετών 3,9% (19/492). Παρατη-
ρήθηκε σαφής εποχιακή κατανομή του ιού τους μήνες Δεκέμβριο–Απρίλιο
[96,3% (3137/3258)]. Κατά τον έλεγχο της διαχρονικής τάσης της RSV λοίμωξης
στη διάρκεια των 16 ετών διαπιστώθηκε στατιστικώς σημαντική ελάττωση
(p<0,05) του ποσοστού των θετικών δειγμάτων την τετραετία Ιούλιος 2014 –
Ιούνιος 2018 [981/4314 (22,7%)] σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιούλιος
2004 – Ιούνιος 2013 [2277/6176 (36,9%)]. Συμπερασματικά, ο RSV αποτελεί
σημαντικό αίτιο νοσηρότητας σε παιδιά ιδαίτερα ηλικίας < 2 ετών κύρια τους
χειμερινούς μήνες. Η σημαντική ελάττωση στη συχνότητα απομόνωσής του
ιού την τελευταία τετραετία θα μπορούσε να αποδοθεί στη βελτίωση των
μέτρων πρόληψης της ενδονοσοκομειακής διασποράς του.

       Ηλικία               Θετικά δείγματα       Σύνολο δειγμάτων        Ποσοστό IgG θετικών
   < 3 μήνες                      824                               1026                                   80,3%
   4-6 μήνες                        80                                  209                                    38,3%
 7-12 μήνες                      33                                  194                                    17,0%
13-15 μήνες                      9                                    46                                     19,6%
16-24 μήνες                     82                                  136                                    60,3%
     3-5 έτη                         144                                 172                                    83,7%
    6-10 έτη                       133                                 145                                    91,7%
   11-14 έτη                      115                                 127                                    90,6%
   15-18 έτη                       32                                   39                                     82,1%

ΑΑ 37β. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΥΤΙΑΚΟΣ ΙΟΣ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ (2003 – 2018)
Μ. Μάτσας, Μ. Παπαδημητρίου, Α. Δοξαρά, Ν. Ζαπανιώτης, Η. Τσονόπουλος, Ε. Μποζαβούτογλου, Ε. Λεμπέση
Μικροβιολογικό Τμήμα, N. Παίδων «Π & Α Κυριακού», Αθήνα



223

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΟΜΑΔΑ  B

ΤΟΜΟΣ 63 • ΤΕΥΧΟΣ 4, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2018

ΑΑ 40β. ΜΕΛΕΤΗ ΙΛΑΡΑΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟ-
ΜΕΙΟ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ
Α. Γεωργάκη1, Π. Χατζηάστρος1, Β. Παπαδούλη1, Δ. Γκαντίδου1,
Ε. Κουσούλη2, Β. Μάμαλη1,2, Ο. Ζαρκωτού1,2, Γ. Χρύσος2,
Κ. Θέμελη-Διγαλάκη1,2

1Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, & 2Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοι-
μώξεων, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
Εισαγωγή: Η Ιλαρά είναι ιογενής λοίμωξη υψηλής μεταδοτικότητας. Η
νόσος είναι πιο σοβαρή σε βρέφη, ενήλικες και εγκύους, λόγω επιπλοκών
σε μεγάλα ποσοστά. Ο προληπτικός εμβολιασμός με το τριπλό εμβόλιο
Ιλαράς - Ερυθράς - Παρωτίτιδας (ΜΜR) έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πρό-
γραμμα Εμβολιασμών. Σκοπός: Η διάγνωση  της Ιλαράς με τον προσδιο-
ρισμό των ειδικών αντισωμάτων  IgM & IgG, σε ασθενείς  με κλινική
υποψία, κατά το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος 2017 –18. Μέθοδος: Συ-
νολικά εξετάστηκαν 149 (42 παιδιά και 107 ενήλικες) οροί ασθενών με
κλινική εικόνα συμβατή για Ιλαρά. Για την εργαστηριακή επιβεβαίωση
εφαρμόστηκε ανοσοενζυμική μέθοδος (ΕΙΑ), της εταιρείας Virion/Serion,
Wursburg-Germany. Για την πλειονότητα των θετικών κρουσμάτων
(93,42%) συμπληρώθηκε και εστάλη στο ΚΕΕΛΠΝΟ το ειδικό Δελτίο Δή-
λωσης. Αποτελέσματα: Σε 76 ασθενείς (51%) επιβεβαιώθηκε η λοίμωξη.
Ως κυριότερες εκδηλώσεις αναφέρθηκαν ο πυρετός (74,65%) και το
εξάνθημα (77,46%) ενώ κηλίδες Koplic καταγράφηκαν στο 19,72%. Κα-
ταγράφηκαν και εστάλησαν στο ΚΕΕΛΠΝΟ 71 Δηλώσεις. Αναλυτικά, η
πλειονότητα των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανήκε στις ηλικιακές
ομάδες υψηλού κινδύνου (22,5% >5 ετών και 62% >20 ετών). Ανεμβο-
λίαστοι ή ατελώς εμβολιασμένοι ήταν το 83,1%. Σε ειδική πληθυσμιακή
ομάδα ανήκε σχεδόν  το ήμισυ των ασθενών (46,48%), εκ των οποίων το
81,82% ήταν Ρομά και το 15,15% ήταν Επαγγελματίες Υγείας. Επιπλοκές
εμφάνισαν 46 ασθενείς (64,79%) συμπεριλαμβανομένων και 4 εγκύων,
όπου και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία τους. Συμπεράσματα: 1) Η διά-
γνωση της Ιλαράς επιβεβαιώνεται με τον προσδιορισμό των ειδικών αν-
τισωμάτων. 2) Ο εμβολιασμός εξασφαλίζει μακροχρόνια ανοσία και
κρίνεται απαραίτητος, τόσο λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας όσο και
για την αποφυγή επιπλοκών και επιδημίας. Η νοσοκομειακή νοσηλεία
είναι απαραίτητη μόνο σε επιπλοκές. 3) Η Ιλαρά πρέπει υποχρεωτικά  να
δηλώνεται για επιδημιολογικούς και προληπτικούς λόγους για τον έλεγχο
της λοίμωξης.

ΑΑ 41β. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ
ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑ-
ΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Δ. Δανδουλάκης, Ε. Πρίφτη, Μ. Δαμαλά, Ε. Ψυλλάκου, Χ. Ανθουλάκη,
Α. Νικολακοπούλου, Α. Παπαναγιώτου, Α. Τερζή
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Αθηνών «Αλεξάνδρα»
Εισαγωγή: Οι πνευμονίες σε ασθενείς Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
(ΜΕΘ) και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) προκαλούνται συχνά
από μικρόβια που αποικίζουν το αναπνευστικό σύστημα κατά την νο-
σηλεία τους. Σκοπός: Η καταγραφή του είδους, της συχνότητας και της
αντοχής στα αντιμικροβιακά παθογόνων βακτηρίων που απομονώθη-
καν από δείγματα του κατώτερου αναπνευστικού ασθενών της ΜΕΘ
και ΜΑΦ του Γ.Ν.Α «Αλεξάνδρα» στη διάρκεια τριών ετών. 
Υλικό-Μέθοδος: Καλλιεργήθηκαν 233 δείγματα (πτύελα, βρογχικές εκ-
κρίσεις, βρογχικά και βρογχοκυψελιδικά εκπλύματα) που ελήφθησαν
από 1/10/2015 έως 30/9/2018. Εμβολιάστηκαν σε αιματούχο, σοκολα-
τόχρωμο, MacConkey, Sabouraud Dextrose και Potato άγαρ. Η ταυτο-
ποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας έγιναν με κλασικές μεθόδους,
σύστημα API (BioMerieux), αυτοματοποιημένο σύστημα Microscan
(Beckman Coulter) και ταινίες E-test (BioMerieux). Η παραγωγή καρβα-
πενεμασών ελέγχθηκε με φαινοτυπικές δοκιμασίες. Αποτελέσματα:
Απομονώθηκαν 124 δυνητικά παθογόνα βακτήρια σε 108 από 233
δείγματα (θετικά 46,3%), από τα οποία Gram (-) βακτήρια 109/124
(87,9%) και Gram (+) κόκκοι 15/124 (12,1%). Κατά σειρά συχνότητας
ήταν: Acinetobacter baumannii (27,4%), Pseudomonas aeruginosa
(20,2%), Haemophilus influenzae και parainfluenzae (10,5%), Klebsiella
pneumoniae (9,7%), Staphylococcus aureus (9,7%), Stenotrophomonas
maltophilia (8,9%), Escherichia coli (5,6%) και άλλα (8,1%). Ο αριθμός και
το ποσοστό ανθεκτικών στελεχών (%) φαίνεται στον πίνακα.

Καρβαπενεμάση παρήγαγαν δύο στελέχη P. aeruginosa (MBL) και τρία
K. pneumoniae (δύο MBL, ένα KPC). MRSA ήταν το 58,3% των S. aureus
(MRSA) ενώ δεν ανιχνεύτηκε αντοχή σε ceftaroline, vancomycin και li-
nezolid.
Συμπεράσματα: (α) Το πολυανθεκτικό Α. baumannii είναι το συχνότερο
παθογόνο που απομονώνεται και ακολουθούν P. aeruginosa και K. pne-
umoniae. (β) Το ποσοστό αντοχής Gram-αρνητικών βακτηρίων στα αν-
τιβιοτικά που χορηγούνται εμπειρικά σε νοσοκομειακή πνευμονία είναι
υψηλό. (γ) Η αυστηρή εφαρμογή μέτρων περιορισμού διασποράς πο-
λυανθεκτικών μικροβίων είναι επιτακτική ανάγκη.

Αντιβιοτικά
Μικρόβια               TZP          FEP         CAZ        IPM          MEM       ATM          GM            AN          CIP            CL             TGC

A. baumannii        34/34      34/34     34/34    34/34       34/34                       31/34       28/34     34/34       9/34         11/29
                                 (100)        (100)      (100)      (100)         (100)          –           (91,2)        (82,3)      (100)       (26,5)        (37,9)*

P. aeruginosa         4/25        4/25       4/25       6/25          5/25       2/25         2/25          2/25       2/25        1/25              _
                                  (16)          (16)         (16)        (24)           (20)          (8)             (8)              (8)           (8)            (4)

K.pneumoniae       4/12         5/12       5/12       3/12          3/12       4/12        2/12          2/12       4/12        1/12          1/10
                                 (33,3)       (41,7)     (41,7)       (25)           (25)       (33,3)       (16,7)        (16,7)     (33,3)        (8,3)           (10)
Σύνολο                  43/85      45/84     50/95    54/96      53/96)    44/85     36/85)       38/84    43/85      13/85        15/52
εντερ/κών-           (50,5)       (53.6)     (52,6)     (56,2)        (55,2)     (51,8)       (42,3)        (45,2)     (50,6)       (15.3)         (28,8)
αζυμωτικών

TZP: Piperacillin/Tazobactam, FEP: Cefepime, CAZ: Ceftazidime, IPM: Imipenem, MEM: Meropenem ATM: Aztreonam,
GM: Gentamicin, AN: Amikacin, CIP: Ciprofloxacin, CL: Colistin, TGC: Tigecycline, *MIC>2 μg/ml



Εισαγωγή: Ο Streptococcus agalactiae (β-αιμολυτικός στρεπτόκοκκος ομά-
δας B κατά Lancefield [GBS]) αποτελεί συχνό αίτιο νεογνικής νοσηρότητας
στο δυτικό κόσμο. Ο αποικισμός της εγκυμονούσας από GBS είναι ο κύριος
παράγοντας κινδύνου για εκδήλωση νεογνικής λοίμωξης. H χορήγηση πε-
ριγεννητικής χημειοπροφύλαξης των αποικισμένων επιτόκων επιφέρει
σημαντική μείωση των λοιμώξεων του νεογνού αλλά και της εγκύου-λε-
χωϊδας. Σκοπός: Η εκτίμηση της συχνότητας του κολπικού αποικισμού
από GBS σε πληθυσμό εγκύων στη διάρκεια δύο ετών και ο έλεγχος ευαι-
σθησίας των απομονωθέντων στελεχών στα αντιβιοτικά.
Υλικό και μέθοδοι: Εξετάστηκαν 1527 κολπικά-τραχηλικά δείγματα εγκύων
που στάλθηκαν στο Μικροβιολογικό εργαστήριο για έλεγχο αποικισμού
από GBS, ως μέρος της καλλιέργειας ρουτίνας για παθογόνα από 1/1/2016
έως 31/12/2017 H καλλιέργεια έγινε σε Columbia αιματούχο με colistin και
nalidixic acid (CNA), σοκολατόχρωμο, MacConkey και Sabouraud dextrose
άγαρ. Η ταυτοποίηση του μικροβίου έγινε με συγκολλητινοαντίδραση latex

για τον καθορισμό της αντιγονικής ομάδας κατά Lancefield (Streptococcal
Grouping Kit -Oxoid) ή/και με το σύστημα API  (BioMérieux). Ο έλεγχος
ευαισθησίας έγινε με τη μέθοδο διάχυσης των δίσκων σύμφωνα με τις οδη-
γίες του CLSI. Αποτελέσματα: Θετικά για GBS ήταν 63 από τα 1527 δείγματα
που ελέγχθηκαν (4,1%). Αντοχή δεν ανιχνεύθηκε σε πενικιλλίνη, κεφαλοθίνη,
αμπικιλλίνη και βανκομυκίνη, ενώ τα ποσοστά αντοχής σε ερυθρομυκίνη,
κλινδαμυκίνη και λεβοφλοξασίνη ήταν 34.9%, 20.6% και 4.7% αντίστοιχα.
Συμπεράσματα: Η συχνότητα αποικισμού των εγκύων από GBS στο πλη-
θυσμό της μελέτης μας είναι χαμηλή. Η πενικιλλίνη ή η αμπικιλλίνη παρα-
μένουν ασφαλείς επιλογές για την περιγεννητική χημειοπροφύλαξη, καθώς
και η κεφαλοθίνη για γυναίκες αλλεργικές στην πενικιλλίνη, αλλά με χαμηλό
κίνδυνο σοβαρής αντίδρασης. Το σημαντικό ποσοστό αντοχής σε κλινδα-
μυκίνη και ερυθρομυκίνη, αντιμικροβιακά που χορηγούνται σε γυναίκες
με υψηλό κίνδυνο αλλεργίας και ιστορικό αναφυλαξίας, καθιστούν απα-
ραίτητο τον έλεγχο ευαισθησίας τους πριν τη χορήγησή τους.
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ΑΑ 42β. ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΙΤΙΑ ΑΙΔΟΙΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Α. Νικολακοπούλου1, Μ. Δαμαλά1, Χ. Ανθουλάκη1, Ε. Πρίφτη1,
Α. Χαραλαμποπούλου1, Ι. Κουμπή1, Π. Τσιαχρής1, Λ. Μιχαλά2,
Α. Τερζή1

1Μικροβιολογικό Τμήμα, 2Παιδιατρική και Εφηβική Γυναικολογία, 1ο Τμήμα
Μαιευτικής και Γυναικολογίας Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Αλεξάνδρα»
Εισαγωγή: Η αιδοιοκολπίτιδα αποτελεί το συχνότερο γυναικολογικό πρό-
βλημα σε κορίτσια προεφηβικής ηλικίας. Στην πρόκληση της λοίμωξης
συμμετέχουν ειδικά παθογόνα καθώς και δυνητικά παθογόνα gram-αρ-
νητικά βακτήρια της περινεϊκής χλωρίδας. Σκοπός: Η εκτίμηση της συ-
χνότητας των διαφόρων μικροοργανισμών που εμπλέκονται στην
αιτιολογία της αιδοιοκολπίτιδας σε κορίτσια προεφηβικής ηλικίας, κατά
τη διάρκεια πέντε ετών. Υλικό και Μέθοδοι: Εξετάσθηκαν 402 ασθενείς
προεφηβικής ηλικίας, από 4 εώς 11 ετών, που προσήλθαν στα Εξωτερικά
Παιδιατρικά Γυναικολογικά Ιατρεία από 1/1/2013 έως 31/12/2017, με συμ-
πτώματα και σημεία αιδοιοκολπίτιδας (κολπικό έκκριμα, ερύθημα και κνη-
σμό). Στα δείγματα κολπικών εκκρίσεων έγινε μικροσκόπηση νωπών και
χρωματισμένων κατά Gram παρασκευασμάτων και καλλιέργεια σε Co-
lumbia αιματούχο με colistin και nalidixic acid (CNA), σοκολατόχρωμο,
MacConkey και Sabouraud dextrose agar. Η ταυτοποίηση των απομονω-
θέντων μικροβίων έγινε με τις κλασικές μεθόδους. Για την ορολογική ταυ-
τοποίηση των β-αιμολυτικών στρεπτοκόκκων κατά Lancefield
χρησιμοποιήθηκε ταχεία δοκιμασία συγκόλλησης με σωματίδια latex
(Streptococcal grouping kit, Oxoid). Αποτελέσματα: Από τα 402 δείγματα
τα 292 (72,6%) ήταν αρνητικά για παθογόνα, ενώ αιτιολογικοί παράγοντες
απομονώθηκαν σε 110 (27,4%). Ειδικοί παθογόνοι μικροοργανισμοί απο-
μονώθηκαν σε 65 (59,1%), δυνητικά παθογόνα gram-αρνητικά βακτηρίδια
σε 45 (40,9%). Τα ειδικά παθογόνα κατά σειρά συχνότητας ήταν S. pyoge-
nes 23,6%, Haemophilus spp 10,9%, Candida spp 10,9%, S. agalactiae 9,1%,
S.aureus 4,5% και τα δυνητικά παθογόνα ήταν Escherichia coli 29,1%, Pro-
teus spp 7,3%, Klebsiella pneumoniae 2,8%, Pseudomonas aeruginosa 1,8%.
Είδη Candida σε ποσοστό 75% αναπτύχθηκαν σε κορίτσια ηλικίας 9 εώς
11 ετών, το οποίο δήλωνε αρχόμενη ήβη εφόσον αποκλείστηκε ο σακχα-
ρώδης διαβήτης. Συμπεράσματα: (α) Στις περισσότερες αιδοιοκολπίτιδες
κοριτσιών προεφηβικής ηλικίας δεν απομονώθηκε λοιμώδης αιτιολογικός
παράγοντας. (β) Τα gram-αρνητικά βακτηρίδια της περινεϊκής χλωρίδας
συχνά αναπτύσσονται σε κολπικά δείγματα παιδιών και σε αυτή την πε-
ρίπτωση η αιδοιοκολπίτιδα αντιμετωπίζεται επαρκώς με σύσταση κατάλ-
ληλων μέτρων υγιεινής. (γ) Το συχνότερο ειδικό παθογόνο ήταν ο S.
pyogenes ακολουθούμενος από Haemophilus spp και Candida spp, ενώ το
συχνότερο δυνητικά παθογόνο ήταν το Escherichia coli.

ΑΑ 44β. ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ
ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟ-
ΚΑΛΟΥΝ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣTA ΣΥΝΗΘΗ ΑΝ-
ΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 10ΕΤΙΑ
Γ. Κακούρης
Ιατρικό Διαγνωστικό Εργαστήριο - Πολυϊατρείο «Φροντίδα Υγείας», Πάτρα
Εισαγωγή: Οι ουρολοιμώξεις αποτελούν την συχνότερη αιτία νοσηρότη-
τας του πληθυσμού. Η επιδημιολογική επιτήρηση των υπεύθυνων μικρο-
οργανισμών αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στην ιατρική κοινότητα.
Σκοπός: Σκοπός της αναδρομικής 10ετούς μελέτης είναι η καταγραφή
των απομονωθέντων μικροοργανισμών στις ουροκαλλιέργειες που πραγ-
ματοποιήθηκαν στο Εργαστήριό μας και ο έλεγχος ευαισθησίας τους στα
συνήθη αντιβιοτικά. Υλικό και μέθοδος: Συνολικά εξετάσθηκαν 4711
δείγματα από 01/09/2008 έως 31/10/2018. Χρησιμοποιήθηκαν κοινά θρε-
πτικά υλικά (αιματούχο και McConkey άγαρ). Η ταυτοποίηση έγινε με τις
κλασικές βιοχημικές μεθόδους, ενώ ο έλεγχος ευαισθησίας με την μέθοδο
διάχυσης δίσκων σε  Muller-Hinton άγαρ κατά Κirby-Bauer και σύμφωνα
με τις οδηγίες του CLSI. Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Στις 1168 θε-
τικές ουροκαλλιέργειες απομονώθηκαν: Ε. coli: 942(80,6%), P. mirabilis: 90
(7,7%), CONS: 48 (4,1%), P.aeruginosa: 44(3.7%), Candida spp: 18(1,5%),
Enterococcus spp: 12(1%), S. aureus: 8(0,7%), K. pneumoniae: 6(0,5%).
Ο έλεγχος ευαισθησίας στα κοινά αντιβιοτικά που χρησιμοποιήθηκαν
έναντι των Gram(-) βακτηριδίων (ενοχοποιούνται συχνότερα ως αίτια ου-
ρολοιμώξεων), έδειξε την εξής αντοχή τις δύο τελευταίες 5ετίες:

Συμπερασματικά: α) Η E.coli παραμένει το πιο συχνό αίτιο ουρολοιμώ-
ξεων στην κοινότητα. β) Τα υψηλά ποσοστά αντοχής αλλά κυρίως η ρα-
γδαία, την τελευταια 5ετία, αύξησή της έναντι των κοινών αντιβιοτικών
(Amoxicillin/Clav.acid, κεφαλοσπορίνες 2ης γενιάς, SXT, κινολόνες κ.α.)
επιβάλλουν την λήψη φαρμακευτικής αγωγής βάσει αντιβιογράμματος
και καταδεικνύουν ότι η αλόγιστη χρήση τους μπορεί να οδηγήσει σε θε-
ραπευτική αστοχία.

ΑΑ 43β. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΓΚΥΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΠΟ STREPTOCOCCUS AGALACTIAE ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤA ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ 
Χ. Ανθουλάκη, A. Ιερωνυμάκη, Μ. Δαμαλά, Α. Νικολακοπούλου, Α. Παπαναγιώτου, Κ. Γραικού, Α. Δρούλιας, Α. Τερζή
Μικροβιολογικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Αλεξάνδρα»

                                                           2008-2012                        2013-2018
Amoxicillin/Clav.acid:                         9%                                    17,6%
Cefurοxime:                                          6,7%                                   14%
Cefprozil:                                              11,6%                                11,3,%
Cefaclor:                                              8,24%                                14,4%
Ciprofloxacin:                                      4,9%                                  15,7%
Norfloxacin:                                          4,9%                                  15,7% 
SXT:                                                       11,5%                                 28,3% 
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Εισαγωγή: Μεγάλο ποσοστό λοιμώξεων οφείλεται σε ταυτόχρονη ανά-
πτυξη αερόβιων και αναερόβιων μικροβίων. Εμφανίζονται, όταν διαταράσ-
σεται η φυσιολογική χλωρίδα δέρματος και βλεννογόνων και πολλά από
αυτά αναπτύσσουν παθογόνο δράση. Σκοπός: Να μελετηθεί η συχνότητα
ταυτόχρονης απομόνωσης αερόβιων και αναερόβιων μικροβίων σε κλινικά
δείγματα ασθενών με λοίμωξη. Υλικό και μέθοδοι: Εξετάστηκαν 473 κλινικά
δείγματα ασθενών με λοίμωξη, που προσήλθαν στο Βιοπαθολογικό Εργα-
στήριο του Νοσοκομείου μας το χρονικό διάστημα από 1/1/2014 έως
30/10/2018. Η μελέτη αφορά 37 από 473 (7,8%) κλινικά δείγματα, στα οποία
απομονώθηκαν ταυτόχρονα αερόβιοι και αναερόβιοι μικροοργανισμοί, ως
αιτία λοίμωξης. Η ταυτοποίηση πραγματοποιήθηκε με αυτόματο σύστημα
Vitek 2 Compact (bioMerieux). Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Από τα 37
δείγματα τα 22 (59,5%) ήταν πύα, τα 9 (24,3%) ήταν υγρά σώματος (περιτο-
ναϊκό υγρό, σπέρμα, υγρό δουγλάσειου, λόχεια) και τα 6 (16,2%) τραύματα.
Όσον αφορά τα απομονωθέντα αναερόβια μικρόβια, ταυτοποιήθηκαν συ-
νολικά 62 διαφορετικά είδη. Από αυτά τα 33/62 (53,2%) ήταν Gram(-) βα-
κτηρίδια, 22/62 (35,5%) Gram(+) κόκκοι, 6/62 (9,7%) Gram(+) βακτηρίδια
και 1/62 (1,6%) Gram(-) κόκκος. Τα συχνότερα αναερόβια Gram(-) βακτηρί-
δια που απομονώθηκαν στα κλινικά δείγματα ήταν: 12/62 (19,4%) Prevotella

ΑΑ 45β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΚΙΜΑ-
ΣΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΜΑΝ-
ΝΑΝΗΣ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ-
ΓΝΩΣΗ ΔΙΗΘΗΤΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΑΣΠΕΡ-
ΓΙΛΛΩΣΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ι. Μαρίνου, Σ. Μαυρέα, Ε. Μωραίτου, Α. Μαυρομμάτη, Μ. Μακαρώνα,
Π. Σιψάς, Ε. Γεωργακοπούλου, Θ. Κυπρίου, Σ. Τριανταφύλλου,
Ε.Δ. Βογιατζάκης
Μικροβιολογικό Εργαστήριο και Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηρι-
δίων ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
Εισαγωγή: Η διηθητική πνευμονική ασπεργίλλωση (ΔΠΑ) είναι μία νόσος με
επίπτωση 5%-20% και  υψηλή θνητότητα (50%-80%) στους ουδετεροπενι-
κούς ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η
αξιολόγηση της χρήσης της δοκιμασίας ανίχνευσης του αντιγόνου γαλακτο-
μαννάνης ασπεργίλλου(Ag ασπεργίλλου) για τη διάγνωση ΔΠΑ και η συσχέ-
τισή της με την απομόνωση Aspergillus spp. από καλλιέργειες δειγμάτων
αναπνευστικού. Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν τα αποτελέσματα  της
δοκιμασίας ανίχνευσης του Ag ασπεργίλλου σε δείγματα αίματος και βρογ-
χοκυψελιδικού εκπλύματος (BAL) από 552 ασθενείς του Νοσοκομείου μας
(με κλινικά και ακτινολογικά ευρήματα πιθανής ΔΠΑ)  και η συσχέτισή τους
με τα αποτελέσματα απομόνωσης Aspergillus spp. από καλλιέργειες δειγμά-
των αναπνευστικού σε διάστημα 15 μηνών. Για τη δοκιμασία ανίχνευσης του
Ag ασπεργίλλου χρησιμοποιήθηκε η ανοσοενζυμική μέθοδος PLATELIA™
ASPERGILLUS Ag (BIO-RAD). Η δοκιμασία θεωρήθηκε θετική για τιμές >0,5
σε δείγματα αίματος και >1 σε δείγματα BAL. Η απομόνωση Aspergillus spp.
από καλλιέργειες δειγμάτων αναπνευστικού έγινε σε Sabouraux dextrose
agar (biomerieux). Αποτελέσματα: Τα 735 δείγματα (61 δείγματα BAL και
674 δείγματα ορού) για ανίχνευση Ag ασπεργίλλου αντιστοιχούσαν σε 552
ασθενείς. 127 ασθενείς είχαν >2 δείγματα για τη δοκιμασία Ag ασπεργίλλου.
34 δείγματα (9 δείγματα BAL και 25 δείγματα ορού) βρέθηκαν θετικά για το
Ag ασπεργίλλου, από τα οποία 8 είχαν παράλληλα και θετική καλλιέργεια για
Aspergillus spp. 14 επιπλέον ασθενείς είχαν θετική καλλιέργεια για Aspergillus
spp. (σε 8 το αντιγόνο ασπεργίλλου ήταν αρνητικό και σε 6 ασθενείς δεν είχαν
σταλεί στο εργαστήριο δείγματα για Ag ασπεργίλλου). Συμπεράσματα: 1) Η
δοκιμασία ανίχνευσης Ag ασπεργίλλου σε συνδυασμό με την καλλιέργεια
ασπεργίλλου συμβάλλει ουσιαστικά στη διάγνωση της ΔΠΑ. 2) Επιβάλλεται
η ορθολογική χρήση της δοκιμασίας αντιγόνου ασπεργίλλου και ο περιορι-
σμός της μόνο στη διάγνωση ΔΠΑ.

spp.,11/62 (17,7%) Bacteroides spp., ,9/62(15,4%) Fusobacterium spp., ενώ
οι συχνότεροι αναερόβιοι Gram(+) κόκκοι ήταν: 7/62 (11,3%) Peptostrepto-
coccus spp., 6/62 (9,7%) Peptococcus spp., 5/62 (8,0%) Finegoldia magna και
3/62 (4,8%) Peptoniphilus assacharolyticus. Στις αερόβιες καλλιέργειες απο-
μονώθηκαν 17 διαφορετικά είδη αερόβιων μικροβίων, σε σύνολο 50 απο-
μονωθέντων αερόβιων μικροοργανισμών. 37/50 (74%) μικρόβια ήταν
Gram(+) κόκκοι και 13/50(26%) Gram(-) βακτηρίδια. Από αυτά οι συχνότερα
Gram(+) κόκκοι ήταν: 14/50 (28%) Staphylococcus coagulase negative, 9/50
(18%) Streptococcus viridans, 6/10 (12%) Enterococcus faecalis, 3/50 (6%) Sta-
phylococcus aureus και 3/50 (6%) Enterococcus faecium. Στα πιο συχνά
Gram(-) αερόβια βακτηρίδια η κατανομή ήταν: 3/50 (6%) Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa 2/50 (4%) και Enterobacter cloacae 2/50(4%). Σε 2
από τα 37 κλινικά δείγματα αναπτύχθηκαν ταυτόχρονα μύκητες Candida
tropicalis (5,4%). Συμπερασματικά: α) το 7,8% των λοιμώξεων οφειλόταν
στη συνύπαρξη αερόβιων-αναερόβιων μικροοργανισμών, β) τα συχνότερα
απομονωθέντα αναερόβια μικρόβια ήταν Gram(-) βακτηρίδια (53,2%), γ) οι
συχνότεροι αερόβιοι μικροοργανισμοί, που απομονώθηκαν, ήταν Gram(+)
κόκκοι (74%) και δ) μύκητες (Candida) συνυπάρχουν σε ποσοστό 5,4% σε
ταυτόχρονη αερόβια – αναερόβια λοίμωξη.

ΑΑ 46β. ΟΥΡΟΠΑΘΟΓΟΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
Χ. Βέρρα, Σ. Καραμπά, Μ-Α. Τσάμη, Τ. Λαζαράκη, Δ. Κοσμάτος, Ε. Γλυνού
Βιοπαθολογικό/Ορμονολογικό Τμήμα Γ.Ν - Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου»
Εισαγωγή: Η ουρολοίμωξη αποτελεί συχνή αιτία νοσηρότητας κατά την
κύηση, γιατί μπορεί να εμφανιστεί χαλάρωση του λείου μυός, διάταση των
ουρητήρων, ιδιαίτερη ανοσιακή κατάσταση (επίδραση προγεστερόνης, χο-
ριακής γοναδοτροπίνης, κορτιζόλης, α-φετοπρωτεΐνης), ή μηχανική πίεση
της κύστης από την μήτρα. Σκοπός: Σκοπός της αναδρομικής διετούς με-
λέτης είναι η καταγραφή των μικροβίων που προκαλούν ουρολοιμώξεις
στις έγκυες γυναίκες, καθώς και η ευαισθησία τους στα επιτρεπόμενα κατά
την κύηση, αντιβιοτικά. Υλικό και Μέθοδοι: Υλικό μας αποτέλεσαν 1572
δείγματα ούρων εγκύων γυναικών, που προσήλθαν για εξέταση στα εξω-
τερικά ιατρεία του Νοσοκομείου μας, από 1/11/2016 έως 31/10/2018. Για
τις καλλιέργειες χρησιμοποιήθηκαν κοινά θρεπτικά υλικά (Αιματούχο και
McConkey άγαρ). Η ταυτοποίηση των απομονωθέντων μικροβίων, καθώς
και το αντιβιόγραμμα (μέθοδος MIC), έγιναν στο αυτοματοποιημένο σύ-
στημα Vitek 2 Compact (bioMerieux). 
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Επί συνόλου 184 θετικών ουροκαλλιερ-
γειών, απομονώθηκαν: Ε. coli 120 (65,23%), S. agalactiae 30 (16,31%), K. pne-
umoniae 20 (10, 87%), P. mirabilis 10 (5, 44%), Enterococcus spp. 4 (2, 15%).
Σε τρεις καλλιέργειες αναπτύχθηκε ταυτόχρονα και C. albicans. Ο έλεγχος
ευαισθησίας στα επιτρεπόμενα σε αυτήν την κατηγορία ασθενών, αντιβιο-
τικά έδειξε τα εξής: 

Συμπερασματικά: 1.Ο συχνότερα απομονωθείς μικροοργανισμός ήταν η
Ε. coli (65,23%), μικρόβιο της χλωρίδας του εντέρου 2. Η παρατηρούμενη
μεγάλη ευαισθησία των συχνότερα απομονωθέντων μικροβίων σε κοινά
αντιβιοτικά, ενισχύει την αισιοδοξία για την επιτυχία της δράσης έναντι της
αλόγιστης χρήσης τους και αποδεικνύει για άλλη μια φορά, την ανάγκη της
καλλιέργειας και του αντιβιογράμματος και όχι την πρακτική της εμπειρικής
θεραπείας.

Συχνότερα         AMP    AMC   PEN    CFT    FOX      CFZ     CΤX   NTF    IMP*    ERYμικρόβια
E. coli                     66%     89%       –      94%  100%    96%        –      96%   100%      –

S. agalactiae      100%       –      100%     –          –         95%     95%      –          –       47%

K. pneumoniae    0%     100%      –      70%  100%    70%        –      30%   100%      –

*Σε περιπτώσεις ανάγκης

ΑΑ 47β. ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΩΝ-ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΜΙΚΡΟ-
ΒΙΩΝ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Σ. Καραμπά, Τ. Λαζαράκη, Ε. Ζαμπέτα, Μ-Α. Τσάμη, Αι. Κωνσταντίνου, Χ. Βέρρα, Ε. Γλυνού
Βιοπαθολογικό/Ορμονολογικό Τμήμα, Γ. Ν. - Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου»



ΑΑ 50β. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ WHIPPLE
ΜΕ FISH ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΛΕΜΦΑΔΕΝΟΠΑ-
ΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ
E. Prudent1, S. Jonckheere2, H. Lepidi1, E. Angelakis E3*, D. Raoult1

1Aix Marseille Université, IRD, APHM, VITROME, IHU-Méditerranée Infection, 19-
21 Boulevard Jean Moulin, 13005 Marseille, France; 2Laboratory of Clinical Mi-
crobiology, OLV Hospital Aalst, Aalst, Belgium; 3Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιο-
λογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Αθήνα, Ελλάδα; *Corresponding author
Εισαγωγή. Οι ιστοπαθολογικές εξετάσεις τόσο με χρώση PAS, όσο και
με τη μέθοδο της ανοσοϊστοχημείας (Immunohistochemistry) με ειδικά
αντισώματα για Tropheryma whipplei χρησιμοποιούνται ευρέως από τα
περισσότερα εργαστήρια για τη διάγνωση της νόσου του Whipple. Οι
εξετάσεις αυτές όμως παρουσιάζουν περιορισμούς και τα τελευταία

χρόνια η μέθοδος του in situ υβριδικού φθορισμού (FISH) προτείνεται
ως συμπληρωματικό εργαλείο για τη διάγνωση της νόσου του Whipple
από διάφορα δείγματα ιστών. Σκοπός. Η για πρώτη φορά εφαρμογή
της μεθόδου FISH για την διάγνωση της νόσου του Whipple σε βιοψία
λεμφαδένα και σε πνευμονική βιοψία. Υλικό και μεθόδους: Μία βιοψία
περιτοναϊκού λεμφαδένα και μία πνευμονική βιοψία από δύο ασθενείς
με υποψία της νόσου του Whipple μελετήθηκαν με τις χρώσεις PAS,
ανοσοϊστοχημείας και FISH. Επίσης οι βιοψίες αναλύθηκαν με μοριακές
τεχνικές και συγκεκριμένα με qPCR για T. whipplei και με 16S rDNA PCR
και sequencing. Αποτελέσματα και συμπεράσματα. Η FISH μεθοδο-
λογία απεικόνισε με επιτυχία το T. whipplei στα λεμφαδενικά μακρο-
φάγα στον ασθενή με περιτοναϊκή λεμφαδενοπάθεια. Παράλληλα η
συγκεκριμένη βιοψία ήταν θετική για T. whipplei με μοριακές τεχνικές
όπως και με τις χρώσεις PAS και ανοσοϊστοχημείας. Επίσης, Η μεθοδο-
λογία FISH απεικόνισε επιτυχώς το T. whipplei στην πνευμονική βιοψία
στον ασθενή με πνευμονική συμμετοχή της νόσου του Whipple. Η συγ-
κεκριμένη βιοψία ήταν επίσης θετική για T. whipplei με τις χρώσεις PAS
και ανοσοϊστοχημείας, αλλά αρνητική με μοριακές τεχνικές. Η ανάλυση
της αλληλουχίας του 16S rDNA αποκάλυψε ότι ο ασθενής είχε μολυνθεί
από ένα νέο είδος Tropheryma. Συμπερασματικά, η μεθοδολογία FISH
μπορεί να αποτελέσει μια πολύτιμη μέθοδο για τη διάγνωση διαφορε-
τικών ειδών Tropheryma σε βιοψίες σε παραφίνη.
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ΑΑ 48β. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡ-
ΓΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΩΡΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ
Ι. Μανιάκης, Σ. Χαρπαντίδης, Σ. Καραμπά, Τ. Λαζαράκη, Ν. Μαυρωνά,
Δ. Παπαδημητρίου, Ε. Γλυνού
Βιοπαθολογικό / Ορμονολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Μαιευτήριο «Έλενας Βενιζέλου»
Σκοπός: η μελέτη της συχνότητας απομόνωσης μικροοργανισμών και η
καταγραφή της φαινοτυπικής  αντοχής αυτών, στα συνήθως χορηγούμενα
αντιβιοτικά στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) του
Γ.Ν.Μ. «Έλενα Βενιζέλου». Υλικό και Μέθοδος: Υλικό μας αποτέλεσαν
3240 νεογνικές αιμοκαλλιέργειες, της τριετίας 1/11/2015 έως 31/10/2018,
του Νοσοκομείου μας. Οι αιμοκαλλιέργειες επωάστηκαν  στο αυτόματο
σύστημα αιμοκαλλιεργειών BacT Alert (bioMerieux). Διαδοχικές θετικές
αιμοκαλλιέργειες ενός νεογνού με το ίδιο μικρόβιο, αξιολογήθηκαν ως
μία. Τα θετικά δείγματα  καλλιεργήθηκαν στα συνήθη θρεπτικά υλικά. Η
ταυτοποίηση των απομονωθέντων μικροοργανισμών και ο προσδιορι-
σμός των MICs πραγματοποιήθηκε στο σύστημα Vitek 2 Compact (bio-
Merieux). Αποτελέσματα/Συμπεράσματα: Στις 95/3240 (2,93%) θετικές
αιμοκαλλιέργειες απομονώθηκαν: 

Το ποσοστό ευαισθησίας των συνήθως χορηγούμενων αντιβιοτικών
στην ΜΕΝΝ για τα CNS και την K. oxytoca έχει ως εξής: 

Συμπερασματικά: 1) Τα CNS ήταν τα συχνότερα απομονωθέντα Gram (+)
μικρόβια 65/79 (82,3%) και τα συχνότερα απομονωθέντα μικρόβια στο σύ-
νολο των θετικών αιμοκαλλιεργειών 65/95 (68,4%) 2) Το συνηθέστερα απο-
μονωθέν Gram (-) ήταν η Klebsiella oxytoca 4/14 (28,5%) και στο σύνολο
των θετικών αιμοκαλλιεργειών 4/95 (4,2%) 3) Τα CNS έχουν καλή ανταπό-
κριση στα χορηγούμενα, στην ΜΕΝΝ του Νοσοκομείου μας, αντιβιοτικά,
πλην της γενταμυκίνης (57,7% ευαισθησία). 4) Η K. οxytoca δείχνει να έχει
καλή ευαισθησία σε όλα τα χορηγούμενα στη μονάδα αντιβιοτικά.

ΑΑ 49β. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΑΧΥΣΑΡΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
Ε. Αγγελάκης1,2*, D. Bachar1, M. Yasir3, D. Musso4, F. Djossou5,
C. Melenotte1, C. Robert1, B. Davoust1, B. Gaborit6,7, O. Mediannikov1,
EI Azhar3, A. Dutour6,7, D. Raoult1

1Aix Marseille Université, IRD, APHM, VITROME, IHU-Méditerranée Infection,
19-21 Boulevard Jean Moulin, 13005 Marseille, France; 2Εργαστήριο Κλινικής
Μικροβιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Αθήνα, Ελλάδα; 3Special Infec-
tious Agents Unit, King Fahd Medical Research Center, King Abdulaziz Uni-
versity, Jeddah, Saudi Arabia; 4Unit of Emerging Infectious Diseases, Institut
Louis Malardé, Tahiti, French Polynesia; 5Centre Hospitalier de Cayenne An-
dree Rosemon, Cayenne, French Guiana; 6Department of Endocrinology, Me-
tabolic Diseases and Nutrition, CHU Nord, Marseille, France; 7NORT,
Aix-Marseille Université, INSERM, INRA, France; *Corresponding author
Εισαγωγή. Λίγες μελέτες έχουν εξετάσει αν η μικροβιακή χλωρίδα του
εντέρου παχύσαρκων ατόμων επηρεάζεται από τη διαφορετική τους
γεωγραφική προέλευση. Σκοπός. Η μελέτη της επίδραση της γεωγρα-
φικής προέλευσης στο μικροβίωμα του εντέρου παχύσαρκων ατόμων. 
Υλικό και μεθόδους. Μελετήθηκαν παχύσαρκοι ενήλικες εθελοντές
από τη Γαλλία, τη Σαουδική Αραβία, τη Γαλλική Πολυνησία και από έναν
παραδοσιακό πληθυσμό στη Γαλλική Γουιάνα με Illumina MiSeq deep
sequencing. Αποτελέσματα και συμπεράσματα. Διαπιστώθηκε ότι οι
Γάλλοι και οι Σαουδάραβες είχαν σημαντικά μικρότερη βιοποικιλία
στην μικροβιακή τους χλωρίδα σχετικά με τους Αμαζόνιους και Πολυ-
νησιούς (p< 0.05). Η ανάλυση της συνολικής σύνθεσης της μικροβιακής
χλωρίδας με την μέθοδο Principle Coordinate αποκάλυψε ότι το μικρο-
βίωμα των Αμαζονίων ομαδοποιήθηκε ανεξάρτητα από το μικροβίωμα
των άλλων παχύσαρκων ατόμων. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι Αμα-
ζονίοι παρουσίαζαν σημαντικά περισσότερα αναερόβια βακτήρια στη
μικροβιακή του χλωρίδα σε σχέση με τους Σαουδάραβες, τους Γάλλους
και τους Πολυνήσιους (p< 0.001). Οι Πολυνησιοί παρουσίασαν σημαν-
τικά χαμηλότερα επίπεδα Λακτοβάκιλλων από τους Γάλλους (p = 0.01)
και τους Σαουδάραβες (p = 0.05). Το Treponema berlinense και το Tre-
ponema succinifaciens ήταν παρόντα μόνο στη μικροβιακή χλωρίδα
του εντέρου των Αμαζονίων. Τα παχύσαρκα άτομα με διαφορετική
προέλευση εμφανίζουν σημαντικές μεταβολές στην μικροβιακή τους
εντερική χλωρίδα και συγχρόνως διαπιστώθηκε ότι οι μπύρες cachiri
επηρέασαν τη μικροβιακή χλωρίδα των Αμαζονίων.

                                                     CNS
Bανκομυκίνη                           100%
Γενταμικίνη                             57,7%
Τεϊκοπλανίνη                          95,3%
Λινεζολίδη                               100%

                                               Kl. oxytoca
Aμικασίνη                                 100%
Kεφοταξίμη                              100%
Γενταμικίνη                               100%
Iμιπενέμη                                  100%

Μικροοργανισμός            Ν            %           Μικροοργανισμός               Ν             %
Gram (+)                                                               Gram (-)                                                      
CNS                                        65       68,42        Klebsiella oxytoca                   4           4,21
Enterococcus faecalis          3          3,16         Enterobacter cloacae             3           3,16
S. Aureus                                 3          3,16         Citrobacter spp.                      2           2,11
Streptococcus spp.                 2            2,11           E. coli                                                 1             1,05
Άλλα                                        6          6,32         Serratia marcescens               1           1,05
                                                                              Campylobacter jejuni            1           1,05
                                                                              Άλλα                                          2           2,11
                                                79       83,17                                                           14        14,74
Μύκητες                                                                                                                                   
Candida spp.                         2          2,11                                                                              
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ΑΑ 51β. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΟ-
ΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΘ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ε. Μωραΐτου, Α. Μαυρομμάτη, Σ. Τριανταφύλλου, Μ. Μακαρώνα,
Β. Περδίου, Μ. Βούτου, Σ. Σάββα, Α. Αλευράς, Ε. Βογιατζάκης
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»\
Εισαγωγή: Ο αποικισμός από πολυανθεκτικά μικρόβια αποτελεί ένα
μείζον πρόβλημα και παράγοντα κινδύνου ανάπτυξης λοιμώξεων, κυ-
ρίως σε ασθενείς ΜΕΘ. 
Σκοπός: Ο σκοπός της μελέτης ήταν να ερευνηθεί ο αποικισμός ασθε-
νών ΜΕΘ του Νοσοκομείου μας από πολυανθεκτικά μικρόβια, να με-
λετηθούν οι μηχανισμοί αντοχής τους και να καταγραφούν οι
συνακόλουθες λοιμώξεις σε αυτούς τους ασθενείς.
Υλικό και Μέθοδος: Από το Νοέμβριο 2017, ως και το Νοέμβριο 2018,
περιλήφθηκαν 192 ασθενείς στη μελέτη, από τη στιγμή εισαγωγής τους
ως την έξοδό τους. Δείγματα ορθικού επιχρίσματος λαμβάνονταν κατά
την εισαγωγή και δύο φορές εβδομαδιαία (Δευτέρα & Πέμπτη). Τα δείγ-
ματα εμβολιάζονταν σε τρυβλία ChromID CARBA άγαρ (bioMerieux),
MacConkey2 και αιματούχο άγαρ. Όλα τα στελέχη πολυανθεκτικών μι-
κροβίων ελέγχονταν φαινοτυπικά για την παραγωγή καρβαπενεμασών
(KPC, MBL) με τις δοκιμασίες meropenem/EDTA & meropenem/PBA. Η
ανοσοχρωματογραφική μέθοδος NG-test CARBA 5 immunoassay
(NGbiotech, France) χρησιμοποιήθηκε για τεκμηρίωση της παραγωγής
VIM, NDM, KPC, IMP & OXA48. Η ταυτοποίηση των μικροβίων έγινε με
το σύστημα Vitek2. Η ευαισθησία των εντεροκόκκων στα γλυκοπεπτί-
δια και του S. aureus στη μεθικιλλίνη, ελέγθηκαν με το σύστημα Vitek2.
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Από τους 192 ασθενείς, οι 101/52,6%
δεν ήταν αποικισμένοι κατά την είσοδό τους στη ΜΕΘ. Ο μέσος χρόνος
αποικισμού ήταν 5 ημέρες. 116/61,4% ασθενείς αποικίστηκαν με ένα
μικρόβιο, 53/27,6% με δύο και 23/12,0% με τρία. Η K. pneumoniae
ήταν το συχνότερο μικρόβιο (123/64,0%) και ακολουθούσαν A. baumannii
(118/61,4%), P. aeruginosa (80/41,7%) και οι ανθεκτικοί στα γλυκοπεπτίδια
εντερόκοκκοι 31/16,1%. Το ποσοστό αποικισμού από MRSA ήταν εξαι-
ρετικά χαμηλό (0,5%). Η KPC ήταν ο συχνότερος γονιδιακός μηχανισμός
αντοχής (100/52,1%) για τα στελέχη K.pneumoniae, ακολουθούμενη
από VIM(19/9.9%) & NDM(4/2.1%). Δεν ανιχνεύθηκαν στελέχη OXA(+)
ή IMP(+). Όλα τα στελέχη P.aeruginosa ήταν VIM(+). Οι φαινοτυπικές
δοκιμασίες είχαν απόλυτη συμφωνία με τα αποτελέσματα της ανοσο-
χρωματογραφικής μεθόδου. Όλοι οι αποικισμένοι ασθενείς είχαν
θετικές καλλιέργειες κλινικών δειγμάτων για ένα ή περισσότερα μικρόβια
από τα οποία είχαν αποικιστεί. 
Συμπεραίνουμε ότι υπάρχει σημαντική ένδειξη επιτήρησης του αποι-
κισμού ασθενών ΜΕΘ για πολυανθεκτικά μικρόβια, ώστε να εντοπίζον-
ται έγκαιρα οι πιθανοί παθογόνοι οργανισμοί και σε περίπτωση
συνακόλουθης λοίμωξης να επιλέγεται η καταλληλότερη αντιμικρο-
βιακή αγωγή. Ο συνδυασμός εμβολιασμού σε ChromID CARBA άγαρ
και ανοσοχρωματογραφικής μεθόδου θεωρούμε ότι είναι αρκετά ακρι-
βής για την ανίχνευση της παραγωγής καρβαπενεμασών στο κλινικό
εργαστήριο.

ΑΑ 52β. ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΤΥΠΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ
ΤΩΝ ΚΑΤΑ GRAM(-) ΟΥΡΟΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΣΕ ΓΕ-
ΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (2013-2018)
Α. Μαυρομμάτη, Ε. Μωραΐτου, Μ. Μακαρώνα, Π. Κιούση, Σ. Σάββα,
Μ. Βούτου, Σ. Τριανταφύλλου, Δ. Τσιάκος, Ε. Βογιατζάκης
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
Εισαγωγή: Οι ουρολοιμώξεις είναι από τις συχνότερα εμφανιζόμενες
εξωνοσοκομειακές λοιμώξεις και από τις συχνότερες νοσοκομειακές.
Ως εκ τούτου η εμφάνιση ανθεκτικών στελεχών αποτελεί ένα σημαντικό
πρόβλημα δημόσιας υγείας. Σκοπός: Η καταγραφή των Gram(-) παθο-
γόνων που απομονώθηκαν από θετικές ουροκαλλιέργειες ασθενών
του νοσοκομείου μας, και η παρακολούθηση των αντοχών που εμφά-
νισαν κατά το διάστημα 2013-2018. Υλικό και μέθοδοι: Στο διάστημα
2013-2018 μελετήθηκαν 7127 θετικές ουροκαλλιέργειες. Η ποσοτική
καλλιέργεια των δειγμάτων έγινε στα συνήθη κατάλληλα θρεπτικά
υλικά, η ταυτοποίηση των μικροβίων έγινε με τη χρήση κλασσικών
ταυτοποιητικών μεθόδων (API System, bioMerieux, France και Rapid
ID, Remel, USA) και ο έλεγχος ευαισθησίας έγινε με τη μέθοδο διάχυσης
δισκίων σε άγαρ (Kirby-Bauer) σύμφωνα με τις οδηγίες του CLSI. Όπου
κρίθηκε αναγκαίο, χρησιμοποιήθηκε στην ταυτοποίηση και στην ευαι-
σθησία και το σύστημα VITEK 2 (bioMerieux, France). Τα στελέχη ελέγχ-
θηκαν φαινοτυπικά για την παραγωγή ευρέως φάσματος β-λακταμασών
(ESBL) καθώς και για παραγωγή καρβαπενεμασών (KPC/MBL). Αποτε-
λέσματα και συμπεράσματα: Συνολικά απομονώθηκαν 2982 στελέχη
E.coli (41.8%), 1612 στελέχη K.pneumoniae (22.6%), 564 P.aeruginosa
(7.9%), 465 P.mirabilis (6.5%), 457 A. baumannii (6.4%), 140 Enterobacter
(cloacae και aerogenes) (1.96%) και 119 στελέχη P. stuarti (1.6%). Η χρο-
νική εξέλιξη της αντοχής των συχνότερα απομονωθέντων Gram (-) στο
συγκεκριμένο διάστημα ήταν:

Το συχνότερο Gram (-) ουροπαθογόνο είναι η E. coli, με τα στελέχη ESBL
να διατηρούνται σε σταθερά ποσοστά (~10%). Τα στελέχη που εμφανί-
ζουν αντοχή στις καρβαπενέμες διατηρούνται σε χαμηλό ποσοστό
(~0,3%) με εξαίρεση το 2018 που εμφανίζουν (ενδεχομένως ανησυχη-
τική) αύξηση και το ποσοστό τους ανέρχεται σε 1,2%. Τα ESBL στελέχη
της K. pneumoniae κυμαίνονται σε ποσοστά 11-17%, ενώ εξαιρετικά
ανησυχητική είναι η αντοχή στις καρβαπενέμες, καθώς και η αύξηση
της αντοχής αυτής την τελευταία 3ετία, με το 2016 να αγγίζει το 56%.
Τα KPC/MBL στελέχη P. aeruginosa παρουσιάζουν ανησυχητική αύξηση
κατά 12% την τελευταία χρονιά. Τα στελέχη A. baumannii, εμφανίζουν
συντριπτική αντοχή στις καρβαπενέμες, σταθερή μέσα στην 6ετία. Ο
ειδικός πληθυσμός του νοσοκομείου μας, που αποτελείται  από ανα-
πνευστικούς ασθενείς με μεγάλη διάρκεια νοσηλείας, καθώς και η συχνή
και παρετεταμένη χρήση αντιβιοτικών, φαίνεται να επηρεάζει την επι-
δημιολογία των ενδονοσοκομειακών στελεχών ακόμη και σε λοιμώξεις
απομακρυσμένες από το αναπνευστικό. Η στενή επιτήρηση είναι επι-
τακτική ανάγκη για τη σωστή διαχείριση των λοιμώξεων, αλλά και την
ανίχνευση τυχόν καινούργιων μηχανισμών αντοχής.

               Escherichia coli         K. pneumonia         P. aeruginosa         P. mirabilis
               ESBL     KPC/MBL    ESBL       KPC/MBL      KPC/MBL          ESBL      KPC/MBL
2013   10,50%       0.2%       17.7%       34,53%            6.4%              3.1%            0%
2014   10,30%       0.4%     13.11%      38,50%            7.1%                0%              0%
2015   11,80%       0.4%       10.6%       40,00%           14.1%             5.7%          2.2%
2016   10,10%       0.2%       12.4%          56%             6.86%             1.1%          2.2%
2017   10,40%       0.2%       15.3%       45,60%           9.35%            4.76%         9.2%
2018   10,80%       1.2%       11.9%       39,70%           21.3%            1.63%        1.63%



ΑΑ 54β. ΤΕΤΡΑΕΤΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΑΣΩΝ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ KLEBSIELLA
PNEUMONIAE ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗ-
ΡΙΑΙΜΙΕΣ
Β. Παπαϊωάννου, Α. Στυλιανάκης, Σ. Χριστοδουλάτος,
Ι. Παρασκευοπούλου, Ε. Κοίλιαρη, Σ. Ψαλλίδα, Σ. Τσιπλάκου
Μικροβιολογικό Τμήμα, ΓΝΑ «ΚΑΤ», Κηφισιά
Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη καρβαπενεμασών σε στελέχη K.
pneumoniae, απομονωθέντα από βακτηριαιμίες.
Υλικό και Μέθοδος: Κατά το διάστημα από 01-01-15 έως και 31-10-18
μελετήθηκαν 394 στελέχη K. pneumoniae ανθεκτικά στις καρβαπενέμες
από καλλιέργειες αίματος ασθενών νοσηλευόμενων σε ΜΕΘ (332 στε-
λέχη) και άλλα τμήματα του νοσοκομείου. Η ταυτοποίηση και ο έλεγχος
ευαισθησίας έγιναν με το σύστημα Vitek 2 (bioMerieux). Τα στελέχη
ελέγχθηκαν για την παρουσία καρβαπενεμάσης, αφενός φαινοτυπικά
με τη χρήση του Hodge test, και με τη χρήση δίσκων μεροπενέμης με
και χωρίς προσθήκη EDTA και με και χωρίς προσθήκη βορονικού οξέος
για τη φαινοτυπική ανίχνευση MBL και KPC αντίστοιχα, ενώ αφετέρου
ελέγχθηκαν με μέθοδο ανοσοχρωματογραφίας για την ταχεία ανί-
χνευση OXA-48, KPC και NDM καρβαπενεμασών (Resist-3 O.K.N K-Set,
Coris BioConcept, Belgium)
Αποτελέσματα: Από τα 394 στελέχη (66 το 2015, 113 το 2016, 107 το
2017 και 108 το 2018), 36,5% παρήγαγαν KPC, 32,5% παρήγαγαν ΟΧΑ-
48, 15,5% παρήγαγαν MBL, 15,2% MBL και KPC και 0,25% NDM και OXA-
48. Με την ανοσοχρωματογραφία παρατηρήθηκε ότι τα NDM στελέχη
εμφανίστηκαν το 2ο εξάμηνο του 2016 είτε ως μοναδικό ένζυμο (21
στελέχη), είτε σε συνδυασμό με άλλου τύπου καρβαπενεμάση (13 στε-
λέχη έφεραν KPC και NDM και 1 είχε NDM και OXA-48). Διπλή παρουσία
ενζύμου (KPC και MBL πλην της NDM) καταγράφηκε σε 47 στελέχη. Τα
περισσότερα στελέχη με διπλό μηχανισμό εμφανίστηκαν κυρίως το
2017 και το 2018 (58 από τα 61 στελέχη). Αξιοσημείωτη ήταν η άνοδος
των OXA-48, από τον Ιούλιο του 2015 με ραγδαία αύξηση το 2016
(27,3% το 2015, 61,1% το 2016, 27,1% το 2017 και 11,1% το 2018). 
Συμπεράσματα: Τα περισσότερα στελέχη αφορούσαν ασθενείς των
ΜΕΘ. Οι ποικίλοι μηχανισμοί αντοχής και η εναλλαγή της υπεροχής δια-
φορετικών μηχανισμών σε διαφορετικές χρονικές περιόδους καθιστά
επιτακτική την ανάγκη επαγρύπνησης και συνεχούς καταγραφής.

ΑΑ 55β. ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑ-
ΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΣΙΜΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Γ. Καντεράκης, Ν. Μαλίνογλου, Κ. Σταμούλος, Β. Δημητρίου,
Ν. Σκαρμούτσου, Μ. Λαδά, Μ. Μαρτσούκου
Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο – Α. Φλέμιγκ», Νοσοκομ. Μονάδα «Σισμανόγλειο»
Εισαγωγή: Στη νοσοκομειακή μονάδα «Σισμανόγλειο» πραγματοποι-
ούνται τακτικοί έλεγχοι του νερού που χρησιμοποιείται για ανθρώπινη
κατανάλωση και σε διάφορες δραστηριότητες, διότι πρέπει να είναι κα-
τάλληλο/ασφαλές για ασθενείς και προσωπικό. Σκοπός: Η αξιολόγηση
του συστήματος/παροχών ύδρευσης του νοσοκομείου.
Υλικό-Μέθοδος: Την πενταετία 2014-2018 πραγματοποιήθηκαν 387
επιτόπιοι προσδιορισμοί (Θερμοκρασία, PH, Χλώριο, Χρώμα, Θολότητα,
Οσμή) και μικροβιολογικές εργαστηριακές δοκιμές, πόσιμου νερού.
Από αυτές, 88 ήταν δείγματα από ψύκτες, 49 παροχών μαγειρείου και
34 τροφοδότησης του συστήματος επεξεργασίας της Μονάδας Τεχνη-
τού Νεφρού (ΜΤΝ). Οι μικροβιολογικοί παράμετροι ελέγχθηκαν στο
Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας και σε συνεργαζόμενο ιδιωτικό
εργαστήριο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Αποτελέσματα: Από τα συνολικά 387 δείγματα: • 368 (95,1%) ήταν αρ-
νητικά για παθογόνα ή ασυνήθεις αριθμούς αερόβιων μικροοργανι-
σμών. • 1 (2,6%) αποτέλεσαν ένδειξη επαγρύπνησης με 5/10 δείγματα
απομόνωση Ψευδομονάδας (έως και 9 cfu/100ml) και 5/10 δείγματα
ασυνήθεις αριθμούς αερόβιων μικροοργανισμών (έως και >3.000
cfu/ml). • 9 (2,3%) βρέθηκαν θετικά για παθογόνα όπου, σε 5/9 δείγματα
απομονώθηκαν Ολικά Κολοβακτηριοειδή (έως και 63 cfu/100ml), σε 3/9
Εντερόκοκκοι (<4 cfu/100ml) και σε 1/9 Ε.coli (17 cfu/100ml). Σε όλες
τις περιπτώσεις έγιναν άμεσες ενέργειες εξυγίανσης (απολύμανση πα-
ροχών σε διάλυμα οικιακής χλωρίνης 5-10%/30΄/τρείς ημέρες, με συ-
στηματικό άνοιγμά τους 10΄ καθημερινά). Σε σύντομο χρονικό διάστημα
επανήλθαν ασφαλείς συνθήκες. Τα αποτελέσματα των ελέγχων απο-
τυπώνονται σε ειδικό πλάνο όπου καθορίζονται, τα σημεία υψηλού ή
μέτριου βαθμού επαγρύπνησης, η αποτελεσματικότητα των μέτρων
εξυγίανσης, η σειρά των δειγματοληψιών και η συσχέτιση παλιών και
νέων εντοπισμών. Συμπεράσματα: i. Υψηλό ποσοστό δειγμάτων ήταν
εντός των επιτρεπτών μικροβιολογικών ορίων. ii. Οι επικίνδυνες εστίες
εντοπίστηκαν πριν δημιουργήσουν προβλήματα και άμεσα εξυγιάν-
θηκαν. iii. Το σύστημα παρακολούθησης/αξιολόγησης του πόσιμου νε-
ρού είναι διαφωτιστικό και βοηθά στην πρόληψη.
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Εισαγωγή: Σύμφωνα με στοιχεία του ECDC η Ελλάδα συγκαταλέγεται
στις χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα μικροβιακής αντοχής. Σκοπός: Η
μελέτη της αντοχής στελεχών Pseudomonas aeruginosa, που απομονώ-
θηκαν από ογκολογικούς ασθενείς κατά την περίοδο 1/1/2017-
31/10/2018. Υλικό και μέθοδοι: Μελετήθηκαν 337 στελέχη Pseudomo-
nas aeruginosa, που απομονώθηκαν από 23 καλλιέργειες αίματος, 56
ούρων και 258 λοιπών βιολογικών υλικών. Η ταυτοποίηση και ο έλεγχος
ευαισθησίας έγινε με τo αυτοματοποιημένο σύστημα VITEK2 (bioMeri-
eux). Η επιβεβαίωση της αντοχής έγινε με τη μέθοδο μικροαραιώσεων
σε ζωμό (MICRONAUT). Η ανίχνευση μηχανισμών αντοχής έγινε με φαι-
νοτυπικές δοκιμασίες (DDST και μέθοδος των δίσκων μεροπενέμης-βο-
ρονικού οξέος-EDTA). Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Τα 101/337
στελέχη ήταν πολυανθεκτικά (30%). Τα 31/101 στελέχη παρήγαγαν καρ-
βαπενεμάσες MBL (n=21) και MBL+ KPC (n=10). Η αυξημένη συχνότητα
πολυανθεκτικών στελεχών Pseudomonas aeruginosa και η αύξηση της
αντοχής των στελεχών, που προέρχονταν κυρίως από τα λοιπά βιολο-
γικά υλικά κατά το 2018, συμπεριλαμβανομένης της κολιστίνης και των
καρβαπενεμών, είναι ανησυχητική. Αυτά τα στελέχη αποτελούν απειλή
για τη δημόσια υγεία, διότι περιορίζονται οι θεραπευτικές επιλογές.

%  Α ν τ ο χ ή P s e u d o m o n a s  a e r u g i n o s a
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ                                       ΑΙΜΑ             ΟΥΡΑ         ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚ Α
                                                        2017       2018     2017       2018        2017         2018
Amikacin                                         14              0            31            32             15              16
Aztreonam                                      50            22          66            56             41              55
Cefepime                                          7              22          19            24             10              30
Ceftazidime                                    36            22          34            24             16              31
Ciprofloxacin                                  14            33          47            48             21              30
Colistin                                              0               0             6               0               4                6
Gentamicin                                     21            22          41            28             16              30
Imipenem                                       21            33          38            32             29              39
Levofloxacin                                   21            33          56            52             29              36
Meropenem                                   21            33          34            32             22              38
Piperacillin/Tazobactam              8               0             6             13             13              17
Ticarcillin/ Clavulanic Ac.                                            83             0              25              25

ΑΑ 53β. MΕΛΕΤΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ PSEUDOMONAS AERUGINOSA ΣΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ε. Ντούσια, Ε. Ελευθεριάδου, Ι. Διαμαντή, Ε. Γιαννούλη, Μ. Παπαϊωάννου, Σ. Μπαλτζή, Α. Τσινιάνης, Β. Ρίζου, Ε. Μάρτζιου, Π. Καζήλα
Βιοπαθολογικό Τμήμα, Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»
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Εισαγωγή: Ο Staphylococccus aureus προκαλεί λοιμώξεις που συνο-
δεύονται από υψηλά ποσοστά νοσηρότητας αλλά και θνητότητας, ενώ
η εμφάνιση αντοχής στη μεθικιλλίνη αλλά και άλλες κατηγορίες αντι-
βιοτικών δυσχεραίνει τη θεραπευτική αντιμετώπιση. Σκοπός: Η κατα-
γραφή της απομόνωσης στελεχών Staphylococccus aureus από κλινικά
δείγματα ασθενών και η μελέτη της αντοχής τους. Υλικά και μέθοδοι:
Κατά τη διάρκεια μιας τριετίας, από την 01/07/2015 έως τις 30/06/ 2018,
ελέγχθηκαν 5053 θετικές καλλιέργειες δειγμάτων ούρων, αίματος,
πύων και πτυέλων. Η ταυτοποίηση έγινε με κλασσικές βιοχημικές με-
θόδους και με το mini API (BIOMERIEUX), και ο έλεγχος ευαισθησίας με
τη μέθοδο διάχυσης δίσκων (Kirby-Bauer), σύμφωνα με το CLSI, και
όπου κρίθηκε απαραίτητο τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν με E-test,.
Τα αντιβιοτικά που ελέγχθηκαν ήταν κεφοξιτίνη (μεθικιλλίνη), ερυθρο-
μυκίνη, κλινδαμυκίνη, σιπροφλοξασίνη, γενταμικίνη, ριφαμπικίνη, και
τριμεθοπρίμη/σουλφομεθοξαζόλη.
Αποτελέσματα: Συνολικά απομονώθηκαν 366 στελέχη Staphylococccus
aureus: 30 (8%) από ούρα, 62 (17%) από αίμα, 213 (58%) από πύα και
61 (17%) από πτύελα. Τα ποσοστά αντοχής στα αντιβιοτικά ήταν για

ΑΑ 56β. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ
ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΜΕ ΛΗΨΗ ΟΡΘΙ-
ΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
Ι. Παρασκευοπούλου1, Β. Παπαϊωάννου1, Κ. Καφαντόγια2,
Ε. Κοίλιαρη1, Σ. Ψαλλίδα1, Δ. Δημόπουλος1, Σ. Τσιπλάκου1

1Μικροβιολογικό Τμήμα, 2Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη πολυανθεκτικών στελεχών
Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa και Acinetobacter ba-
umannii, απομονωθέντων από δείγματα ορθικού επιχρίσματος για
έλεγχο αποικισμού. Υλικό-Μέθοδος: Από 01/01/17 έως 30/06/18 με-
λετήθηκαν 310 καλλιέργειες ορθικού επιχρίσματος από ασθενείς νο-
σηλευόμενους στις ΜΕΘ (224 δείγματα), σε χειρουργικές και παθολο-
γικές κλινικές του νοσοκομείου μας (86 δείγματα). Τα δείγματα
καλλιεργήθηκαν σε τρυβλία ρουτίνας και στο MacConkey άγαρ προ-
στέθηκε δίσκος μεροπενέμης. Η ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαισθη-
σίας πραγματοποιήθηκαν με το σύστημα Vitek 2 (bioMerieux). Ο έλεγ-
χος για παρουσία καρβαπενεμάσης έγινε με φαινοτυπική ανίχνευση
με τη χρήση δίσκων μεροπενέμης με και χωρίς προσθήκη EDTA / βο-
ρονικού οξέος και με ανοσοχρωματογραφία (Coris BioConcept, Bel-
gium). Αποτελέσματα: Από τα 310 δείγματα, θετικά για ανθεκτικά στις
καρβαπενέμες παθογόνα ήταν 223. Συνολικά απομονώθηκαν 126 στε-
λέχη K. pneumoniae, 115 στελέχη A. baumannii και 68 στελέχη P. aeru-
ginosa. Σε 91 δείγματα απομονώθηκαν περισσότερα από ένα στελέχη.
Από τα στελέχη K. pneumoniae 53% παρήγαγαν KPC, 13,2% παρήγαγαν
MBL και 33,7 % παρήγαγαν και τις δύο. Όσον αφορά τα στελέχη P. ae-
ruginosa, 87,2% παρήγαγαν MBL. Σε 42 ασθενείς αναπτύχθηκε μετά
τον αποικισμό τους βακτηριαιμία με φαινοτυπικά όμοιο στέλεχος και
αφορούσε 26 στελέχη K. pneumoniae, 17 στελέχη A. baumannii και 10
στελέχη P. aeruginosa (σε 11 περιπτώσεις βακτηριαιμίας απομονώθηκαν
δύο παθογόνα). Συμπεράσματα: Η πλειοψηφία των ασθενών που ήταν
αποικισμένοι με πολυανθεκτικό στέλεχος ήταν νοσηλευόμενοι ή είχαν
νοσηλευθεί σε ΜΕΘ. Η εργαστηριακή επιτήρηση των πολυανθεκτικών
στελεχών είναι απαραίτητη ώστε να ληφθούν μέτρα περιορισμού της
διασποράς τους και μέτρα ελέγχου λοιμώξεων.

την ερυθρομυκίνη 42%, την κλινδαμυκίνη 33%, την σιπροφλοξασίνη
20%, τη γενταμiκίνη 4,5%, τη ριφαμπικίνη 2%, τη τριμεθοπρίμη/σουλ-
φομεθοξαζόλη 3,5%. Ανθεκτικά στη μεθικιλλίνη (MRSA) ήταν 132 στε-
λέχη (36%). Όλα τα στελέχη ήταν ευαίσθητα στην βανκομυκίνη, την
τεικοπλανίνη, τη λινεζολίδη και την τιγκεκυκλίνη. Η αντοχή στα αντι-
βιοτικά εμφάνισε σταδιακή αύξηση στο διάστημα της μελέτης. Η αύ-
ξηση της αντοχής ήταν για την ερυθρομυκίνη από 33% σε 45%, για την
κλινδαμυκίνη από 27% σε 35%, για τη σιπροφλοξασίνη από 16% σε
22%, για τη γενταμικίνη από 2% σε 5,5%, για τη ριφαμπικίνη από 1,5%
σε 3%, και για την τριμεθοπρίμη/σουλφομεθοξαζόλη από 2% σε 4,5%
αντίστοιχα.
Συμπεράσματα: Δεν ανιχνεύθηκε αντοχή στα γλυκοπεπτίδια, τη λινε-
ζολίδη και την τιγκεκυκλίνη. Η αντοχή στη μεθικιλλίνη (MRSA) ήταν
36%. Η αντοχή στα υπόλοιπα αντιβιοτικά αν και χαμηλή, με εξαίρεση
την ερυθρομυκίνη και την κλινδαμυκίνη, παρουσίασε αυξητική τάση.
Η συνεχιζόμενη επιδημιολογική παρατήρηση της αντοχής κρίνεται
απαραίτητη για την επιλογή της βέλτιστης θεραπευτικής επιλογής.

ΑΑ 57β. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙ-
ΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ε. Μαΐση1, Μ. Μαΐση2, Γ. Τσιούλος3, Μ. Αλεξάκη1, Ε. Κεφαλογιάννη1

1Οδοντιατρικό τμήμα Κέντρου Υγείας Ηρακλείου, 2Μικροβιολογικό Εργα-
στήριο Κέντρου Υγείας Καστελλίου, 3Ακτινολογικό Εργαστήριο Κέντρου
Υγείας Καστελλίου
Εισαγωγή: Η αξία των αντιβιοτικών στην οδοντιατρική και ιατρική είναι
αδιαμφισβήτητη. Σημαντικές στοματικές παθήσεις ή οδοντιατρικές ερ-
γασίες στις οποίες ενδείκνυται η χορήγηση αντιβιοτικών είναι το πε-
ριακρορριζικό απόστημα με ή χωρίς συριγγίο, το περιοδοντικό
απόστημα, η περιστεφανίτιδα, η πολφίτιδα και η χειρουργική εξαγωγή
δοντιού. Σκοπός: Καταγραφή της συχνότητας και της αιτιολογίας χο-
ρήγησης αντιβιοτικών φαρμάκων στο Οδοντιατρικό τμήμα του Κ.Υ
Ηρακλείου. Μέθοδος: Καταγράφηκαν οι ηλεκτρονικές συνταγογραφή-
σεις αντιβιοτικών που εκδόθηκαν σε ασθενείς του Οδοντιατρικού τμή-
ματος από Ιανουάριο-Νοέμβριο 2018 και η αιτιολογία χορήγησής τους,
σύμφωνα με τη Διάγνωση ICD-10. Αποτελέσματα: Συνολικά αντιμετω-
πίστηκαν 6182 περιστατικά, από τα οποία 328 (5,3%) έλαβαν αντι-
βίωση. Από αυτά 115 (35%) διαγνώστηκαν με περιακρορριζικό
απόστημα χωρίς συρίγγιο, 26 (7,9%) με περιακρορριζικό απόστημα με
συρίγγιο, 25 (7,6%) με περιοδοντικό απόστημα, 65 (19,8%) με πολφί-
τιδα και 33 (10,1%) με νέκρωση πολφού. Επιπλέον, 10 περιστατικά
(3,1%) έλαβαν χημειοπροφύλαξη πριν από αιματηρή εργασία λόγω
προβλήματος υγείας, ενώ σε 54 (16,5%) χορηγήθηκε αντιβίωση μετά
από εξαγωγή μόνιμου δοντιού. Συμπεράσματα: Μόνο στο 5,3% των
οδοντιατρικών περιστατικών χορηγήθηκε αντιμικροβιακή αγωγή. Η
συχνότερη αιτιολογία συνταγογράφησης ήταν η ύπαρξη περιακρορ-
ριζικού αποστήματος χωρίς συρίγγιο, δεύτερη σε συχνότητα η πολφί-
τιδα ενώ ακολουθούν η νέκρωση πολφού, η εξαγωγή δοντιού, το
περιακρορριζικό απόστημα με συρίγγιο και το περιοδοντικό από-
στημα. Η χρησιμότητα των αντιβιοτικών στην κλινική πράξη είναι με-
γάλη, θα πρέπει όμως η χορήγησή τους να γίνεται με σύνεση για την
αποφυγή εμφάνισης ανθεκτικών στελεχών.

ΑΑ 58β. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 
Σ. Κουβαρδάς, Α. Καψωριτάκη, Σ. Μπακετέα, Ε. Φιλιπποπούλου, Δ. Μαστοράκου, Γ. Κουππάρη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Νοσοκομειακή Μονάδα «Αμαλία Φλέμιγκ»



Σκοπός: Η καταγραφή της συχνότητας των μικροοργανισμών που απο-
μονώθηκαν από ουρολοιμώξεις ενηλίκων και της αντοχής τους στα αν-
τιβιοτικά. Υλικά και μέθοδοι: Κατά τη διάρκεια μιας διετίας,  από την
01/07/2016 έως τις 30/06/ 2018, ελέγχθηκαν 12456 καλλιέργειες ούρων,
από εξωτερικούς και νοσηλευόμενους ασθενείς, ηλικίας από 16-97 έτη
(διάμεση ηλικία 78 έτη). Στα δείγματα έγινε ποσοτική καλλιέργεια και μι-
κροσκοπική εξέταση ιζήματος ούρων. Η ταυτοποίηση έγινε με κλασσι-
κές βιοχημικές μεθόδους και με το mini API (BIOMERIEUX), και ο έλεγχος
ευαισθησίας με τη μέθοδο διάχυσης δίσκων (Kirby- Bauer), σύμφωνα
με το CLSI, και όπου κρίθηκε απαραίτητο τα αποτελέσματα επιβεβαι-
ώθηκαν με E-test. Αποτελέσματα: Θετική ουροκαλλιέργεια είχαν 2685
ασθενείς (21,5%). Οι μικροοργανισμοί που απομονώθηκαν, κατά σειρά
συχνότητας, ήταν E. coli (54%), Klebsiella spp. (13%), Proteus mirabilis
(9%), Enterococcus spp. (7%), Pseudomonas aeruginosa (6%), Candida
spp. (5%), διάφοροι (6%). Από τα στελέχη E. coli 6% παρήγαγαν ESBL.
Παραγωγή ESBL ανιχνεύθηκε επίσης και στο 19% και 8% των στελεχών
Klebsiella spp. και P. mirabilis αντίστοιχα. Το 2% των στελεχών Enterococ-
cus spp. ήταν ανθεκτικά στη βανκομυκίνη και τεικοπλανίνη (Van A). Στο
4,5% των ασθενών με ουρολοίμωξη ο ίδιος μικροοργανισμός απομο-
νώθηκε και από την καλλιέργεια αίματος. Η αντοχή στα αντιβιοτικά για

τα συχνότερα ουροπαθογόνα καταγράφεται στον πίνακα. Συμπερά-
σματα: Οι gram (-) μικροοργανισμοί ευθύνονται για το 83% των ουρο-
λοιμώξεων των ασθενών μας. Το συχνότερο αίτιο των ουρολοιμώξεων
ήταν η E. coli και ακολούθως η Klebsiella spp. και ο P. mirabilis. Η αυξα-
νόμενη αντοχή των εντεροβακτηριακών στην από του στόματος εμπει-
ρική θεραπεία, καθιστά αναγκαία την διεξαγωγή αντιβιογράμματος για
τη βέλτιστη θεραπεία των ασθενών καθώς και την συνεχιζόμενη επιδη-
μιολογική καταγραφή της αντοχής τους στα αντιβιοτικά.
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ΑΑ 59β. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕ-
ΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕ-
ΧΩΝ PSEUDOMONAS AERUGINOSA ΚΑΤΑ ΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
Σ. Κουβαρδάς, Α. Καψωριτάκη, Σ. Μπακετέα, Δ. Μαστοράκου,
Ε. Φιλιπποπούλου, Γ. Κουππάρη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Νοσοκομειακή Μονάδα «Αμαλία Φλέμιγκ»
Εισαγωγή: Η Pseudomonas aeruginosa προκαλεί σοβαρές, οξείες και
χρόνιες νοσοκομειακές λοιμώξεις, ιδίως σε βαρέως πάσχοντες και ανο-
σοκατασταλμένους ασθενείς, με υψηλά ποσοστά θνησιμότητας λόγω
πολυανθεκτικών στελεχών. Σκοπός: Η καταγραφή της απομόνωσης
στελεχών Pseudomonas aeruginosa από κλινικά δείγματα ασθενών και
η μελέτη της αντοχής τους. Υλικά και μέθοδοι: Κατά τη διάρκεια μιας
τριετίας, από την 01/07/2015 έως τις 30/06/2018, ελέγχθηκαν 5053 θε-
τικές καλλιέργειες δειγμάτων ούρων, αίματος, πύων, και πτυέλων. Η ταυ-
τοποίηση έγινε με κλασσικές βιοχημικές μεθόδους και με το mini API
(BIOMERIEUX), και ο έλεγχος ευαισθησίας με τη μέθοδο διάχυσης δί-
σκων (Kirby-Bauer), σύμφωνα με το CLSI, και όπου κρίθηκε απαραίτητο
τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν με E-test. Τα αντιβιοτικά που ελέγχ-
θηκαν ήταν κεφταζιδίμη, σιπροφλοξασίνη, κολιμυκίνη, ιμιπενέμη και πι-
περακιλλίνη-ταζομπακτάμη.
Αποτελέσματα: Συνολικά απομονώθηκαν 407 στελέχη Pseudomonas
aeruginosa: 172 (42%) από ούρα, 29 (7%) από αίμα, 171 (42%) από πύα
και 35 (9%) από πτύελα. Τα ποσοστά αντοχής στα αντιβιοτικά ήταν για
την κεφταζιδίμη 8,8%, την σιπροφλοξασίνη 21,1%, την κολιμυκίνη 1,5%,
την ιμιπενέμη 25,3% και την πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη 11,5%. Η αν-
τοχή στα αντιβιοτικά εμφάνισε σταδιακή αύξηση στο διάστημα της με-
λέτης. Η αύξηση της αντοχής ήταν για την κεφταζιδίμη από 7,5% σε
10%, για την σιπροφλοξασίνη από 13% σε 22,5%, για την κολιμυκίνη
από 1% σε 3%, για την ιμιπενέμη από 20% σε 34%, και για την πιπερα-
κιλλίνη-ταζομπακτάμη από 5% σε 16% αντίστοιχα.
Συμπεράσματα: Παρατηρήθηκε αύξηση της αντοχής σε όλα τα αντιβιο-
τικά, με την κολιμυκίνη να παραμένει η μόνη με χαμηλά επίπεδα αντο-
χής και πολλές φορές η μόνη θεραπευτική επιλογή, γεγονός που
καθιστά ακόμα πιο αναγκαία την εξορθολογισμένη χρήση των αντιβιο-
τικών και την πιστή εφαρμογή των μέτρων πρόληψης.

ΑΑ 60β. ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΕΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕ-
ΝΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΕΤΙΑΣ
Σ. Κουβαρδάς, Ε. Φιλιπποπούλου, Α. Καψωριτάκη, Σ. Μπακετέα,
Δ. Μαστοράκου, Γ. Κουππάρη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Νοσοκομειακή Μονάδα «Αμαλία Φλέμιγκ»
Σκοπός: Η εργαστηριακή μελέτη των βακτηριαιμιών σε ενήλικες ασθε-
νείς  κατά τη διάρκεια μιας διετίας. Υλικά και μέθοδοι: Το υλικό αποτέ-
λεσαν 4020 ζεύγη αιμοκαλλεργειών που εστάλησαν από 265
εξωτερικούς και 1765 νοσηλευόμενους ασθενείς (ηλικίας από 16-97 έτη),
κατά τη διάρκεια μιας διετίας (01/07/2016 - 30/06/2018). Οι αιμοκαλλέρ-
γειες έγιναν σε ζωμούς Bactec Plus Aerobic και Bactec Plus Anaerobic
(Becton Dickinson) με ρητίνες, για την απομόνωση αεροβίων και αναε-
ροβίων μικροοργανισμών αντίστοιχα. Η ταυτοποίηση έγινε με κλασσικές
βιοχημικές μεθόδους και με το mini API (BIOMERIEUX) και ο έλεγχος ευαι-
σθησίας με τη μέθοδο διάχυσης δίσκων (Kirby- Bauer), σύμφωνα με το
CLSI, και όπου κρίθηκε απαραίτητο τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν
με E-test. Αποτελέσματα: Από τους 2010 ασθενείς ανέπτυξαν μικροβαι-
μία οι 774 (38,5%). Συνολικά απομονώθηκαν 909 μικροβιακά στελέχη:
αερόβια gram (-) 34.9%, αερόβια gram (+) 60,7%, αναερόβια 2,9%, μύ-
κητες 1,3%. Σημειώνεται η απομόνωση δύο στελεχών Campylobacter je-
juni, ενός στελέχους Salmonella spp. και ενός στελέχους Listeria
monocytogenes και Neisseria meningitidis. Σε 67 ασθενείς (8,6%), η μικρο-
βιαιμία ήταν πολυμικροβιακή. Η διάμεση ηλικία των ασθενών ήταν 78
έτη. Η θνητότητα ήταν 5,8%. Οι συχνότερες υποκείμενες νόσοι ήταν ου-
ρολοίμωξη-πυελονεφρίτις, πνευμονία, παθήσεις χοληδόχου κύστεως και
χοληφόρων αγγείων, χειρουργικές παθήσεις κοιλίας. Σε 104 ασθενείς
(13,4%) απομονώθηκε ο ίδιος μικροοργανισμός και από την καλλιέργεια
ούρων. Από τα τα 318 αερόβια gram (-) βακτήρια συχνότερα απομονώ-
θηκαν τα εντεροβακτηριακά (83%) με κύρια αιτία βακτηραιμίας την E.
coli (60%). Από τα 552 αερόβια gram (+) βακτήρια απομονώθηκαν κατά
σειρά συχνότητας coagulase negative Staphylococcus (76%), Enterococ-
cus spp. (16,1%) και S. aureus (5,9%). Στελέχη που παράγουν ESBL βρέ-
θηκαν σε ποσοστό 16%. Το 27% των στελεχών S. aureus ήταν MRSA και
1% των στελεχών Enterococcus spp. ήταν ανθεκτικά στη βανκομυκίνη
και τεϊκοπλανίνη (Van A). Συμπεράσματα: Η συχνότητα της βακτηριαι-
μίας κατά τη διάρκεια της μελέτης ήταν 38,5%. Ο μικροργανισμός που
απομονώθηκε συχνότερα ήταν ο coagulase negative Staphylococcus. Η
διάμεση ηλικία των ασθενών ήταν ιδιαίτερα υψηλή (78 έτη). Η συχνότερη
πύλη εισόδου μικροοργανισμών ήταν το ουροποιητικό.

Αντιβιοτικά                                        E. coli          Klebsiella spp     Proteus mirabilis
Αμπικιλλίνη                                        52%                  100%                        41%
Αμοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό        12%                   28%                          11%
Κεφουροξίμη                                     17%                   31%                          10%
Κεφοταξίμη                                         4%                     5%                            3%
Γενταμυκίνη                                         5%                    15%                           7%
Νορφλοξασίνη                                  17%                   31%                          17%
Ιμιπενέμη                                            0,5%                  16%                           1%
Κοτριμοξαζόλη                                 30%                   44%                          38%

ΑΑ 61β. ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΕΤΙΑΣ
Σ. Κουβαρδάς, Σ. Μπακετέα, Α. Καψωριτάκη, Δ. Μαστοράκου, Ε. Φιλιπποπούλου, Γ. Κουππάρη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Νοσοκομειακή Μονάδα «Αμαλία Φλέμιγκ»
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Εισαγωγή: Άσηπτη μηνιγγίτιδα ορίζεται η φλεγμονή των μηνίγγων, το
αίτιο της οποίας δε διαπιστώνεται με συνήθεις εξετάσεις όπως η Gram
χρώση και η καλλιέργεια εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Μπορεί να οφείλεται
σε λοιμώδη ή μη λοιμώδη αίτια. Η άσηπτη μηνιγγίτιδα λοιμώδους αιτιο-
λογίας κατά κανόνα οφείλεται σε ιούς και πολύ σπανιότερα σε βακτήρια.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή των κρου-
σμάτων άσηπτης μηνιγγίτιδας στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο»
το καλοκαίρι του 2018 από 15/6/2018 έως 10/9/2018, η ανάδειξη του
πιθανού αιτίου και η σύγκριση με προηγούμενα έτη την ανάλογη πε-
ρίοδο. Υλικό και μέθοδοι: Μελετήθηκαν 15 παιδιά, εκ των οποίων 11
αγόρια ηλικίας 0-15 ετών και 4 κορίτσια ηλικίας 7-17 ετών. Προσήλθαν
στα Τ.Ε.Π. του Γ.Ν. Χίου με δεκατική πυρετική κίνηση, έντονη κεφαλαλγία,
εμέτους και σημεία μηνιγγισμού. Έγινε οσφυονωτιαία παρακέντηση, τα
ευρήματα της οποίας συνοψίζονται στους παρακάτω πίνακες. Αποτε-
λέσματα: Σε όλα τα περιστατικά οι καλλιέργειες ΕΝΥ σε στερεά θρεπτικά
υλικά και σε Bact-Alert (Biomerieux) αναδείχθηκαν στείρες. Σε έξι (6) επι-
λεγμένα δείγματα ΕΝΥ εστάλη έλεγχος στο Εθνικό Eργαστήριο Aναφο-
ράς Πολιοϊών και Εντεροϊών του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ στην
Αθήνα, που αποδείχτηκε θετικός για Εντεροϊό με τη μέθοδο Real time
PCR. Η υποτυποποίηση του ιού έγινε στο ίδιο Eργαστήριο με τη μέθοδο
Sanger sequencing. Σε όλες τις περιπτώσεις η έκβαση ήταν καλή. Ο
αριθμός των κρουσμάτων σε σχέση με τα δυο προηγούμενα έτη απει-
κονίζεται στο παρακάτω γράφημα. Συμπεράσματα: Συμπερασματικά,
πρόκειται για μια επιδημία άσηπτης μηνιγγίτιδας στο νησί της Χίου, από
αυτές που παρατηρούνται με σαφή εποχικότητα, συχνότερα τους κα-
λοκαιρινούς μήνες, οφειλόμενη σε εντεροϊό. Η μηνιγγίτιδα παρουσίασε
υψηλότερη συχνότητα σε αγόρια από ότι σε κορίτσια, όπως αναμένεται,
με λόγο 2,75:1. Παρά τον αυξημένο αριθμό (140% αύξηση σε σχέση με
το 2017), τα κρούσματα είχαν όλα καλή έκβαση.

ΑΑ 62β. ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΣΥΡΡΕΟΝΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΣΗΠΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΧΙΟΥ - ΚΑ-
ΛΟΚΑΙΡΙ 2018
Δ. Ανταράκη1, Χ. Κάκαρη1, Α. Κοσμά1, Ε. Πιππίδη2, Μ. Εμμανουήλ3, Γ. Αντωνάκη1

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ. Ν. Χίου «Σκυλίτσειο», 2Παιδιατρική Κλινική, Γ. Ν. Χίου «Σκυλίτσειο», 3Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Πολιοϊών και Εντεροϊών,
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Αθήνα

                                Αγόρι 1            Αγόρι 2            Αγόρι 3            Αγόρι 4           Αγόρι 5             Αγόρι 6           Αγόρι 7            Αγόρι 8          Αγόρι 9           Αγόρι 10         Αγόρι 11
Όψη                       Διαυγής           Διαυγής           Ελ. θολή           Διαυγής           Διαυγής            Διαυγής          Ελ. θολή           Διαυγής         Διαυγής          Ελ. θολή           Διαυγής
Χροιά                     Άχροη              Άχροη              Άχροη              Άχροη              Άχροη               Άχροη             Άχροη              Άχροη            Άχροη             Άχροη              Άχροη
Κύτταρα (/μL)      100                    40                      450                    30                      210                     40                     160                    175                 70                     420                    170
                                70% Πολυ,      40% Πολυ,      85% Πολυ,      14% Πολυ,     14% Πολυ,       40% Πολυ,     40% Πολυ,      45% Πολυ,    10% Πολυ,     17% Πολυ,      22% Πολυ,
Τύπος λευκών     30% Λεμφο     60% Λεμφο    15% Λεμφο     86% Λεμφο    80% Λεμφο,    60% Λεμφο    60% Λεμφο     55% Λεμφο  90% Λεμφο    79% Λεμφο,    70% Λεμφο, 
                                                                                                                                            6% Μ.Μ.                                                                                                                    4% Μ.Μ.           8% Μ.Μ.
Γλυκόζη                

58.8                   57.5                   54.3                   73.5                  49.8                    54.9                  59.1                   57.1                71.2                  56.4                   55.8(mg/dl)
LDH (I.U.)              16                       19                      17                      12                      50                       18                     31                       12                    21                     20                      14
Λεύκωμα              

23                       47                      26                      16                      858                     24                     46                       33                    56                     48                      32(mg/dl)
Χρώση Gram       Αρνητική         Αρνητική         Αρνητική         Αρνητική        Αρνητική          Αρνητική        Αρνητική         Αρνητική      Αρνητική        Αρνητική         Αρνητική

                                         Κορίτσι 1                   Κορίτσι 2              Κορίτσι 3                      Κορίτσι 4
Όψη                                Διαυγής                      Ελ. θολή                Θολερή                         Διαυγής
Χροιά                             Άχροη                         Άχροη                    Άχροη                           Άχροη
Κύτταρα (/μL)              90                                 80                            45                                   140
                                        25% Πολυ,                 17% Πολυ,            26% Πολυ,                   30% Πολυ,
                                        75% Λεμφο               83% Λεμφο          69% Λεμφο,                70% ΛεμφοΤύπος λευκών

                                                                                   2% Ηωσινόφιλα,
                                                                                                              3% Μ.Μ. 
Γλυκόζη (mg/dl)         47.2                             56.9                        61.1                                55.1
LDH (I.U.)                       12                                 24                            25                                   24
Λεύκωμα (mg/dl)       29                                 31                            51                                   45
Χρώση Gram               Αρνητική                   Αρνητική              Αρνητική                      Αρνητική



ΑΑ 65β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΦΥΜΑΤΙΩ-
ΔΟΥΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ
Αικ. Παπαδημητρίου, Ε. Σίσκου, Μ. Παρασκευά, Ι. Φαράσογλου,
Β. Κουλουρίδα
Μικροβιολογικό-Βιοχημικό-Ιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκη
Εισαγωγή: Η φυματίωση αποτελεί νόσο με υψηλή επίπτωση κυρίως στις
αναπτυσσόμενες  χώρες. Σημαντικός είναι και ο αριθμός εξωπνευμονικής
εντόπισης εκ των οποίων το 5% αφορούν την φυματιώδη μηνιγγίτιδα.
Σκοπός: Η παρουσίαση ενός περιστατικού φυματιώδους μηνιγγίτιδας.
Υλικό και μέθοδοι: Άνδρας αλλοδαπός 33 ετών με χρόνια ηπατίτιδα Β
(HBV-DNA 2256 IU/ml), εισήχθη στο νοσοκομείο με υπονατριαιμία και με
συμπτώματα από το Κ.Ν.Σ. Στο εργαστήριο εκτός των άλλων ελέγχων, κα-
τόπιν κλινικής εκτίμησης εστάλησαν, εξέταση του Ε.Ν.Υ., ταχεία εξέταση
PCR πολλαπλών στόχων (FilmArray BioMerieux), καλλιέργεια του Ε.Ν.Υ για
κοινά μικρόβια και για μυκοβακτηρίδιο, για την οποία χρησιμοποιήθηκε
υγρό θρεπτικό υλικό (MGIT) και στερεό θρεπτικό υλικό Löwenstein-Jensen
καθώς και καλλιέργεια πτυέλων για μυκοβακτηρίδιο. Αποτελέσματα και
συμπεράσματα: Στην εξέταση του Ε.Ν.Υ. βρέθηκαν 380 κύτταρα τα πλείστα
πολυμορφοπύρηνα, χαμηλό σάκχαρο και υψηλό λεύκωμα. Η PCR πολλα-
πλών στόχων για λοιμώξεις Κ.Ν.Σ. απέβη αρνητική. Αρνητική ήταν και η
καλλιέργεια Ε.Ν.Υ. για κοινά μικρόβια όπως και η άμεση χρώση Ziehl-Ne-
elsen του Ε.Ν.Υ. Η καλλιέργεια για μυκοβακτηρίδιο τόσο του Ε.Ν.Υ. όσο και
των πτυέλων απέβη θετική και στα δύο υλικά. Με την εφαρμογή in house
PCR που ανιχνεύει την περιοχή IS6110 ταυτοποιήθηκε Mycobacterium tu-
berculosis στο Ε.ΝΥ. και στα πτύελα. Δεδομένης της σπανιότητας της φυ-
ματιώδους μηνιγγίτιδας καθώς και της χαμηλής ευαισθησίας της άμεσης
χρώσης Ziehl-Neelsen είναι σημαντική η κλινική υποψία συνεκτιμώντας
και τα εργαστηριακά ευρήματα, για την άμεση και στοχευμένη αντιμετώ-
πιση αυτών των περιστατικών.

ΑΑ 66β. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΝΤΩΝ ΜΙ-
ΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΒΡΟΓΧΙΚΕΣ ΕΚΚΡΙΣΕΙΣ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Ε. Σίσκου, Αικ. Παπαδημητρίου, Μ. Παρασκευά, Β. Τσαϊρέλη,
Ι. Φαράσογλου, Β. Κουλουρίδα
Μικροβιολογικό-Βιοχημικό-Ιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκη
Εισαγωγή: Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) νοσηλεύονται βαριά
πάσχοντες ασθενείς με μακροχρόνια μηχανική υποστήριξη αερισμού. Συχνή
επιπλοκή που επιδεινώνει την κατάσταση του ασθενούς, είναι και οι μικρο-
βιακές λοιμώξεις του αναπνευστικού. Σκοπός: Η καταγραφή της συχνότητας
των μικροβίων που απομονώθηκαν από τις βρογχικές εκκρίσεις ασθενών
της ΜΕΘ ενός τριτοβάθμιου νοσοκομείου την τετραετία 2015-2018. Υλικό
και μέθοδοι: Το υλικό αποτέλεσαν 207 θετικές καλλιέργειες δειγμάτων
βρογχικών εκκρίσεων ασθενών της ΜΕΘ που εστάλησαν στο Μικροβιολο-
γικό Εργαστήριο του νοσοκομείου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ στο χρονικό διάστημα
2015-2018. Έγινε ποσοτική καλλιέργεια στα ενδεικνυόμενα θρεπτικά υλικά
και η ταυτοποίηση των μικροβίων καθώς και το αντιβιόγραμμα έγινε με το
αυτοματοποιημένο σύστημα Vitek 2 bioMerieux. Αποτελέσματα και συμ-
περάσματα: Απομονώθηκαν, Gram-αρνητικά βακτηρίδια σε ποσοστό
85.51%, Gram-θετικοί κόκκοι σε ποσοστό 11.11% και μύκητες σε ποσοστό
3.38%. Από τα Gram-αρνητικά βακτηρίδια απομονώθηκαν Acinetobacter
baumannii σε ποσοστό 30,91%, Pseudomonas spp. 18.84%, Klebsiella spp.
11.59%, Enterobacter spp. 8,21%, E. coli 6,28%, Proteus spp. 4,43% Serratia
spp. 2,89% και άλλα Gram-αρνητικά βακτηρίδια 2,41%. Δεν υπήρξαν ση-
μαντικές διαφορές στη συχνότητα των απομονωθέντων μικροοργανισμών
ανά έτος. Επικρατούν τα αζυμωτικά Gram-αρνητικά βακτηρίδια A. bauman-
nii, Pseudomonas spp., που ίσως ενδημούν και αποικίζουν τους ασθενείς
της ΜΕΘ. Η  γνώση τους είναι σημαντική για τον περιορισμό αυτών των
λοιμώξεων αλλά και για την στοχευμένη θεραπεία. 
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ΑΑ 63β. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΓΑΣΤΡΕΝ-
ΤΕΡΙΤΙΔΕΣ
Μ. Τσιγαριδάκη1, Σ. Πατιάκας1, Ε. Τσούκης3

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο «Βενιζέλειου» Γενικού Νοσοκομείου Ηρα-
κλείου, 2Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
«Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», 3Μικροβιολογικό – Διαγνωστικό Κέντρο Λήμνου
Εισαγωγή - Σκοπός: Στην οξεία γαστρεντερίτιδα, ένα συνηθισμένο αίτιο
λοιμώδους νόσησης παγκοσμίως, πέραν της λήψεως του ιστορικού, με-
γάλη σημασία έχει συχνά και η μικροσκοπική εξέταση των κοπράνων για
πυοσφαίρια και ερυθρά. Στην παρούσα εργασία θελήσαμε να καταγρά-
ψουμε τα αίτια, την πορεία και την θεραπεία περιστατικών γαστρεντερίτι-
δας. Υλικό - Μέθοδος: Μελετήθηκαν συνολικά 108 ασθενείς με οξεία
γαστρεντερίτιδα στους οποίους διενεργήθηκε καλλιέργεια κοπράνων στα
κατάλληλα θρεπτικά υλικά. Η ταυτοποίηση των μικροβίων έγινε με τον αυ-
τοματοποιημένο αναλυτή Vitek 2 compact και με τη προτυποποιημένη μέ-
θοδο API της εταιρίας Biomerieux. Η τυποποίηση των στελεχών Salmonella
έγινε στο Κέντρο Αναφοράς Σαλμονελλών (ΚΕΔΥ, Βάρη). Ο έλεγχος ευαι-
σθησίας στα αντιβιοτικά έγινε με τη μέθοδο διάχυσης δίσκων (Kirby-Bauer)
και με τη χρήση των καρτών AST στον αναλυτή Vitek 2. Επρόκειτο για 61
άνδρες και 47 γυναίκες, ηλικίας 50,2+/-18,7 ετών. Αποτελέσματα: Φυσιο-
λογική χλωρίδα εντοπίστηκε σε 42 ασθενείς (38,9%), ενώ στους υπόλοι-
πους 66 ανευρέθηκαν: 44 στελέχη Salmonella Enteritidis (66,6%), 16
στελέχη S. Typhimurium (24,2%), 4 στελέχη Campylobacter jejuni (7%) και
2 στελέχη S. Newport (3%). Αντιμικροβιακή αγωγή έλαβαν όλοι, εκτός από
4. Συγκεκριμένα, στο 66,7% (46 άτομα) δόθηκε συνδυασμός τριμεθοπρί-
μης/σουλφαμεθοξαζόλης, στο 18,1% (12 άτομα) κινολόνη και στο 12,1%
(8 άτομα) συνδυασμός αμπικιλίνης και σουλμπακτάμης. Όλοι είχαν καλή
πορεία, ενώ υποτροπή δεν παρουσιάστηκε σε κανέναν. Συμπεράσματα:
Σε ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών με οξεία γαστρεντερίτιδα, όπως φαίνεται
από την ανάλυση των αποτελεσμάτων μας, το αίτιο δεν είναι μικροβιακό.
Αναδεικνύεται, συνεπώς, η μεγάλη κλινική σημασία της συμβολής του μι-
κροβιολογικού εργαστηρίου στην σωστή αντιμετώπιση των γαστρεντερί-
τιδων καθώς και στον περιορισμό την άσκοπης χρήσης των αντιβιοτικών.

ΑΑ 64β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓ-
ΓΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Ν.Σ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡ-
ΜΟΓΗ ΝΕΑΣ PCR ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
Ε. Σίσκου, Αικ. Παπαδημητρίου, Μ. Παρασκευά, Α. Δρόσος,
Β. Κουλουρίδα
Μικροβιολογικό-Βιοχημικό-Ιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκη
Εισαγωγή: Οι λοιμώξεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (Κ.Ν.Σ.) απο-
τελούν σοβαρό πρόβλημα υγείας με υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα ει-
δικά στις βακτηριακές μηνιγγίτιδες και είναι πολύ σημαντική η άμεση θερα-
πευτική αντιμετώπιση τους. Σκοπός: Η αξιολόγηση της εφαρμογής της PCR
πολλαπλών στόχων, BioFire Film Array, σε συνδυασμό με τις συμβατικές με-
θόδους εξέτασης και καλλιέργειας του Ε.Ν.Υ. Υλικό και μέθοδοι: Το υλικό
αποτέλεσαν 91 δείγματα Ε.Ν.Υ. ασθενών (ηλικίας από 7 ημερών έως 90
ετών), που προσκομίσθηκαν στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του νοσοκο-
μείου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ από 4/07/2017 έως 31/11/2018 με υποψία λοίμωξης
του Κ.Ν.Σ. Σε όλα εφαρμόσθηκε PCR πολλαπλών στόχων (BioFire FilmArray),
καλλιέργεια σε κοινά και εκλεκτικά υλικά καθώς και έλεγχος κυττάρων, γλυ-
κόζης και λευκώματος. Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Σε 20/91 δείγ-
ματα (21,97%) ανιχνεύθηκαν παθογόνοι μικροοργανισμοί και συγκεκριμένα:
σε 4 δείγματα Herpes simplex virus 1, 3 Enterovirus, 2 Varicella Zoster virus,
1 Herpes simplex virus 2, 1 Human Herpesvirus 6, 3 Neisseria meningitidis, 2
Listeria monocytogenes, 2 Streptococcus pneumoniae, 1 Streptococcus aga-
lactiae, 1 Haemophilus influenzae. Όλα τα δείγματα με θετική PCR (ιούς και
βακτήρια) είχαν παθολογικές τιμές στην εξέταση Ε.Ν.Υ. Από τις βακτηριακές
λοιμώξεις μόνον σε δύο δείγματα απομονώθηκαν στην καλλιέργεια Ε.Ν.Υ οι
παθογόνοι μικροοργανισμοί (Listeria monocytogenes και Streptococcus pne-
umoniae). Σε τρίτο δείγμα απομονώθηκε ο παθογόνος μικροοργανισμός
στην καλλιέργεια αίματος (Neisseria meningitidis). Σε τρία δείγματα με αρ-
νητική P.C.R. αλλά κλινικά και εργαστηριακά στοιχεία λοίμωξης  Κ.Ν.Σ. απο-
μονώθηκαν στην καλλιέργεια Ε.Ν.Υ. Staphylococcus aureus, Streptococcus
gallolyticus και Mycobacterium tuberculosis. Όλα τα δείγματα με αρνητική
PCR είχαν και αρνητική καλλιέργεια όχι όμως και αρνητική εξέταση Ε.Ν.Υ. H
PCR πολλαπλών στόχων, BioFire Film Array, παρέχει άμεσα, αξιόπιστα απο-
τελέσματα για ευρύ αριθμό παθογόνων, ώστε να δοθεί άμεσα η κατάλληλη
θεραπεία και να ληφθούν τα τυχόν απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.
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Εισαγωγή: Η συχνότητα των ουρολοιμώξεων, τόσο σε ασθενείς της κοι-
νότητας όσο και σε νοσοκομειακούς ασθενείς, καθιστά αναγκαία την
σωστή ταυτοποίηση του ουροπαθογόνου μικροοργανισμού καθώς και
τον έλεγχο ευαισθησίας του στα αντιβιοτικά. Σκοπός: Η μελέτη της συ-
χνότητας απομόνωσης Gram-αρνητικών ουροπαθογόνων και της αν-
τοχής τους στα αντιβιοτικά, σε νοσηλευόμενους και εξωτερικούς
ασθενείς, κατά τη διάρκεια ενός έτους (1/11/2017- 31/10/2018).
Υλικό – Μέθοδος: Μελετήθηκαν 991 καλλιέργειες ούρων από τις
οποίες οι 322 ήταν θετικές. Τα δείγματα ούρων καλλιεργήθηκαν σε
Blood agar και MacConkey agar και η ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαι-
σθησίας στα αντιβιοτικά έγιναν με το ημιαυτοματοποιημένο σύστημα
MicroScan autoSCAN-4 (Leriva) καθώς και με τη μέθοδο διάχυσης δί-
σκων Kirby-Bauer, κατά CLSI. Αποτελέσματα: Τα Gram(-) ουροπαθο-
γόνα που απομονώθηκαν κατά σειρά συχνότητας ήταν: Escherichia coli
(65,8%), Klebsiella pneumoniae (9%), Proteus mirabilis (8,7%), Pseudomo-
nas aeruginosa (3,7%), Enterobacter sp (2,5%), Citrobacter sp (0,6%), Ser-
ratia sp (0,6%), Morganella morganii (0,6%) και Providencia stuartii
(0,3%). H αντοχή % στα αντιβιοτικά των συχνότερων Gram (-) μικρο-
οργανισμών εμφανίζεται στον πίνακα.
Συμπεράσματα: 1. Η Ε.coli είναι το συχνότερο ουροπαθογόνο (65,8%). 
2. Η αντοχή των Ε. coli, K. pneumoniae και P. mirabilis στην SXT είναι
υψηλή και επομένως δε συνιστάται ως εμπειρική θεραπεία. 3. Απομο-

ΑΑ 67β. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ Clostri-
dium difficile ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ε. Σίσκου, Μ. Παρασκευά, Αικ. Παπαδημητρίου, Α. Δρόσος,
Β. Τοσουνίδου, Β. Κουλουρίδα
Μικροβιολογικό-Βιοχημικό-Ιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκη
Εισαγωγή: Το Clostridium difficile είναι ένα Gram-θετικό, σπορογόνο,
αναερόβιο βακτηρίδιο που αποτελεί το κύριο αίτιο διάρροιας συνδε-
δεμένης με νοσηλεία σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας και λήψη
αντιβιοτικών. Η παθογόνος δράση του οφείλεται στην παραγωγή τοξι-
νών Α και Β. Ενοχοποιείται ως το αποκλειστικό αίτιο της ψευδομεμβρα-
νώδους κολίτιδας καθώς και για νοσοκομειακές επιδημίες. 
Σκοπός: Καταγραφή της συχνότητας λοίμωξης από Clostridium difficile
(CDI) σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.
Υλικό και μέθοδοι: 643 δείγματα κοπράνων από νοσηλευόμενους
ασθενείς με διάρροια του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης
κατά την διετία 2017-2018, ελέγχθηκαν για την παρουσία C. difficile. Η
εξέταση έγινε με τη χρήση τεστ ανοσοχρωματογραφίας, τόσο για την
ανίχνευση του αντιγόνου Glutamate Deydrogenase (GDH), όσο και για
την ανίχνευση των τοξινών Α και Β του C. difficile. Αποτελέσματα και
συμπεράσματα: Για το έτος 2017 βρέθηκαν: GDH+/TOX- 29/355 δείγ-
ματα (8.2%), GDH+/TOX+ 15/355 δείγματα (4,2%) και GDH-/TOX-
311/355 δείγματα (87,6%). Για το έτος 2018 βρέθηκαν: GDH+/TOX-
25/288 δείγματα (8.7%), GDH+/TOX9/288 δείγματα (3.1%) και GDH-
/TOX- 254/288 δείγματα (88,2%). Η μελέτη έδειξε ότι το ποσοστό των
θετικών δειγμάτων, τόσο για GDH+/TOX-, όσο και για GDH+/TOX+, δεν
είχε σημαντική διαφοροποίηση κατά τα δύο έτη, με μεγαλύτερη επί-
πτωση τους καλοκαιρινούς μήνες και μεγαλύτερη συχνότητα στις πα-
θολογικές κλινικές. Συμπερασματικά η ανοσοχρωματογραφία δίνει
άμεσα αποτελέσματα και αξιόπιστα, εφόσον τηρηθούν οι συνθήκες κα-
ταλληλότητας του δείγματος και η ταχεία πραγματοποίησης της εξέτα-
σης. Σημαντικός είναι ο συστηματικός έλεγχος των ύποπτων CDI
περιστατικών για την θεραπεία, αλλά και για την πρόληψη της διασπο-
ράς στο νοσοκομειακό περιβάλλον.

νώθηκε ένα στέλεχος K. pneumoniae ανθεκτικό στις καρβαπενέμες. 4.
Τα στελέχη P. aeruginosa του νοσοκομείου μας έχουν χαμηλή αντοχή
πιθανόν λόγω της απομόνωσης τους από ασθενείς της κοινότητας.  
Η επιδημιολογική επιτήρηση μέσω της ορθής ταυτοποίησης και του
ελέγχου ευαισθησίας συνεισφέρει τόσο στον εξορθολογισμό της χρή-
σης των αντιβιοτικών όσο και στον περιορισμό διασποράς ανθεκτικών
στελεχών.

ΑΑ 68β. ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΩΝ ΑΝΤΟ-
ΧΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Escherichia coli ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗ-
ΤΑΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΗ
Μ. Χατζοπούλου, Α. Κυριακάκη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Κέντρο Υγείας Καπανδριτίου
Εισαγωγή: Η ορθή διαχείριση των αντιμικροβιακών φαρμάκων (anti-
microbial stewardship) αποσκοπεί στην επιλογή του αποτελεσματικό-
τερου κατά περίπτωση αντιβιοτικού, την ελαχιστοποίηση των
παρενεργειών αλλά και τη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικών
στελεχών. Η ευόδωση των ανωτέρω συνθηκών εναπόκειται πάντοτε
στη γνώση της τοπικής επιδημιολογίας της μικροβιακής αντοχής.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των φαι-
νοτύπων αντοχής στελεχών E. coli από εξωτερικούς ασθενείς με συμ-
πτώματα λοίμωξης του ουροποιητικού σε κοινότητα της βορειοανα-
τολικής Αττικής. Υλικό και μέθοδοι: ‘Εγινε ποσοτική καλλιέργεια ούρων
σε ασθενείς με συμπτώματα ουρολοίμωξης. Θετικές κρίθηκαν μονο-
καλλιέργειες με ανάπτυξη ≥ 105 CFUs/mL. H ταυτοποίηση έγινε με τη
μέθοδο Enterotube-Becton Dickinson. Ο έλεγχος αντοχής έγινε με τη
μέθοδο διάχυσης δισκίων Kirby-Bauer ενώ στην ερμηνεία των αποτε-
λεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν τα προτεινόμενα breakpoints της EU-
CAST. Αποτελέσματα/Συμπεράσματα: Από τα 65 στελέχη E. coli ενε-
χόμενων σε ουρολοιμώξεις της κοινότητας το 80% ανήκε σε wild-type
του είδους, 15% παρήγαγε απλή πενικιλλινάση ενώ 5% παρήγαγε πε-
νικιλλινάση και έφερε ταυτόχρονα αντοχή στη σιπροφλοξασίνη. Όλα
τα στελέχη ήταν ευαίσθητα στη νιτροφουραντοΐνη καθώς και στην κο-
τριμοξαζόλη τα οποία, συνεπώς, μπορούν να χορηγηθούν με ασφάλεια
ως πρώτης γραμμής θεραπεία σε μη επιπλεγμένες ουρολοιμώξεις της
κοινότητας βάσει των οδηγιών του Infectious Diseases Society of Ame-
rica (IDSA)1. Αξίζει να σημειωθεί ότι βάσει των ανωτέρω οδηγιών απο-
θαρρύνεται η χρήση β-λακταμών σε ουρολοιμώξεις ως υποδεέστερης
αποτελεσματικότητας αλλά και λόγω του αυξημένου κινδύνου παρε-
νεργειών. Τέλος, η European Medicines Agency (EMA) πρόσφατα πρό-
τεινε τον αυστηρό έλεγχο της εν γένει χορήγησης κινολονών λόγω σο-
βαρών, ενίοτε χρόνιων, επιπλοκών απότοκων της χορήγησής τους2.

Gram (-)                 AM     AMC    CXM   CAZ    GM     AN     MEM     CIP      F/M    SXT
E.coli                       45,3    25,0     10,8    9,9      3,8      0,9      0,0         10,8    1,9      19,8
Klebsiella                          37,9     13,8    13,8    3,4      6,9      3,4         27,5    31,0   27,5pneumoniae
Proteus                  35,7    14,3     10,7    7,1      0,0      0,0      0,0         14,3                21,4mirabilis
Pseudomonas                                           0,0      0,0      0,0      0,0         8,3       
aeruginosa
Enterobacter sp                            50,0    37,5    12,5    0,0      0,0         12,5    25,0   0,0
ΑΜ: Ampicillin, AMC: Amoxicillin/Clavulanic Acid, CXM: Cefuroxime, CAZ: Ceftazidime,
GM: Gentamicin, AN: Amikacin, MEM: Meropenem, CIP: Ciprofloxacin, F/M: Nitrofurantoin,
SXT: Trimethoprim/Sulfamethoxazole

ΑΑ 69β. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ GRAM-ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΥΡΟ-
ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Α. Μιχελάκη, Β. Κουμάρογλου, Μ. Κατσιδονιωτάκη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Ιεράπετρας



Εισαγωγή: Η ελονοσία αποτελεί το σοβαρότερο μεταδιδόμενο με αρ-
θρόποδα λοιμώδες νόσημα και προκαλείται από το πλασμώδιο της
ελονοσίας. Κυριότερα είδη είναι τα P. falciparum του κακοήθους τρι-
ταίου, P. vivax του καλοήθους τριταίου, P. malariae και P. ovale του τε-
ταρταίου πυρετού. 
Σκοπός: Καταγραφή περιστατικών ελονοσίας την πενταετία 2014-2018
στο νοσοκομείο μας και ταυτοποίηση του είδους του πλασμωδίου.
Υλικό-Μέθοδος: Την πενταετία 2014-2018 προσήλθαν στο Νοσοκο-
μείο έντεκα ασθενείς οι οποίοι διαγνώστηκαν με ελονοσία. Δύο από
αυτούς το 2014, ένας το 2015, πέντε το 2016, ένας το 2017 και δύο το
2018. Εννέα ήταν οικονομικοί μετανάστες από Πακιστάν, που διέμεναν
στην Ιεράπετρα το χρονικό διάστημα πριν την εκδήλωση της νόσου
και δύο ήταν ταξιδιώτες από χώρες ενδημικές της νόσου (Κ. και Δ.
Αφρική). Τρείς είχαν ελεύθερο ατομικό ιστορικό, ενώ οι υπόλοιποι είχαν
ήδη νοσήσει στο παρελθόν. Η νόσος εκδηλώθηκε με παρατεταμένο εμ-

πύρετο και ρίγος. Σοβαρότερη κλινική εικόνα είχαν οι ταξιδιώτες (οξύ
διαρροϊκό σύνδρομο, σύγχυση).
Αποτελέσματα: Εργαστηριακά όλοι παρουσίασαν θρομβοπενία και
φλεγμονώδες σύνδρομο, ενώ οι ταξιδιώτες επιπλέον αιμολυτική αναι-
μία και μεταβολική οξέωση. Η διάγνωση τέθηκε με μικροσκοπική εξέ-
ταση λεπτού και παχέος επιχρίσματος περιφερικού αίματος με χρώση
May Grunwald-Giemsa, δοκιμασία ταχείας ανίχνευσης με μονοκλωνικό
αντίσωμα έναντι πρωτεΐνης HPR2 (P. falciparum) και PLDH (υπόλοιπα
πλασμώδια) και μοριακό έλεγχο με PCR στο εργαστήριο της ΕΣΔΥ. Και
στους έντεκα ασθενείς επιβεβαιώθηκε ελονοσία από P. vivax.
Συμπέρασμα: Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται επανεμφάνιση της
ελονοσίας και αύξηση των κρουσμάτων. Καθώς η ελονοσία αποτελεί
σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας, οφείλουμε όλοι να είμαστε σε
επαγρύπνηση για την καταγραφή και παρακολούθηση της νόσου.
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ΑΑ 70β. ΠΙΘΑΝΗ ΔΙΠΛΗ ΙΟΓΕΝΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗ ΣΕ
ΠΑΙΔΙ ΜE ΕΜΠΥΡΕΤΟ ΚΑΙ ΛΕΜΦΑΔΕΝΟΠΑΘΕΙΑ
Ε. Γκολλόση1, Μ. Μαϊση1, Γ. Γουρνιεζάκη1, Ε. Ηλιάκη1, Γ. Τσιούλος1,
Γ. Χατζηανέστης1, Α. Κοζύρη1, Σ. Στεφανάκη2, Ε. Στεφανάκη2,
Ρ. Καλοκύρη1

1Αιματολογικό Εργαστήριο Γ.Ν Βενιζελείου, Ηράκλειο Κρήτης, 2Παιδιατρική
Κλινική Γ.Ν Βενιζελείου, Ηράκλειο Κρήτης
Εισαγωγή: Ο κυτταρομεγαλοιός (CMV) και ο ιός Epstein-Barr (EBV) τα-
ξινομούνται στην οικογένεια των ερπητοϊών. Η πρωτολοίμωξη από EBV
μπορεί να συμβεί νωρίς κατά την παιδική ηλικία ή αργότερα ως λοιμώ-
δης μονοπυρήνωση των ενηλίκων (αδενοειδής πυρετός). Η πρωτολοί-
μωξη από CMV μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή, έχει ήπια κλινική
εικόνα και ενίοτε ομοιάζει με λοιμώδη μονοπυρήνωση. Η μετάδοση γί-
νεται κυρίως με το σάλιο και απαιτεί στενή επαφή δια του στόματος.
Σκοπός: Περιγραφή περιστατικού με λεμφαδενοπάθεια και θετικές
ορολογικές δοκιμασίες για EBV και CMV. Υλικό-Μέθοδος: Κοριτσάκι 4
ετών προσήλθε στο παιδιατρικό ΤΕΠ του νοσοκομείου λόγω εμπύρετου
έως 38,5ºC από 7ημέρου και εμφάνισης μικροκηλιδώδους εξανθήματος
μετά από λήψη αμοξυσιλλίνης/κλαβουλανικού. Στην κλινική εξέταση
διαπιστώθηκε διόγκωση αμυγδαλών, τραχηλική λεμφαδενοπάθεια
άμφω και ηπατοσπληνομεγαλία. Αποτελέσματα: Με την υποψία της
ιογενούς λοίμωξης εστάλη αιματολογικός, βιοχημικός και ιολογικός
έλεγχος. Από τη γενική αίματος παρατηρήθηκαν 80% ανοσολογικά
διεγερμένα λεμφοκύτταρα και στο βιοχημικό έλεγχο τα ηπατικά ένζυμα
ήταν ελαφρώς αυξημένα. Στον ιολογικό έλεγχο τα IgM αντισώματα
ήταν θετικά για CMV και EBV. Ο τίτλος των IgG αντισωμάτων ήταν αρ-
νητικός για CMV και αμφίβολος για EBV. Η ασθενής αντιμετωπίστηκε
με κεφουροξίμη p.os για μία εβδομάδα για την πρόληψη επιπλοκών.
Συμπέρασμα: Η ιογενής λοίμωξη πιθανόν να οφείλεται μόνο στον ΕΒV
και να έδωσε μία διασταυρούμενη ορολογική αντίδραση με τον CMV.
Ωστόσο δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο διπλής ιογενούς λοίμωξης.

ΑΑ 71β. ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΑΠΟ STREPTOCOCCUS
AGALACTIAE ΣΕ ΑΝΟΣΟΕΠΑΡΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
Ε. Γκολλόση1, Π. Καρακώστα1, Μ. Μαϊση1, Α. Κεραμίδα2,
Μ. Δημητρουλάκης1, Α. Ζουρίδη1, Ε. Καζάκου2, Ο. Κουργεράκη2,
Ε. Παναγιωτάκη1

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν Βενιζελείου, Ηράκλειο Κρήτης
2Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Γ.Ν Βενιζελείου, Ηράκλειο Κρήτης
Εισαγωγή: Ο Streptococcus agalactiae αποτελεί σπάνιο αίτιο μηνιγγίτι-
δας σε ανοσοεπαρκείς μη έγκυες γυναίκες, ενώ θεωρείται συχνό αίτιο
σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. 
Σκοπός: Περιγραφή περιστατικού μηνιγγίτιδας από στρεπτόκοκκο
ομάδας Β που οδήγησε σε σηπτικό σοκ και πολυοργανική ανεπάρκεια.
Υλικό και μεθόδους: Γυναίκα 58 ετών, Γερμανίδα, χωρίς ιδιαίτερο ια-
τρικό ιστορικό, διακομίστηκε στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό, ελατ-
τωμένο επίπεδο συνείδησης και αιμορραγικό εξάνθημα. Μεταφέρθηκε
άμεσα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας διότι εμφάνισε ταχεία επιδεί-
νωση της γενικής κατάστασης, με ανάπτυξη ραβδομυόλυσης, διάχυτης
ενδαγγειακής πήξης, σηπτικού σοκ με πολυοργανική ανεπάρκεια και
υποστηρίχθηκε με μηχανικό αερισμό.
Αποτελέσματα: Η γενική εξέταση εγκεφαλονωτιαίου υγρού έδειξε αύ-
ξηση πολυμορφοπύρηνων και λευκώματος και μειωμένη γλυκόζη. Στην
καλλιέργεια  ΕΝΥ αναπτύχθηκε Gram(+) κόκκος ομάδας Β, με θετικό
CAMP τεστ. Η ταυτοποιήση έγινε με το WalkAway plus System  και επι-
βεβαιώθηκε με PCR. Επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες αίματος και
ούρων ήταν αρνητικές. Η ασθενής αρχικά αντιμετωπίστηκε εμπειρικά
με ενδοφλέβια αμπικιλλίνη, κεφτριαξόνη και βανκομυκίνη στα οποία
το στέλεχος ήταν ευαίσθητο και με κορτικοστεροειδή λόγω του σηπτι-
κού σοκ. Παρόλο που ανταποκρίθηκε στα αντιβιοτικά, ανέπτυξε νευ-
ρολογικά ελλείμματα και προοδευτική νέκρωση των άκρων δακτύλων
με επακόλουθο τον ακρωτηριασμό τους. Ως πύλη εισόδου για το μι-
κροβιακό στέλεχος, θεωρήθηκε μια τραυματική βλάβη στο κάτω μέρος
ενός δακτύλου ποδός.
Συμπέρασμα: Η μηνιγγίτιδα από στρεπτόκοκκο ομάδας Β αν και σπά-
νια σε ανοσοεπαρκείς, μη έγκυες γυναίκες, είναι πολύ επείγουσα και με
επιπλοκές κατάσταση.

ΑΑ 72β. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
Μ. Μαΐση, Γ. Γουρνιεζάκη, Ε. Ηλιάκη, Ε. Γκολλόση, Γ. Τσιούλος, Ε. Μαίση, Κ. Γιαννακουδάκης, Γ. Χατζηανέστης, Ε. Αμαργιαννιτάκη, Α. Κοζύρη,
Ε. Καλοκύρη
Αιματολογικό Εργαστήριο Γ.Ν Βενιζέλειο Ηρακλείου
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ΑΑ 73β. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΙΑΣ ΠΟ-
ΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2016-2018
Χ. Βόσσου1, Κ. Τρυφινοπούλου2, Α. Κούκη1, Π. Γιακούπη3, Ο. Παπά2,
Γ. Χρονοπούλου1

1Εργαστήρια Βιοπαθολογίας Ευρωκλινικής Αθηνών 2Εργαστήριο Μελέτης
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και Αντοχής στα Αντιβιοτικά, Κεντρικό Εργα-
στήριο Δημόσιας Υγείας, ΕΣΔΥ/ΚΕΕΛΠΝΟ, Βάρη 3Τομέας Μικροβιολογίας
ΕΣΔΥ Αθήνα
Εισαγωγή: Oι νοσοκομειακές λοιμώξεις που οφείλονται σε πολυανθε-
κτικά μικρόβια αποτελούν ολοένα αυξανόμενο πρόβλημα, ιδιαίτερα
σε ασθενείς της ΜΕΘ, συντελώντας στην αυξημένη θνητότητα ασθενών
με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Σκοπός: O έλεγχος αποικισμού ασθε-
νών της κλινικής μας από πολυανθεκτικά μικρόβια μέσω λήψης ορθικού
επιχρίσματος. Υλικό-Μέθοδος: Kατά την τριετία Νοέμ. 2015-Οκτώβ.
2018 παραγματοποιήθηκαν 1142 λήψεις ορθικού επιχρίσματος από
ασθενείς που εισήχθησαν στην κλινική.Τα δείγματα εμβολιάστηκαν σε
θρεπτικά υλικά Bl/McC με δίσκο Meropenem καθώς και σε εκλεκτικό
υλικό Chromagar VRE (Bioprepαre). Η ταυτοποίηση των απομονωθέν-
των στελεχών και ο έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά έγινε με το
αυτοματοποιημένο σύστημα VITEK II (BioMerieux). Oι φαινότυποι αν-
τοχής στις καρβαπενέμες ελέγχθηκαν και με τη μέθοδο
Βορoνικού/EDTA με δίσκους Meropenem κι εστάλησαν για επιβεβαίωση
με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) στο εργαστήριο μελέτης
Νοσ. Λοιμώξεων και Μικρ/κης αντοχής του ΚΕΕΛΠΝΟ. O έλεγχος αντο-
χής των εντεροκόκκων στη βανκομυκίνη έγινε με τη μέθοδο διάχυσης
δίσκων και το σύστημα VITEK II.
Αποτελέσματα: Κατά την τριετή μελέτη καλλιεργήθηκαν 1142 ορθικά
δείγματα, από τα οποία προέκυψε ότι 176 (12,2%) ασθενείς ήταν φορείς
για Gram (-) βακτηρίδια ανθεκτικά στις καρβαπενέμες (CR) και Εντερό-
κοκκο ανθεκτικό στη βανκομυκίνη (VRE). Από τα θετικά ορθικά που με-
λετήθηκαν η συχνότητα των απομονωθέντων μικροβίων ήταν:
Klebsiella pneumoniae 55 (31,2%), Pseudomonas aeruginosa 28 (16%),
Acinetobacter baumannii 43 (24.4%) και Enterococcus VRE 50 (28.4%).
Οι μηχανισμοί αντοχής στις καρβαπενέμες όπως προκύπτει από τη με-
λέτη μας συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Συμπέρασμα: Ο έλεγχος ασθενών της κλινικής για πολυανθεκτικά μι-
κρόβια μέσω επιτήρησης φορείας είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου
να σχεδιαστεί έγκαιρα η κατάλληλη  θεραπευτική αντιμετώπιση και να
ληφθούν άμεσα τα απαιτούμενα μέτρα ελέγχου λοιμώξεως με σκοπό
την ελαχιστοποίηση της νοσοκομειακής διασποράς.

ΑΑ 74β. IN VITRO ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ CEFTΑZI-
DIME/AVIBACTAM ΕΝΑΝΤΙ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ
ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
Δ. Αδάμου, Ν. Σκαρμούτσου, Χ. Κανακάρης, Π. Ξηρόκωστα,
Ε. Μυλωνά, Π. Δημολιάνης, Ε. Σύρμου, Κ. Μπελεχρή, Μ. Μαρτσούκου
Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο-Α. Φλέμινγκ-Ν.Μ. Σισμανόγλειο»
Εισαγωγή: H avibactam ανήκει σε μια νέα κατηγορία αναστολέων β-
λακταμάσης, τα diazabicyclooctanes (DBOS), τα οποία συγκρινόμενα
με τους μέχρι τώρα γνωστούς αναστολείς, είναι πιο ισχυρά, έχουν ευ-
ρύτερο φάσμα και διαφορετικό μηχανισμό δράσης: η avibactam αδρα-
νοποιεί αποτελεσματικά τις class A β-λακταμάσες (και τις KPC), τις class
C (AmpC) και ορισμένες κλάσεις D (OXA) αλλά όχι τις μεταλλο-β-λα-
κταμάσες. Η ceftazidime/avibactam (C/A) έχει πάρει έγκριση για τη θε-
ραπεία επιπλεγμένων ενδοκοιλιακών λοιμώξεων, λοιμώξεων ουροποι-
ητικού, νοσοκομειακή πνευμονία και πνευμονία αναπνευστήρα.
Σκοπός: Σκοπός ήταν η in vitro διερεύνηση της δραστικότητας της C/Α
έναντι πολυανθεκτικών Gram(-) κλινικών στελεχών και η σύγκρισή της
με piperacillin/tazobactam (TZP), ceftazidime (CAZ), imipenem (IPM),
meropenem (MEM) και colistin (COL).
Υλικά και Μέθοδοι: Συνολικά εξετάστηκαν 61 διαφορετικά κλινικά στε-
λέχη, εκ των οποίων: 55 K.pneumoniae, 1 E. cloacae και 1 E. aerogenes
που παρήγαγαν KPC καρβαπενεμάσες, 3 P. aeruginosa MBL(-) και 1 P.
stuartii KPC(+) φαινοτυπικά. Ο έλεγχος ευαισθησίας πραγματοποιήθηκε
με το σύστημα MicroScan (Siemens). Η MIC στη C/Α ελέγχθηκε με ται-
νίες διαβαθμισμένης συγκέντρωσης (Liofilchem) και στην COL με τη
μέθοδο μικροαραιώσεων σε ζωμό SensiTest (Liofilchem). Για το χαρα-
κτηρισμό ευαισθησίας ακολουθήθηκαν τα κριτήρια CLSI 2018. Η φαι-
νοτυπική ανίχνευση παραγωγής ESBL, MBL και KPC πραγματοποιήθηκε
με τη δοκιμή συνέργειας και τη συνδυασμένη δοκιμή δίσκων με δί-
σκους μεροπενέμης / μεροπενέμης με ΕDΤΑ / βορονικό.
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Όλα τα στελέχη εντεροβακτηρια-
κών που παρήγαγαν KPC καρβαπενεμάσες ήταν ευαίσθητα στη C/A, με
MIC50: 1 και MIC90: 3μg/ml. Το ποσοστό αντοχής σε TZP, CAZ, MEM, IPM
και COL ήταν 100, 100, 98.3, 98.3 και 37.9% αντίστοιχα. Το πανανθεκτικό
στέλεχος P.stuartii που είχε C/A: 32μg/ml βρέθηκε ότι παρήγαγε εκτός
από KPC και VIM καρβαπενεμάση. Το ποσοστό αντοχής σε C/A, TZP,
CAZ, MEM, IPM και COL σε P. aeruginosa ήταν 0, 66, 7, 100, 33.3, 33.3
και 0% αντίστοιχα. Συμπερασματικά η C/A παρουσιάζει εξαιρετική in
vitro δραστικότητα στα πολυανθεκτικά στελέχη που παράγουν KPC
καρβαπενεμάσες και είναι επιβεβλημένη η ορθολογική χρήση της.

                                                            KPC               NDM                VIM              ΣΥΝΟΛΟ CR

Klebsiella pneumoniae             34 (62%)         5 (9%)           6 (11%)                    55

Pseudomonas aeruginosa              –                     –                9 (32%)                    28



ΑΑ 77β. ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ
IgM ΚΑΙ IgG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ TO-
XOPLASMA GONDII ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Β. Διαμαντή, Ε. Σταυριανού
Μικροβιολογικό εργαστήριο - Μονάδος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Κ.Υ. Βορείου Τομέα Πατρών
Εισαγωγή: Το πρωτόζωο Toxoplasma gondii είναι ενδοκυττάριο παρά-
σιτο. Προκαλεί συνήθως ασυμπτωματική λοίμωξη σε ανοσοεπαρκή
άτομα. Ο άνθρωπος, ενδιάμεσος ξενιστής, μολύνεται από μολυσμένα
τρόφιμα και χέρια από μολυσμένα κόπρανα γάτας, που είναι ο κύριος
ξενιστής.

Σκοπός: Ο ορολογικός έλεγχος ειδικών  IgM και IgG αντισωμάτων
έναντι του Toxoplasma gondii σε πληθυσμό ενηλίκων του Ν. Αχαϊας
από 01/01/2016 έως 31/10/2018. Υλικό και Μέθοδος: 120 δείγματα
ορών αίματος ισάριθμου πληθυσμού, ηλικίας 17-68 ετών, ελέγχθηκαν
στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Κ.Υ. Βορείου Τομέα Πατρών, Μο-
νάδος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Ως μέθοδος χρησιμοποιήθηκε
η Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας(CMIA) στο AR-
CHITECT i2000 (Abbott).Θετικά IgM anti-Toxo θεωρούνται τα >0.83
IU/ml,θετικά IgG anti-Toxo >1.6 IU/ml.Ευαισθησία μεθόδου για τα IgM
89,9%,για τα IgG 97,5%.Ειδικότητα 99.8% και 99,1% αντίστοιχα. Απο-
τελέσματα: Στα συνολικά ελεγχθέντα 120 δείγματα αίματος, ευρέθη-
σαν 1 IgM anti-Toxo θετικά (ποσοστό 0.8%) και 30 δείγματα με IgG
anti-Toxo θετικά (ποσοστό 25%).
Συμπεράσματα: Στο Ν. Αχαϊας πολύ μικρό ποσοστό 0.8% του πληθυ-
σμού ενηλίκων έχει παρούσα λοίμωξη από Toxoplasma gondii ενώ το
25% έχει παρελθούσα λοίμωξη. Επιβάλλεται συνεχής ενημέρωση του
πληθυσμού για τους τρόπους μετάδοσης, σχολαστική τήρηση συνθη-
κών υγιεινής (σχολαστικό πλύσιμο λαχανικών, αποφυγή κατανάλωσης
ατελώς ψημένου κρέατος, προσοχή κατά τη φροντίδα κατοικιδίων),
καθώς και ο εργαστηριακός έλεγχος προγεννητικά.
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ΑΑ 75β. IN VITRO ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ CEFTO-
LOZANE/TAZOBACTAM ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ
ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
Π. Ξηρόκωστα, Ν. Σκαρμούτσου, Δ. Αδάμου, Ε. Μυλωνά,
Χ. Κανακάρης, Β. Δημητρίου, Κ. Σταμούλος, Α. Μεταλληνού,
Μ. Μαρτσούκου
Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο-Α.Φλέμινγκ-Ν.Μ. Σισμανόγλειο»
Εισαγωγή: Η ceftolozane/tazobactam (C/T) είναι συνδυασμός αντιψευ-
δομοναδικής κεφαλοσπορίνης με τον αναστολέα των β-λακταμασών
tazobactam, που έχει πάρει έγκριση για τη θεραπεία επιπλεγμένων λοι-
μώξεων του ουροποιητικού και ενδοκοιλιακών λοιμώξεων, ενώ στη βι-
βλιογραφία αναφέρεται η χορήγησή της και στη νοσοκομειακή
πνευμονία. Πέραν της ισχυρής αντιψευδομοναδικής της δράσης επι-
δεικνύει εξαιρετική δραστικότητα και έναντι των περισσοτέρων μικρο-
βίων που παράγουν ESBL. Σκοπός: Σκοπός ήταν η in vitro διερεύνηση
της δραστικότητας της C/T έναντι ανθεκτικών Gram(-) κλινικών στελε-
χών και η σύγκρισή της με εκείνη της piperacillin/tazobactam (TZP).
Υλικά και Μέθοδοι: Συνολικά εξετάστηκαν 173 διαφορετικά κλινικά
στελέχη, εκ των οποίων: 99 Ε. coli (τα 89 ESBL +), 30 ESBL(+) Κ.pneumo-
niae, 3 ESBL(+) Κ.oxytoca, 3 Citrobacter sp (1 ESBL +), 8 Enterobacter sp
(2 ESBL +), 8 Proteus sp (3 ESBL +), 12 P. aeruginosa, 3 A. baumannii (car-
bapenem S) και 1 Α xylosoxidans. Ο έλεγχος ευαισθησίας πραγματοποι-
ήθηκε με το σύστημα MicroScan (Siemens) και η MIC στην C/T
ελέγχθηκε με ταινίες διαβαθμισμένης συγκέντρωσης (Liofilchem). Για
το χαρακτηρισμό ευαισθησίας ακολουθήθηκαν τα νέα κριτήρια CLSI
2018. Η παραγωγή ESBL, MBL και KPC ελέγχθηκε φαινοτυπικά με sy-
nergy test και combined disk test με δίσκους μεροπενέμης / μεροπε-
νέμης με ΕDΤΑ / βορονικό.

Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Η in vitro δραστικότητα της C/T
υπερείχε σημαντικά της TZP έναντι τόσο των Gram(-) ESBL(+), όσο και
των Ρ. aeruginosa ΜΒL(-) στελεχών και μπορεί να αποτελέσει ασφαλή
εναλλακτική θεραπευτική πρόταση. Το γεγονός ότι τα στελέχη P. mira-
bilis παρουσίασαν μειωμένη ευαισθησία στη C/T σε ποσοστό 50% χρει-
άζεται περαιτέρω διερεύνηση (ίσως να οφείλεται στο μικρό αριθμό
δείγματος).

ΑΑ 76β. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ CANDIDA ΣΕ
ΚΟΛΠΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙ-
ΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Δ. Μωραγιάννη, Σ. Δεμερίδου, E. Κουσκούνη, Β. Γεννηματά, Σ. Μπάκα
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Αρεταίειο Νοσοκομείο, ΕΚΠΑ
Εισαγωγή: Η καντιντιακή κολπίτιδα είναι μία συχνή λοίμωξη του κα-
τώτερου γεννητικού συστήματος της γυναίκας, κυρίως κατά την ανα-
παραγωγική ηλικία. Αν και η Candida albicans απομονώνεται συχνότερα,
τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένας συνεχόμενα αυξημένος αριθμός
λοιμώξεων που οφείλεται σε non-albicans είδη.  
Σκοπός: Μελετήσαμε την κατανομή των ειδών Candida σε δείγματα
κολπικού υγρού από γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, με συμπτώ-
ματα κολπίτιδας, οι οποίες προσήλθαν για έλεγχο στο νοσοκομείο μας.
Υλικό και μέθοδοι: Συμπεριλάβαμε στη μελέτη μας 1704 δείγματα κολ-
πικού υγρού από ισάριθμες γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, μη έγ-
κυες, οι οποίες προσήλθαν στο νοσοκομείο σε χρονικό διάστημα 2
ετών, από Οκτώβριο 2016 έως Οκτώβριο 2018. Για την απομόνωση των
ειδών Candida τα δείγματα καλλιεργήθηκαν σε αερόβιες συνθήκες σε
Sabouraud Dextrose άγαρ (Bioprepare, Γέρακα, Ελλάδα)  για τουλάχι-
στον 48 ώρες. Η ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας στα αντιμυ-
κητιακά έγινε με το αυτοματοποιημένο σύστημα VITEK 2 (BioMerieux,
Marcy l’ Etoile, France).
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Από τις γυναίκες που μελετήσαμε
απομονώθηκαν 237 (13,9%) είδη Candida. Η C. albicans απομονώθηκε
από 181 (76,4%) δείγματα, C. glabrata σε 29 (12,2%) περιπτώσεις, C. pa-
rapsilosis σε 15 (6,3%) και C. krusei σε 12 (5,1%). Στο σύνολο των περι-
πτώσεων που μελετήθηκαν, η C. albicans απομονώθηκε συχνότερα. Από
τα non-albicans είδη συχνότερα απομονώθηκε η C. glabrata. Από τα αν-
τιμυκητιακά, η φλουκοναζόλη είχε τα μεγαλύτερα ποσοστά ανθεκτικό-
τητας σε όλα τα είδη Candida που απομονώθηκαν. Ο έλεγχος της
ευαισθησίας των ειδών Candida στα διάφορα αντιμυκητιακά είναι απα-
ραίτητος για μία στοχευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση, σε μία προ-
σπάθεια ελέγχου των υποτροπών.

Mικροοργανισμοί                               n            C/T:S %          C/T:I -R %       TZP:S %        TZP: I -R %
E. coli ESBL (+)                                       89         97.8                2.2                     73.0               27.0
E. coli ESBL (-)                                        10         100                 0                        90                   10
K. pneumoniae ESBL (+)                     30         93.3                6.7                     66.7               33.3
K. pneumoniae ESBL (-)                      6            83.3                16.7                  16.7               83.3
K. oxytoca ESBL (+)                              3            100                 0                        0                     100
P. mirabilis ESBL (+)/ESBL(-)              3/5        33.3/60          66.7/40            100/80          0/20
Others ESBL (+)/ESBL(-)                     3/9        33.3/44.4      66.7/55.6        0/22.2           100/77.8
P. aeruginosa MBL(-)                           12         83.3                16.7                  58.3               41.7
A. baumannii Carbapenem S           3            100                 0                        100                0
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Σκοπός: Η παρουσίαση σπάνιας περίπτωσης μικροβιαιμίας από μηνιγ-
γιτιδόκοκκο σε ασθενή με κλινική εικόνα γαστρεντερίτιδας.
Παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας 53 ετών αγγλικής καταγωγής ερ-
χόμενος στη χώρα μας για διακοπές εμφάνισε την επομένη της αφίξεως
του ναυτία, εμέτους και διάρροιες με καταβολή και αϋπνία. Την 3η
ημέρα από την έναρξη των συμπτωμάτων προσήλθε στο Κ.Υ. του νη-
σιού όπου παραθέριζε και από εκεί διακομίσθηκε στο Γ.Ν.Καβάλας,
αφού παρουσίαζε εικόνας σήψης με ολιγουρία, αφυδάτωση, ταχυκαρ-
δία και υπόταση. Ο ίδιος δεν ανέφερε νευρολογική σημειολογία ούτε
συμπτώματα από το ανώτερο και κατώτερο αναπνευστικό σύστημα.
Κατά την κλινική εξέταση δε διαπιστώθηκε αυχενική δυσκαμψία και
λοιπή νευρολογική σημειολογία ούτε δερματικό εξάνθημα. Διαπιστώ-
θηκε εικόνα αρθρίτιδας στην ποδοκνημική άρθρωση. Κατά τον εργα-
στηριακό έλεγχο της εισαγωγής παρατηρήθηκε λευκοκυττάρωση
(WBC: 18900) με πολυμορφοπυρηνικό τύπο, θρομβοπενία (PLT: 46000),
αυξημένη CRP (40.6 mg/dl, φ.τ.<0,3mg/dl), οξεία νεφρική ανεπάρκεια
(creatinine: 4,4 mg/dl) και ήπια αύξηση ηπατικών ενζύμων. Ελήφθη

ΑΑ 78β. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΜΟΝΟΥ-
ΜΕΝΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡ-
ΓΕΙΕΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΓ-
ΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟ-
ΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2016 – 2018
Ε. Λάμπρου, Α. Σαϊντη, Μ. Δημητρίου, Γ. Γαλέου, Κ. Πατσιλινάκου,
Α. Κυπραίου, Σ. Περλορέντζου, Μ. Λυμπεροπούλου,
Β. Παπαεμμανουήλ
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Ε.Α.Ν.Π Μεταξά
Εισαγωγή: Τα αναερόβια αποτελούν μια ετερογενή ομάδα Gram (+)
και Gram (-) βακτηρίων που απαιτούν για την ανάπτυξη τους χαμηλό
οξειδοαναγωγικό δυναμικό, ανευρίσκονται στη φυσιολογική χλωρίδα
του ανθρώπου και η παθογόνος δράση τους πολλαπλασιάζεται σε ανο-
σοκατεσταλμένους ασθενείς.
Σκοπός: Η εκτίμηση της συχνότητας και του είδους των παθογόνων
αναερόβιων που απομονώθηκαν από κλινικά δείγματα ογκολογικών
ασθενών. Υλικό – Μέθοδος: Εξετάσθηκαν 2.580 δείγματα (τραύματα,
πύα και υγρά) στη τριετία 2016-2018. Απομονώθηκαν 98 στελέχη
(3,8%). Η απομόνωση έγινε σε αναερόβιο αιματούχο άγαρ με αιμίνη και
βιταμίνη Κ και σε Kanamycin Vancomycin Laked Sheep  Blood Agar
(KVLB), ενώ η ταυτοποίηση τους έγινε με τη δοκιμασία αναεροβίωσης
και το αυτοματοποιημένο  σύστημα Vitek 2 (Biomerieux) και παράλ-
ληλα ελέγχθηκε η ευαισθησία των απομονούμενων στελεχών στη με-
τρονιδαζόλη. Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Απομονώθηκαν 35
στελέχη Prevotella spp. (35.7%), 30 στελέχη Bacteroides spp. (30.6%), 8
στελέχη Clostridium spp. (8.1%), 3 στελέχη Fusobacterium spp. (3.6%),
14 στελέχη Finegoldia  magna (14,28%) και 8 στελέχη Peptococcus – Pe-
ptostreptococcus spp. (10.18%). Από την Prevotella το πιο συχνό είδος
ήταν η P. melaninogenica, από τα Bacteroides το B. fragilis και το B. ster-
cosis, από τα κλωστηρίδια τo C. perfrigens και C. bifermentans.
Τα αναερόβια απομονώθηκαν σε ποσοστό 3,8% και το χαμηλό ποσο-
στό οφείλεται εν μέρει στη λήψη του δείγματος και στη μεταφορά του
στο εργαστήριο κάτω από μη αναερόβιες συνθήκες. Τα Bacteroides spp.
και οι Prevotella spp. καταλαμβάνουν το 66% όλων των αναερόβιων.
Όλα τα Gram (-) αναερόβια Prevotella και Bacteroides ήταν ευαίσθητα
στη μετρονιδαζόλη εκτός ενός Bacteroides fragilis που απεβίωσε η πά-
σχουσα ασθενής από σηπτικό σοκ.

καλλιέργεια ούρων η οποία ήταν αρνητική. Από την καλλιέργεια αίμα-
τος που ελήφθη κατά την εισαγωγή απομονώθηκε Neisseria meningiti-
dis, η ορολογική ταυτοποίηση της οποίας πραγματοποιήθηκε στο
Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μηνιγγίτιδας (Ε.Κ.Α.Μ.) και κατέδειξε οροο-
μάδα W. Το αντιβιόγραμμα που πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο
μας έδειξε στέλεχος ευαίσθητο στην Penicillin, Ceftriaxone, Cefotaxime,
Meropenem, Azithromycin, Rifampicin, Ciprofloxacin και Chloramph-
enicol. Μετά την απομόνωση του μηνιγγιτιδοκόκκου τροποποιήθηκε
η αγωγή του ασθενούς σε Ceftriaxone. Λήψη ΕΝΥ δεν πραγματοποι-
ήθηκε στον ασθενή καθώς δεν υπήρχαν ευρήματα κατά τη νευρολο-
γική εξέταση. Ο ασθενής εξήλθε βελτιωμένος.
Συμπεράσματα: Σε σπάνιες περιπτώσεις ο μηνιγγιτιδόκοκκος οροομά-
δας W μπορεί να προκαλέσει εικόνα γαστρεντερίτιδας χωρίς νευρολο-
γικά σημεία και συμπτώματα. Μετά από επικοινωνία του Εργαστηρίου
μας με το ΕΚΑΜ πληροφορηθήκαμε την ύπαρξη και άλλων παρόμοιων
περιστατικών στην Ευρώπη, όπου η συγκεκριμένη οροομάδα προκά-
λεσε τέτοιου είδους κλινικές εκδηλώσεις.

ΑΑ 79β. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ KLEBSIELLA
PNEUMONIAE ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΑ-
ΣΕΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2016-2017
Ε. Τσουχνικά, Α. Χλή, Μ. Κουτρή, Π. Κερασίδης, Φ. Τοματζίδου,
Κ. Ζαχαριάδου, Β. Νικολαΐδου, Ε. Παπαθεοδώρου, Ι. Καρατζόγλου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ. Ν. Καβάλας
Σκοπός: Η ανίχνευση των στελεχών Klebsiella pneumoniae που παράγουν
καρβαπενεμάσες και ο προσδιορισμός του τύπου της καρβαπενεμάσης
στο Γ.Ν. Καβάλας τη διετία 2016-2017. Υλικό και μέθοδοι: Υλικό αποτέ-
λεσαν τα ενδιάμεσης ευαισθησίας ή  ανθεκτικά σε μία ή περισσότερες
καρβαπενέμες στελέχη Klebsiella pneumoniae που απομονώθηκαν από
ασθενείς των κλινικών και των εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου
μας κατά τη διετία 2016-2017. Η ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας
στα αντιβιοτικά έγιναν με το αυτοματοποιημένο σύστημα VITEK 2
(bioMérieux) και τη χρήση E-test (bioMérieux). Η φαινοτυπική ανίχνευση
παραγωγής καρβαπενεμάσης και  ο προσδιορισμός των KPC και MBL
καρβαπενεμασών έγιναν με το τροποποιημένο Hodge test (MHT) και τη
δοκιμασία διπλού συνδυασμού δισκίων μεροπενέμης με EDTA και φαι-
νυλβορονικό οξύ. Η ταυτόχρονη ανίχνευση ESBL έγινε με το τροποποι-
ημένο ESBL test. Αποτελέσματα-συμπεράσματα: Από τα 316 στελέχη
Klebsiella pneumoniae που απομονώθηκαν συνολικά, ανιχνεύτηκαν 75
που παρήγαγαν καρβαπενεμάσες (ποσοστό 23,7%). Τα στελέχη αυτά
απομονώθηκαν από τα εξής υλικά: ούρα (42,7%), πτυέλα (13,3%), αίμα
(12%), τραύματα-πύα (10,7%) και λοιπά υλικά. Από τα 75 στελέχη, σε 36
(48%) ανιχνεύτηκε KPC, σε 33 (44%) MBL και σε 2 (2,7%) KPC και MBL ταυ-
τόχρονα. Σε 4 στελέχη (5,3%)  με Hodge test θετικό δεν ανιχνεύτηκε ούτε
KPC, ούτε MBL, αλλά δεν υπήρχε η δυνατότητα ελέγχου της temocillin
για τη διερεύνηση πιθανής παραγωγής OXA-48. ESBL παρήγαγαν 33 στε-
λέχη (44%). Διαπιστώθηκε ένα σημαντικό ποσοστό ανίχνευσης στελεχών
Klebsiella pneumoniae με παραγωγή καρβαπενεμάσης. Η πλειοψηφία
αυτών προερχόταν από νοσηλευόμενους ασθενείς, ενώ μόνο δύο στε-
λέχη προέρχονταν από εξωτερικούς ασθενείς, από τους οποίους ο ένας
είχε προηγούμενη πρόσφατη νοσηλεία. KPC και MBL καρβαπενεμάσες
ανιχνεύτηκαν σε παρόμοια ποσοστά.

                                       Σύνολο        KPC(+)        MBL(+)     KPC(+) MBL(+)         MHT (+)
                                                                                                                                        KPC(-) MBL(-)
Καρβαπενεμάση      75 (23,7%)   36 (48%)    33 (44%)          2 (2,7%)               4 (5,3%)
ESBL                              33 (44%)           12                 20                       1

ΑΑ 80β. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟΥ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑΣ 
Α. Χλή, Ε. Τσουχνικά, Ε. Παπαθεοδώρου, Β. Νικολαΐδου, Μ. Κουτρή, Φ. Τοματζίδου, Π. Κερασίδης, Ι. Καρατζόγλου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ. Ν. Καβάλας



ΑΑ 83β. ΚΟΙΝΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΟΥ
ΚΟΛΠΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΙΕΤΙΑΣ (2016-2017)
Κ. Κακούρη, Η. Κατσούλα, Θ. Βλάχου, Γ. Φλωροπούλου,
Α. Καλογεράκη, Α. Νότη, Ε. Σούκη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Ν.Μ. Αγρινίου
Εισαγωγή: Οι λοιμώξεις του γεννητικού συστήματος αφορούν όλες τις γυ-
ναίκες αναπαραγωγικής και μη ηλικίας και αν δεν αντιμετωπιστούν εγκαί-
ρως μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές. Σκοπός: Ο καθορισμός
του είδους των κοινών παθογόνων του κόλπου που σχετίζονται με την εμ-
φάνιση κλινικής εικόνας κολπίτιδας σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας.
Υλικό και μέθοδος: Κατά τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου 2016 έως και Δε-
κεμβρίου 2017 προσήλθαν στα εξωτερικά ιατρεία και στο τμήμα επειγόν-
των περιστατικών της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής του Γ.Ν. Αγρινίου
580 γυναίκες με συμπτωματολογία τουλάχιστον ενός εκ των κάτωθι: κολ-
πικής υπερέκκρισης, κνησμού, καύσου, δυσοσμίας κολπικών εκκρίσεων. Σε
όλες τις ασθενείς πραγματοποιήθηκε μικροσκοπική εξέταση άμεσου κολ-
πικού επιχρίσματος, καλλιέργεια κολπικού υγρού για κοινά παθογόνα και
μικροσκοπική εξέταση κατά Gram. Αποτελέσματα: Διαπιστώθηκαν 222
(38,3%) δείγματα με φυσιολογική χλωρίδα και 358 (61,7%) θετικά κολπικά
επιχρίσματα. Ως υπεύθυνα παθογόνα αίτια βρέθηκαν: • Candida spp: 32%
(Candida albicans 85%). • Gardnerella vaginalis: 7,2% συνοδευόμενη με ανα-
ερόβια βακτήρια του γένους Mobiluncus και Prevotella. • Trichomonas vagi-
nalis: 2,6%. • Gram (-) βακτηρίδια: 8.4%.• Streptococcus agalactiae: 11,5%
(αποικισμός τις περισσότερες φορές χωρίς συμπτωματολογία). Συμπερά-
σματα: Στις γυναίκες με κλινική εικόνα κολπίτιδας το πιο συχνό αίτιο ήταν
οι μύκητες (Candida albicans). Ωστόσο σε ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών
που υπεβλήθησαν σε κοινή καλλιέργεια, δεν εντοπίστηκε κάποιο αίτιο. Στις
γυναίκες αυτές κρίνεται σκόπιμος ο περαιτέρω έλεγχος για άλλα πιθανά
αίτια (π.χ. χλαμύδια), ώστε να ακολουθήσει η ενδεδειγμένη θεραπεία.

ΑΑ 84β. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΥΚΟ-
ΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥ-
ΝΑΙΚΩΝ
Η. Κατσούλα, Κ. Κακούρη, Γ. Φλωροπούλου, Θ. Βλάχου, Α. Νότη,
Α. Καλογεράκη, Ε. Σούκη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Ν.Μ. Αγρινίου
Εισαγωγή: Το Ureaplasma urealyticum (Uu) και το Mycoplasma hominis
(Mh) είναι παθογόνοι μικροοργανισμοί και το καθένα ξεχωριστά ή και τα
δύο μαζί απομονώνονται από εκκρίματα της ουρογεννητικής περιοχής.
Σκοπός: Η ανεύρεση της συχνότητας των μυκοπλασμάτων (Ureaplasma
urealyticum και Mycoplasma hominis) σε κολποτραχηλικά επιχρίσματα αλ-
λοδαπών και ημεδαπών γυναικών και ο έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιο-
τικά, σε χρονικό διάστημα δύο ετών (2016-2017). Υλικό και μέθοδος:
Μελετήθηκαν 270 δείγματα από 228 ημεδαπές και 42 αλλοδαπές γυναί-
κες, αναπαραγωγικής και εμμηνοπαυσιακής ηλικίας 16-70 ετών, που προ-
σήλθαν για έλεγχο στα εξωτερικά γυναικολογικά ιατρεία της Ν.Μ.
Αγρινίου σε χρονικό διάστημα δύο ετών (2016-2017). Η ταυτοποίηση των
μυκοπλασμάτων έγινε με το σύστημα Mycoplasma IST2 (bioMerieux).
Μετά τον ενοφθαλμισμό των δειγμάτων στο θρεπτικό υλικό του αναφε-
ρόμενου συστήματος, ακολουθεί επώαση για 48 h στους 36-37º C, σε αε-
ρόβιες συνθήκες. Αποτελέσματα: Από τα 270 κολποτραχηλικά δείγματα,
διαπιστώθηκαν θετικά τα 96 (35,6%). Από αυτά, 89 (92,7%) ήταν θετικά
για Uu, 7 για Mh (7,3%), ενώ με μικτή λοίμωξη διαπιστώθηκαν 3 δείγματα
(3,1%). Ως θετικές αξιολογήθηκαν μόνο συγκεντρώσεις >104 CFU/δείγμα.
Η ανθεκτικότητα των στελεχών στα συγκεκριμένα αντιβιοτικά φαίνεται
στον κάτωθι πίνακα:

Συμπεράσματα: 1) Η συχνότητα ανεύρεσης μυκοπλασμάτων, κυρίως U.
urealyticum, είναι σχετικά υψηλή. 2) Τα απομονωθέντα μικρόβια που με-
λετήθηκαν εμφάνισαν αυξημένη αντοχή στις κινολόνες, πιθανόν λόγω αυ-
ξημένης χρήσης τους τα τελευταία χρόνια. 3) Η θεραπευτική αγωγή με
δοξυκυκλίνη εξακολουθεί να αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη θε-
ραπευτική αντιμετώπιση των γεννητικών λοιμώξεων από μυκοπλάσματα.
4) Κρίνεται απαραίτητος ο προγεννητικός έλεγχος πάντα, καθότι πολλές
φορές οι λοιμώξεις από μυκόπλασμα είναι ασυμπτωματικές και ενοχοποι-
ούνται για αυτόματες διακοπές κυήσεως.
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ΑΑ 81β. ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΕΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΕΤΙΑΣ (2016-2017)
Κ. Κακούρη, Η. Κατσούλα, Γ. Φλωροπούλου, Θ. Βλάχου, Α. Νότη,
Α. Καλογεράκη, Ε. Σούκη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Ν.Μ. Αγρινίου
Εισαγωγή: Οι βακτηριαιμίες είναι από τις πιο σοβαρές νοσοκομειακές λοι-
μώξεις που απειλούν τη ζωή των ασθενών. Σκοπός: Η καταγραφή των απο-
μονωθέντων μικροοργανισμών και ο προσδιορισμός της συχνότητάς τους
από δείγματα αιμοκαλλιεργειών στη Ν.Μ. Αγρινίου, σε χρονικό διάστημα
δύο ετών. Υλικό και μέθοδοι: Συνολικά μελετήθηκαν 1.168 δείγματα αιμο-
καλλιεργειών, που εξετάστηκαν στο Μικροβιολογικό εργαστήριο. Οι φιάλες
των αιμοκαλλιεργειών, αερόβιες και αναερόβιες, επωάστηκαν στο αυτομα-
τοποιημένο σύστημα BACT/ALERT 3D (bioMerieux). Η ταυτοποίηση των στε-
λεχών έγινε με το αυτόματο σύστημα Vitek 2 (bioMerieux). Αποτελέσματα:
Επί συνόλου 1.168 αιμοκαλλιεργειών στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
διαπιστώθηκαν θετικές οι 160 (14%). Από τις 160 θετικές αιμοκαλλιέργειες
απομονώθηκαν τα παρακάτω μικρόβια: Συμπέρασμα: Παρά το ευρύ φάσμα

των μικροβίων, επικρατούν S.aureus,  S.epidermidis και E. coli. Η γνώση των
επιδημιολογικών δεδομένων συμβάλει στην έγκαιρη έναρξη της σωστής εμ-
πειρικής αγωγής και στη μείωση των επιπλοκών.

ΑΑ 82β. ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΕΣ ΑΠΟ GRAM ΑΡΝΗΤΙΚΑ
ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΣΤΗ Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Η. Κατσούλα, Κ. Κακούρη, Θ. Βλάχου, Γ. Φλωροπούλου,
Α. Καλογεράκη, Α. Νότη, Ε. Σούκη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Ν.Μ. Αγρινίου
Εισαγωγή: Η βακτηριαιμία από Gram(-) βακτηρίδια συνδυάζεται με αυ-
ξημένη νοσηρότητα και θνητότητα. Σκοπός: Η μελέτη της συχνότητας
των Gram (-) βακτηριδίων που αναπτύχθηκαν σε καλλιέργειες αίματος
ασθενών της Ν.Μ. Αγρινίου. Υλικό-Μέθοδος: Σε διάστημα ενός έτους
(2017), εξετάστηκαν 685 δείγματα αιμοκαλλιεργειών ισάριθμων ασθενών
της Νοσηλευτικής Μονάδας. Ο εμβολιασμός των δειγμάτων αίματος των
ασθενών έγινε σε ειδικές φιάλες με ζωμό (αερόβιες–αναερόβιες), η επώασή
τους σε αυτόματο αναλυτή αιμοκαλλιεργειών BACT/ALERT 3D (bioMerieux)
και η ανακαλλιέργεια των θετικών φιαλών έγινε σε κοινά και εκλεκτικά
θρεπτικά υλικά. Η ταυτοποίηση των στελεχών έγινε με το αυτόματο σύ-
στημα Vitek 2 (bioMerieux). Αποτελέσματα: Σε σύνολο 685 αιμοκαλλιερ-
γειών διαπιστώθηκαν 95 θετικές (13,9%), εκ των οποίων σε 31 (32,6%)
αναπτύχθηκαν gram(–) βακτηρίδια. Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε: E. coli σε
9 (29%), Pseudomonas aeruginosa σε 4 (13%), Serratia spp. σε 5 (16%), En-
terobacter spp. σε 5 (16%), Klebsiella spp. σε 3 (9,7%), Acinetobacter spp.
σε 3 (9,7%), Proteus spp σε 1 (3,3%), Shigella spp. σε 1 (3,3%). Συμπέρασμα:
Στη μελέτη διαπιστώθηκε ότι το συχνότερο αίτιο μικροβιαιμίας από Gram
(-) βακτηρίδια ήταν το E. coli. Η γνώση της τοπικής επιδημιολογίας συμ-
βάλλει στη βελτίωση των πρακτικών για τον έλεγχο των λοιμώξεων.

  ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ                  ΠΟΣΟΣΤΟ       ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ     ΠΟΣΟΣΤΟ
  S. aureus                                              17,5%          Serratia spp                          3,1%
  S .epidermidis                                     15%             E. faecium                              2,5%
  E. coli                                                     10,6%          S. pneumoniae                     2,5%
  CoNS                                                    9,4%            S. viridans                              1,9%
  E. faecalis                                             6,9%            Brucella spp                          1,9%
  P. aeruginosa                                      3,8%            P. mirabilis                             1,3%
  Candida spp                                       3,1%            S. agalactiae                         1,3%
  K. pneumoniae                                   3,1%            Bacteroides spp                   1,3%
  Enterobacter spp                              3,1%            Clostridium spp                   1,3%
  Acinetobacter baumannii               3,1%            Λοιπά                                     10,4%

 TEΤ        DOT         JOS            ERY           CLA            AZI            CIP         OFL           PRI
  1%        0,8%        0,6%        16,4%         11%         15,5%        35%        30%           1%
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ΑΑ 85β. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ CLOSTRI-
DIUM DIFFICILE ΣΤΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟ-
ΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3
ΕΤΩΝ
Α. Σαϊντή, Ε. Λάμπρου, Μ. Δημητρίου, Κ. Πατσιλινάκου, Γ. Γαλέου,
Π. Φραγκόπουλος, Σ. Περλορέντζου, Μ. Λυμπεροπούλου,
Β. Παπαεμμανουήλ
Μικροβιολογικό εργαστήριο Ε.Α.Ν.Π ΜΕΤΑΞΑ
Εισαγωγή: Το C. difficile αποτελεί την κύρια αιτία λοιμώδους νοσοκο-
μειακής διάρροιας. Οι περισσότερες περιπτώσεις σχετίζονται με προ-
ηγούμενη χρήση αντιβιοτικών, η οποία εκριζώνει ή διαταράσσει τη
χλωρίδα του εντέρου, επιτρέποντας τον πολλαπλασιασμό του C. diffi-
cile. Το C. difficile είναι ένα Gram θετικό αναερόβιο βακτηρίδιο του
οποίου η παθογόνος δράση οφείλεται στην παραγωγή τοξινών Α και
Β. Σκοπός: Η μελέτη της συχνότητας ανεύρεσης C. difficile σε ανοσοκα-
τεσταλμένους ασθενείς ογκολογικού νοσοκομείου.
Υλικό-Μέθοδοι: Κατά τη διάρκεια 3 ετών (2016-2018) στο εργαστήριο
μας ελέγχθηκαν 515 δείγματα διαρροϊκών κοπράνων ασθενών με κλι-
νική υποψία λοίμωξης, με ταχεία ανοσοενζυμική μέθοδο (C.DIFF QUIK
CHEK COMPLETE-Alere/TECHLAB) ως προκαταρκτική διάγνωση και με
την πρότυπη μέθοδο της τοξινογόνου καλλιέργειας στο εκλεκτικό
υλικό CCFA (κυκλοσερίνη, κεφοξιτίνη, φρουκτόζη άγαρ) ως επιβεβαί-
ωση. H ταυτοποίηση έγινε με το αυτοματοποιημένο σύστημα Vitek 2
(bioMerieux, Marcy, l’ Etoile, France).
Αποτελέσματα -Συμπεράσματα: Στον επόμενο πίνακα φαίνονται τα
αποτελέσματα:

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία η λοίμωξη από C. difficile αφορά
συχνότερα νοσηλευόμενους ασθενείς παθολογικών/ογκολογικών κλι-
νικών, χωρίς να περιορίζεται σε αυτούς. Οι χημειοθεραπευτικοί παρά-
γοντες που χρησιμοποιούνται στους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς
ενδέχεται να μεταβάλλουν τη συμβιωτική εντερική χλωρίδα. Συνεπώς
η αυξημένη συχνότητα του αποικισμού και της λοίμωξης από C. difficile
επιβάλλει τη λήψη δραστικών μέτρων πρόληψης της νοσοκομειακής
μετάδοσης.

ΑΑ 86β. ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΜΟΝΩ-
ΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΡΟΓΧΙΚΕΣ ΕΚΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΘΕ-
ΝΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
«ΜΕΤΑΞΑ» ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016 – 2018
Α. Σαϊντή, Ε. Λάμπρου, Μ. Δημητρίου, Γ. Γαλέου, Κ. Πατσιλινάκου,
Α. Κυπραίου, Κ. Σουρία, Σ. Περλορέντζου, Μ. Λυμπεροπούλου,
Β. Παπαεμμανουήλ
Μικροβιολογικό εργαστήριο Ε.Α.Ν.Π ΜΕΤΑΞΑ
Εισαγωγή: Οι λοιμώξεις στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) απο-
τελεί ένα τεράστιο και συνεχιζόμενο πρόβλημα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Μια από τις συχνότερες και σοβαρότερες λοιμώξεις στους νοσηλευό-
μενους ασθενείς των ΜΕΘ είναι η πνευμονία, η οποία ευθύνεται για πα-
ράταση του χρόνου νοσηλείας και αυξημένη νοσηρότητα και
θνητότητα. Σκοπός: Η συχνότητα απομόνωσης βακτηρίων από βρογ-
χικές εκκρίσεις ανοσοκατεσταλμένων ασθενών της Μ.Ε.Θ .
Υλικό και Μέθοδοι: Συνολικά ελέγχθηκαν 538 καλλιέργειες βρογχικών
εκκρίσεων από δείγματα ασθενών της Μ.Ε.Θ, τα οποία στάλθηκαν στο
εργαστήριο κατά τη περίοδο 2016-2018. Εφαρμόστηκε ποσοτική καλ-
λιέργεια στα συνήθη θρεπτικά υλικά, η δε ταυτοποίηση των μικροβίων
έγινε με τις κλασικές βιοχημικές δοκιμασίες και το αυτοματοποιημένο
σύστημα Vitek 2 (bioMerieux, Marcy, l’ Etoile, France). Ο φαινοτυπικός
έλεγχος για την παρουσία MBL, KPC ή και των δυο καρβαπενεμασών
πραγματοποιήθηκε με τη δοκιμασία συνέργειας δίσκων μεροπενέμης
με βορονικό οξύ και EDTA. Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Οι θετικές
καλλιέργειες ήταν 340 (63,2%).Τα αποτελέσματα από τις βρογχικές καλ-
λιέργειες φαίνονται στον παρακάτω πίνακα με βάση την ποσοστιαία
αναλογία τους %

Οι ασθενείς της ΜΕΘ αποικίζονται και νοσούν πολύ γρήγορα με πο-
λυανθεκτικά βακτήρια. Το εργαστήριο οφείλει να συμβάλλει στην έγ-
καιρη διάγνωση του υπεύθυνου μικροβίου της λοίμωξης για την
αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου.

Μικροοργανισμός                                       Ποσοστό %    Μηχανισμός αντοχής    Ποσοστό %
Acinetobacter baumannii complex                   39                                                                        
Pseudomonas aeruginosa                                 17,94                            MBL                            36,06
Klebsiella pneumoniae                                       17,64                            KPC                               40
Proteus mirabilis                                                    3,52                                                                      
Providencia stuartii                                               2,94                                                                      
Enterobacter spp.                                                  2,94                                                                      
Stenotrophomonas maltophilia                       2,94                                                                      
Burkholderia cepacia                                           1,47                                                                      
Escherichia coli                                                      1,47                                                                      
Achromobacter xylosoxidans                            0,88                                                                      
Haemophilus influenzae                                     0,88                                                                      
Staphylococcous aureus                                      4,41                           MRSA                           26,6
Moraxella catarrhalis                                           0.58                                                                      
Serratia marcescens                                             0,58                             MBL                              50
Trichosporon asahii                                              0,29                                                                      
Aspergillus spp.                                                     1,17

   Έτος      Δείγματα      GDH (+)      Ποσοστό    Τοξινογόνος      GDH (+)    Ποσοστό
                   /toxin (-)             %            κ/α CCFA        /toxin(+)                %
   2016           170                 30               17,64                 30                     14              8,23
   2017           201                 30               14,95                 30                     15              7,46
   2018           144                 16               11,11                 16                      4                2,77
Σύνολο         515                 76             14,75%               76                     33              6,4%



Εισαγωγή: Οι ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου που
υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση εκτίθενται σε μηχανήματα εξωσωματι-
κής κυκλοφορίας κοινής χρήσης. Ο κίνδυνος μόλυνσης από αιματογενώς
μεταδιδόμενες νόσους είναι αυξημένος. Σκοπός: Να εκτιμηθεί ο επιπο-
λασμός της HBV, HCV, και HIV λοίμωξης σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς
του Νοσοκομείου Φιλιατών και η εμβολιαστική κάλυψη αυτών στην ηπα-
τίτιδα Β. Υλικό και μέθοδοι: Μελετήθηκαν 90 χρονίως αιμοκαθαιρόμενοι
ασθενείς. Για την ανίχνευση των HbsAg, anti-HBs, anti-HBc, anti-HBc IgM
και anti-HIV εφαρμόστηκε η τεχνική ELFA (Enzyme Linked Fluorescent
Assay). Για την ανίχνευση των anti- HCV χρησιμοποιήθηκε η ανοσοενζυ-
μική ανάλυση EIA (Indirect Enzyme ImmunoAssay). Επί των θετικών anti-
HCV δειγμάτων εφαρμόστηκε η επιβεβαιωτική μέθοδος RIBA (Recombi-
nant Immunoblot Assay) και HCV-RNA.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Θετικό HbsAg, βρέθηκε σε 2 ασθε-
νείς (2,2%). Εξ αυτών ο ένας είχε αρνητικά αντισώματα anti-HBs και θε-
τικά αντισώματα anti-HBc IgG, ενδεικτικό χρόνιας HBV ηπατίτιδας με
χαμηλό ιικό αναδιπλασιασμό και ο δεύτερος είχε αρνητικά αντισώματα

anti-HBs, anti-HBc IgG και IgM ενδεικτικό χρόνιας HBV ηπατίτιδας. Θετικά
αντισώματα anti-HBc (δηλωτικό παλαιάς έκθεσης) είχε το 41,1% των αι-
μοκαθαιρόμενων (n=37).  Εκ των 53 ασθενών με anti-HBc(-), 31(34,4%
επί του συνόλου) είχαν θετικά anti-HBs (εμβολιασμός) και 22(24,4%) αρ-
νητικά (ευαισθησία σε λοίμωξη). Συνολικά 60 (66.6%) ασθενείς είχαν θε-
τικά αντισώματα anti-HBs. Θετικά αντισώματα για HCV λοίμωξη είχαν 3
ασθενείς (3,3%) ενώ όλοι ήταν αρνητικοί για anti-HIV. Συμπερασματικά,
κανένας ασθενής δεν βρέθηκε με λοίμωξη HIV. Από ηπατίτιδα C νοσούν
3 ασθενείς. Σημαντικό ποσοστό 41,1% των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών
έχει παλαιά έκθεση σε ηπατίτιδα B. Σε προηγούμενη μελέτη του εργα-
στηρίου μας το 2012 και το 2016 διαπιστώθηκε πως το 32% και το 17,2%
αντίστοιχα των ασθενών χρήζει εμβολιασμό. Το ποσοστό 24,4% των
ασθενών που χρήζει εμβολιασμού στη παρούσα μελέτη αν και σημαν-
τικά μικρότερο συγκριτικά με τη μελέτη του εργαστηρίου μας το 2012
(32%), παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το 2016 (17,2%). Επομένως απο-
τελεί επιτακτική ανάγκη η καταγραφή του ορολογικού προφίλ και του
έγκαιρου HBV εμβολιασμού με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες.
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ΑΑ 87β. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟ-
ΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΩΝ ΑΠΟ
S. AUREUS ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011- 2018
Μ. Δασκαλάκη1, Μ. Πετρά2, Ε. Στάικου1, Β. Τσαγρής3, Γ. Γρίβας4,
Κ. Φιλιόπουλος2, Σ. Κωσταρίδου3, Λ. Σιανίδου4, Α. Μακρή1

1Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης, 2Ορθοπαι-
δική Κλινική Γ.ΝΠαίδων Πεντέλης, 3Παιδιατρική Κλινική Γ.Ν. Παίδων Πεν-
τέλης, 4Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης
Σκοπός: Η αναζήτηση των επιδημιολογικών και μικροβιολογικών χαρα-
κτηριστικών των βακτηριαιμιών από S. aureus (Sa) σε παιδιατρικό πληθυ-
σμό. Υλικό-Μέθοδοι: Την περίοδο 2011-2018 εξετάσθηκαν συνολικά
14875  αιμοκαλλιέργειες από παιδιά ηλικίας έως 16 ετών. Η επώαση έγινε
στο σύστημα BACTEC9050 (BD). H ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας
στα αντιβιοτικά πραγματοποιήθηκε με συμβατικές μεθόδους και με το
αυτοματοποιημένο σύστημα VITEK II (bioMerieux). Αποτελέσματα: Απο-
μονώθηκαν 16 στελέχη Sa από ισάριθμους ασθενείς. Η επίπτωση της βα-
κτηριαιμίας ήταν 1,07/1000 φιάλες αιμοκαλλιεργειών (0.11%). Η αναλογία
αγοριών:κοριτσιών ήταν 9/7, ενώ η μέση ηλικία σε μήνες ήταν 111,3 [Διά-
μεσος (Δ):127]. Οι ασθενείς προέρχονταν: Ορθοπαιδική=7, ΜΕΘ=3, Παι-
διατρική=6. Σε δυο ασθενείς η βακτηριαιμία δεν αξιολογήθηκε λόγω της
απουσίας συμβατής κλινικής εικόνας και οι ασθενείς δεν έλαβαν θεραπεία.
Η CRP κυμάνθηκε από 0.53-44mg/dl (Μέση τιμή: 11.31/Δ:8.73). Σε 13/16
ασθενείς (81.25%) η βακτηριαιμία αποδόθηκε σε στελέχη της κοινότητας.
Στο 50% πρωτοπαθής εστία ήταν οστεομυελίτιδα/σηπτική αρθρίτιδα. Οι
ασθενείς έλαβαν εμπειρική θεραπεία με 1-3 αντιβιοτικά. Σε 3/14 ασθενείς
χρειάστηκε αλλαγή της θεραπείας λόγω αντιβιογράμματος ή αλλεργικής
αντίδρασης. Η θεραπεία διήρκησε 6-113 ημέρες (ΜΤ:24,36/Δ:14 ημ) και
η νοσηλεία 10-113 ημ (ΜΤ:30.63/Δ:18 ημ). Στον έλεγχο ευαισθησίας στα
αντιβιοτικά καταγράφηκε αντοχή στην μεθικιλλίνη σε ποσοστό 37.5%
(6/16) ενώ η αντοχή σε πενικιλλίνη, ερυθρομυκίνη, κλινδαμυκίνη, κοτρι-
μοξαζόλη και τετρακυκλίνη ήταν 81.25%, 25%, 25%, 6.25% και 12.5% αν-
τίστοιχα. Το ποσοστό των MLSBi στελεχών ήταν 25%. Αξίζει να σημειωθεί
ότι η MIC των στελεχών Sa στη βανκομυκίνη ήταν: MIC≤0.5 μg/ml (6/16)
και ΜIC=1 μg/ml(10/16) ενώ όλα τα στελέχη είχαν MIC στην τεικοπλανίνη
≤0.5 μg/ml. Συμπεράσματα: Η συχνότητα των βακτηριαιμιών από Sa εξα-
κολουθεί να είναι χαμηλή. Στην πλειονότητα των ασθενών η εμπειρική
θεραπεία αποδείχθηκε αποτελεσματική. Στο 62.5% των Sa η MIC στην
βανκομυκίνη βρίσκεται στο 1 μg/ml. 

ΑΑ 88β. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡ-
ΓΕΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΙΣ ΧΡΟΝΙ-
ΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 2011-2015 ΚΑΙ 2016-2018
Μ. Δασκαλάκη, Ε. Στάικου, Μ. Σύρρου, Φ. Τσιμιλιώτη,
Ε. Παναγιωτάκη, Μ. Λάππα, Α. Μακρή
Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης
Σκοπός: Η καταγραφή της συχνότητας και σύγκριση της μικροβιακής αν-
τοχής των βακτηρίων που απομονώθηκαν από αιμοκαλλιέργειες παιδιών.
Yλικό-Μέθοδοι: Κατά τις περιόδους Α:2011-2015 και Β:2016-2018 εξε-
τάστηκαν αντίστοιχα 9431 και 5444 φιάλες αιμοκαλλιεργειών που ελή-
φθησαν από παιδιά ηλικίας έως 16 ετών. Η επώαση έγινε στο σύστημα
BACTEC 9050 (BD). Η ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας στα αντι-
βιοτικά έγινε με συμβατικές μεθόδους και με το αυτοματοποιημένο σύ-
στημα VITEKII (bioMerieux).
Αποτελέσματα: Στην περίοδο Α ανερεύθησαν 230/9431(2.4%) και στην
περίοδο Β: 140/5444 (2.6%) παθογόνοι μικροοργανισμοί. Οι επικρατέ-
στεροι Coagulase negative Staphylococci (CοNS) παρουσίασαν στατιστικά
σημαντική ελάττωση. (Α: 53.47%, Β: 40% p=0.01). Ακολούθησαν οι Stre-
ptococci με Α: 8.26%, Β: 11.42%, ενώ οι S. aureus, S. pneumoniae και S. pyo-
genes απομονώθηκαν σε ποσοστά, Α: 4.34%, 3.47%, 4.34% και Β: 4.3%,
2.14%, 6.4% αντίστοιχα. Παρατηρήθηκε ανοδική τάση των Gram(-) βα-
κτηριδίων (Α: 18.3%, Β: 22.89%) με επικρατέστερα είδη: Α: Ps.aeruginosa
(3.04%), E.coli (2.6%), Acinetobacter spp (2.6%), Klebsiella spp (2.17%), Bru-
cella spp (2.17%) και Β: E.coli (3.6%), Klebsiella spp, Salmonella spp, και Ser-
ratia spp με 2.85%, S. maltophilia (2.14%) Η αντοχή των σταφυλοκόκκων
στην μεθικιλλίνη παρουσίασε μικρή ελάττωση στους S. aureus (A: 40%,
Β: 33.3%), ενώ καταγράφηκε στατιστικά σημαντική αύξηση στους CoNS
(A: 45%, Β: 75% p=0.0002). Στην περίοδο Β παρατηρήθηκαν 6/56 (10.7%)
στελέχη CoNS με μέτρια ευαισθησία στην τεικοπλανίνη. Τα στελέχη
S.pneumoniae της περιόδου B δεν παρουσίασαν αντοχή σε πενικιλλινη
και κεφαλοσπορίνες γ΄γενεάς. Η αντοχή στην αμπικιλλίνη των στελεχών
E.coli μειώθηκε (Α: 66.7% Β: 20%). Μόνο μεταξύ των στελεχών Klebsiella
spp παρατηρήθηκε παραγωγή ESBL β-λακταμασών (Α:40%, Β:50%) ενώ
στην περίοδο Β ανιχνεύθηκε και ένα στέλεχος KPC(+)(25%). Συμπερά-
σματα: Δεν παρατηρήθηκε αύξηση της συχνότητας των βακτηριαιμιών
μεταξύ των δύο περιόδων. Καταγράφεται σημαντική μείωση των CoNS
με ταυτόχρονη όμως επικράτηση ανθεκτικότερων στελεχών.

ΑΑ 89β. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΩΝ B, C ΚΑΙ ΤΗΣ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ
ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΜΤΝ 
Σ. Μπότσαρη1, Α. Κίτσος2, Κ. Λώλα3, Α. Διαμάντη1, Ε. Δούμπαλη1

1Μικροβιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Φιλιατών, 2Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Φιλιατών,
3Περιφερειακό Ιατρείο Καλπακίου



241

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΟΜΑΔΑ  B

ΤΟΜΟΣ 63 • ΤΕΥΧΟΣ 4, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2018

ΑΑ 92β. ENΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΑΠΟ LACTOBACILLUS
CASEI
A. Bασιλακοπούλου1, Α. Ταρπατζή1, Ν. Σιαφάκας1, Ε. Καλογεροπούλου1,
Σ. Δαμιανίδου1, Ε. Οικονομούλα1, Δ. Βουτσίνος2, Α. Ζαχαρούλης2,
Ε. Γιαννιτσιώτη3, Σ. Πουρνάρας1

1Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, 2Β΄ Καρδιολογική Κλινική, 3Δ΄ Πα-
θολογική Κλινική, ΠΓΝ «Αττικόν»
Εισαγωγή: Ο Lactobacillus casei είναι προβιοτικός μικροοργανισμός
που βρίσκεται στην χλωρίδα του στόματος και στον γαστρεντερικό
σωλήνα. Σκοπός: H παρουσίαση σπάνιου περιστατικού ενδοκαρδίτιδας
από L.casei. Υλικό και μέθοδοι: Oι αιμοκαλλιέργειες επωάσθηκαν στο
αυτοματοποιημένο σύστημα BACTEC (BD). H βιοχημική ταυτοποίηση
έγινε με το VITEK και ο έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά με Ε-test
(Biomerieux). Η μοριακή ταυτοποίηση έγινε με ανάλυση αλληλουχίας
16S rRNA. Περιγραφή περίπτωσης: Άνδρας 71 ετών προσήλθε στο
νοσοκομείο με  αναφερόμενο εμπύρετο έως 39°C από εβδομάδος.
Ατομικό αναμνηστικό: σακχαρώδης διαβήτης/καρδιακή ανεπάρκεια/στε-
φανιαία νόσος/στένωση μιτροειδούς. Ο ασθενής έφερε μεταλλική
αορτική βαλβίδα από επταετίας. Τρείς ημέρες προ του εμπυρέτου είχε
υποβληθεί σε εξαγωγή οδόντος. Κλινική εξέταση: συστολικό φύσημα
εξώθησης. Εργαστηριακός έλεγχος: Λευκά: 11.110/μL, (Π: 83%), CRP:
134 mg/dl, RF: 42 ΙU/ml. Διοισοφάγειο υπερηχογράφημα: χωρίς εκ-
βλαστήσεις βαλβίδων. Έγινε λήψη δύο ζευγών αιμοκαλλιεργειών και
έπειτα ο ασθενής ξεκίνησε αγωγή με vancomycin, gentamicin, rifampicin,

ΑΑ 90β. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙ-
ΛΟΥ ΣΕ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑ, 2018
Α. Παπά1, Κ. Τσιόκα1, S. Gewehr2, Σ. Καλαϊτζοπούλου2, Σ. Μουρελάτος2

1Τμήμα Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης, 2ΟικοΑνάπτυξη ΑΕ, Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Ο ιός του Δυτικού Νείλου (ΙΔΝ) ανήκει στην οικογένεια των
φλαβοϊών, και κυκλοφορεί στη φύση μεταξύ πτηνών και κουνουπιών.
Ο άνθρωπος είναι τελικός ξενιστής του ιού και μολύνεται κυρίως μέσω
νύγματος μολυσμένων με τον ιό κουνουπιών (κυρίως του γένους Culex).
Κατά το 2018 παρατηρήθηκε μεγάλος αριθμός περιστατικών σε αν-
θρώπους, με 117 περιστατικά στην Κεντρική Μακεδονία.
Σκοπός της μελέτης ήταν η ανίχνευση του ΙΔΝ σε κουνούπια στην πε-
ριοχή της Κεντρικής Μακεδονίας ώστε να φανεί το ποσοστό μόλυνσης
αυτών με τον ιό και να καθοριστούν οι εστίες του ιού, με στόχο την έγ-
καιρη λήψη μέτρων προφύλαξης και καταπολέμησης.
Υλικό και Μέθοδοι: Εξετάστηκαν συνολικά 16.356 κουνούπια του γέ-
νους Culex τα οποία είχαν συλλεγεί με παγίδες CO2 από τον Απρίλιο έως
το Σεπτέμβριο του 2018. Αρχικά διαχωρίστηκαν σε 208 ομάδες ανά-
λογα με την ημερομηνία και τη γεωγραφική θέση. Κατόπιν έγινε εκχύ-
λιση του RNA του ιού και εφαρμόστηκε PCR για την ανίχνευση του IΔΝ.
Ακολούθησε αλληλούχιση νουκλεοτιδίων κατά Sanger των προϊόντων
της PCR και φυλογενετική ανάλυση.
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Θετικά για τον ΙΔΝ βρέθηκαν 10
ομάδες κουνουπιών (4,8%) σε 7 διαφορετικές περιοχές της Κεντρικής
Μακεδονίας. Η αλληλούχιση των θετικών δειγμάτων-κουνουπιών
έδειξε ότι το στέλεχος του ιού ήταν παρόμοιο με το στέλεχος του 2010
(NeaSanda-Greece-2010) και ανήκε στη γενετική ομάδα 2 (lineage 2).
Μεγαλύτερη οροθετικότητα παρατηρήθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης.
Ενδιαφέρον είναι ότι το πρώτο θετικό δείγμα περιείχε κουνούπια που
είχαν συλλεγεί δύο εβδομάδες πριν τη διάγνωση του πρώτου περιστα-
τικού στην Κεντρική Μακεδονία, ενισχύοντας την άποψη ότι η εξέταση
κουνουπιών μπορεί να λειτουργήσει ως σύστημα προειδοποίησης.

ceftriaxone. Σε 3 από τις 4 φιάλες απομονώθηκε gram θετικό βακτηρίδιο
που ταυτοποιήθηκε μοριακά και βιοχημικά ως L. casei. Τα αποτελέσματα
αιμοκαλλιεργειών σε συνδυασμό με τον πυρετό, τον αυξημένο RF και
την ύπαρξη τεχνητής βαλβίδας έθεσαν την διάγνωση ενδοκαρδίτιδας.
Η αγωγή αποκλιμακώθηκε βάσει αντιβιογράμματος και δόθηκε ampicillin
και daptomycin. Υπήρξε ανταπόκριση στην θεραπεία, ο ασθενής απυ-
ρέτησε, εμφάνισε επαναλαμβανόμενες στείρες αιμοκαλλιέργειες. Μετά
από έξι εβδομάδες αγωγή έγινε ολόσωμο PET-CT που ήταν αρνητικό
για λοίμωξη.
Συμπεράσματα: Ο L. casei παρόλο που θεωρείται χαμηλής παθογονι-
κότητας μπορεί να προκαλέσει σοβαρές λοιμώξεις, όπως η παρούσα
περίπτωση ενδοκαρδίτιδας σε ασθενή με σακχαρώδη διαβήτη. Οι μο-
ριακές τεχνικές είναι χρήσιμες για την επιβεβαίωση των συμβατικών
μεθόδων, ειδικά σε ασυνήθη παθογόνα.

ΑΑ 91β. ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑ-
ΤΩΤΕΡΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙ-
ΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΓΚΥΩΝ ΚΑΙ
ΜΗ ΕΓΚΥΩΝ
Χ. Ανθουλάκη, Α. Νικολακοπούλου, Μ. Δαμαλά, Ε. Πρίφτη,
Α. Χαραλαμποπούλου, Α. Ιερωνυμάκη, Ι. Κουμπή, Δ. Γιούλη, Α. Τερζή
Μικροβιολογικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Αλεξάνδρα»
Εισαγωγή: Οι λοιμώξεις του κατώτερου γεννητικού συστήματος σε γυ-
ναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της
συχνότητάς τους, του κινδύνου σοβαρών επιπτώσεων για τις ίδιες και
σε περίπτωση εγκυμοσύνης για το έμβρυο -νεογνό.
Σκοπός: Η καταγραφή των παθογόνων που απομονώθηκαν σε δείγ-
ματα κατώτερου γεννητικού συστήματος γυναικών αναπαραγωγικής
ηλικίας, εγκύων και μη, κατά τη διάρκεια μιας διετίας.
Υλικό και Μέθοδοι: Εξετάστηκαν στο Μικροβιολογικό εργαστήριο
3099 κολπικά-τραχηλικά δείγματα μη εγκύων και 1527 εγκύων από
1/1/2016 έως 31/12/2017. Σε όλα τα δείγματα έγινε μικροσκοπική εξέ-
ταση νωπών και χρωματισμένων κατά Gram παρασκευασμάτων και
καλλιέργεια σε Columbia αιματούχο με colistin και nalidixic acid, σοκο-
λατόχρωμο, MacConkey και Sabouraud άγαρ. Σε 1894 δείγματα μη-εγ-
κύων και 572 εγκύων ζητήθηκε εξέταση για Ureaplasma urealyticum
και Mycoplasma hominis, για την οποία χρησιμοποιήθηκαν υλικό μετα-
φοράς Urea-Arginine Broth (Bioprepare) και A7 άγαρ για την καλλιέρ-
γεια. Αναζήτηση Chlamydia trachomatis έγινε σε 2092 τραχηλικά
μη-εγκύων καi 21 ουρηθρικά δείγματα εγκύων με την τεχνική του άμε-
σου ανοσοφθορισμού. Η ταυτοποίηση των μικροβίων έγινε με κλασικές
μεθόδους και η διάγνωση της βακτηριακής κολπίτιδας (BV) βασίστηκε
στα κριτήρια Amsel. Αποτελέσματα: Παθογόνα μικρόβια απομονώθη-
καν σε 1270 από 3099 μη-εγκύους (41%) και 614 από 1527 εγκύους
(40,2%). Μεικτές λοιμώξεις ανευρέθηκαν σε 5,2% μη-εγκύων και 4,3%
εγκύων. Συχνότερη και στις δύο ομάδες ήταν η συνύπαρξη U.urealyti-
cum με Candida spp ή G. vaginalis. Το είδος, ο αριθμός και η συχνότητα
των παθογόνων φαίνονται στον πίνακα

Συμπεράσματα: 1) Τα είδη του γένους Candida και το U. urealyticum
ήταν τα συχνότερα παθογόνα που απομονώθηκαν στις δύο ομάδες της
μελέτης μας. 2) Η λοίμωξη από Chlamydia trachomatis και η BV διαγνώ-
σθηκαν συχνότερα στο πληθυσμό των μη εγκύων. 3) Η συχνότητα απο-
μόνωσης του Streptococcus agalactiae και στις δύο ομάδες ήταν
χαμηλή.

Παθογόνα                      Candida                                 U.                         S.                       G.                       T.                      M.                  C.
Ομάδες             albicans         non-albicans       urealyticum         agalactiae         vaginalis          vaginalis          hominis     trachomatis

Mη-                     13,1%                  9,4%                   19,7%                   4,3%                  6.7%                 0,7%                0,5%             4,2%
έγκυες            (406/3099)        (291/3099)         (373/1894)         (132/3099)       (207/3099)        (21/3099)         (9/1894)      (88/2092)

Έγκυες                17,4%                11,7%                  24,1%                   4,1%                  2,2%                 0,3%                  0%               1,2%
                         (267/1527)        (178/1527)          (138/572)           (63/1527)         (34/1527)          (5/1527)            0/572            (1/51)
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ΑΑ 93β. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ-
ΤΟΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟ-
ΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ι. Νινιού1, Ε. Αλεξίου1, Ε. Καλαμπόκα1, Σ. Παπαπέτρου1, Μ. Δεκαβάλλα2

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (Δαφνί)
2Γυναικολογικό Ιατρείο Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (Δαφνί)
Εισαγωγή: Οι λοιμώξεις του γεννητικού συστήματος χαρακτηρίζονται από
ποικιλία κλινικών εκδηλώσεων. Σκοπός: Η καταγραφή της συχνότητας και
της αντοχής των κυριοτέρων παθογόνων, που απομονώθηκαν από κολπικά
και τραχηλικά επιχρίσματα γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας κατά τη διάρ-
κεια ενός χρόνου στο Νοσοκομείο μας. Υλικό – Μέθοδοι: Το υλικό μας απο-
τέλεσαν 58 κολπικά και τραχηλικά επιχρίσματα, που λήφθηκαν από τη μαία
του Νοσοκομείου μας και εξετάσθηκαν στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο από
1/6/17 έως 31/5/18. Καλλιεργήθηκαν με κλασσική μικροβιολογική μέθοδο.
Η ταυτοποίηση των ζυμομυκήτων και το μυκητόγραμμα έγινε με το Integral
System Yeasts Plus (Liofilchem), των μυκοπλασμάτων με το Myco test (Bio-
prepare) και την καλλιέργεια σε Α7 agar, ενώ για τα χλαμύδια χρησιμοποι-
ήθηκε η ανοσοχρωματογραφία σε πλάκα Chemtrue – One step Chlamydia
test (Shangai Chemtron Biotech). Αποτελέσματα: 30/58 κολπικά και τραχη-
λικά επιχρίσματα ήταν θετικά (51,7%). Στα κολπικά δείγματα απομονώθηκαν
κυρίως Candida spp. 5/30 (16,7%), Trichomonas vaginalis 4/30 (13,3%), Gard-
nerella vaginalis 3/30 (10%), Anaerobious peptostreptococcus 3/30 (10%), Pre-
votella melaninogenica 2/30 (6,7%), Bacteroides spp. 1/30 (3,3%) και
Streptococcus agalactiae 1/30 (3,3%). Στα τραχηλικά δείγματα το βακτήριο,
που απομονώθηκε συχνότερα ήταν το U. urealyticum 26/30 (86,7%), ενώ το
M. hominis ήταν σπανιότερο 6/30 (20%), όπως και η ταυτόχρονη απομόνωση
U. urealyticum και M. hominis 6/30 (20%). Η C. albicans κυρίαρχο είδος Candida
(80%). Όλα τα στελέχη ήταν ευαίσθητα σε Amphotericin B (εκτός της C. kru-
sei) και Flucytosine. Το 50% των στελεχών C. albicans, καθώς και το στέλεχος
C. krusei ήταν ανθεκτικά σε Fluconazole, Itraconazole, Miconazole, Clotrimo-
xazole και Econazole. Συμπεράσματα: Η υποτροπή των καντιντιασικών λοι-
μώξεων των ασθενών μας (3/5 ασθενείς) αντιμετωπίσθηκε με τη διενέργεια
μυκητογράμματος και τη χορήγηση κατάλληλης θεραπείας.

ΑΑ 95β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΕΙΑΣ STAPHYLOCOCCUS
AUREUS ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΙΝΙΚΩΝ ΕΚΚΡΙ-
ΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. ΑΝΑ-
ΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΤΙΑΣ
Μ. Κουτσουρελάκη, Α. Ζουρίδη, Α. Καρακάση, Φ. Νηστικάκη, 
Δ. Ντελάκη, Μ. Βακωνάκη, Ε. Παναγιωτάκη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, «Βενιζέλειο- Πανάνειο Γεν. Νοσοκ. Ηρακλείου
Εισαγωγή: Η φορεία S.aureus μπορεί να οδηγήσει σε εκτεταμένες δερματικές
βλάβες και απαιτείται η έγκαιρη διάγνωση και εξάλειψή της. Σκοπός: Ο έλεγ-
χος της φορείας S.aureus σε καλλιέργειες ρινικών εκκριμάτων στο νοσοκο-
μείο μας κατά τη διετία 2016-2017. Υλικά και μέθοδοι: Εξετάστηκαν 132
δείγματα ρινικών εκκριμάτων που προσήλθαν στο Μικροβιολογικό Εργα-
στήριο από 46 νοσηλευόμενους ασθενείς (40%) και 86 ασθενείς (60%) που
εξετάστηκαν στα Εξωτερικά Ιατρεία και το Τ.Ε.Π. του νοσοκομείου μας. Η απο-
μόνωση των μικροβίων έγινε με τις κλασικές μικροβιολογικές μεθόδους. Η
ταυτοποίηση κι ο έλεγχος ευαισθησίας των αντιβιοτικών πραγματοποιήθηκε
με το αυτοματοποιημένο σύστημα MicroScan WalkAway 96 Plus (Beckman
Coulter), υπό τις οδηγίες του CLSI. Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Στο
σύνολο 132 δειγμάτων, θετικά για φορεία S.aureus ήταν τα 64 (48,5%). Επι-
μέρους, θετικά για φορεία ήταν 18 από τα 46 (39%) δείγματα νοσηλευόμενων
ασθενών και 46 από τα 86 (53,5%) δείγματα των εξωτερικών ασθενών. Στα
θετικά δείγματα, 46 ανήκαν σε εξωτερικούς ασθενείς (72%) και 18 ανήκαν σε
νοσηλευόμενους ασθενείς (28%). Σε καμία καλλιέργεια δεν απομονώθηκε
στέλεχος ΜRSA. H ευαισθησία στα συνήθη αντιβιοτικά έχει ως εξής: 

Διαπιστώνεται αυξημένη φορεία S.aureus τόσο των νοσηλευόμενων και κυ-
ρίως των εξωτερικών ασθενών. Σε ό,τι αφορά την ευαισθησία στα συνήθη
αντιβιοτικά, η ευαισθησία σε μακρολίδες και αμινογλυκοσίδες είναι ικανο-
ποιητική ενώ παρατηρείται αυξημένη αντοχή στη μουπιροσίνη και στα β-
λακταμικά αντιβιοτικά.

ΑΑ 94β. ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟ-
ΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΟ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
Α. Τυχάλα1, Ε. Κατσίφα1, Δ. Σωτηρόπουλος2, Ι. Σακελλάρη2,
Α. Συρίγου2, Κ. Ζαραγκούλιας1, Σ. Μπουζιάνα2, Λ. Σκούρα3,
Α. Αναγνωστόπουλος2, Ε. Τσορλίνη1, Ε. Πρωτονοταρίου3

1Εργαστήριο Μικροβιολογίας Γ.Ν. «Γ.Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης, 2Αι-
ματολογική Κλινική Γ.Ν. «Γ.Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης, 3Εργαστήριο Μι-
κροβιολογίας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
Εισαγωγή: Οι αιματολογικοί ασθενείς και ειδικότερα οι πάσχοντες από οξεία
μυελογενή και λεμφογενή λευχαιμία καθώς και όσοι υποβάλλονται σε με-
ταμόσχευση μυελού των οστών, κινδυνεύουν από απειλητικές για τη ζωή
λοιμώξεις λόγω σοβαρής και παρατεταμένης ουδετεροπενίας και βλεννο-
γονίτιδας του γαστρεντερικού. Σκοπός: Η καταγραφή της συχνότητας του
αποικισμού και των λοιμώξεων από πολυανθεκτικά Gram αρνητικά και
Gram θετικά βακτήρια σε αιματολογικούς ασθενείς. Υλικό και μέθοδοι: 208
δείγματα κοπράνων και 201 ρινικά επιχρίσματα συλλέχθηκαν από 46 ασθε-
νείς με οξεία λευχαιμία που νοσηλεύθηκαν στην Αιματολογική κλινική και
τη Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικο-
λάου» κατά το διάστημα 7/2017-12/2017. Η τυποποίηση και ο έλεγχος ευαι-
σθησίας των στελεχών έγιναν με το αυτοματοποιημένο σύστημα VITEK2
(Biomerieux France). Ο φαινοτυπικός έλεγχος για την παραγωγή MBL, KPC
ή και των δύο καρβαπενεμασών έγινε με τη δοκιμασία διπλής συνέργειας
δίσκων μεροπενέμης με βορονικό οξύ και EDTA ενώ για την παραγωγή ESBL
με την τροποποιημένη κατά CLSI ESBL δοκιμασία. Η παραγωγή καρβαπε-
νεμασών για τα στελέχη Klebsiella pneumoniae και Enterobacter cloacae επι-
βεβαιώθηκε με PCR. Αποτελέσματα και συμπεράσματα: 28 ασθενείς
(59,6%) βρέθηκαν αποικισμένοι με ένα τουλάχιστον πολυανθεκτικό βακτή-
ριο. Συνολικά απομονώθηκαν 38 πολυανθεκτικά στελέχη από τα οποία 13

Αντιβιοτικό                     Αριθμός στελεχών (Ν)                Ποσοστό ευαισθησίας (%)
Αμπικιλλίνη                                       16                                                          25
Πενικιλλίνη                                        16                                                          25
Μουπιροσίνη                                    15                                                        23,4
Τομπραμυκίνη                                 33                                                        51,6
Ερυθρομυκίνη                                 56                                                        87,5
Κλινδαμυκίνη                                   56                                                        87,5

ήταν VRE, 9 ESBL Εντεροβακτηριακά (7 E.coli, 2 K.pneumoniae), 6 KPC K.pne-
umoniae, 2 Pseudomonas Aeruginosa, 2 MRSA, 2 MBL E.cloacae και από ένα
στέλεχος ESBL-KPC K. pneumoniae, MBL-KPC-ESBL K.pneumoniae, A. Bau-
mannii, ανθεκτικό στις κεφαλοσπορίνες 3ης γενιάς C.freundii. Μεταξύ των
στελεχών K.pneumoniae απομονώθηκαν τα γονίδια NDM-1 και KPC-2 ενώ
στα E.cloacae το VIM-1. Η επίπτωση των λοιμώξεων από πολυανθεκτικά
ήταν 34,8%(16/46). Τα κλινικά δείγματα ήταν τα εξής : ούρα (n=15), αίμα
(n=8), τραύματα (n=4), πτύελα (n=3). Από τους ασθενείς που εμφάνισαν λοί-
μωξη απομονώθηκαν τα ίδια είδη μικροβίων και με τον ίδιο φαινότυπο αν-
τοχής με αυτά που ήταν αποικισμένοι. Λόγω της μεγάλης διασποράς των
πολυανθεκτικών βακτηρίων η ενεργητική επιτήρησή τους σε ευαίσθητους
πληθυσμούς, όπως οι αιματολογικοί ασθενείς, είναι απαραίτητη για τη δια-
σφάλιση της έγκαιρης λήψης μέτρων infection control καθώς και της χορή-
γησης κατάλληλης εμπειρικής θεραπείας σε περίπτωση εμπύρετου
ουδετεροπενίας.
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ΑΑ 96β. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗ-
ΛΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Δ. Ντελάκη, Ε. Αμαργιανιτάκη, Α. Ζουρίδη, Φ. Νηστικάκη,
Μ. Μπανάσα, Ε. Παναγιωτάκη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, «Βενιζέλειο-Πανάνειο» Γεν. Νοσοκ. Ηρα-
κλείου Κρήτης
Σκοπός: Η ανάλυση των αποτελεσμάτων καλλιεργειών κολπικού και
τραχηλικού εκκρίματος και η αξιολόγησή τους όσον αφορά την εμφά-
νιση κολπίτιδας σε γυναίκες που προσήλθαν στα εξωτερικά γυναικο-
λογικά ιατρεία του νοσοκομείου μας.
Υλικό και μέθοδοι: Εξετάστηκαν 1191 κολπικά και 286 τραχηλικά δείγ-
ματα. Ο έλεγχος περιελάμβανε άμεσο παρασκεύασμα, καλλιέργεια και
Gram χρώση για τα κολπικά δείγματα, και έλεγχο για Mycoplasma ho-
minis, Ureaplasma urealyticum και Chlamydia trachomatis για τα τραχη-
λικά. Τα κολπικά δείγματα καλλιεργήθηκαν στα συνήθη θρεπτικά υλικά,
υπό αερόβιες και αναερόβιες συνθήκες. Η ταυτοποίηση και ο έλεγχος
ευαισθησίας των Mycoplasma hominis και Ureaplasma urealyticum έγινε
με το Mycoview test, και ο έλεγχος των χλαμυδίων με τη μέθοδο της
ανοσοχρωματογραφίας.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Από τα 1191 δείγματα κολπικών
επιχρισμάτων, τα 388 ήταν θετικά, ποσοστό 32,5%. Οι μικροοργανισμοί
που αναπτύχθηκαν ήταν: • Candida spp. - 281 δείγματα (72,5%), • Gard-
nerella vaginalis – 69 δείγματα (18%), • Streptococcus agalactiae – 15
δείγματα (4%), • Trichomonas vaginalis – 13 δείγματα (3,3%), • Μύκητες
και Gardnerella vaginalis - 9 δείγματα (2%), • Μύκητες και Trichomonas
vaginalis – 1 δείγμα (0,2%)
Από 286 τραχηλικά επιχρίσματα 112 ήταν θετικά, εκ των οποίων 64 θε-
τικά σε Ureaplasma urealyticum (57,1%), 20 σε Mycoplasma hominis
(17,9%). Θετικά και στα δύο βρέθηκαν 24 δείγματα σε ποσοστό 21,5%.
Σε χλαμύδια βρέθηκαν 4 θετικά, ποσοστό 3,5%. Ο μικροοργανισμός
που απομονώνεται συχνότερα είναι η Candida spp.(72,5%) στα κολπικά
επιχρίσματα, και στα τραχηλικά το Ureaplasma urealyticum (57,1%).
Απαραίτητη κρίνεται η συνεχής ενημέρωση των γυναικών για τη σωστή
υγιεινή και τη λήψη προφυλακτικών μέτρων ώστε να μη μεταδίδονται
μικροοργανισμοί και να αποφεύγονται οι λοιμώξεις που μπορεί να προ-
καλέσουν σοβαρές επιπλοκές τόσο κατά τη διάρκεια της ζωής της
ασθενούς όσο και κατά την κύηση και τον τοκετό.

ΑΑ 97β. ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΜΟΝΩΘΗΚΑΝ ΣΕ
ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΕΤΙΑΣ
Μ. Βακωνάκη, Κ. Γιαννακοπούλου, Α. Ζουρίδη, Ε. Αμαργιανιτάκη,
Ε. Παναγιωτάκη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, «Βενιζέλειο- Πανάνειο Γεν. Νοσοκ. Ηρακλείου
Εισαγωγή: Η μικροβιαιμία αποτελεί μία από τις πιο επείγουσες και σο-
βαρές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς της Μονάδας Εν-
τατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), στην οποία η διάγνωση και η  αντιμετώπιση
πρέπει να είναι άμεση. Σκοπός: Η καταγραφή των θετικών αιμοκαλ-
λιεργειών σε σύνολο αιμοκαλλιεργειών ασθενών  της ΜΕΘ του Νοσο-
κομείου μας και του είδους μικροβίου που αυτές ανέπτυξαν.
Υλικά και μέθοδοι: Σε χρονικό διάστημα δυο ετών (01/01/2016 έως και
31/12/2017) στάλθηκαν 638 φιάλες καλλιέργειας αίματος (αερόβια και
αναερόβια φιάλη). Οι φιάλες επωάστηκαν στο αυτόματο σύστημα
BACT/ALERT 3D, bioMérieux για 7 ημέρες. Επί θετικής καλλιέργειας,
έγινε:  Gram χρώση, ενοφθαλμισμός σε συνήθη θρεπτικά υλικά, ταυ-
τοποίηση και έλεγχος ευαισθησίας του μικροοργανισμού με το Micro-
Scan Walkaway 96plus (Beckman Coulter), το σύστημα ταυτοποίησης
μυκήτων Api 20C AUX (bioMérieux), κορυνοβακτηριδίων Αpi Coryne
(bioMérieux), τη μέθοδο διάχυσης δισκίων κατά Kirby-Bauer και E-test
(bioMérieux), υπό τις οδηγίες του CLSI. Κάθε ασθενής με το ίδιο στέλε-
χος μικροβίου, καταμετρήθηκε μια φορά. Αποτελέσματα και συμπε-
ράσματα: Στο σύνολο 638 αιμοκαλλιεργειών, στείρες (χωρίς ανάπτυξη
μικροβίου) ήταν 505 (79,1%) ενώ σε 133 κ/ες (20,8%) απομονώθηκαν
151 μικροοργανισμοί. Τα μικρόβια που απομονώθηκαν παρουσιάζον-
ται στον πίνακα. 

1 στέλεχος S. aureus ήταν ευαί-
σθητος στη μεθικιλλίνη (MSSA)
και 1 στέλεχος ήταν ανθεκτικό
(MRSA). Οι εντερόκοκκοι ήταν
ευαίσθητοι στη βανκομυκίνη
(VSE). Τα στελέχη Acinetobacter
ήταν ανθεκτικά στις καρβαπενέμες και ευαίσθητα στην κολιστίνη. Από
τα 9 στελέχη K. pneumoniae, 2 ήταν ευαίσθητα στις καρβαπενέμες και
7 ήταν ανθεκτικά, εκ των οποίων 1 στέλεχος ήταν ανθεκτικό και στην
κολιστίνη. Ωστόσο  όλα αυτά τα στελέχη ήταν ευαίσθητα σε Gentami-
cin,Tetracycline,Tigecycline. 4 στελέχη της Pseudomonas ήταν ευαί-
σθητα και 3 ήταν καρβαπενέμες ανθεκτικά, κολιστίνη ευαίσθητα.
Οι μικροοργανισμοί οι οποίοι απομονώνονται με μεγαλύτερη συχνό-
τητα είναι οι CNS, οι οποίοι άλλοτε αποτελούν επιμόλυνση και άλλοτε
αποτελούν αίτιο αληθούς μικροβιαιμίας. Αρκετά συχνή  είναι η μικρο-
βιαιμία από Gram (-) βακτηρίδια, στα οποία τα πολυανθεκτικά στελέχη
στις κ/ες αίματος των ασθενών της ΜΕΘ αποτελούν πρόβλημα θερα-
πευτικής προσέγγισης αλλά και θέμα Δημόσιας Υγείας που απαιτεί συ-
νεχή έλεγχο, επαγρύπνηση και καλή συνεργασία.

Μικροοργανισμός          Ν στελεχών
Gram (+) κόκκοι                         89
CNS                                                76
S.aureus                                          2
E.faecalis                                        3
E.faecium                                       1
s.pneumoniae                               1
S.viridans                                        5
Micrococcus spp.                         1

Μικροοργανισμός                          Ν στελεχών
Gram (-) βακτηρίδια                                41
Acinetobacter baummannii                    12
Klebsiela pneumoniae                               9
Klebsiela oxytoca                                        2
Pseudomonas aeruginosa                        7
Escherichia coli                                            6
Proteus mirabilis                                          1
Citrobacter spp.                                           2
Serrattia spp.                                               2
Gr(+) βακτηρίδια                                      10
Corynobacterium spp.                               7
Clostridium spp.                                          3
Candida spp                                               11
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ΑΑ 98β. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΝΤΩΝ ΜΙ-
ΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΡΟΓΧΙ-
ΚΩΝ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΥΞΗΜΕ-
ΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΜΑΦ) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΙΕΤΙΑΣ
Μ. Κουτσουρελάκη, Α. Ζουρίδη, Μ. Βακωνάκη, Μ. Μπανάσα,
Ε. Αμαργιανιτάκη, Ε. Παναγιωτάκη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, «Βενιζέλειο-Πανάνειο» Γενικό Νοσοκομείο
Ηρακλείου Κρήτης
Εισαγωγή: Στη ΜΕΘ και στη ΜΑΦ νοσηλεύονται βαρέως πάσχοντες ασθενείς.
Η έγκυρη διάγνωση και θεραπεία των αναπνευστικών λοιμώξεων των δια-
σωληνωμένων ασθενών μειώνει τα ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας.
Σκοπός: Η καταγραφή της συχνότητας των μικροβίων που απομονώθηκαν
από τις βρογχικές εκκρίσεις ασθενών της ΜΕΘ και της ΜΑΦ. Υλικό και μέ-
θοδοι: Μελετήθηκαν 382 δείγματα βρογχικών εκκρίσεων από τη ΜΕΘ και
τη ΜΑΦ που εστάλησαν στο εργαστήριό μας κατά τη διάρκεια διετίας
(1/12/2016 – 30/11/2018). Η απομόνωση των μικροβίων έγινε με τις κλασικές
μικροβιολογικές μεθόδους. Η ταυτοποίηση κι ο έλεγχος ευαισθησίας των
αντιβιοτικών πραγματοποιήθηκε με το αυτοματοποιημένο σύστημα Micro-
Scan WalkAway 96 Plus (Beckman Coulter) και με προσδιορισμό MIC με ται-
νίες διαβαθμισμένης συγκέντρωσης αντιβιοτικού Ε-test (Biomerieux) υπό
τις οδηγίες του CLSI. Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Από τις 382 καλ-
λιέργειες που εστάλησαν στο εργαστήριο, θετικές ήταν οι 236 (61,8%). Απο-
μονώθηκαν 314 μικροοργανισμοί, εκ των οποίων συχνότεροι ήταν τα Gram
(-) βακτηρίδια με 181 στελέχη (57,6%), έπειτα οι μύκητες με 72 στελέχη
(23%) και τέλος οι Gram (+) κόκκοι με 61 στελέχη (19,4%). Όλοι οι μύκητες
ταυτοποιήθηκαν ως Candida spp. Η συχνότητα των ειδών των μικροβίων
των επιμέρους κατηγοριών αποτυπώνονται στους παρακάτω πίνακες. 

Οι ασθενείς της ΜΕΘ και της ΜΑΦ αποικίζονται κατά κύριο λόγο από Gram
(-) βακτηρίδια και ειδικότερα από A. baumanii, P. aeruginosa, K. pneumoniae,
S. maltophilia και όσον αφορά τους Gram (+) κόκκους κυρίως από S. aureus.
7 στελέχη A. baumanii ήταν ανθεκτικά στην κολιστίνη και στις καρβαπενέ-
μες. Από τα στελέχη K. pneumoniae, ανθεκτικά στις καρβαπενέμες ήταν τα
9 και ανθεκτικό στην κολιστίνη ήταν 1 στέλεχος. Από τα στελέχη P. aerugi-
nosa, ανθεκτικά στις καρβαπενέμες ήταν 20 χωρίς αντοχή στην κολιστίνη.
6 στελέχη S. aureus ήταν MRSA με ευαισθησία στα γλυκοπεπτίδια και όλα
τα στελέχη εντεροκόκκου ήταν ευαίσθητα στα γλυκοπεπτίδια. Τα εν λόγω
μικρόβια αποτελούν το μικροβιακό φορτίο της ΜΕΘ και της ΜΑΦ τη συγ-
κεκριμένη χρονική περίοδο και είναι σοβαροί παράγοντες πνευμονικής και
ενδεχομένως συστηματικής λοίμωξης στους διασωληνωμένους ασθενείς.

ΑΑ 99β. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΞΕΑΝΤΟΧΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡ-
ΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΥΟ ΕΤΩΝ ΣΤΟ
«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ» Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Χ. Παπαδάκη, Α. Ζουρίδη, Α. Κεφαλάκη, Μ. Βακωνάκη,
Μ. Κουτσουρελάκη, Ε. Παναγιωτάκη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, «Βενιζέλειο-Πανάνειο» Γεν. Νοσοκ. Ηρακλείου
Εισαγωγή: Η φυματίωση αποτελεί σημαντικό πρόβλημα δημόσιας
υγείας, με έξαρση τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
Σκοπός: Η καταγραφή των οξεάντοχων μικροοργανισμών κατά τη
διάρκεια δύο ετών, από 01/09/2016 έως και 31/08/2018, από τα δείγ-
ματα που εξετάστηκαν στο Μικροβιολογικό εργαστήριο του Βενιζε-
λείου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.
Υλικό και μέθοδοι: Εξετάστηκαν όλα τα δείγματα που παρελήφθησαν
από το εργαστήριο κατά την περίοδο αυτή: πτύελα, γαστρικό υγρό ,
πλευριτικό υγρό, βρογχικές εκκρίσεις, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, μυελός
των οστών, ούρα, ασκιτικό υγρό, πυώδεις συλλογές, λεμφαδένες, κό-
πρανα, αρθρικό υγρό, περικαρδιακό υγρό και υλικό βιοψίας. Για την
άμεση ανίχνευση χρησιμοποιήθηκε χρώση Ziehl-Neelsen μετά από
επεξεργασία όλων των δειγμάτων ενώ για την καλλιέργεια τόσο στερεό
υλικό Lowenstein Jensen, όσο και το σύστημα υγρής καλλιέργειας BD
BACTEC MGIT 960. Η ταυτοποίηση έγινε με μοριακή μέθοδο.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Εξετάστηκαν συνολικά 831 δείγ-
ματα, εκ των οποίων 706(85%) προέρχονταν από Έλληνες και 125(15%)
από αλλοδαπούς. Η κατανομή των δειγμάτων αποτυπώνεται στον πί-
νακα 1. Θετικά για οξεάντοχα βρέθηκαν 35 δείγματα (4,21%), η ταυτο-
ποίηση των οποίων περιγράφεται στον πίνακα 2.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα ΝΤΜ απομονώθηκαν: 5 στελέχη M.gor-

donae, 3 M.fortuitum, 2 M.ab-
scessus, 2 M.lentiflavum, 1
M.kansasii, 1 M.arupense ενώ
1 δείγμα ταυτοποιήθηκε ως
Nocardia spp. 2 δείγματα δεν
ήταν δυνατό να ταυτοποι-
ηθούν για κανένα από τα γνω-
στά είδη μυκοβακτηριδίων. Τα
θετικά δείγματα ελέγχθηκαν
ως προς την ευαισθησία στα
αντιβιοτικά: στρεπτομυκίνη,
ριφαμπικίνη, ισονιαζίδη, εθαμ-
βουτόλη. 2 δείγματα ήταν αν-
θεκτικά στη στρεπτομυκίνη
και 3 στην ισονιαζίδη. Στα υπό-
λοιπα αντιβιοτικά δεν παρα-
τηρήθηκαν αντοχές. Παρατη-
ρείται ότι ένα σημαντικό πο-
σοστό (51%) οξεάντοχων αν-
τιστοιχεί σε M.tuberculosis. Η
επιδημιολογική επαγρύπνηση
και η χρήση πολλαπλών σχη-
μάτων στη θεραπεία είναι απα-
ραίτητα προς αποφυγή ανθε-
κτικών στελεχών.

Gram (+) κόκκοι             Αριθμός στελεχών (Ν)          Ποσοστό απομόνωσης (%)
S. aureus                                             38/61                                                 62,3
S. heamolyticus                                  9/61                                                  14,7
E. faecalis                                             5/61                                                    8,2
E. faecium                                            2/61                                                    3,3
S. pneumoniae                                   2/61                                                    3,3
Λοιπά                                                   5/61                                                    8,2

Gram (-) βακτηρίδια        Αριθμός στελεχών (Ν)        Ποσοστό απομόνωσης (%)
A. baumanii                                        54/181                                               30
P. aeruginosa                                       35/181                                              19,3
Klebsiella spp.                                      19/181                                              10,5
S. maltophilia                                      13/181                                               7,2
Enterobacter spp.                               13/181                                               7,2
H. influenzae                                       10/181                                               5,5
S. marcescens                                       8/181                                                4,4
E. coli                                                      7/181                                                3,9
P. mirabilis                                             6/181                                                3,3
Λοιπά                                                    16/181                                               8,7

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ                       Ν (%)
ΠΤΥΕΛΑ                                               440 (53%)
ΓΑΣΤΡΙΚΟ ΥΓΡΟ                               135 (16,2%)
ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟ ΥΓΡΟ                          128 (15,4%)
ΒΡΟΓΧΙΚΕΣ ΕΚΚΡ.                               35 (4,2%)
ΕΝΥ                                                        22 (2,6%)
ΜΥΕΛΟΣ ΟΣΤΩΝ                               19 (2,3%)
ΟΥΡΑ                                                     18 (2,2%)
ΑΣΚΗΤΙΚΟ ΥΓΡΟ                                11 (1,3%)
ΠΥΩΔΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ                          6 (0,7%)
ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ                                     5 (0,6%)
ΚΟΠΡΑΝΑ                                              4 (0,5%)
ΑΡΘΡΙΚΟ ΥΓΡΟ                                    3 (0,4%)
ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΑΚΟ ΥΓΡΟ                        3 (0,4%)
ΥΛΙΚΟ ΒΙΟΨΙΑΣ                                    2 (0,2%)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΕΙΔΟΣ                                                    Ν (%)
Μ.TUBERCULOSIS                            18 (51%)
NTM                                                    14 (40%)
ΜΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΙΜΑ                      2 (6%)
NOCARDIA SPP                                   1 (3%)
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ΑΑ 102β. IGG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ EPSTEIN-
BARR VIRUS, CYTOMEGALOVIRUS KAI PARVO-
VIRUS ΣΕ ΑΥΤΟΑΝΟΣΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Δ. Μαρίνου, Μ. Μαυρούλη, Α. Τσακρής, Ι. Ρούτσιας
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
Εισαγωγή: Οι αυτοάνοσες παθήσεις αποτελούν πολυπαραγοντικές νό-
σους. Ένας σημαντικός παθογενετικός παράγοντας τους είναι οι ιογενείς
λοιμώξεις. Δημοσιεύσεις έχουν συνδέσει τoν Συστηματικό Ερυθηματώδη
Λύκο (ΣΕΛ) με λοίμωξη από Epstein-Barr Virus (EBV). Σκοπός: Στόχος της
μελέτης, ήταν η ποσοτικοποίηση αντισωμάτων διαφορετικών υποτάξεων
(IgG1 και IgG2)  έναντι του EBV, CMV και Parvovirus σε ορούς ασθενών με
ΣΕΛ, ΡΑ και υγιείς. Υλικά και Μέθοδοι: Σε 25 ορούς ασθενών με ΣΕΛ και
20 υγιείς ποσιτοκοποιήθηκαν αντισώματα έναντι των αντιγόνων EBV Nu-
clear Antigen (EBNA), Viral Capsid Antigen (VCA) και Early Antigen (EA)
του EBV και του CMV, ενώ σε 25 ορούς ασθενών με ΡΑ και 20 υγιή άτομα
ποσοτικοποιήθηκαν αντισώματα έναντι του Parvovirus. Εξετάστηκαν 2
υποτάξεις αντισωμάτων οι IgG1 και IgG2. Αποτελέσματα και Συμπερά-
σματα: Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι τα επίπεδα των αντι-VCA IgG1 και
IgG2  διαφέρουν στατιστικά σημαντικά ανάμεσα στους ασθενείς με ΣΕΛ
και στους υγιείς (p= 0,0001 και p= 0,0012, αντίστοιχα). Μια λιγότερο στα-
τιστικά σημαντική διαφορά υπήρξε στα αντί-ΕΑ IgG1 (p= 0,0302) ανάμεσα
σε αυτές τις δυο ομάδες. Αντίθετα, δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική δια-
φορά στα ΕΑ IgG2, ούτε στα EBNA1 IgG1 και IgG2 ανάμεσα στους ασθενείς
με ΣΕΛ και στους υγιείς. Τέλος, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική
διαφορά στα επίπεδα των IgG1 και IgG2 αντισωμάτων έναντι του Parvovi-
rus στους ασθενείς με ΡΑ και στους υγιείς. Συμπερασματικά, ασθενείς με
ΣΕΛ εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα αντισωμάτων έναντι VCA
και ΕΑ συγκριτικά με τα υγιή άτομα, χωρίς σημαντική διαφοροποίηση ανά-
μεσα στις υποτάξεις IgG1 και IgG2.

ΑΑ 100β. DELFTIA ACIDOVORANS: ΕΝΑ ΣΠΑΝΙΟ
ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΟ ΠΑΘΟΓΟΝΟ ΣΕ ΠΤΥΕΛΑ ΑΙ-
ΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ
Α. Ζουρίδη1, Μ. Βακωνάκη1, Α. Κουλουρίδη2, Δ. Ντελάκη1,
Ε. Γκολόση1, Χ. Παπαδάκη1, Ε. Παναγιωτάκη1

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο, 2Αιματολογική Κλινική, «Βενιζέλειο-Πανά-
νειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης
Εισαγωγή: Η Delftia acidovorans είναι ένα αερόβιο, αζυμωτικό Gram αρ-
νητικό βακτηρίδιο το οποίο απομονώνεται από το περιβάλλον και είναι
ευκαιριακό παθογόνο σε νοσηλευόμενους ασθενείς και σε ασθενείς με
ανοσοκαταστολή. Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού ενός αιματολογι-
κού ασθενή με συμπτώματα από το κατώτερο αναπνευστικό στον οποίο
απομονώθηκε Delftia acidovorans. Παρουσίαση περιστατικού: Ασθενής
58 ετών εισήχθη στο νοσοκομείο μας με πνευμονική εμβολή. Κατά τη νο-
σηλεία του διαγνώστηκε high grade non Hodgkin Lymphoma, με λεμφα-
δενικό block ενδοκοιλιακά. Μετά το πρώτο σχήμα χημειοθεραπείας που
έλαβε, εμφάνισε επίταση βήχα και δύσπνοια χωρίς εμπύρετο. Η ακτινο-
γραφία θώρακος ήταν αρνητική. Στάλθηκε καλλιέργεια πτυέλων στην
οποία απομονώθηκε αζυμωτικό Gram αρνητικό βακτηρίδιο, οξειδάση θε-
τικό. H ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας έγινε με το αυτοματοποι-
ημένο σύστημα MicroScan WalkAway 96 Plus της Beckman Coulter.
Απομονώθηκε Delftia acidovorans με ανθεκτικότητα στις αμινογλυκοσίδες
(αμικασίνη, τομπραμυκίνη, γενταμυκίνη) και ευαισθησία στις κινολόνες,
τρίτης και τέταρτης γενιάς κεφαλοσπορίνες, καρβαπενέμες, πιπερακιλ-
λίνη/ ταζομπακτάμη, τετρακυκλίνη και σουλφαμεθοξαζόλη. Για επιβεβαί-
ωση, έγινε προσπάθεια ταυτοποίησης με το σύστημα βιοχημικών
δοκιμασιών Api 20E, Biomerieux, στο οποίο δεν ταυτοποιήθηκε κάποιος
μικροοργανισμός. Σε δεύτερο χρόνο έγινε έλεγχος με το Api 20ΝE, Bio-
merieux το οποίο ταυτοποίησε το μικροοργανισμό Delftia acidovorans και
επιβεβαίωσε το αρχικό αποτέλεσμα. Ο ασθενής έλαβε κεφταζιδίμη και εμ-
φάνισε βελτίωση της κλινικής του εικόνας, σε ό,τι αφορά το αναπνευστικό
σύστημα. Συμπεράσματα: Τα ευκαιριακά παθογόνα μικρόβια τα οποία
φυσιολογικά απομονώνονται στο περιβάλλον αποτελούν δυνητικά παθο-
γόνα σε νοσηλευόμενους και ανοσοκατασταλμένους ασθενείς.

ΑΑ 101β. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΜΟΥΚΟΡ-
ΜΥΚΩΣΗΣ ΣΕ ΔΥΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟ-
ΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Α. Ζουρίδη1, Μ. Κουτσουρελάκη1, Μ. Βακωνάκη1, Δ. Ντελάκη1,
Α. Κουλουρίδη2, Φ. Νηστικάκη1, Ε. Παναγιωτάκη1

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο 2Β’ Παθολογική Κλινική, «Βενιζέλειο-Πανά-
νειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης
Εισαγωγή: Οι μουκορμύκητες ανήκουν στην οικογένεια των Mucorales
και χαρακτηρίζονται από ταχεία ανάπτυξη στα τρυβλία με ευρείες υφές
χωρίς διαφραγμάτια στη μικροσκόπηση. Η διάγνωση είναι κυρίως ιστο-
λογική μετά από βιοψίες ιστών. 
Σκοπός: Η παρουσίαση δύο περιστατικών εγκεφαλικής μουκορμύκωσης
από Μucor spp. σε ασθενείς της Αιματολογικής Κλινικής, νοσηλευόμενων
στον ίδιο θάλαμο νοσηλείας κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.
Παρουσίαση περιστατικών: 1. Ασθενής 78 ετών με ιστορικό Β- Χρόνιας
Λεμφοκυτταρικής Λευχαιμίας κατά τη νοσηλεία του στην Αιματολογική
Κλινική παρουσίασε κεφαλαλγία βρεγματικής εντόπισης, ναυτία, φωτο-
φοβία, αυχενική δυσκαμψία χωρίς συνοδό εμπύρετο. Κατόπιν, παρου-
σίασε αιμωδίες δεξιάς μετωπιαίας χώρας, κόγχου και παρειάς, οίδημα
δεξιού οφθαλμού και ρινικές αιματηρές εκκρίσεις. Ετέθη ισχυρή υποψία
μουρκομύκωσης οπότε και ελήφθησαν ιστοτεμάχια από τη ρινική κοι-
λότητα, τα οποία εστάλησαν στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο και στο
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο. Στην καλλιέργεια απομονώθηκε υφο-
μύκητας και στην άμεση μικροσκοπική εξέταση με Lactophenol blue
έδειξε χαρακτηριστική μορφολογία Mucor spp. Στη βιοψία αναγνωρί-
στηκαν φλεγμονώδεις, νεκρωτικές αλλοιώσεις με παρουσία μυκητιασικής
λοίμωξης. O ασθενής έλαβε μικαφουγκίνη σε συνδυασμό με αμφοτερι-
κίνη Β. Στη συνέχεια, εμφάνισε πολυοργανική ανεπάρκεια και κατέληξε.
2. Ασθενής 83 ετών με νεοδιαγνωσθείσα Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία,
μία εβδομάδα αφότου έλαβε το πρώτο σχήμα χημειοθεραπείας παρου-
σίασε κεφαλαλγία με εντόπιση στον αριστερό οφθαλμό και αύξηση της
CRP. Πραγματοποιήθηκε αξονική τομογραφία εγκεφάλου, στην οποία
παρατηρήθηκε κατάληψη παραρρινίων κόλπων και ρινική πολυποδίαση,
και κατόπιν ΩΡΛ εκτίμησης ετέθη διαφοροδιάγνωση μουκορμύκωσης.
Ο ασθενής υποβλήθηκε σε αγωγή με αμφοτερικίνη Β, μικαφουγκίνη και
εστάλησαν ιστοτεμάχια από τη ρινική κοιλότητα στο Μικροβιολογικό και
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο. Στην καλλιέργεια απομονώθηκε υφο-
μύκητας και στην άμεση μικροσκοπική εξέταση με Lactophenol blue
έδειξε χαρακτηριστική μορφολογία Mucor spp. Στη βιοψία αναγνωρίστη-
καν φλεγμονώδεις, ελκωτικές αλλοιώσεις με παρουσία μυκητιακής λοί-
μωξης . Στη συνέχεια, ο ασθενής επιδεινώθηκε κλινικά, παρουσίασε
σηπτική καταπληξία και κατέληξε.
Σε συνεργασία με την Επιτροπή Λοιμώξεων του νοσοκομείου, ελήφθη-
σαν καλλιέργειες άψυχου υλικού (κλίνες, κομοδίνα, ερμάρια, ψύκτες
νερού, φίλτρα air-conditioner, σταθερές συσκευές παροχής οξυγόνου)
από τον κοινό θάλαμο νοσηλείας των δύο ασθενών στις οποίες δεν απο-
μονώθηκε Mucor. spp.
Συμπεράσματα: Η εγκεφαλική μουκορμύκωση αποτελεί σπάνια μυκη-
τίαση, εμφανίζεται κυρίως σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς και σχε-
τίζεται με υψηλή θνητότητα. Απαιτείται έγκαιρη διάγνωση και αποτελε-
σματική θεραπεία.



Εισαγωγή: Η ceftazidime-avibactam αποτελεί ένα νέο αντιμικροβιακό
με δραστικότητα έναντι εντεροβακτηριακών ανθεκτικών στις καρβα-
πενέμες (Carbapenem Resistant Enterobacteriaceae-CRE), λόγω παρα-
γωγής KPC καρβαπενεμάσης. Σκοπός: H καταγραφή της ευαισθησίας
των KPC θετικών CRE σε ceftazidime-avibactam. Υλικό και μέθοδοι:
Συνολικά μελετήθηκαν 74 KPC(+) στελέχη CRE που απομονώθηκαν
από  δείγματα ασθενών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου
Ιωαννίνων (Μάιος-Οκτώβριος 2018). Η ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαι-
σθησίας πραγματοποιήθηκε με το VITEK 2, το Ε-test και τη μέθοδο μι-
κροαραιώσεων σε ζωμό. H ceftazidime-avibactam ελέγχθηκε με E-test.
Η φαινοτυπική ανίχνευση και διαφοροποίηση του είδους της καρβα-
πενεμάσης έγινε με το τροποποιημένο Hodge test και τη δοκιμασία
συνδυασμού δίσκων μεροπενέμης με EDTA και φαινυλοβορονικό οξύ. 
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Όλα τα ΚPC θετικά στελέχη ταυ-
τοποιήθηκαν ως Klebsiella pneumoniae. Η πλειονότητα των στελεχών

απομονώθηκε από δείγματα ασθενών της ΜΕΘ και του Παθολογικού
Τομέα (40,5% και 39,2% αντίστοιχα). Συχνότερες πηγές απομόνωσης
ήταν οι καλλιέργειες ούρων και οι αιμοκαλλιέργειες, απ’ όπου προήλθαν
31 (42%) και 21 (28,3%) στελέχη αντίστοιχα. Όλα τα στελέχη είχαν υψη-
λές MIC στις καρβαπενέμες (μεροπενέμη ≥16, ιμιπενέμη, ντοριπενέμη
και ερταπενέμη ≥8 μg/ml) και ήταν ευαίσθητα σε ceftazidime-avibac-
tam (MIC 0.0016-4 μg/ml) και τιγεκυκλίνη (MIC 0.25-2 μg/ml). Σαράντα
στελέχη (54%) ήταν ανθεκτικά στην κολιστίνη (MIC 4->16 μg/ml). Ση-
μαντικό ποσοστό, 33 στελέχη (44,6%), εκ των οποίων περίπου το ένα
τρίτο προήλθαν από αιμοκαλλιέργειες, ήταν ευαίσθητα μόνο σε cefta-
zidime-avibactam και τιγεκυκλίνη.  Διαπιστώνεται 100% in vitro ευαι-
σθησία του νέου αντιμικροβιακού, που σε αρκετές περιπτώσεις
αποτελεί και τη μοναδική θεραπευτική επιλογή, λόγω των περιορισμών
της τιγεκυκλίνης. Η διασφάλιση της ορθολογικής της χρήσης επιβάλ-
λεται για τη διατήρηση των υψηλών ποσοστών ευαισθησίας.
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ΑΑ 103β. VAULTS ΡΙΒΟΝΟΥΚΛΕΟΠΡΩΤΕΪΝΙΚΑ
ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΣΕ ΑΥΤΟΑΝΟΣΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Δ. Μαρίνου, Μ. Μαυρούλη, Α. Τσακρής, Ι. Ρούτσιας
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
Εισαγωγή: Τα vaults είναι οι μεγαλύτερες ριβονουκλεοπρωτεΐνες που
έχουν περιγραφεί μέχρι σήμερα στο εσωτερικό των κυττάρων. Αποτε-
λούνται από την Major Vault Protein (MVP), δυο ακόμη πρωτεΐνες και
RNAs. Tο vault RNA δημιουργεί σύμπλοκο με ένα αυτοαντιγόνο, την
πρωτεΐνη La/SSB. Επιπρόσθετα, αντισώματα έναντι της MVP έχουν βρε-
θεί στον Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο. 
Σκοπός: Στόχος παρούσας μελέτης, ήταν η ποσοτικοποίηση της MVP,
αλλά και των αυτοαντισωμάτων έναντι αυτής σε ορούς ασθενών με αυ-
τοάνοσα νοσήματα. Σε πρόσφατη έρευνα του εργαστηρίου μας τα επί-
πεδα της MVP βρέθηκαν ιδιαίτερα υψηλά σε ασθενείς με Ρευματοειδή
Αρθρίτιδα (ΡΑ).
Υλικά και Μέθοδοι: Τα επίπεδα της MVP ποσοτικοποιήθηκαν σε 115
ορούς ασθενών με Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο, Σύνδρομο Sjo-
gren’s, Μικτή Νόσο Συνδετικού Ιστού και Σκληρόδερμα καθώς και σε
22 υγιή άτομα χρησιμοποιώντας μια sandwich ELISA. Επιπρόσθετα, πο-
σοτικοποιήθηκαν τα επίπεδα αυτοαντισωμάτων έναντι της MVP, αλλά
και των anti-Ro, anti-La, anti-Sm, anti-RNP, anti-Jo1, anti-SCL70, anti-
dsDNA στους ίδιους ορούς. 
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Τα επίπεδα της MVP δεν διαφο-
ροποιούνταν σημαντικά ανάμεσα στους ασθενείς και σε υγιή άτομα.
Ωστόσο, αυξημένα επίπεδα της MVP βρέθηκαν να συσχετίζονται με
την παρουσία anti-Scl70 και anti-Sm (χ2=7,81, p<0.005), αλλά όχι με
άλλα αυτοαντισώματα. Τέλος, το 41% των ασθενών και μόλις το 10%
των υγιών ατόμων παρουσίασε αυτοαντισώματα έναντι της MVP. Συμ-
περασματικά, τα επίπεδα της  MVP δεν είναι αυξημένα σε όλους τους
ασθενείς με συστηματικά αυτοάνοσα νοσήματα, παρόλο που αυτοαν-
τισώματα έναντι της MVP ανιχνεύονται με μεγαλύτερη συχνότητα στους
ασθενείς αυτούς. Οι μηχανισμοί, λοιπόν, που προκαλούν αυτό το φαι-
νόμενο αξίζει να μελετηθούν.

ΑΑ 104β. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΜΩ-
ΞΕΩΝ ΑΠΟ MRSA ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 4,5 ΕΤΩΝ
Χ. Κήττας, Α. Καλλιντέρη, Κ. Πάτρας, Μ. Γκρέστας, Δ. Παπαμιχαήλ,
Ε. Πριάβαλη, Κ. Γκαρτζονίκα
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Πανεπιστημιακό Γεν. Νοσοκομείο Ιωαννίνων
Εισαγωγή: Ο ανθεκτικός στη μεθικιλλίνη χρυσίζων σταφυλόκοκκος
(MRSA) αποτελεί, λόγω της πολλαπλής αντοχής και της γρήγορης δια-
σποράς του, σημαντικό αίτιο ενδο- και εξωνοσοκομειακών λοιμώξεων
με υψηλή θνητότητα και νοσηρότητα.
Σκοπός: Η καταγραφή και μελέτη των λοιμώξεων από MRSA στελέχη
στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ).
Υλικό και μέθοδοι: Καταγράφηκε ο αριθμός όλων των στελεχών MRSA
κατά το διάστημα από 1/1/2014 έως 30/6/2018. Τα στελέχη απομονώ-
θηκαν, στα πλαίσια διερεύνησης λοιμώξεων, από καλλιέργειες δειγμά-
των που προήλθαν από το σύνολο των κλινικών και εξωτερικών
ιατρείων του ΠΓΝΙ. Μελετήθηκαν συνολικά 248 στελέχη MRSA [Cefoxi-
tin screen test (+)] σε σύνολο 1015 στελεχών S. aureus. 
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Η μέση ετήσια συχνότητα απομό-
νωσης MRSA κατά το διάστημα 2014-2017 ήταν 22.83% με ετήσια και
εξαμηνιαία τυπική απόκλιση ±4.32% και ±5.11% αντίστοιχα. Η κύρια
προέλευση των θετικών δειγμάτων στο διάστημα αυτό ήταν από τον
Χειρουργικό τομέα (33.9%). Μικρότερη συχνότητα εμφάνισης παρατη-
ρήθηκε κατά το έτος 2017 (17.43%) και αξιοσημείωτα μεγαλύτερη επί-
πτωση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 (38.26%).
Κατά το τελευταίο αυτό διάστημα, το 34.09% των MRSA στελεχών
απομονώθηκε από  καλλιέργειες τραυματικού υλικού, το 29.55% από
αιμοκαλλιέργειες και το 22.73% από καλλιέργειες βρογχικών
εκκρίσεων/πτυέλων. Αναφορικά με την προέλευση των δειγμάτων, ο
Παθολογικός τομέας κυριάρχησε με 50% επί του συνόλου των MRSA
στελεχών, με δεύτερο σε συχνότητα τον Χειρουργικό Τομέα (22.73%).
Το ποσοστό εμφάνισης σε εξωτερικούς ασθενείς ανήλθε σε 15.05%
μεταξύ 2014-2017 και 13.33% στο πρώτο εξάμηνο του 2018. Η συνεχής
επιτήρηση των MRSA στελεχών είναι επιβεβλημένη για τη διασφάλιση
της έγκαιρης και στοχευμένης θεραπείας και για την λήψη επιπρόσθετων
μέτρων πρόληψης σε πιθανή αύξηση της επίπτωσής τους.

ΑΑ 105β. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ CEFTAZIDIME-AVIBACTAM ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΗΡΙΑ-
ΚΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ KPC ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΑΣΗ 
Ε. Πριάβαλη, Κ. Ανδρεάδης, Γ. Καπνίση, Χ. Κήττας, Α. Καλλιντέρη, Κ. Γκαρτζονίκα
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
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ΑΑ 106β. ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΦΙΛΙΔΙΚΗ ΛΟΙ-
ΜΩΞΗ ΣΕ ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ–ΤΕΤΡΑΕ-
ΤΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΧΕΠΑ
Μ. Παπέ1, Β. Μπακαλούδη1, Π. Λαζαρίδου1, Μ. Χατζηκύρκου1,
Φ. Γκιρτοβίτης1, Ι. Μόσχος2, Χ. Παργιανά2, Ε. Ντινοπούλου1,
Α. Κωνσταντινίδου1, Γ. Καλτσούνης1, Δ. Πισώκας1, Π. Πουλιούδη1,
Α. Μπουκουβάλα1, Χ. Ανδρικοπούλου1, Σ. Νικολαίδου1,
Ε. Χασαποπούλου-Ματάμη1

1Κέντρο Αίματος, Π.Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ, 2Μικροβιολογικό Εργα-
στήριο, Γ.Ν Θεσσαλονίκης Αφροδισίων –Ιπποκράτειο
Εισαγωγή: Επειδή η σύφιλη είναι μία συστηματική νόσος, που μπορεί
να μεταδοθεί με τη μετάγγιση παραγώγων αίματος, ο έλεγχος των αι-
μοδοτών έναντι του Treponema pallidum είναι υποχρεωτικός και η επι-
λογή της μεθόδου ανίχνευσης καθοριστικής σημασίας. 
Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της συχνότητας ανίχνευσης συ-
φιλιδικής λοίμωξης σε αιμοδότες, του προφίλ των οροθετικών αιμοδο-
τών και των επιπτώσεων στα αποθέματα αίματος.
Υλικό και μέθοδοι: Μελετήσαμε τον αιμοδοτικό πληθυσμό των τελευ-
ταίων 4 ετών (2015-2018). Ως δοκιμασία διαλογής εφαρμόζεται από το
2015 η ανάστροφη ανίχνευση σύφιλης σε αιμοδότες. Χρησιμοποιείται
δηλαδή δοκιμασία ειδική για ολικά αντι-τρεπονηματικά αντισώματα
(δεν διαχωρίζει IgG, IgM). Σε επαναλαμβανόμενα αντιδρών αποτέλε-
σμα γίνεται εξέταση με τη μη τρεπονηματική δοκιμασία RPR και συγ-
χρόνως αποστέλλεται το αρχικό δείγμα σε Κέντρο Αναφοράς,
προκειμένου να γίνει έλεγχος με δοκιμασίες επιβεβαίωσης (TPHA, FTA)
και RPR, VDRL. 
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Κατά τη τετραετία 2015-2018 συλ-
λέχθηκαν 86826 μονάδες ολικού αίματος (63962 από άντρες / 22864
από γυναίκες). Λόγω θετικού αρχικού ελέγχου απορρίψαμε συνολικά
169(0,19%) μονάδες [2015: 39 (0,17%), 2016: 63 (0,29%), 2017: 45
(0,20%), 2018: 22 (0,11%)]. Εφαρμογή της RPR στα δύο εργαστήρια,
έδειξε ασυμφωνία σε 46/169 (27,22%) δείγματα. Βάσει θετικού αποτε-
λέσματος με μία τουλάχιστον επιβεβαιωτική μέθοδο σε 64 δείγματα, η
συχνότητα στην τετραετία ευρέθηκε 0,07% [2015: 19 (0,08%), 2016: 15
(0,07%), 2017: 19 (0,08%), 2018: 11 (0,06%)]. Η RPR ήταν αρνητική στα
32/64 (50%) δείγματα. 
Τα χαρακτηριστικά των αιμοδοτών με επιβεβαιωμένο θετικό αποτέλε-
σμα: Α) άντρες 52/63962 (0,08%), γυναίκες 9/22864 (0,04%), Β) αιμοδό-
τες 1ης φοράς: 38/64 (59,4%), Γ) 18-30 ετών: 6/64 (9,4%), 31-40 ετών:
12/64 (18,7%), 40-50 ετών: 22/64 (34,4%), 51-60 ετών: 19/64 (29,7%),
>60 ετών: 5/64 (7,8%), Δ) εθνικότητα ελληνική: 43/64 (67,2%), λοιπές
κατηγορίες: 21/64 (32,8%).
Η επίπτωση της εφαρμογής της ανάστροφης ανίχνευσης σύφιλης στα
αποθέματα του αίματος είναι σχετικά μικρή, με παρόμοια διακύμανση
από έτος σε έτος και αντισταθμίζεται από την αύξηση της ασφάλειας
που παρέχει ο αλγόριθμος. Το προφίλ των αιμοδοτών: άντρες, αιμοδό-
τες 1ης φοράς 40-50 ετών, ελληνικής εθνικότητας. Επειδή οι θετικές ει-
δικές τρεπονημικές δοκιμασίες δεν καθορίζουν πρόσφατη ή μη
λοίμωξη, χρειάζεται εφαρμογή αλγορίθμου για προσδιορισμό του στα-
δίου της νόσου. Επίσης, για την επανένταξη αιμοδοτών με πιστοποι-
ημένη θεραπεία, χρειάζονται αποφάσεις σε κεντρικό επίπεδο. 

ΑΑ 107β. ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΟΡ-
ΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ
ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΗΧΗΣΗΣ (SONICATION) &
ΤΩΝ ΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΛΗ-
ΘΗΣΑΝ ΣΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑ-
ΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ Ή ΓΟΝΑΤΟΣ
Δ. Βασιλείου1, Σ. Καμαριώτης2, Α. Χατζημιχαήλ1, Α. Αδαμόπουλος2,
Ε. Μάγγου2, Σ. Καταρά2, Α. Φούκας1, Α. Αντωνόπουλος1,
Α. Στυλιανάκης2

1Γ’ Ορθοπεδική Kλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ», Αθήνα 
2Μικροβιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ», Αθήνα 
Η μέθοδος της υπερήχησης χειρουργικά εξαχθέντων εμφυτευμάτων
(sonication) αποτελεί σήμερα την πιο αξιόπιστη μέθοδο για την διά-
γνωση των περιπροθετικών λοιμώξεων (ΠΛ). Υπερέχει έναντι των πε-
ριπροθετικών καλλιεργειών στην αναγνώριση του παθογόνου που
προκάλεσε την αποτυχία της ολικής αρθροπλαστικής και συμβάλλει
έτσι στη στοχευμένη αντιμικροβιακή αγωγή και στην επιλογή της
ορθής χειρουργικής αντιμετώπισης. Σκοπός της εργασίας μας ήταν η
αξιολόγηση του sonication και των περιπροθετικών καλλιεργειών με
τη χρήση ορθοπαιδικών κλινικών δεικτών σε ασθενείς που υπεβλήθη-
σαν σε αναθεωρήσεις ολικών αρθροπλαστικών ισχίου ή γόνατος λόγω
σηπτικής ή άσηπτης χαλάρωσης. Υλικό και Μέθοδοι: Υλικά χειρουργικά
εξαχθεισών προθέσεων των ανωτέρω ασθενών εξετάσθηκαν με τη μέ-
θοδο της υπερήχησης και καλλιεργήθηκαν πολλαπλά δείγματα περι-
προθετικού ιστού σύμφωνα με τη συνήθη εργαστηριακή πρακτική. Για
την μελέτη και αξιολόγηση περιστατικών αποτυχίας ολικών αρθροπλα-
στικών του νοσοκομείου μας επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε τους κλι-
νικούς δείκτες OXFORD HIP SCORE και OXFORD KNEE SCORE στους
αντίστοιχους ασθενείς. Πρόκειται για δείκτες οι οποίοι καθορίζονται από
12 απλές ερωτήσεις και με άριστο βαθμό το 60,  δείχνουν το πόσο έχει
επηρεαστεί η καθημερινότητα του ασθενούς. Τα ερωτηματολόγια αυτά
είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να μην επηρεάζονται από τον ιατρό που
διεξάγει την έρευνα γι’ αυτό και τα συμπεράσματα των απαντήσεών
τους κατέχουν υψηλού βαθμού αντικειμενικότητα και ακρίβεια. 
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Στην έρευνα μας συμπεριελήφθη-
σαν συνολικά 33 περιπτώσεις ασθενών (12 άνδρες και 21 γυναίκες) οι
οποίοι υπεβλήθησαν σε αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής ισχίου
(n1=20) ή γόνατος (n2=13). 
Σε 13 από τους 33 ασθενείς εστάλησαν δείγματα για sonication και από
αυτούς, στους 9 (69%), απομονώθηκε παθογόνος μικροοργανισμός. Σε
όλους τους ασθενείς εστάλησαν περιπροθετικές καλλιέργειες. Σε 15
από τους 33 αυτούς ασθενείς (45%) αναπτύχθηκαν μικροοργανισμοί. 
Σε 4 από τους 33 ασθενείς (12,1%) από τις καλλιέργειες του υγρού της
υπερήχησης και τις ιστικές καλλιέργειες δεν απομονώθηκε κάποιος μι-
κροοργανισμός, οπότε οι περιπτώσεις αυτές χαρακτηρίστηκαν ως άση-
πτες χαλαρώσεις. Τα ανωτέρω περιστατικά είχαν μέσο κλινικό σκορ
Οξφόρδης 43,75. Σε 9 ασθενείς αναπτύχθηκαν μικροοργανισμοί και
στο sonication αλλά και σε καλλιέργειες ιστών, οπότε οι χαλαρώσεις
αυτές αναγνωρίστηκαν ως σηπτικές. Αυτά τα περιστατικά είχαν μέσο
κλινικό σκορ Οξφόρδης 29,40.
Τα 14 από τα 33 περιστατικά είχαν στείρες τις ιστικές τους καλλιέργειες
και δεν πραγματοποιήθηκε sonication. Στα περιστατικά αυτά το μέσο
κλινικό σκορ Οξφόρδης ήταν 37,07. Το ανωτέρω κλινικό σκορ υστερεί
έναντι του αντιστοίχου των άσηπτων χαλαρώσεων πιθανώς λόγω της
αδυναμίας ανεύρεσης όλων των περιστατικών λοίμωξης από τις ιστικές
μόνο καλλιέργειες.
Συμπερασματικά, η μελέτη των δύο ανωτέρω ορθοπαιδικών κλινικών
δεικτών έδειξε ότι η χρήση του sonication πρέπει να γενικευτεί ώστε
οι ασθενείς να μην λαμβάνουν λάθος θεραπεία και να επιλέγεται έτσι
η καταλληλότερη αντιμετώπιση (αντιμικροβιακή και χειρουργική) με
καλύτερα για τον ασθενή κλινικά αποτελέσματα.



Εισαγωγή: Η ελονοσία είναι εμπύρετη παρασιτική νόσος προκαλούμενη
από πρωτόζωα του γένους Plasmodium, με πιο κοινά τα P. falciparum
και P. vivax. Κύριος τρόπος μετάδοσης είναι μέσω νύγματος από θηλυκό
κουνούπι (Anopheles) και σπανιότερα μέσω μετάγγισης μολυσμένου αί-
ματος. Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού ελονοσίας με ευρύτερες
προεκτάσεις. Υλικό και Μέθοδοι: Ασθενής άνδρας 42 ετών, αλβανικής
καταγωγής, μόνιμος κάτοικος Καρδίτσας, προσήλθε στο ΤΕΠ με κεφα-
λαλγία και εμπύρετο από τετραημέρου. Η κλινική εξέταση ανέδειξε εμ-
πύρετο έως 39°C και σπληνομεγαλία. Από τον αιματολογικό έλεγχο
διαπιστώθηκαν ήπια ορθόχρωμη ορθοκυτταρική αναιμία
(Hgb=12.5gr/dL, Hct=36.8%), αυξημένα ΔΕΚ=2.4, θρομβοπενία
plts=113000/μL, ενώ από το βιοχημικό έλεγχο αυξημένοι δείκτες φλεγ-
μονής (φερριτίνη=1228ng/mL, ΤΚΕ=66 και CRP=10.9mg/dL), αύξηση
της LDH=289U/L, SGPT=78U/L, γGT=162U/L, Tbil=1.43mg/dL, τριγλυ-
κερίδια=409md/dL και χοληστερίνη=104mg/dL. Η ακτινογραφία θώ-
ρακος δεν έδειξε παθολογικά ευρήματα, ενώ οι καλλιέργειες αίματος

και ούρων ήταν αρνητικές. Αποτελέσματα: Η μικροσκοπική εξέταση πε-
ριφερικού αίματος (χρώση giemsa) λεπτής σταγόνας έδειξε παρουσία
ενδοερυθροκυτταρικών μορφών παρασίτων (δακτύλιοι, σχιστοζωίτες,
τροφοζωίτες, γαμετοκύτταρα) και η δοκιμασία ταχείας διάγνωσης ελο-
νοσίας (RDT’s) ήταν θετική. Δείγμα στάλθηκε και στην Εθνική Σχολή Δη-
μόσιας Υγείας για πραγματοποίηση PCR και ταυτοποίηση του στελέχους
που αποδείχθηκε ότι ήταν P.vivax. Ο ασθενής τέθηκε σε συνδυαστική
αγωγή με χλωροκίνη και πριμακίνη, και η συμπτωματολογία υποχώρησε
πλήρως. Μετά από 14 ημέρες από την έναρξη της αγωγής δεν διαπιστώ-
θηκε παρασιταιμία στη μικροσκοπική εξέταση του αίματος. Συμπερά-
σματα: Η ελονοσία είναι σοβαρή και ενδεχομένως μοιραία νόσος. Οι
συνέπειες όμως μπορεί να είναι ευρύτερες και στον τομέα της δημόσιας
υγείας, όπως ειδικότερα συνέβη με το συγκεκριμένο περιστατικό που
θεωρήθηκε εγχώριο από επιτροπή εμπειρογνομώνων του Υπουργείου
Υγείας, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί η πόλη της Καρδίτσας και περιο-
χές σε ακτίνα 8km αυτής από την αιμοδοσία για ένα έτος.
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ΑΑ 108β. ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙ-
ΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΟ
ΑΣΘΕΝΗ
Κ. Τσαπρούνη1, Ι. Νικήτας2, Δ. Καραμπέκος2, Β. Κουρκούνη3,
Α. Παπά-Κονιδάρη4, Κ. Αναγνωστόπουλος2, Η. Κοτσώνα1

1Μικροβιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, 2Μονάδα Εντατι-
κής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, 3Γραφείο Λοιμώξεων, Γενικό
Νοσοκομείο Καρδίτσας, 4Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Ποσοστό 1% των ασθενών που μολύνονται από τον ιό του
Δυτικού Νείλου εμφανίζουν σοβαρή νόσο που προσβάλλει το ΚΝΣ.
Σκοπός: H παρουσίαση περιστατικού ασθενή με μοιραία προσβολή
από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Υλικό και Μέθοδοι: Άνδρας ασθενής
Ρομά 73 ετών, με ιστορικό Σ.Δ προσήλθε στο Τ.Ε.Π. με αναφερόμενο
εμπύρετο από τριημέρου. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε εμ-
πύρετο θ=39°C,GCS:15/15 χωρίς άλλα ευρήματα, ενώ από τον εργα-
στηριακό έλεγχο ήπια λευκοκυττάρωση WBC=11.700/μL, Na=130mmol/L,
με φυσιολογικό απεικονιστικό έλεγχο (α/α θώρακα και CT εγκεφάλου).
Το επόμενο 24ωρο παρουσίασε ραγδαία νευρολογική επιδείνωση με
αυχενική δυσκαμψία, σύγχυση, βυθιότητα και GCS:7/15. Πραγματοποι-
ήθηκε Ο.Ν.Π. Ε.Ν.Υ.: 50 κύτταρα με λεμφοκυτταρικό τύπο (70%) με φυ-
σιολογικά τα επίπεδα γλυκόζης 111mg/dL (γλυκόζη ορού 170) και αυ-
ξημένο λεύκωμα 85mg/dL. Gram: αρνητική. Διασωληνώθηκε και έγινε
εισαγωγή στη Μ.Ε.Θ. Στα πλαίσια της αιτιολογικής διερεύνησης της εγ-
κεφαλίτιδας έγινε PCR Ε.Ν.Υ. για ιούς: HSV-1,HSV-2, VZV, EBV, CMV, Εn-
teroviruses που ήταν αρνητικός. Από τον έλεγχο αντισωμάτων για ιό
Δυτικού Νείλου βρέθηκαν θετικά(+) τα IgM. Μετά τη διακοπή της κατα-
στολής το επίπεδο συνείδησης δεν επανήλθε (μηδενική αντίδραση σε
ερεθίσματα και παραγωγή αντανακλαστικών άνω και κάτω άκρων), με
μοναδική αντίδραση το αυτόματο άνοιγμα οφθαλμών (άγρυπνο κώμα).
O ασθενής μετά από δίμηνη νοσηλεία, επανειλημμένα επεισόδια σήψης,
σηπτικού shock και πολυοργανικής ανεπάρκειας απεβίωσε. Αποτελέσματα
και Συμπεράσματα: Η έγκαιρη διάγνωση του ιού του Δυτικού Νείλου
έχει τεράστια σημασία για τη δημόσια υγεία γι΄αυτό και δεν θα πρέπει
να παραλείπεται στη διαφορική διάγνωση κάθε εμπύρετου με ή χωρίς
νευρολογική σημειολογία που σχετίζεται με πρόσφατη έκθεση σε
περιοχή όπου ενδημούν τα κουνούπια του γένους Culex.

ΑΑ 109β. ΜΟΝΗΡΗΣ ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΟΣ ΚΥΣΤΗ ΜΕ
ΣΠΑΝΙΑ ΜΥΪΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΗ
Κ. Τσαπρούνη1, B. Ραούλης2, Ε.Θ. Πιπεράκη3, Ε. Βασσάλου4,
Γ. Ψαρρέας2, Η. Κοτσώνα1

1Μικροβιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, 2Ορθοπαιδική Κλι-
νική, Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, 3Τομέας Μικροβιολογίας, Ιατρική
Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 4Τομέας Παρα-
σιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών Νόσων Ε.Σ.Δ.Υ.
Εισαγωγή: Η υδατίδωση είναι παρασιτικό νόσημα του ανθρώπου και
οφείλεται στην ανάπτυξη της υδατίδας κύστης-προνυμφική μορφή του
E.granulosus στους ιστούς. Η εντόπιση υδατίδων κύστεων σε μυϊκό ιστό
είναι πολύ σπάνια ακόμα και σε ενδημικές χώρες όπως η Ελλάδα.
Σκοπός: Η παρουσίαση ενός σπάνιου περιστατικού ασθενούς με μονήρη
εχινόκοκκο κύστη. Υλικό και Μέθοδοι: Άνδρας 55 ετών, κτηνοτρόφος,
προσήλθε στο Τ.Ε.Π. με αναφερόμενη οσφυαλγία και δεκατική πυρετική
κίνηση από δεκαημέρου. Κατά την κλινική εξέταση αναδείχθηκε ψηλα-
φητή μάζα, σκληρή και ανώδυνη, δεξιά, παρασπονδυλικά, στο ύψος
της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Από τον εργαστηριακό
έλεγχο προέκυψε λευκοκυττάρωση (WBC: 11200/μl), ηωσινοφιλία (EO:
680/μL) και αυξημένη CRP=3.6mg/dL. Στην MRI οσφυϊκής μοίρας απει-
κονίστηκε πολυλοβωτή, ευμεγέθης αλλοίωση διαστάσεων 6.8x4.8cm,
εντός του μήκιστου θωρακικού μυός, εύρημα ενδεικτικό για εχινόκοκκο
μαλακών μορίων. Ο απεικονιστικός έλεγχος του θώρακα και της κοιλίας
δεν ανέδειξε παρόμοιες βλάβες. Ο ασθενής έλαβε μεβενδαζόλη για μία
εβδομάδα και στη συνέχεια υποβλήθηκε σε χειρουργική εκτομή της
κύστης, που διενεργήθηκε εντός υγιών ορίων και χωρίς διάρρηξη. Yλικό
από το υδατιδικό υγρό με τις θυγατέρες κύστεις και την αναπαραγωγική
μεμβράνη στάλθηκαν στην ΕΣΔΥ για μικροσκοπική εξέταση, χωρίς να
βρέθουν σκωληκοκεφαλές και άγκιστρα του παρασίτου (άγονες κύστεις).
Ο ορολογικός έλεγχος αντισωμάτων με έμμεση αιμοσυγκόλληση ELI.H.A
(ELITechGroup) (T≤1/160 γκρίζα ζώνη: 1/80≤T≤1/160) και ενζυμική ανο-
σοχρωματογραφία ELISA (IBL-International) (απορρόφηση: 0.9 γκρίζα
ζώνη: 0.9-1.1) δεν κατέδειξε σαφή συμπεράσματα. Η ιστολογική εικόνα
ήταν συμβατή με παρασιτική κύστη. Μετεγχειρητικά συνεχίστηκε η χο-
ρήγηση μεβενδαζόλης για 4 εβδομάδες και ένα έτος μετά, ο ασθενής
παραμένει χωρίς υποτροπή στον απεικονιστικό έλεγχο. Αποτελέσματα
και Συμπεράσματα: Η υδατιδική κυστική νόσος είναι μία ζωονόσος με
σημαντικό επιπολασμό σε κτηνοτροφικές περιοχές. Ακόμη και αν δεν
επιβεβαιώνεται με ορολογικές δοκιμασίες, οι απεικονιστικές μέθοδοι
και τα ιστολογικά ευρήματα θέτουν τη διάγνωση.

ΑΑ 110β. ΕΛΟΝΟΣΙΑ ΑΠΟ Plasmodium Vivax ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ;
Κ. Τσαπρούνη1, Ε. Μπενέκη2, Ε. Πατσουλά3, Ε. Βασσάλου3, Β. Κουρκούνη4, Μ. Ανδρέου5

1Μικροβιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, 2Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, 3Τομέας Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και
Τροπικών Νόσων, Ε.Σ.Δ.Υ., 4Γραφείο Λοιμώξεων, Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, 5Αιματολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας
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Εισαγωγή. Ο ιός του Δυτικού Νείλου (ΙΔΝ, West Nile virus) μεταδίδεται
κυρίως με τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού, αλλά και με μετάγγιση
αίματος. Οι αιμοδότες που ζουν ή έχουν διανυκτερεύσει σε επηρεαζό-
μενες από τον ΙΔΝ περιοχές, αποκλείονται από την αιμοδοσία για διά-
στημα 28 ημερών από την επιστροφή τους, εκτός εάν πραγματοποιηθεί
ατομικός μοριακός έλεγχος στο αίμα τους (WNV RNA). Ο νομός Λασι-
θίου δεν έχει χαρακτηρισθεί ως επηρεαζόμενη από τον ΙΔΝ περιοχή.
Σκοπός. Η καταγραφή του αριθμού των αιμοδοτών που εξετάσθηκαν
με μοριακό έλεγχο για τον ΙΔΝ στην ΝΥ Αιμοδοσίας Αγίου Νικολάου
Κρήτης το 2018 ανά μήνα και η σύγκριση με τον ανά μήνα αριθμό
κρουσμάτων ΙΔΝ στην Ελλάδα.
Υλικό και μέθοδοι. Τα στοιχεία για τον αριθμό κρουσμάτων ΙΔΝ στην
Ελλάδα αντλήθηκαν από τις εβδομαδιαίες εκθέσεις επιδημιολογικής
επιτήρησης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ. Επιπλέον,
καταγράφηκε ο αριθμός των εξετάσεων μοριακού ελέγχου για τον ΙΔΝ
των αιμοδοτών μας.

Εισαγωγή: Η κλαριθρομυκίνη (CLA) είναι το πιο ευρέως χρησιμοποι-
ούμενο αντιβιοτικό για την εκρίζωση του Ελικοβακτηριδίου του πυλω-
ρού (Επ). Την τελευταία δεκαετία η ανθεκτικότητα στην CLA έχει
αυξηθεί με αποτέλεσμα την συχνή αποτυχία της κλασσικής τριπλής θε-
ραπείας. Σκοπός: H διερεύνηση της ανθεκτικότητας του Επ έναντι της
CLA στην περιοχή της Θράκης.
Υλικά και μέθοδοι: Συνολικά μελετήθηκαν δείγματα από 50 ασθενείς
(24 άνδρες και 26 γυναίκες, μέσος όρος ηλικίας 54 έτη) με δυσπεπτικά
συμπτώματα, που ήταν θετικοί στη δοκιμασία ουρεάσης (AMA RUT CLO
H. Pylori). Κανένας δεν είχε λάβει προηγουμένως θεραπεία εκρίζωσης
για Επ. Έγινε λήψη βιοψιών από το άντρο του στομάχου και απομόνωση

γενετικού υλικού (NucleoSpin Tissue - MACHEREY-NAGEL). Με τη βοή-
θεια της real-time PCR έγινε ανίχνευση γενετικού υλικού και έλεγχος
ευαισθησίας στην CLA. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ANOVA για να
πραγματοποιηθεί μαθηματική συσχέτιση μεταξύ της ανθεκτικότητας
και φύλου και ανθεκτικότητας και ηλικίας.
Αποτελέσματα: Από τα 50 δείγματα θετικά για Επ, τα 36 (72%) ήταν
ευαίσθητα στη CLA, ενώ ανθεκτικότητα ανιχνεύθηκε σε 14 δείγματα
(28%). Συμπεράσματα: Στη μελέτη μας διαπιστώσαμε υψηλή ανθεκτι-
κότητα στην CLA ανάλογη με τα υπάρχοντα δεδομένα για την χώρα
μας (24,7%). Δεν αναγνωρίσθηκε σημαντική μαθηματική συσχέτιση της
ανθεκτικότητας με το φύλο ή την ηλικία των ασθενών μας.

ΕΩΣ                   ΣΥΝΟΛΟ                 ΚΝΣ         ΟΧΙ ΚΝΣ      ΘΑΝΑΤΟΙ       «ΝΕΑ»                    «ΜΗΝΑΣ» 
                           ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ                                                                        ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

5/7/2018                      7                           7               0                      0                          6                   ΙΟΥΝΙΟΣ

26/7/2018                 22                         20               2                      0                        15                   ΙΟΥΛΙΟΣ

30/8/2018               153                      127             26                    17                     131                   ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

27/9/2018               271                      206             65                    31                     118                   ΣΕΠΤ/ΒΡΙΟΣ

25/10/2018            312                      238             74                    43                        41                   ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

29/11/2018          315*                      241             74                    47                          3                   ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Πίνακας 1. Από τις εβδομαδιαίες εκθέσεις επιδημιολογικής επιτήρησης της λοί-
μωξης από ΙΔΝ σε ανθρώπους στην Ελλάδα που αναρτώνται στην ιστοσελίδα
του ΚΕΕΛΠΝΟ, παρουσιάζονται ο αριθμός των κρουσμάτων στην Ελλάδα το
2018 ως την τελευταία ημερομηνία εβδομαδιαίας έκθεσης ανά μήνα, ο αριθμός
των κρουσμάτων στα οποία υπήρχαν ή δεν υπήρχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ
και ο αριθμός των θανάτων. Βάσει αυτών των στοιχείων παρουσιάζεται μια κατά
προσέγγιση εκτίμηση των νέων κρουσμάτων ανά μήνα.

ΜΗΝΑΣ               ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ                                                  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ
                              ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗ                                              ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ
                              ΜΕΘΟΔΟ PROCLEIX- WNV RNA                                    ΛΟΓΩ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
                              (% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ                                                     ΣΕ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΗ
                              ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ*/ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ)            ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
6/2018                    0                                                                                             0
7/2018                    0                                                                                             0
8/2018                    9 (5,5%/ 6%)                                                                       2 (1,2%/ 1,3%)
9/2018                 18 (9,3%/ 9,8%)                                                                   0

10/2018                 20 (10,5%/ 12%)                                                                 0
11/2018                 29 (12,5%/ 13,8%)                                                              0

Πίνακας 2. Ο αριθμός των αιμοδοτών που αποκλείσθηκαν ή ελέγχθηκαν για
WNV RNA στο αίμα τους, βάσει των οδηγιών του ΕΚΕΑ το 2018 στην ΝΥΑ Αγίου
Νικολάου Κρήτης, ανά μήνα.

*Στο σύνολο υποψήφιων αιμοδοτών περιλαμβάνονται τα άτομα που αιμοδότησαν
και τα άτομα που απορρίφθηκαν.

ΑΑ 111β. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Helicobacter pylori ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΚΛΑΡΙΘΡΟΜΥ-
ΚΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Α. Καρβέλας1, Π. Μιμίδης1, B. Martinez-Gonzalez3, Β. Παπαδόπουλος4, Μ. Πανοπούλου1, Δ. Σγούρας3, Κ. Μιμίδης2

1Εργαστήριο Ιατρικής Μικροβιολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 2Α’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πα-
νεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 3Εργαστήριο Ιατρικής Μικροβιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Αθήνα, 4Ενάργεια Ιατρική ΜΕΠΕ, Ξάνθη

ΑΑ 112β. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ
ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΣΤΗΝ ΝΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟ 2018 ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΚΑΤΑ-
ΝΟΜΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΙΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Ν. Γουλιδάκη, Μ. Διαλυνάς, Ε. Ματαλλιωτάκης
ΝΥ Αιμοδοσίας, Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης

Αποτελέσματα. Στον Πίνακα 1 αναγράφεται ο συνολικός αριθμός κρου-
σμάτων ΙΔΝ που καταγράφηκαν στη χώρα μας έως την αντίστοιχη ημε-
ρομηνία. Επίσης, κατά προσέγγιση εκτιμάται ο ανά μήνα αριθμός νέων
κρουσμάτων. Μέχρι τις αρχές Αυγούστου εφαρμοζόταν στην Αιμοδοσία
μας το μέτρο του αποκλεισμού για 28 ημέρες όσων αιμοδοτών προέρ-
χονταν από επηρεαζόμενες περιοχές και στις 13 Αυγούστου ξεκίνησε
ο μορακός έλεγχος των αιμοδοτών αυτών. Στον Πίνακα 2 αναγράφεται
ο αριθμός των εξετάσεων για ΙΔΝ που πραγματοποιήθηκαν ανά μήνα
στην Αιμοδοσία μας.
Συμπεράσματα. Η ανά μήνα αύξηση του ποσοστού των αιμοδοτών
που ελέγχθηκαν με μοριακό έλεγχο για τον ΙΔΝ στην Αιμοδοσία μας,
ενώ αντίστοιχα υπήρχε μείωση των κρουσμάτων ΙΔΝ στην Ελλάδα, πι-
θανόν οφειλόταν στη σταδιακή αύξηση των επηρεαζόμενων περιοχών
με συνέπεια περισσότεροι αιμοδότες να χρήζουν ελέγχου βάσει του
ταξιδιωτικού τους ιστορικού.
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ΑΑ 113β. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ CANDIDA
PARAPSILOSIS ΑΠΟ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΘΕ-
ΝΩΝ ΜΕΘ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΛΛΩΝ
ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ
Α. Μπάκωση1, Μ. Δημητρίου2, Ν. Τηλιακός1, Α. Μαυρομμάτης3,
Π. Κάρλε1

1Μικροβιολογικό εργαστήριο ΓΝ Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων»,
2Μικροβιολογικό εργαστήριο ΕΑΝΠ «Μεταξά»,
3Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ΓΝ Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων»
Σκοπός: Η μελέτη της συχνότητας απομόνωσης στελεχών C. parapsi-
losis από αιμοκαλλιέργειες ασθενών ΜΕΘ σε σύγκριση με αυτά που
απομονώθηκαν από καλλιέργειες αίματος ασθενών άλλων κλινικών του
Γ. Ν. Νίκαιας κατά το διάστημα ενός έτους.
Υλικό – Μέθοδος: Κατά τον τελευταίο χρόνο εξετάσθηκαν συνολικά
1983 θετικές αιμοκαλλιέργειες από νοσηλευόμενους ασθενείς του Γ. Ν.
Νίκαιας. Ο έλεγχος ευαισθησίας και η ταυτοποίηση των μικροοργανι-
σμών πραγματοποιήθηκαν με το σύστημα VITEK 2.
Αποτελέσματα: Από το σύνολο των 1983 θετικών αιμοκαλλιεργειών,
C. parapsilosis απομονώθηκε σε ποσοστό 1,06% από ασθενείς διαφό-
ρων κλινικών του Γ. Ν. Νίκαιας και σε ποσοστό 2,23% από ασθενείς της
ΜΕΘ του ίδιου νοσοκομείου.  
Συμπεράσματα: Η καντινταιμία αποτελεί την 4η συχνότερη νοσοκο-
μειακή λοίμωξη στις ΜΕΘ. Η προφυλακτική όμως χρήση αντιμυκητικών
παραγόντων προς αποφυγή αποικισμού και εγκατάστασης καντινται-
μίας οδήγησε στην αλλαγή της επιδημιολογίας των ειδών Candida, με
αποτέλεσμα να παρατηρείται αύξηση των ειδών non-albicans τα τε-
λευταία χρόνια ως αίτια καντινταιμίας με αυξημένη αντοχή στα αντι-
μυκητικά. Συγκεκριμένα, τα στελέχη C. parapsilosis είναι γνωστά για την
ικανότητά τους να προσκολλώνται και να επιβιώνουν σε συνθετικά
υλικά όπως ενδοφλέβιοι καθετήρες, στα χέρια των νοσηλευτών και γε-
νικά στο νοσοκομειακό περιβάλλον, με αποτέλεσμα την πρόκληση ια-
τρογενών λοιμώξεων.

ΑΑ 114β. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ
ΑΠΟΙΚΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Ε. Στάικου1, Β. Τσαγρής2, Μ. Δασκαλάκη1, Μ. Τατάρου1,
Δ. Φλεβοτόμος1, Α. Σουλιμιώτης1, Α. Μακρή1

1Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας Γ.Ν.Παίδων Πεντέλης
2Παιδιατρική Κλινική Γ.Ν.Παίδων Πεντέλης
Εισαγωγή: Mελέτες υποδηλώνουν συσχετίσεις μεταξύ κύριων αποικι-
στών [(Str.pneumoniae(Spn)/M.catarrhalis(Mc)/H.influenzae(Hi)/St.au-
reus(Sau)]  του ρινοφάρυγγα υγιών παιδιών. Παράλληλη εργασία του
εργαστηρίου μας έδειξε μεταβολές στην επίπτωσή τους μετά το PCV13
[αύξηση St.aureus (p<0,05), πτώση H.influenzae (p<0,05)]. Σκοπός: Η
καταγραφή αποικιστών ρινικού επιχρίσματος και η διερεύνηση συσχε-
τίσεων μεταξύ τους (θετικές/αρνητικές). 
Υλικό-Μέθοδοι: Μελετήθηκε η πολυμικροβιακή φορεία/επικρατέστε-
ροι συνδυασμοί 2087 δειγμάτων ρινικού επιχρίσματος παιδιών έως 16
ετών την περίοδο 2004-2018. Οι καλλιέργειες και ο έλεγχος ευαισθη-
σίας πραγματοποιήθηκαν με συμβατικές μεθόδους. 
Αποτελέσματα: 

Συμπεράσματα: Ο St.aureus σημείωσε μικρότερο συναποικισμό (24,82%)
συγκριτικά με τα υπόλοιπα παθογόνα (Mc: 55,84%/Hi: 62%/Spn: 68%)
(p<0,05). Str.pneumoniae αναπτύχθηκε με Η.influenzae-M.catarrhalis-
St.aureus στο 43,93%-32,65%-12,71% αντίστοιχα. Spn+Sau, Mc+Sau,
Hi+Sau παρατηρήθηκαν σε μικρότερο ποσοστό συγκριτικά με
Spn+Mc/Spn+Hi, Μc+Hi/Mc+Spn και Hi+Mc/Hi+Spn αντίστοιχα
(p<0,05). Tα αποτελέσματα δείχνουν αυξημένο συναποικισμό Η.influen-
zae/M.catarrhalis/Str.pneumoniae και ελαττωμένο εκάστου με St.aureus
(p<0,05), σύμφωνα με μελέτες που υποστηρίζουν θετική και αρνητική
συσχέτιση αντίστοιχα. Ισχυρότερη αρνητική συσχέτιση διαφαίνεται με-
ταξύ S.au+M.c (μη στατιστικά σημαντική) και ισχυρότερη θετική μεταξύ
Hi+Mc (p<0,05). Η διαφορά μεταξύ Sau+Spn και Sau+Mc δεν είναι στα-
τιστικά σημαντική. Eπικρατέστερος συνδυασμός 3 παθογόνων ήταν
M.catarrhalis+H.influenzae+Str.pneumoniae. Τα αποτελέσματα, συνδυα-
στικά με τη μεταβολή της επιδημιολογίας του αποικισμού μετά το PCV13
υποδηλώνουν ότι η ελάττωση του επιπολασμού από H.influenzae/Str.pne-
umoniae αυξάνει τον κίνδυνο αποικισμού με St.aureus. Το κατά πόσο το
φαινόμενο οφείλεται σε  αμιγείς βακτηριακές αλληλεπιδράσεις ή παρά-
γοντες όπως ηλικία / φύλο / φυλή / ανοσολογική επάρκεια / παρακο-
λούθηση βρεφονηπιακών σταθμών / αδέρφια / χρήση αντιβιοτικών
αποτελεί αντικείμενο έρευνας. Η κατανόηση των συνεργιστικών/αντα-
γωνιστικών σχέσεων του βακτηριακού οικοσυστήματος είναι καθορι-
στική στη διαλεύκανση των μηχανισμών που οδηγούν σε νόσο.

                                      Mc (437/2087:20,9%)     Hi (491/2087:23,52%)      Sau (544/2087:26%)     Spn (346/2087:16,57%)
Ένα παθογόνο         193/437(44,16%)             187/491(38%)                     409/544(75,18%)           111/346(32%)
Mc+Hi                         169/437(38,67%)             169/491(34,41%)                                                            
Mc+Sau                      41/437(9,38%)                                                                  41/544(7,53%)                
Mc+Spn                     113/437(25,86%)                                                                                                          113/346(32,65%)
Mc+Hi+Sau               7/437(1,6%)                       7/491(1,42%)                      7/544(1,28%)                   
Mc+Hi+Spn              57/437(13%)                     57/491(11,6%)                                                                57/346(16,47%)
Mc+Sau+Spn           3/437(0,68%)                                                                    3/544(0,55%)                   3/346(0,86%)
Hi+Sau                                                                      75/491(15,27%)                 75/544(13,8%)                
Hi+Spn                                                                     152/491(30,95%)                                                            152/346(43,93%)
Hi+Sau+Spn                                                           11/491(2,24%)                    11/544(2%)                      11/346(3,18%)
Sau+Spn                                                                                                                  44/544(8%)                      44/346(12,71%)
Mc+Sau+Hi+Spn    1/437(0,22%)                    1/491(0,2%)                         1/544(0,18%)                   1/346(0,29%)
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ΑΑ 115β. ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
CANDIDA ALBICANS ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2010-2018. ΣΥΓ-
ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΚΡΙ-
ΤΗΡΙΑ CLSI(M27-S3) και CLSI(M27-S4)
Ε. Στάικου, Μ. Δασκαλάκη, Μ. Τατάρου, Α. Μπούσμπουλα,
Ε. Μπάρμπα, Σ. Αριτζάκη, Α. Μακρή
Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης
Σκοπός: 1. Η καταγραφή των φαινοτύπων αντοχής στελεχών C.albicans
που απομονώθηκαν από κλινικά δείγματα παιδιών(αποικισμός/λοί-
μωξη) την περίοδο 2010-2018. 2. Συγκριτική μελέτη της ευαισθησίας
στελεχών C.albicans σε caspofungin/voriconazole/fluconazole βάσει
CLSI2008 (M27-S3) και CLSI2012 (M27-S4). Υλικό-Μέθοδοι: Μελετή-
θηκαν 43 στελέχη C.albicans. Η ταυτοποίηση πραγματοποιήθηκε στο
VITEK2. Ο έλεγχος ευαισθησίας στα αντιμυκητιασικά: AmphotericinΒ
(AB) / Anidulafungin (AND) / Caspofungin (CAS) / Fluconazole (FZ) /
Itraconazole (IZ) / Micafungin (MF) / Voriconazole (VOR) έγινε με το
Sensititre YeastOne10 και η MIC αξιολογήθηκε βάσει CLSI 2008 (M27-
S3) και CLSI 2012 (M27-S4). Αποτελέσματα: Το εύρος διακύμανσης της
MIC των  στελεχών στα αντιμυκητιασικά και τα ποσοστά ευαισθησίας(S)
/ δοσοεξαρτώμενης ευαισθησίας (SDD) / ενδιάμεσης ευαισθησίας (Ι) /
αντοχής (R) βάσει CLSI 2012 (M27-S4) και CLSI 2008 (M27-S3) ήταν:

Συμπεράσματα: Στη μελέτη μας δεν καταγράφηκε αντοχή στην αμφο-
τερικίνη Β.Σημειώθηκε ελαττωμένη ευαισθησία στη φλουκοναζόλη
βάσει CLSI2012 συγκριτικά με CLSI2008, ενώ τα ποσοστά ευαισθησίας
στη βορικοναζόλη παρέμειναν σταθερά. Απομονώθηκε πολυανθεκτική
C.albicans από δέρμα πολυεγκαυματία με λοίμωξη από πολυανθεκτική
Kl.pneumoniae, που διεκομίσθη από ΜΕΘ άλλου νοσοκομείου. Ο έλεγ-
χος του μυκητογράμματος έδειξε κασποφουγκίνη (I) (MIC:0,5) και (R):
ανιντουλαφουγκίνη, μικαφουγκίνη και αζόλες.Το στέλεχος ήταν αμφο-
τερικίνη: S. Πολυαντοχή: [ελαττωμένη ευαισθησία ≥ 2 διαφορετικές τά-
ξεις αντιμυκητιασικών (αζόλες+εχινοκανδίνες)] σημείωσε 2,32%.
Ελαττωμένη ευαισθησία σε ≥ 2αντιμυκητιασικά ίδιας τάξεως (cross-re-
sistance) καταγράφηκε σε 4,65% και 2,32% βάσει CLSI2012 (M27-S4)
και CLSI2008 (M27-S3) στις αζόλες αντίστοιχα. 2,32% σημείωσε cross-
resistance στις εχινοκανδίνες  βάσει M27-S4(2012).Επιβάλλεται επιτή-
ρηση των αντοχών προκειμένου να αναπροσαρμόζονται τα κριτήρια
αξιολόγησης των MICs.

ΑΑ 116β. ΔΙΗΘΗΤΙΚΗ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΩΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙ.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Ε. Στάικου1, Μ. Δασκαλάκη1, Β. Τσαγρής2, Δ. Θεοφιλάτου3,
Σ. Κατσάρου2, Μ. Δρογγάρη-Απειρανθίτου4, Σ. Κωσταρίδου2,
Λ. Σιανίδου3, Α. Μακρή1

1Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης, 2Παιδιατρική
Κλινική Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης, 3Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Γ.Ν. Παίδων
Πεντέλης, 4Ερευνητικό Εργαστήριο Λοιμώξεων και Αντιμικροβιακής Θερα-
πείας Δ΄ Παθολογική Πανεπιστημιακή Κλινική ΕΚΠΑ Νοσοκομείο Αττικόν
Σκοπός: H περιγραφή περίπτωσης διηθητικής ασπεργίλλωσης από
Aspergillus fumigatus σε παιδί. Αποτελέσματα-Παρουσίαση περιστα-
τικού: Αγόρι 3,5 ετών εισήχθη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου μας με ανα-
πνευστική δυσχέρεια και πνευμοθώρακα. Από εξαημέρου το παιδί
εμφάνισε δέκατα και από διημέρου πυρετό έως 39°C χωρίς ρίγος. Προ
πενταμήνου νοσηλεύτηκε στο Μαρόκο για ένα μήνα με εικόνα νεκρω-
τικής πνευμονίας. Ο εργαστηριακός έλεγχος έδειξε: Hb (g/dl): 11.5 / Hct
(%): 33.7 / WBC (/μL): 19.300 (75% πολυμορφοπύρηνα) / PLTs: 491.000
/ CRP (mg/dl): 40,8 / γλυκόζη (mg/dl): 103 / ουρία (mg/dl): 15 / κρεατι-
νίνη (mg/dl): 0,26 / Ca (mg/dl): 8,8 / P (mg/dl): 4,2 / Mg (mg/dl): 2,3 / Na
(mmol/L): 133 / K (mmol/L): 4,5 / SGOT (U/L): 17/ SGPT (U/L): 9/λευκώ-
ματα (gr/dl): 6,4 / αλβουμίνη (gr/dl): 3,1. Στην εισαγωγή τέθηκε Bullau,
παροχετεύθηκε αέρας και υγρό και ελήφθη καλλιέργεια πλευριτικού
υγρού. Ο ασθενής τέθηκε σε βανκομυκίνη (iv)/κεφτριαξόνη (iv)/κλαρι-
θρομυκίνη (p.os). Ο αρχικός εργαστηριακός έλεγχος περιέλαβε επι-
πλέον PCR πλευριτικού/αίματος μικροβίων (S.pneumoniae, H.influenzae,
Streptococcus spp, S.aureus), mantoux, quantiferon και αντιμυκοπλα-
σματικά αντισώματα. Οι καλλιέργειες αίματος/ούρων ήταν στείρες, ενώ
στην καλλιέργεια πλευριτικού αναπτύχθηκε A.fumigatus. Στα πλαίσια
διερεύνησης, εστάλη ο κάτωθι συμπληρωματικός έλεγχος: έλεγχος χυ-
μικής και κυτταρικής ανοσίας, έλεγχος για υποκείμενα νοσήματα ανα-
πνευστικού, test ιδρώτα, α1-αντιθρυψίνη, SACE. Στη συνέχεια, το παιδί
διεκομίσθη στo Ωνάσειο για θωρακοχειρουργική αντιμετώπιση κατά
την οποία ελήφθησαν καλλιέργειες υπεζωκοτικού υγρού και σπλαγχνι-
κού υπεζωκότα οι οποίες επίσης ανέπτυξαν ασπέργιλλο. Ο ασθενής τέ-
θηκε σε εμπειρική αγωγή με βορικοναζόλη (iv) για τρείς εβδομάδες. Ο
έλεγχος ευαισθησίας του A.fumigatus έδειξε αντοχή στις εχινοκανδίνες
[Anidulafungin (MIC:>8), micafungin (MIC>8), caspofungin (MIC>8)],
και ευαισθησία σε posaconazole (MIC:0.25), voriconazole (MIC:0.25),
itraconazole (MIC:0.25) και amphotericin B (MIC:1). Μετά την διενέργεια
του μυκητογράμματος η αγωγή τροποποιήθηκε σε ιτρακοναζόλη (pos)
για σύνολο αγωγής οκτώ εβδομάδων. Η παρακολούθηση της ανταπό-
κρισης στη θεραπεία έγινε με σειριακή μέτρηση γαλακτομαννάνης, που
παρέμεινε αρνητική. Συμπεράσματα: Η διηθητική ασπεργίλλωση συ-
νιστά σοβαρή λοίμωξη με υψηλή θνητότητα κυρίως στους ανοσοκα-
τασταλμένους, και χρήζει άμεσης διάγνωσης και θεραπείας. Το
περιστατικό μας αποτελεί σπάνια περίπτωση διηθητικής ασπεργίλλω-
σης σε παιδί χωρίς γνωστό ιστορικό ανοσοανεπάρκειας.

                                         M27-S4(2012)                                                     M27-S3(2008)
                     R%           SDD%       I%             S%                   R%             SDD%         I%             S%
AB               0%           –                 –                100%              0%             –                    –                100%
CAS             0%           –                 2,32%      97,6%             0%             0%                0%            100%
                                                         (1/43)       (42/43)           
FZ                2,32%     6,97%        –                90,71%          2,32%       0%                –                97,68%
IZ                 2,32%     16,27%     –                81,41%          2,32%       16,27%        –                81,41%
VOR            9,3%       –                 0%            90,7%             6,97%       2,32%          –                90.71%

                       Εύρος MIC                    MIC50/MIC90
AB                  <0,12-1                          0,25/0,5
CAS                <0,008-0,5                    0,06/0,125
FZ                   <0,12-64                       0,5/2
IZ                    <0,015-4                       0,06/0,5
VOR               <0,008->8                    0,03/0,12 ΑB/IZ:κοινά breakpoints με

αμφότερα κριτήρια CLSI:
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ΑΑ 117β. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟ-
ΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟ Ή ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ
PSEUDOMONAS AERUGINOSA
Ε. Στάικου1, Γ. Γρίβας2, Χ. Λυμπεράτου2, Ε. Δαμασκοπούλου1,
Ε. Παναγιωτάκη1, Λ. Σιανίδου2, Α. Μακρή1

1Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης
2Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης
Εισαγωγή: O βακτηριακός αποικισμός αποτελεί πρωταρχικό στάδιο
στην παθογένεια της λοίμωξης. Τα αντιμικροβιακά προκαλούν εκλε-
κτική πίεση στη χλωρίδα του αναπνευστικού ευοδώνοντας την ανά-
πτυξη αντοχής.
Σκοπός: H μελέτη της πίεσης των αντιμικροβιακών ως παράγοντα κιν-
δύνου ανάπτυξης ανθεκτικών στελεχών P. aeruginosa.
Υλικό-Μέθοδοι: Tην περίοδο 1/9/2016-31/8/2018 εισήχθησαν 124 παι-
διά(15 ημερών-17 ετών) στη ΜΕΘ και απομονώθηκαν 39 στελέχη [P.
aeruginosa ευαίσθητη καρβαπενέμες-μη MDR στελέχη (Α) / P. aerugi-
nosa μη ευαίσθητη στις καρβαπενέμες (ιμιπενέμη ή/και μεροπενέμη)
(Β) / πολυανθεκτικά στελέχη P. aeruginosa MDR (MDR: ελαττωμένη
ευαισθησία ≥ 3 τάξεις αντιβιοτικών ) (Γ)]. Ο έλεγχος ευαισθησίας έγινε
στο VITEK2 και με διάχυση δίσκων (Kirby-Bauer) (CLSI). 
Αποτελέσματα: Απομονώθηκαν 15Α, 24Β και 12Γ στελέχη. Συνολικά
32 στελέχη προέρχονταν από δείγματα αναπνευστικού (29 κατώτερο
/ 3 ανώτερο). Ποσοστό 41%(16/39) των στελεχών απομονώθηκε από
πολυμικροβιακές καλλιέργειες με πολυανθεκτικά Gram(-) βακτήρια
ή/και MRSA και 20,5%(8/39) με βλαστομύκητες. Διάμεση διάρκεια με-
ταξύ εισόδου στη ΜΕΘ και εμφάνισης ανθεκτικού στελέχους (B): 14ημέ-
ρες (εύρος:1-210 ημέρες) / Διάμεση διάρκεια παραμονής στη ΜΕΘ (Β):
19ημέρες (εύρος: 2-389). Σε 13 (54,16%) στελέχη (Β) ο αποικισμός εξα-
λείφθηκε στις καλλιέργειες εξόδου. 50% των στελεχών αφορούσαν
ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ/Κλινική το τελευταίο εξάμηνο.
Επεμβατικός μηχανικός αερισμός διάρκειας(ΜΑ) >5 ημέρες προϋπήρχε
στο 61,53% (Α+Β) και στο 75% (Β).

Η θεραπεία με μεροπενέμη/piperacillin+tazobactam/κινολόνες οδή-
γησε σε εμφάνιση αντοχής στα συγκεκριμένα αντιβιοτικά σε 85,71%
(6/7) / 50% (5/10) / 40% (2/5) αντίστοιχα. Η αρχική εμπειρική αγωγή
του ασθενούς ήταν μη συμβατή με την in vitro ευαισθησία των στελε-
χών στο 43,63%.
Συμπεράσματα: Η προηγηθείσα χορήγηση κεφαλοσπορινών/κινολο-
νών/piperacillin-tazobactam και βανκομυκίνης συνιστά προδιαθεσικό
παράγοντα κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικών στελεχών P. aeruginosa
στις καρβαπενέμες, γεγονός που συμβαδίζει με τη διεθνή βιβλιογρα-
φία. Επεμβατικές τεχνικές (μηχανικός αερισμός) και η προηγηθείσα νο-
σηλεία στο νοσοκομείο συντελούν στην ανάδυση ανθεκτικών
στελεχών.

ΑΑ 118β. ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥ-
ΝΟΥ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕ ESKAPE ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΣΕ
ΠΑΙΔΙΑ
Ε. Στάικου1, Χ. Λυμπεράτου2, Γ. Γρίβας2, Μ. Ζυγούρη1,
Α. Παπαδοπούλου1, Λ. Σιανίδου2, Α. Μακρή1

1Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας Γ.Ν.Παίδων Πεντέλης
2Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης
Εισαγωγή: Τα ESKAPE (E. faecium / S. aureus (Sau) / A. baumanni (A.bau)
/ K. pneumoniae (Kpn) / P. aeruginosa (Pae) / Enterobacter spp. (Ent)) πα-
θογόνα συχνά διαφεύγουν της αντιμικροβιακής δράσης απειλώντας τη
δημόσια υγεία. 
Σκοπός: Η μελέτη προδιαθεσικών παραγόντων αποικισμού νοσηλευο-
μένων παιδιών ΜΕΘ από ανθεκτικά [(MDR: αντοχή ≥ 3 τάξεις αντιβιο-
τικών) / MRSA / ESBL] ESKAPE βακτήρια. 
Υλικό-Μέθοδοι: Tην περίοδο 9/2016-9/2018 124 παιδιά εισήχθησαν
στη ΜΕΘ. 40 παιδιά (15ημερών-17ετών) (διάμεση ηλικία: 5έτη) ανέπτυ-
ξαν 87 ESKAPE. Μελετήθηκαν οι φάκελοι των ασθενών και σημειώθη-
καν οι ακόλουθοι παράγοντες κινδύνου: ηλικία / προηγούμενη
νοσηλεία (Π.Ν.) (ΜΕΘ/Κλινική) το τελευταίο εξάμηνο / χρήση αντιμι-
κροβιακών το τελευταίο μήνα (Α.Α.) /επεμβατικός μηχανικός αερισμός
(Μ.Α.) διάρκειας 5-10 και ≥10 ημέρες / υποκείμενο νόσημα (Υ.Ν.) (δια-
βήτης / νευρομυϊκό νόσημα / βρογχοπνευμονική δυσπλασία / σ.Rett /
σ. West/ συγγενής καρδιοπάθεια / μυασθένεια Gravis / Cushing / επι-
ληψία κ.α.). Καταγράφηκε ο αποικισμός των ασθενών κατά την εισα-
γωγή (<48h), τη διάρκεια νοσηλείας (Δ.Ν.) και η εξάλειψή του στην
έξοδο από τη ΜΕΘ (ΕΞΟΔΟΣ-). Ακολούθησε συσχέτιση των ανθεκτικών
στελεχών με τη διάρκεια παραμονής στη ΜΕΘ (Δ.Π.Μ) και την κλινική
έκβαση. Η ταυτοποίηση και ο έλεγχος αντοχής έγινε με VITEK2 και διά-
χυση δίσκων (Kirby-Bauer) (CLSI). 
Αποτελέσματα: Απομονώθηκαν 40 (Pae) / 9 (Kpn) / 4 (A.bau) / 7 (Ent) /
19 MSSA / 8 MRSA στελέχη εκ των οποίων 24 ήταν ανθεκτικά. 

Τα στελέχη Sau και τα Gram(-) ESKAPE ανιχνεύθηκαν στην εισαγωγή σε
81,5% (22/27) και 30% (18/60) αντίστοιχα. Η Δ.Π.Μ κυμαινόταν από 1-
389 ημέρες (διάμεση διάρκεια: 10 ημέρες). Συνολικά σε 20 ασθενείς
απομονώθηκαν ≥ 2 ESKAPE. 7 ασθενείς απεβίωσαν. Είχαν όλοι Υ.Ν. και
5/7 ανέπτυξαν ανθεκτικά ESKAPE παρουσία Π.Ν. και Α.Α. 
Συμπεράσματα: 1. Kυριότεροι παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης ανθε-
κτικών ESKAPE ήταν η κατανάλωση αντιμικροβιακών τον τελευταίο
μήνα παρουσία υποκείμενου νοσήματος. 2. Το 66,6% των ανθεκτικών
στελεχών ESKAPE αφορούσε ασθενείς μετά την 10η ημέρα Μ.Α. και
ασθενείς με Π.Ν. 3. Κυριότερος ESKAPE αποικιστής κατά την εισαγωγή
καταγράφηκε ο S. aureus. 4. Δεν ανιχνεύθηκε στέλεχος VRE. 

Συσχέτιση: Αποικισμός από P. aeruginosa και προηγηθείσα αντιμικροβιακή αγωγή
(τελευταίο μήνα)

       Κεφαλοσπορίνες      Κινολόνες           Καρβαπενέμες       Piperacillin/Tazobactam     Βανκομυκίνη      Τεϊκοπλανίνη
Α     7/15(46,66%)             0/15(0%)             1/15(6,6%)               4/15(26,66%)                          0/15(0%)              5/15(33,33%)
Β     13/24(54,16%)          5/24(20,8%)       8/24(33,3%)             13/24(54,16%)                        6/24(25%)            9/24(37,5%)
Γ     6/12(50%)                  2/12(16,6%)       5/12(41,6%)             5/12(41,66%)                          5/12(41,6%)        6/12(50%)

                           Α.Α.           Π.Ν.                      Μ.Α.:5-10M   Μ.Α.≥10M     Υ.Ν.             Δ.Ν.           ΕΞΟΔΟΣ
                                               ΜΕΘ/ΚΛΙΝ                                                                                  <48H         (–)
ΣΥΝΟΛΟ       60/87         30/87    14/87          10/87             36/87           75/87       41/87           35/87
ESKAPE          (68,9%)      34,4%   16%             11,5%            41,3%          86,2%       47,12%        40,22%
Ανθεκτικά     19/24         12/24    4/24            1/24               16/24           20/24       11/24           10/24
ESKAPE          (79%)         50%       16,6%         4,16%            66,66%        83,3%       45,8%          41,66%
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Εισαγωγή: Οι κολπίτιδες είναι από τις συχνότερες λοιμώξεις των γυναι-
κών και πρέπει να διαγιγνώσκονται και να θεραπεύονται διότι μπορεί
να οδηγήσουν και σε υπογονιμότητα. 
Σκοπός: Η επίκαιρη καταγραφή των αιτιολογικών παραγόντων κολπί-
τιδας και τραχηλίτιδας 
Υλικό: Ο έλεγχος των κολπικών και τραχηλικών δειγμάτων έγινε σε
άμεσο (νωπό), με χρώση κατά Gram, (για αναζήτηση πυοσφαιρίων, αρ-
νητικών κατά Gram καφεοειδών διπλόκοκκων, μικροοργανισμών, τρι-
χομονάδων, μυκήτων, clue cells), test αμινών, καλλιέργεια σε θρεπτικά
υλικά:αιματούχο, MacConkey, Sabouraud, Chapman, GV agar, τροπο-
ποιημένο Thayer-Martin, mycoplasma A7,θρεπτικό ζωμό (επώαση
στους 37°C σε συνθήκες αερόβιες, μικροαερόφιλες και αναερόβιες επί
48 ώρες) και άμεσο ανοσοφθορισμό.
Αποτελέσματα: Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, από συνολικά 384
ύποπτα δείγματα απομονώθηκαν 56/384 (14,6%) Candida spp., εκ των
οποίων (52/56 (92,8%)) Candida albicans, 4/56 (7,2%) Non-albicans Can-
dida (2 στελέχη C. krusei, ένα C. glabrata, ένα C. tropicalis), και 31/384

ΑΑ 119β. ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ CLOSTRIDIUM DIFFICILE
Ε. Μπελεσιώτου, Γ. Οικονομίδης, Π. Ανδρικογιαννόπουλος,
Ε. Ρενιέρη, Ε. Δημοπούλου, Μ. Γαζή, Ο. Αποστόλου, Ι. Μπράμος,
Κ. Τάγκα, Χ. Χατζηαθανασίου, Κ. Χάρου, Ζ. Ψαρουδάκη,
Ε. Περιβολιώτη, Μ. Νέπκα, Α. Αργυροπούλου
Μικροβιολογικό Tμήμα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Εισαγωγή: Η διάγνωση της λοίμωξης από Clostridium difficile (CDI) είναι
σημαντική για την κατάλληλη και έγκαιρη θεραπευτική αγωγή και πε-
ραιτέρω πορεία της νόσου. Σκοπός: Η επίπτωση της CDI λοίμωξης κατά
το τελευταίο έτος. Υλικό και μέθοδοι: Σε διαρροϊκά δείγματα κοπρά-
νων ασθενών με κλινική υποψία CDI έγινε αρχικά ανίχνευση GDH αντι-
γόνου (Glutamate-dehydrogenase, που παράγεται από μη τοξινογόνα
και τοξινογόνα στελέχη, με ανοσοενζυμική μέθοδο) και στα GDH+ θε-
τικά δείγματα, έγινε ανίχνευση των τοξινών Α και Β. 
Αποτελέσματα: Για κλινική υποψία CDI ελέγχθηκαν 3.457 αποσταλ-
λέντα δείγματα κοπράνων. Επί αρνητικού δείγματος και ισχυρής υπο-
ψίας CDI, με βάση την κλινική εικόνα έγινε έλεγχος σε περισσότερα του
ενός δείγματα από κάθε ασθενή. Σε 425/3457 (12,3%) δείγματα ανι-
χνεύθηκε GDH. Θετική τοξίνη CDT (A+B+) ανιχνεύθηκε σε 219/425
(55,5%) ή 219/3457 (6,3%) δείγματα, από 114 άνδρες και 105 γυναίκες.
Όλοι οι είχαν λάβει ποικίλα αντιβιοτικά. Σε 31/219 (14,1%) αρνητικά
CDT A-B- δείγματα, ο επαναληπτικός έλεγχος σε νέο δείγμα ανίχνευσε
16/31 (51,6%) αρνητικά CDT A-B- και 15/31 (48.4%) θετικά CDT A+B+.
Η προέλευση των δειγμάτων ήταν 69/219 (31,8%) από Χειρουργικά
τμήματα, 34/219 (15%) από Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή HIV ή Με-
ταμόσχευσης Μυελού Οστών, 30/219 (13.8%) από Αιματολογικό, Νε-
φρολογικό, Ογκολογικό τμήμα, 80/219 (36,6%) από Παθολογικά, και
6/219 (2,8%) από άλλα τμήματα. Θεραπευτικά έλαβαν βανκομυκίνη,
φινταξομυκίνη ή μετρονιδαζόλη. Τέσσερις ασθενείς (4/219, 1,8%) πα-
ρουσίασαν υποτροπή. Συμπεράσματα: Η πλειονότητα των δειγμάτων
για έλεγχο CDI προέρχεται από άνδρες και από παθολογικά και χει-
ρουργικά τμήματα, με κυρίαρχη αιτία τη χορήγηση αντιβιοτικής αγω-
γής. Τοξινογόνα ήταν 6,3% των αποσταλλέντων δειγμάτων κοπράνων
με θετική GDH. Η έγκαιρη εργαστηριακή διάγνωση με τη συνεκτίμηση
του ιστορικού και της κλινικής εικόνας, σε συνάρτηση με την ηλικία και
την ανοσολογική επάρκεια του ασθενούς θα καθορίσουν την εξέλιξη
της πορείας του ασθενούς. Ασθενείς με GDH+ αλλά μη τοξινογόνα στε-
λέχη και επιμένουσα διάρροια πρέπει να απομονώνονται για την απο-
φυγή διασποράς.

(8%) Chlamydia trachomatis, 30/384 (7,8%) Ureaplasma urealyticum,
24/384 (6,25%) Gardnerella vaginalis (GV), 7/384 (1,8%) Mobiluncus spp.,
2/384 (0,52%) Streptococcus agalactiae, 6/384 (1,6%) Mycoplasma ho-
minis. Εξ αυτών 9/384 (2,2%) είχαν συγχρόνως Chlamydia με Ureapla-
sma, 2/384 (0,52%) Chlamydia και Mycoplasma, 2/384 (0,52%)
Chlamydia, Ureaplasma, Mycoplasma, 5/384 GV με Ureaplasma, 2/384
(0,52%) GV, Chlamydia, Ureaplasma, Mycoplasma, 4.384 (1%) GV με μύ-
κητες. Στο κολπικό με Streptococcus agalactiae συνυπήρχε και C. krusei.
Στα δείγματα με μύκητες συνυπήρχαν Ureaplasma σε 11, χλαμύδια σε
9 δείγματα, σε 5 Ureaplasma με χλαμύδια.
Συμπεράσματα: Οι μύκητες αποτελούν την κύρια αιτία. Η πολυμικρο-
βιακή λοίμωξη δεν είναι σπάνια και πρέπει να αναζητούνται όλοι οι πι-
θανοί μικροοργανισμοί. Είναι απαραίτητη η καλλιέργεια καθώς και η
δοκιμασία ευαισθησίας λόγω της εμφάνισης ανθεκτικών στελεχών.
Απαιτείται θεραπεία και του συντρόφου και ο έλεγχος και η θεραπεία
όλων των προηγούμενων συντρόφων καθώς και η αποχή κατά την
διάρκεια της θεραπείας.

ΑΑ 120β. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
Ε. Μπελεσιώτου, Ο. Αποστόλου, Δ. Γαζή, Π. Ανδρικογιαννόπουλος,
Ε. Δημοπούλου, Γ. Οικονομίδης, Ε. Ρενιέρη, Μ. Μπουρνιά,
Ε. Κρανιωτάκη, Π. Τσιάμη, Π. Καραγιώργου, Ζ. Ψαρουδάκη,
Ε. Περιβολιώτη, Μ. Νέπκα, Α. Αργυροπούλου
Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Εισαγωγή: Στους άνδρες η λοίμωξη του ουρογεννητικού συστήματος
εμφανίζεται με έκκριμα, δυσουρικά ενοχλήματα και μπορεί να προκα-
λέσει επιδιδυμίτιδα, επιδιδυμορχίτιδα, προστατίτιδα, περιουρηθρικό
απόστημα, ενδοκαρδίτιδα, μηνιγγίτιδα, αιμορραγικές δερματικές βλά-
βες ή πολυαρθρίτιδα. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η
επίκαιρη καταγραφή των αιτιολογικών παραγόντων. Υλικό: Ο έλεγχος
των δειγμάτων έγινε με χρώσεις κατά Gram, Giemsa και Ziehl Neelsen
(αναζήτηση πυοσφαιρίων, αρνητικών κατά Gram ενδοκυττάριων κα-
φεοειδών διπλόκοκκων, μικροοργανισμών, τριχομονάδων, μυκήτων,
clue cells), test με καλλιέργεια σε θρεπτικά υλικά: αιματούχο, MacCon-
key, Sabouraud, Chapman, GV, τροποποιημένοThayer-Martin, myco-
plasma A7 και θρεπτικό ζωμό (επώαση στους 37°C σε συνθήκες
αερόβιες, μικροαερόφιλες και αναερόβιες επί 48 ώρες) και άμεσο ανο-
σοφθορισμό.
Αποτελέσματα: Κατά την διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών από συ-
νολικά 47 δείγματα ουρήθρας και σπέρματος, ανευρέθησαν σε 7/47
(14/9%) Chlamydia trachomatis, σε 3/47 (4,9%) Ureaplasma urealyticum,
(στο ένα εξ αυτών συνυπήρχαν U. urealyticum και χλαμύδια), σε 2/47
(4,2%) ουρηθρικά N. gonorrhoeae, σε 2/47 (4.2%) (ένα ουρηθρικό και
ένα δείγμα σπέρματος) μύκητες Candida albicans, σε ένα ουρηθρικό
Enterococcus faecium (ευαισθησία μόνο σε Tigecycline, Linezolid, Da-
ptomycin), σε δύο δείγματα σπέρματος E. coli και σε ένα από δοκιμασία
Stamey απομονώθηκαν Morganella morganii (με αντοχή μόνο στην
Ampicillin και ενδιάμεση ευαισθησία στην Cefoxitin) μαζί με Staphylo-
coccus haemolyticus.  Συμπεράσματα: Αν και είναι σπάνια η πολυμικρο-
βιακή λοίμωξη, σε κάθε δείγμα πρέπει να αναζητούνται όλοι οι πιθανοί
μικροοργανισμοί που θα μπορούσαν να βρεθούν σε αυτήν την πε-
ριοχή. Η N. gonorrhoeae πρέπει να αναζητείται με επιμονή, αλλά μπορεί
τα δείγματα να είναι αρνητικά διότι ήδη έχουν αρχίσει θεραπεία. Απα-
ραίτητη είναι η σύγχρονη θεραπεία και του συντρόφου, η αποχή κατά
την διάρκεια της θεραπείας και ο έλεγχος και η θεραπεία όλων των προ-
ηγούμενων συντρόφων.

ΑΑ 121β. ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΙΤΙΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Ε. Μπελεσιώτου, Ε. Δημοπούλου, Α. Τζαννάτου, Ο. Αποστόλου, Μ. Γαζή, Κ. Λιτσάκης, Ε. Παπαδογιάννη, Ε. Σκόρδα, Ε. Αντωνίου, Κ. Μωραϊτου,
Ζ. Ψαρουδάκη, Ε. Περιβολιώτη, Μ. Νέπκα, Α. Αργυροπούλου
Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»



Εισαγωγή: Οι ενδοκυστικές εγχύσεις BCG ενοχοποιούνται συχνά για
λοιμώξεις από Mycobacterium bovis.
Σκοπός: Περιστατικό σπονδυλοδισκίτιδας και αποστήματος λαγονο-
ψοΐτη μυός σε ασθενή με ιστορικό ενδοκυστικών εγχύσεων BCG.
Περιγραφή Περιστατικού: Άνδρας, 69 ετών εισήχθη στην Α΄ Παθολο-
γική Κλινική του Νοσοκομείου μας λόγω καταβολής, πυρετικής κίνησης
και έντονης οσφυαλγίας που δεν υποχωρούσε με τη λήψη αναλγητι-
κών,. Έφερε μαζί του MRI οσφύος με διάγνωση σπονδυλοδισκίτιδας
(Ο2-Ο3). Από το πρόσφατο ατομικό αναμνηστικό: Ca ουροδόχου κύ-
στεως με δύο χειρουργικές επεμβάσεις 2014 και 2017 λόγω υποτροπής,
ενδοκυστικές εγχύσεις BCG (4 συνολικά) με την τελευταία προ 9μήνου,
ΧΝΑ μετανεφρικής αιτιολογίας και χρήση μεθαδόνης (συμμετοχή σε
πρόγραμμα απεξάρτησης).  Εστάλησαν αιμοκαλλιέργειες, καλλιέργειες
ούρων, έλεγχος για HbsAg, HCV, HIV και έλεγχος με Quantiferon, τα
οποία απέβησαν αρνητικά. Από τον απεικονιστικό έλεγχο: έγινε CT θώ-

ρακος (αρνητική), CT εγκεφάλου (αρνητική) και CT κοιλίας όπου διαπι-
στώθηκε απόστημα λαγονοψοίτη μυός. Υπό CT καθοδήγηση έγινε πα-
ρακέντηση και λήψη υλικού από τις παρασπονδυλικές φλεγμονώδεις
μάζες το οποίο εστάλη για μοριακό έλεγχο Μυκοβακτηριδίων στο Μι-
κροβιολογικό Εργαστήριο του Γ.Γ.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». Επειδή το πρώτο
υλικό δεν έδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα έγινε επανάληψη της
βιοψίας από την οποία προέκυψαν άμεσο παρασκεύασμα θετικό για
παρουσία οξεάντοχων μικροβίων και PCR θετική για M. tuberculosis. Ο
ασθενής ετέθη σε αντιφυματική αγωγή με 4πλο αντιφυματικό σχήμα.
Συμπεράσματα: Παρότι οι ενδοκυστικές εγχύσεις με BCG ενοχοποι-
ούνται συχνά για λοιμώξεις από M. bovis, στη διαφοροδιάγνωση πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη όλα τα παθογόνα μυκοβακτηρίδια. Το Κλινικό
Μικροβιολογικό Εργαστήριο οφείλει να είναι σε διαρκή ετοιμότητα
προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλοντας έτσι στη έγκαιρη διάγνωση.
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ΑΑ 122β. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
Ζ. Ψαρουδάκη, Ο. Αποστόλου, Γ. Οικονομίδης, Ε. Περιβολιώτη,
Μ. Μπουρνιά, Π. Τσιάμη, Κ. Χάρου, Ε. Ρενιέρη,
Π. Ανδρικογιαννόπουλος, Ε. Δημοπούλου, Μ. Νέπκα, Δ. Γαζή,
Ε. Μπελεσιώτου, Α. Αργυροπούλου, Κ. Φουντούλης
Μικροβιολογικό Τμήμα, ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός, Οφθαλμιατρείο Αθηνών,
Πολυκλινική»
Εισαγωγή: Η φλεγμονή του περιτοναίου λόγω λοίμωξης ή παρουσίας
ερεθιστικής χημικής ουσίας ορίζεται ως περιτονίτιδα. Η βακτηριακή ή
μυκητιασική λοίμωξη του περιτόναιου μπορεί να οφείλεται σε διάτρηση
κοίλου σπλάχνου, ενδοκοιλιακή λοίμωξη, αιματογενή διασπορά ή είναι
επιπλοκή άλλης νόσου. Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση είναι ση-
μαντική για την έκβαση της νόσου. Σκοπός: Η παρουσίαση μικροβιο-
λογικά τεκμηριωμένων περιπτώσεων περιτονίτιδας κατά τη διάρκεια
ενός έτους στο νοσοκομείο μας. Υλικό και μέθοδος: Από 20/11/2017
έως 19/11/2018 εστάλησαν για καλλιέργεια 425 δείγματα περιτοναϊκού
και ασκιτικού υγρού στο εργαστήριό μας. Tα κλινικά δείγματα εξετάστη-
καν μικροσκοπικά και καλλιεργήθηκαν αεροβίως και αναεροβίως στα
συνήθη θρεπτικά υλικά ή σε υλικά αιμοκαλλιεργειών στο σύστημα BAC-
TEC 9000(BD). Αποτελέσματα: Στην μικροσκοπική εξέταση βρέθηκαν
μικροοργανισμοί σε 44 δείγματα. Σε 114 δείγματα (71 από χειρουργικά
τμήματα, 14 από παθολογικά, 29 από ΜΕΘ), 97 ασθενών, η καλλιέργεια
απέβη θετική. Πολυμικροβιακές ήταν 76 καλλιέργειες ενώ αναερόβιοι
μικροοργανισμοί απομονώθηκαν σε 39. Μικροοργανισμοί που απομο-
νώθηκαν: Enterococcus spp.: 35, Klebsiella pneumoniae: 32, Escherichia
coli: 31, Bacteroides spp.: 25, Candida spp.: 18, Pseudomonas aeruginosa:
16, Clostridium spp.: 15, Streptococcus spp.:15, CΝStaphylococcus: 15, Pre-
votella spp.: 11, Acinetobacter baumannii: 9, Staphylococcus aureus: 8, Pe-
ptostreptococcus spp.: 8, Proteus mirabilis: 7, Enterobacter cloacae: 6,
Fusobacterium spp.:3, Actinomyces odontolyticus: 3, Serratia marcescens:
2, Fusarium spp.:1, άλλα:10. Πολυανθεκτικά βακτήρια απομονώθηκαν
σε 17ασθενείς ΜΕΘ. Συμπεράσματα: Η περιτονίτιδα στα 2/3 των περι-
πτώσεων ήταν πολυμικροβιακή. Αναερόβιοι μικροοργανισμοί απομο-
νώθηκαν στο 1/3 των περιπτώσεων. Συχνότερα απομονώθηκαν
Enterococcus spp, K. pneumoniae, E. coli και Bacteroides spp. Η ευαισθη-
σία της μικροσκοπικής εξέτασης είναι περιορισμένη. Η κλινική υποψία
είναι απαραίτητη για την απομόνωση ειδικών παθογόνων.

ΑΑ 123β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ
ΑΙΤΙΕΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ
Ε. Τσινταράκης, Ε. Καραγιαννοπούλου, Γ. Αποστολούδη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμότειχο
Εισαγωγή: Οι ιοί όπως, η ερυθρά, ο κυτταρομεγαλοϊός και τα παράσιτα
όπως το μπορούν να μεταδοθούν από μια έγκυο στο έμβρυο και να
επηρεάσουν την εμβρυική ανάπτυξη.
Σκοπός: Έλεγχος των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας έναντι της
ερυθράς, του κυτταρομεγαλοϊού και του T. gondii, που αποτελούν τα
κυριότερα αίτια συγγενών λοιμώξεων.
Υλικό-Μέθοδος: Την διετία 2017-2018 ελέγχθηκαν κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης 226 γυναίκες στην ευρύτερη περιοχή του Βόρειου
Έβρου (Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου). Προσδιορίστηκαν στον ορό
τους τα αντισώματα IgG και IgM έναντι της ερυθράς, του κυτταρομε-
γαλοϊού και του τοξοπλάσματος με τη μέθοδο ενισχυμένης χημειοφω-
ταύγειας (Architect i2000SR – Abbott).
Αποτελέσματα:

Συμπεράσματα: 1) Τα ποσοστά οροθετικότητας ως προς τα IgG αντι-
σώματα έναντι των ιών της ερυθράς και του κυτταρομεγαλοϊου είναι
σχετικά υψηλά (69,9% και 79,2%) ενώ έναντι του τοξοπλάσματος είναι
σχετικά μέτρια (36,3%). 2) Eντοπίστηκαν 4 περιπτώσεις με IgM(+) στην
ερυθρά (1,8%), ένα μικρό αλλά σημαντικό ποσοστό που εφιστά την
προσοχή μας. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται επανέλεγχος και όταν
κρίνεται αναγκαίο και επανεμβολιασμός. 3) Απαραίτητα κρίνονται, τόσο
ο προγεννητικός έλεγχος, όσο και η ενημέρωση του γυναικείου πλη-
θυσμού σχετικά με τον τρόπο μετάδοσης αυτών των λοιμώξεων. 

                    ΙΟΣ ΕΡΥΘΡΑΣ        ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ GONDII             ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΣ
IgM (-)                 222                                     226                                                   25
IgM(+)                   4                                         0                                                       1
IgG(-)                    68                                      144                                                   47
IgG(+)                  158                                      82                                                   179

ΑΑ 124β. ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΙΣΚΙΤΙΔΑ ΑΠO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΝΔΟΚΥΣΤΙ-
ΚΕΣ ΕΓΧΥΣΕΙΣ BCG
Σ. Πατεράκη1, Ε. Καυκούλα1, Π. Πανταζή1, Κ. Τσιβεριώτης1, Μ. Ψειμάδα1, Ε. Καλατζή2, Σ. Φωτιάδου2, Δ. Παπαβέντσης3, Ε. Βογιατζάκης3,
Β. Μπάκα1

1Βιοπαθολογικό Εργαστήριο, 2Α΄ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ., 3Μικροβιολογικό Εργαστήριο και Εθνικό Κέντρο Αναφοράς
Μυκοβακτηριδίων Γενικό Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»



255

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΟΜΑΔΑ  B

ΤΟΜΟΣ 63 • ΤΕΥΧΟΣ 4, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2018

ΑΑ 126β. ΥΠΟΞΕΙΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ
ΑΠΟ ABIOTROPHIA DEFECTIVA ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ
ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ
Α. Σιδέρη, Χ. Νικολιδάκη, Ι. Παπαγιάννης, Μ. Νυχά, Β. Παπουτσάκη,
Α. Τριανταφύλλου, Μ. Αγγελοπούλου, Γ. Πλακιάς, Π. Σταματέλος,
Ι. Ζαννόπουλος, Μ. Μαρκοπούλου, Σ. Αγαπάκης, Ε. Παπαδογεωργάκη
Κεντρικά Εργαστήρια ΔΘΚΑ «Υγεία»
Εισαγωγή: Η ενδοκαρδίτιδα από Αbiotrophia defectiva αποτελεί μια
σπάνια κλινική οντότητα και αντιπροσωπεύει περίπου το 6% όλων των
περιπτώσεων ενδοκαρδίτιδας από στρεπτοκόκκους. Παλαιότερα Α.de-
fectiva κατατασσόταν στους Nutritionally Variant Streptococci (NVS),
που περιγράφηκαν αρχικά το 1981 από τους Freckle και Hirch. 
Σκοπός: Περιγράφεται περίπτωση υποξείας ενδοκαρδίτιδας από A. de-
fectiva σε νεαρά ασθενή  19 ετών με γνωστή συγγενή καρδιοπάθεια –
μετάθεση μεγάλων αγγείων, πολλαπλές μεσοκοιλιακές επικοινωνίες και
ισθμική στένωση αορτής. Υλικό και μέθοδοι: Η ασθενής εισήχθη στο
Νοσοκομείο με εμπύρετο νόσο από δεκαπενθημέρου μετά από προ-
ηγηθείσα επίσκεψη για οδοντιατρική φροντίδα για την οποία έλαβε
Amoxicillin/Clavulanic acid επί επταήμερο. Από τον εργαστηριακό
έλεγχο παρατηρήθηκαν αυξημένη CRP=2.34mg/dl και φυσιολογικές
παράμετροι στην Γενική εξέταση αίματος. Έγινε διοισοφάγειο υπερη-
χογράφημα δεν έδειξε ορατές εκβλαστήσεις. Με την εισαγωγή ελήφθη-
σαν τέσσερα ζεύγη αιμοκαλλιεργειών οι οποίες θετικοποιήθηκαν
σταδιακά όλες εντός 28 ωρών. Αποτελέσματα: Αρχικά η χρώση Gram
αποκάλυψε στοιχεία Gram θετικών κόκκων και Gram αρνητικών κοκ-
κοβακτηριδίων. Από το ταπήτιο της ανακαλλιέργειας σε σοκολατό-
χρωμο άγαρ σε συνθήκες 5% CO2 οι αναπτυχθείσες αποικίες
ταυτοποιήθηκαν με τεχνολογία Maldi Tof Vitek MS ως Abiotrophia de-
fectiva εντός 20 min με ποσοστό ειδικότητας 99.9%.Ο έλεγχος ευαισθη-
σίας στα αντιβιοτικά έγινε με την μέθοδο των μικροαραιώσεων (Broth
Microdilution broth) και ελέγχθηκαν τα εξής: Πενικιλλίνη, Κεφτριαξόνη,
Βανκομυκίνη, Μεροπενέμη, Γενταμυκίνη . Η ασθενής ετέθη σε Βανκο-
μυκίνη και Αμπικιλλίνη/Σουλμπακτάμη, απυρέτησε άμεσα και μετά από
25 ημέρες νοσηλείας εξήλθε χωρίς επιπλοκές. Συμπεράσματα: H A. de-
fectiva έχει ταυτοποιηθεί ως μέρος της φυσιολογικής χλωρίδας της
στοματικής κοιλότητας, του γαστρεντερικού σωλήνα και της ουρογεν-
νητικής οδού. Είναι σπάνιο αίτιο βακτηριακής ενδοκαρδίτιδας, ακόμη
και σε περιπτώσεις ενδοκαρδίτιδων με αρνητικές κ/ες αίματος. Η έγ-
καιρη και ακριβής διάγνωση του συγκεκριμένου μικροοργανισμού ελα-
χιστοποιεί τις βαριές συχνά μοιραίες επιπλοκές. Οι δυσκολίες που
παρουσιάζει στη ταυτοποίησή της είναι η μορφολογία στη χρώση
Gram και  η ταυτοποίηση που απαιτεί μοριακή τεχνολογία – 16srRNA
gene sequencing, DNA υβριδισμό ή τεχνολογία Maldi Tof.

Εισαγωγή: Ο μύκητας Rhodotorula spp, είναι ευκαιριακό παθογόνο και
έχει ενοχοποιηθεί τελευταία ως αίτιο διεισδυτικών λοιμώξεων σε ασθε-
νείς με ανοσοανεπάρκεια. Σκοπός: Περιστατικό μυκηταιμίας από Rho-
dotorula mucilaginosa σε ανοσοκατεσταλμένο ασθενή.
Περιγραφή περιστατικού: Άνδρας, 62 ετών, εισήχθη στη Νευρολογική
κλινική του Νοσοκομείου μας λόγω ισχαιμικού ΑΕΕ της μέσης εγκεφα-
λικής αρτηρίας. Ατομικό αναμνηστικό: κολπική μαρμαρυγή, δυσλιπι-
δαιμία και λευκοπενία. Κατά τη διενέργεια θρομβόλυσης υπέστη
ενδοεγκεφαλική αιμορραγία και εισήχθη στη ΜΕΘ όπου και εμφάνισε
δύο επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής τα οποία ανατάχθηκαν φαρμα-
κευτικά. Μετά από 20ήμερη νοσηλεία στη ΜΕΘ, παρουσίασε παρατει-
νόμενο εμπύρετο. Εστάλησαν καλλιέργεια ούρων (στείρα) και κ/ες
αίματος. Σε δύο σετ αιμοκαλλιεργειών, αναπτύχθηκε ζυμομύκητας ο
οποίος ταυτοποιήθηκε ως R. mucilaginosa. H ταυτοποίηση έγινε με τον
αυτοματοποιημένο αναλυτή Phoenix100, Becton Dickinson, UK και το

ΑΑ 127β. ΚΑΝΤΙΝΤΑΙΜΙΕΣ ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ
ΘΕΤΙΚΕΣ Κ/ΕΣ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ ΣΕ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙ-
ΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ
Α. Τσιρίγγα, Α. Τσιλλιγιάννη, Α. Ξανθάκη, Β. Σκανδάμη, Χ. Παλασίου,
Α. Πετροχείλου
Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο
Εισαγωγή: Οι καντινταιμίες αποτελούν συχνό αίτιο νοσοκομειακής ση-
ψαιμίας, που χαρακτηρίζεται από υψηλή θνητότητα. Ένας από τους
προδιαθεσικούς παράγοντες είναι η ύπαρξη ενδοφλέβιων καθετήρων.
Σκοπός: Η μελέτη των αποτελεσμάτων των καλλιεργειών των ενδο-
φλέβιων καθετήρων, η συχνότητα απομόνωσης Candida spp. και ο συ-
σχετισμός με θετική αιμοκαλλιέργεια, την τελευταία τριετία στο νοσο-
κομείο μας. Υλικό και μέθοδοι: Αναλύθηκαν τα αποτελέσματα των
καλλιεργειών των ενδοφλέβιων καθετήρων και των θετικών αιμοκαλ-
λιεργειών, τα τελευταία τρία χρόνια (2015-2016-2017). Η μέθοδος κ/ας
των ενδοφλέβιων καθετήρων, ήταν η ημιποσοτική κατά Maki και συ-
νεργατών. Χρησιμοποιήθηκε το σύστημα αιμοκαλλιεργειών BACTEC
9240 (Becton-Dickinson). Η ταυτοποίηση έγινε με το BRILLANCE CAN-
DIDA AGAr (OXOID) και στο VITEK 2 (Biomerieux). Ο έλεγχος ευαισθη-
σίας έγινε στο VITEK 2 (Biomerieux) στα αμφοτερικίνη Β, φλουκοναζόλη,
φλουκυτοσίνη, κασποφουγκίνη, μικαφουγκίνη, βορικοναζόλη
Αποτελέσματα:

Αναπτύχθηκαν: 10 C. albicans (40%), 9 C. parapsilosis (36%), 3 C. famata
(12%), 3 C. tropicalis (12%). Όλα τα στελέχη ήταν ευαίσθητα.
Συμπεράσματα: Οι θετικές κ/ες ενδοφλέβιων καθετήρων για μύκητες,
αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό (7,3%) και από αυτές ένα ποσοστό
33,8% συνδυάζεται με θετική αιμοκαλλιέργεια. Το Μικροβιολογικό Ερ-
γαστήριο πρέπει να είναι σε εγρήγορση για γρήγορα αποτελέσματα.

μυκητόγραμμα με το Vitek2, Biomerieux, France. Στόν ασθενή χορηγή-
θηκε φλουκοναζόλη αλλά λόγω νεφροτοξικότητας η αγωγή τροποποι-
ήθηκε σε λιποσωμιακή αμφοτερικίνη B. Μετά την έξοδό του από τη
ΜΕΘ έλαβε βορικοναζόλη per os για 5 ημέρες ενώ οι επόμενες καλ-
λιέργειες αίματος απέβησαν στείρες. Ο ασθενής εξήλθε απύρετος και
αιμοδυναμικά σταθερός και μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης
για τη συνέχιση της θεραπείας.
Συμπεράσματα: Οι διεισδυτικές μυκητιακές λοιμώξεις, παρά τα υψηλά
ποσοστά θνητότητας, κάποιες φορές υποδιαγιγνώσκονται σε σχέση με
άλλα λοιμώδη νοσήματα. Ο κλινικός ιατρός πρέπει να είναι υποψιασμέ-
νος και ο κλινικός μικροβιολόγος ευαισθητοποιημένος σχετικά με λι-
γότερο συχνά ή με αναδυόμενα στελέχη μυκήτων. Το κλινικό
μικροβιολογικό εργαστήριο οφείλει να ταυτοποιεί τους ζυμομύκητες
σε επίπεδο είδους και να πραγματοποιεί μυκητόγραμμα ώστε να δίδε-
ται έγκαιρα η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.

                                              2015                    2016                     2017              ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΑΚΡΑ ΚΑΘΕΤΗΡΑ               702                      876                       872                     2450
ΟΥΔΕΜΙΑ                      349 (50%)          435 (50%)           425 (49%)       1209 (49,4%)
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΟΥΔΕΝ                            86 (12%)              61 (6%)                77 (9%)            224 (9,1%)
ΠΑΘΟΓΟΝΟ
ΘΕΤΙΚΑ                           267 (38%)          380 (44%)           370 (42%)       1017 (41,5%)
ΘΕΤΙΚΑ                       18 (6,7%ΘΕΤ)     34 (9%ΘΕΤ)       22 (6%ΘΕΤ)     74 (7,3%ΘΕΤ)
ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ              (2.6%ΣΥΝ)           (4%ΣΥΝ)           (2,5% ΣΥΝ)          (3%ΣΥΝ)
ΘΕΤΙΚΗ ΑΙΜ/Α               9 (50%)              10 (29%)              6 (27%)            25 (33,8%)
ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ

ΑΑ 125β. ΜΥΚΗΤΑΙΜΙΑ ΑΠΟ RHODOTORULA MUCILAGINOSA
Ε. Καυκούλα1, Σ. Πατεράκη1, Π. Πανταζή1, Κ. Τσιβεριώτης1, Μ. Ψειμάδα1, Μ. Κοσμετάτου2, Μ. Μπομπολή2, Β. Μπάκα1

1Βιοπαθολογικό Εργαστήριο, 2Γ΄ Παθολογική Κλινική-Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ. 
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ΑΑ 128β. ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑ ΑΠΟ VIM (+) Agrobace-
rium radiobacter ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΛΕΜΦΟΒΛΑ-
ΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ 
Α. Στάθη1, Μ. Μήκα1, Κ. Μπάνου1, Γ. Αυγερινού2, Α. Βελεγράκη3,4,
Κ. Τρυφινοπούλου5, Ι. Τερροβίτη1, Ε. Ρηγάτου2, Κ. Κατσιμπάρδη2,
Λ. Ζαχαριάδου1

1Μικροβιολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα,
2Π.Ο.Αι.Μ, Α’ Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία
Σοφία», Αθήνα, 3Εθνική Συλλογή Παθογόνων Μυκήτων(UOA/HCPF), Εργα-
στήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., 4Βιοϊατρική Α.Ε., 5Κεντρικό
Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας, Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Λοιμώξεων
(ΚΕΕΛΠΝΟ)
Εισαγωγή: Agrobacerium radiobacter: ευκαιριακά παθογόνο Gram(-)
βακτηρίδιο, ασθενούς παθογονικότητας, σπανίως προκαλεί διεισδυτι-
κές λοιμώξεις/βακτηριαιμίες σχετιζόμενες με μόνιμους κεντρικούς κα-
θετήρες σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, με ευαισθησία στις
καρβαπενέμες.
Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού βακτηριαιμίας από A. radiobacter
(VIM+) σε αγόρι έξι ετών με Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία (ΟΛΛ) που
αντιμετωπίστηκε με ενδοφλέβια χορήγηση κολιστίνης+τιγκεκυκλίνης
και lock-therapy με αμικασίνη, χωρίς αφαίρεση του Hickman.
Υλικό και Μέθοδοι: Καλλιέργεια αίματος [BD BACTEC™ (BectonDickin-
son)] από τον καθετήρα Hickman, που μετά διήμερη επώαση καλλιερ-
γήθηκε σε αιματούχο, MacConkeyNo2 (O2) και σοκολατόχρωμο (CO2)
άγαρ (ThermoScientific™Oxoid™) στους 35°C.
Ταυτοποίηση: RapID-NF (ThermoScientific™Remel™), Vitek 2 (BioMéri-
eux®) και MALDITOF-MS (BRUKER®). Ελάχιστη Ανασταλτική Πυκνότητα:
ταινίες (Liofilchem®)(CLSI 2018). Φαινότυπος αντοχής: δισκία μεροπε-
νέμης με EDTA ή/και βορονικό οξύ, ανοσοχρωματογραφία RESIST-4
O.K.N.V. (CORIS-BioConcept). Γονότυπος: PCR.
Αποτελέσματα: Ο ασθενής ευρισκόμενος στη φάση θεραπείας επανε-
φόδου (Protocol-II/ ALLIC-BFM) εμφάνισε δεκατική πυρετική κίνηση και
ναυτία/επιγαστραλγία. Τρεις μέρες αργότερα, παρουσίασε επιδείνωση
του πυρετού (έως 39,4°C) και περιπρωκτικό άλγος· χορηγήθηκε πιπε-
ρακιλλίνη/ταζομπακτάμη+τεϊκοπλανίνη+αμικασίνη. Λόγω επιμονής
του πυρετού η πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη αντικαταστάθηκε από με-
ροπενέμη. Καλλιέργεια αίματος από κεντρικό καθετήρα Hickman, που
ελήφθη δύο μέρες μετά την έναρξη της αντιβιοτικής αγωγής, ανέπτυξε
κινητό Gram(-), καταλάση(+)/οξειδάση(+)/αισκουλίνη(+)/ουρία(+) βα-
κτηρίδιο, που ταυτοποιήθηκε ως A. radiobacter και στα τρία συστήματα.
Πραγματοποιήθηκε Hickmnan-lock-therapy με αμικασίνη. Ευαισθησία:
αμικασίνη, σιπροφλοξασίνη, λεβοφλοξασίνη, μινοκυκλίνη, κολιστίνη
και τιγκεκυκλίνη· αντοχή στις καρβαπενέμες-φαινοτύπου VIM(+)-επι-
βεβαίωση με PCR. Η αγωγή τροποποιήθηκε σε τιγκεκυκλίνη+κολιστίνη
με θετικά αποτελέσματα χωρίς την ανάγκη αφαίρεσης του καθετήρα.
Συμπεράσματα: 
1. Το συμβατικό RapID-NF και το αυτοματοποιημένο Vitek2 αποτελούν
αξιόπιστα συστήματα ταυτοποίησης για το A. radiobacter.
2. Η για πρώτη φορά απομόνωση ανθεκτικού στις καρβαπενέμες
(VIM+) στελέχους A. radiobacter θέτει ερωτηματικά για την a priori χο-
ρήγηση καρβαπενέμης ως πρώτης επιλογής.
3. Η βακτηριαιμία αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς με lock-therapy αμικασί-
νης, χωρίς αφαίρεση του καθετήρα Hickman.

ΑΑ 129β. ΑΝΤΟΧΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΕΩΝ ESCHERI-
CHIA COLI, KLEBSIELLA PNEUMONIAE ΚΑΙ PRO-
TEUS MIRABILIS ΑΠΟ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ
2015-2018
Κ. Μπάνου, Μ. Μήκα, Ν. Πετροπούλου, Μ. Γεωργαρά, Β. Κοντογιάννη,
Ε. Πετρίδου, Α.Ε. Χαρισιάδου, Λ. Ζαχαριάδου
Μικροβιολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»
Σκοπός: Επιτήρηση αντοχής σε αντιβιοτικά απομονώσεων Escherichia
coli, Klebsiella pneumoniae και Proteus mirabilis από ουρολοιμώξεις παι-
διών – Επιλογές εμπειρικής χημειοθεραπευτικής αγωγής. 
Υλικό και Μέθοδοι: Εξετάστηκε η ευαισθησία στα αντιβιοτικά 3.422
απομονώσεων από καλλιέργειες ούρων παιδιών που επισκέφθηκαν τα
εξωτερικά ιατρεία (Ε.Ι.) ή νοσηλεύθηκαν (ΚΛ) στο Ν.Π. «Η Αγία Σοφία»
κατά την τετραετία 2015-2018 (ΕΙ/ΚΛ: E.coli 1195/1.502, K. pneumoniae
85/308, P. mirabilis 217/115). Το σύνολο των στελεχών των τριών ειδών
αποτελεί το 78% του συνόλου των απομονώσεων. Ταυτοποίηση: RapID
ONE System (Thermo Scientific™Remel™)/VITEK2 (Biomerieux®). Ευαι-
σθησία σε αντιβιοτικά: Kirby-Bauer (BIO-RAD)/VITEK2 (Biomerieux®)/ται-
νίες διαβαθμισμένης συγκέντρωσης αντιβιοτικού (Liofilchem®)(CLSI
ή/και EUCAST).
Αποτελέσματα: E. coli:1174/2.697 (43,5%) των στελεχών βρέθηκαν
ευαίσθητα σε όλα τα αντιβιοτικά που εξετάσθηκαν (ΕΙ: 48,9%, ΚΛ:
39,3%). Αντοχή (ΕΙ/ΚΛ): αμπικιλλίνη:23,1%/18,5%, κο-τριμοξαζό-
λη:4,7%/3,7%, αμπικιλλίνη+κο-τριμοξαζόλη:10,0%/11,5%, αμπικιλλίνη+1ης
και 2ης γενιάς κεφαλοσπορίνες:0,8%/0,6%, αμπικιλλίνη+1ης,2ης και
3ης γενιάς κεφαλοσπορίνες:1,4%/2,0%, αμπικιλλίνη+1ης,2ης και 3ης
γενιάς κεφαλοσπορίνες+κο-τριμοξαζόλη: 1,6%/2,0%, αμοξικιλλίνη/κλα-
βουλανικό οξύ 1,6%/4.0%, ESBL αντοχή:5,9%/10,4%, ενώ ανθεκτικά
στις πενέμες ήταν τρία στελέχη. Η ευαισθησία στις αμινογλυκοσίδες
παρέμεινε υψηλή (ΕΙ: 95,5%/ΚΛ:92,5%) με φθίνουσα τάση. K. pneumoniae:
Aντοχή κλινικών απομονώσεων: αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 30,5%,
σχεδόν τριπλάσια εκείνης των ΕΙ(11,9%), κυρίως πολυανθεκτικά στελέχη,
ευρείες διακυμάνσεις ανά έτος, κεφαλοσπορίνες: σχετικά χαμηλή.
Αντοχή ESBL 14,1%/26,6% και KPC 0,0%/4,55 (ΕΙ/ΚΛ) με αυξητική τάση.
P. mirabilis: Υψηλά ποσοστά αντοχής σε αμπικιλλίνη (ΕΙ=41,0%/ΚΛ=36,5%).
Αντοχή σε κο-τριμοξαζόλη: EI=14,7%/ ΚΛ=30,9%. Πολυανθεκτικά
στελέχη απομονώθηκαν από ασθενείς μονάδων και ογκολογικών
κλινικών ή υπό αντιμικροβιακή προφύλαξη για ανωμαλίες του ουρο-
ποιητικού συστήματος.
Συμπεράσματα: Η επιλογή αμοξικιλλίνης/κλαβουλανικού οξέος, κεφα-
λοσπορινών 2ης και 3ης γενιάς και αμινογλυκοσιδών ενδείκνυται για
εμπειρική θεραπεία ουρολοίμωξης από E. coli, και P. mirabilis στον παι-
διατρικό πληθυσμό, ενώ για την K. pneumoniae είναι προτιμότερη η
επιλογή κεφαλοσπορινών και αμινογλυκοσιδών.
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ΑΑ 130β. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΥΜΑΤΙΩΔΟΥΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2009-2018 ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘ-
ΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Γ. Οικονομίδης, Ε. Δημοπούλου, Ε. Ρενιέρη, Π. Ανδρικογιαννόπουλος,
Ι. Σιαμπάνη, Κ. Μελά, Ι. Μπράμος, Δ. Γκόλα, Ο. Αποστόλου, Δ. Γαζή,
Ε. Περιβολιώτη, Μ. Νέπκα, Ζ. Ψαρουδάκη, Ε. Μπελεσιώτου,
Κ. Φουντούλης, Α. Αργυροπούλου
Μικροβιολογικό Τμήμα, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός, Οφθαλμιατρείο Αθηνών,
Πολυκλινική»
Εισαγωγή: Η φυματιώδης μηνιγγίτιδα αποτελεί μια απειλητική για τη
ζωή λοίμωξη, της οποίας η διάγνωση είναι δύσκολη. Η έγκαιρη διά-
γνωση και θεραπεία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία και την
έκβαση της νόσου. Σκοπός: Η παρουσίαση των μικροβιολογικά τεκμη-
ριωμένων περιπτώσεων φυματιώδους μηνιγγίτιδας κατά τη δεκαετία
2009-2018 στο νοσοκομείο μας.
Υλικό και μέθοδος: Από 1/1/2009 έως 09/12/2018 εξετάστηκαν 356
δείγματα ΕΝΥ για την ύπαρξη μυκοβακτηριδίων. Σε όλα τα δείγματα
έγινε γενική εξέταση, χρώση Ziehl–Neelsen και καλλιέργεια σε υλικό
Löwenstein–Jensen και Middlebrook 7H9 στο σύστημα ταχείας ανί-
χνευσης BACTEC MGIT 960. Στα στελέχη που απομονώθηκαν έγινε
έλεγχος ευαισθησίας στα πρωτεύοντα αντιφυματικά. Από το 2014 εφαρ-
μόστηκε και μοριακή μέθοδος (Xpert MTB/RIF). 
Αποτελέσματα: Θετικές για Mycobacterium tuberculosis απέβησαν οι
καλλιέργειες 12 ασθενών (6 άνδρες, 6 γυναίκες). Σε 1 ασθενή βρέθηκαν
οξεάντοχα βακτηρίδια στην άμεση μικροσκοπική εξέταση. Στον ασθενή
αυτόν, η μοριακή μέθοδος ήταν αρνητική. Η μοριακή μέθοδος απέβη
θετική για M.tuberculosis σε 4 ασθενείς και ανέδειξε αντοχή στην ριφαμ-
πικίνη σε ένα από αυτούς. Ο αριθμός των κυττάρων στο ΕΝΥ κυμάνθηκε
από 8 έως 570 κκχ και ο τύπος ήταν λεμφοκυτταρικός στο 75% των πε-
ριπτώσεων. Έντεκα στελέχη ήταν ευαίσθητα στα πρωτεύοντα αντιφυ-
ματικά και ένα πολυανθεκτικό(MDR). Έξι ασθενείς ήταν αλλοδαποί (μ.ο.
ηλικίας 35 έτη) και έξη ημεδαποί (μ.ο. ηλικίας 73 έτη). Τρείς ασθενείς
ήταν HIV(+). Σε επτά συνυπήρχε λοίμωξη του αναπνευστικού και σε εναν
κεγχροειδής φυματίωση. Έξι ασθενείς κατέληξαν παρά τη χορήγηση αν-
τιφυματικης αγωγής.
Συμπεράσματα: Στη φυματιώδη μηνιγγίτιδα η έγκαιρη διάγνωση και
χορήγηση αγωγής είναι σημαντική για την έκβαση της νόσου. Το μυκο-
βακτηρίδιο, λόγω του μικρού αριθμού βακίλων στο ΕΝΥ, θα πρέπει να
αναζητείται με επιμονή και να γίνεται ορθολογική χρήση όλων των δια-
γνωστικών μεθόδων. Η συμβολή των ταχέων και ειδικών μοριακών με-
θόδων είναι σημαντική για τη διάγνωση, αλλά δε μπορεί να
αντικαταστήσει τη μικροσκοπική εξέταση και την καλλιέργεια, ούτε να
αποκλείσει τη λοίμωξη.

ΑΑ 131β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΠΟ-
ΛΗΣ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΕΤΙΑ ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
Ε. Ρενιέρη, Π. Ανδρικογιαννόπουλος, Ε. Δημοπούλου, Γ. Οικονομίδης,
Ο. Αποστόλου, Κ. Τάγκα, Χ. Χατζηαθανασίου, Κ. Μελά, Δ. Τσώνου,
Δ. Γαζή, Ε. Περιβολιώτη, Μ. Νέπκα, Ζ. Ψαρουδάκη, Ε. Μπελεσιώτου,
Κ. Φουντούλης, Α. Αργυροπούλου
Μικροβιολογικό Τμήμα, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός, Οφθαλμιατρείο Αθηνών,
Πολυκλινική»
Εισαγωγή: Οι επιπολής μυκητιάσεις του δέρματος προκαλούνται από
μια ποικιλόμορφη ομάδα παθογόνων μυκήτων που προσβάλλουν πλή-
ρως τους κερατινοποιημένους ιστούς. Διακρίνονται σε μυκητιάσεις του
δέρματος, των τριχών και των ονύχων. Η εργαστηριακή διάγνωση στη-
ρίζεται στη μικροσκοπική ανεύρεση υφών μυκήτων και στην απομό-
νωση μυκήτων στην καλλιέργεια δειγμάτων από ύποπτες βλάβες. 
Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη έγινε καταγραφή της συχνότητας ανεύ-
ρεσης μυκήτων σε εξωτερικούς ασθενείς από βλάβες του δέρματος και
των εξαρτημάτων.  
Υλικό και Μέθοδοι: Κατά τη διετία 09/2016-10/2018 εξετάστηκαν 382
δείγματα από 343 εξωτερικούς ασθενείς (120 άνδρες, 223 γυναίκες).
Έγινε α) άμεση μικροσκοπική εξέταση με προσθήκη 15% ή 20% KOH
β) καλλιέργεια σε εκλεκτικά θρεπτικά υλικά (SDA και SDA-κυκλοεξι-
μίδη) και γ) ταυτοποίηση των μυκήτων βάσει μικροσκοπικών και μα-
κροσκοπικών χαρακτηριστικών. 

Αποτελέσματα: Εξετάστηκαν 382 δείγματα από βλάβες δέρματος (99),
τριχών (7) και ονύχων (276) με τα ακόλουθα εργαστηριακά ευρήματα: 
Δεν απομονώθηκαν μύκητες σε 10 δείγματα με θετική μικροσκοπική
εξέταση (7 ονύχων κάτω άκρων, 2 δέρματος, 1 ονύχων άνω άκρων).
Συμπεράσματα: Το ποσοστό ανεύρεσης μυκήτων με τη μικροσκοπική
εξέταση ήταν 30%, 8.9% και 6% στα δείγματα δέρματος, ονύχων άνω
και ονύχων κάτω άκρων αντίστοιχα. Η μικροσκοπική εξέταση είναι
απαραίτητη, προσφέρει γρήγορη διάγνωση και είναι ιδιαίτερα σημαν-
τική στις περιπτώσεις που η καλλιέργεια αποβαίνει αρνητική. Πρώτο
σε συχνότητα απομόνωσης δερματόφυτο ήταν το T.rubrum, ακολου-
θούμενο από το T.interdigitale και το M.canis. Στις περιπτώσεις δερμα-
τοφυτίας από M.canis παρατηρήθηκε επιδημιολογική συσχέτιση με
πηγή μόλυνσης-άμεση επαφή με οικόσιτα ζώα. Στα δείγματα ονύχων
άνω άκρων συχνότερα απομονώθηκε Candida spp.

Εξετασθέντα Δείγματα     Μικρο-                                  Απομονωθέντες Μύκητες
                                                σκοπική   Καλλιέργεια

Είδος                  Σύνολο     εξέταση            (+)             Candida    Δερματό-    Λοιποί
                                                     (+)                                          sp               φυτα       Μύκητες
Ονύχων 
άνω άκρων          56                 5                   27                     20               4*                    3

Ονύχων 
κάτω άκρων        220              13                50                     13               24**               13

Δέρματος             99                 30                43                     9                 31***             3
Τριχωτού
& γενείου              7                   –                   –                        –                 –                      –

ΣΥΝΟΛΟ               382              48                120                   42               59                   19

*Trichophyton rubrum: 3, Epidermophyton floccosum: 1
**T.rubrum: 19, Trichophyton interdigitale: 3, Trichophyton tonsurans: 1, Trichophyton spp: 1
***T.rubrum: 12, T.interdigitale :8, Microsporum canis: 7, E.floccosum: 2, T,tonsurans: 1, Microsporum
gypseum; 1
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Non-presented Abstracts

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ9o



Δ 3. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟY ΑΡΙΘΜΟY ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΕΩΝ ΣΕ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΥΡΩΝ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΣΤΑ ΤΕΠ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣHΛΕΥΟΜΕ-
ΝΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Χ. Χαρτοματσίδης, Т. Χαρτοματσίδου, Π. Μπόζγια, Γ. Χιλμή
Μικροβιολογικό εργαστήριο Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής
Εισαγωγή: Οι επιμολύνσεις αποτελούν σοβαρό πρόβλημα στην δουλειά
του Μικροβιολογικού εργαστηρίου – από την μια δυσχεραίνουν την έγ-
καιρη διάγνωση, από την άλλη απαιτούν επαναλήψεις, που σημαίνει επι-
πλέον έξοδα για υλικά κι εργατοώρες, μα κι επιπρόσθετες επισκέψεις στο
Νοσοκομείο των ασθενών, ή των συνοδών τους. Αν και υπάρχουν οι ξε-
κάθαρες οδηγίες για την προετοιμασία των ασθενών πριν από την λήψη
του δείγματος, δυστυχώς δεν τηρούνται πάντα. Στην προσπάθεια να εξυ-
πηρετηθεί ο ασθενής με μια μόνο επίσκεψη στο Νοσοκομείο, δεν γίνεται
σωστό πλύσιμο, με αποτέλεσμα να έχουμε επιμολύνσεις και να χρειάζονται
επαναλήψεις. Σκοπός: Να μελετηθεί η συχνότητα των επιμολύνσεων σε
δείγματα από ΤΕΠ/ Εξωτερικά ιατρεία και Κλινικές του Νοσοκομείου, ώστε
να γίνει σύγκριση και να διαπιστωθεί πού γίνεται καλύτερη προετοιμασία
των ασθενών. Υλικό – Μέθοδοι: Στην έρευνα μας χρησιμοποιήθηκαν τα
αποτελέσματα από τις καλλιέργειες ούρων 1344 ασθενών που προσήλθαν
στα ΤΕΠ και στα  Εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου μας για την περίοδο
από 01/01/2018 μέχρι και 30/09/2018, όπως και τα αποτελέσματα από
764 καλλιέργειες ούρων  ασθενών που νοσηλεύονταν στο Νοσοκομείο.
Συνολικά 2108 καλλιέργειες. Δεν χρησιμοποιήθηκαν δείγματα από Παι-
διατρική κλινική ή από τα ΕΙ της Παιδιατρικής κλινικής. Αποτελέσματα:
A. Στις 1344 καλλιέργειες των ασθενών από ΤΕΠ/ΕΙ βρέθηκαν: Αρνητικές:
749 = 55,72% , Θετικές: 456 = 33,92% Επιμολύνσεις: 139 = 10,34%.B. Στις
764 καλλιέργειες από τις κλινικές βρέθηκαν: Αρνητικές: 475 = 62,17%,
Θετικές: 239 = 31,28%, Επιμολύνσεις: 50 = 6,54%. Συμπεράσματα: Ο αριθ-
μός των επιμολύνσεων στα ΤΕΠ/ΕΙ είναι σχεδόν διπλάσιος από αυτόν των
κλινικών, κάτι που επιβεβαιώνει την ανάγκη για σχολαστικό πλύσιμο των
ασθενών, κατά την προετοιμασία τους για καλλιέργειες ούρων. Καλό θα
ήταν ο αριθμός επιμολύνσεων στις κλινικές να αγγίζει το 0%, μια που
υπάρχει η δυνατότητα για καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.

Δ 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ
ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ SALMONELLA
& SHIGELLA ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗ-
ΣΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Χ. Ζάρρας, Ε. Χατζηδρόσου, Γ. Κυθρεώτου, Α. Ισσά, Χ. Μιχαηλίδου,
Π. Σουκιούρογλου, Σ. Κομπελίτου, Ε. Βαγδατλή
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσ/νίκης
Εισαγωγή: Οι λοιμώξεις από εντεροπαθογόνα βακτήρια Salmonella &
Shigella (SS) αποτελούν σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας παγκο-
σμίως και ανήκουν στη λίστα με τα υποχρεωτικώς δηλούμενα νοσή-
ματα στην χώρα μας. Για το 2017 έχουν δηλωθεί 672 και 81 περιστατικά
αντίστοιχα. Ο επιπολασμός των λοιμώξεων ποικίλλει ανάλογα με την
παροχή ύδατος, τη διάθεση αποβλήτων, τις πρακτικές παρασκευής
τροφίμων και το κλίμα. Σκοπός: H ανίχνευση της επίπτωσης και αντι-
μικροβιακής ευαισθησίας στελεχών Salmonella και Shigella spp. μεταξύ
ασθενών με γαστρεντερίτιδα που νοσηλεύθηκαν στο Νοσοκομείο μας
για ένα έτος. Υλικό-μέθοδος: Εξετάστηκαν 173 καλλιέργειες κοπράνων
για ανίχνευση SS για το χρονικό διάστημα 1/10/2017-30/9/2018. Χρη-
σιμοποιήθηκαν θρεπτικά υλικά της εταιρείας bioMerieux αιματούχο
άγαρ, MacConkey, SS, XLD άγαρ και ζωμός σεληνίτη. Η ταυτοποίηση
και το αντιβιόγραμμα πραγματοποιήθηκαν στο αυτοματοποιημένο σύ-
στημα Vitek 2 (bioMerieux).
Αποτελέσματα: Απομονώθηκαν 27 στελέχη Salmonella (15,6%) και 1
στέλεχος Shigella sonnei (0,6%). Η αντιμικροβιακή αντοχή για τα στε-
λέχη Salmonella ήταν 20% σε Ampicillin και Ticarcillin και 15% σε Κο-
τριμοξαζόλη. Παρόμοια αντοχή παρουσίασε το στέλεχος Shigella. Η
πλειονότητα των περιστατικών ήταν σποραδικά κρούσματα, εκτός από
7 ασθενείς που μολύνθηκαν σε κοινωνική εκδήλωση. 
Συμπεράσματα: Τα ποσοστά απομόνωσης και αντοχής SS παραμένουν
χαμηλά στο Νοσοκομείο μας. Απαιτείται επαγρύπνηση όμως για περι-
πτώσεις υποεκτίμησης της ανίχνευσης ύποπτων περιστατικών.
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Δ 1. ΤΑ ΑΝΤΙΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
(AMA) ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΝ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΑ 8ΕΤΙΑ
Μ. Μπέη, Β. Καραμπάση, Κ. Κοτούλα, Χ. Κώτση, Ε. Τσακίρη,
Αικ. Πετροχείλου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών
Ο προσδιορισμός των αντιμιτοχονδριακών αντισωμάτων χρησιμοποιείται
στη διάγνωση της πρωτοπαθούς χολικής κίρρωσης. Τα αντιμιτοχονδριακά
αντισώματα έχουν ως στόχο τους ένζυμα της εσωτερικής μεμβράνης των
μιτοχονδρίων και ανιχνεύονται σε ποσοστό 90- 95% των ασθενών με
πρωτοπαθή χολική κίρρωση (Primary Billary Cirrhosis ή PBC), σπανιότερα
σε ασθενείς με άλλα αυτοάνοσα νοσήματα. Η ανίχνευση και η μελέτη
των αντισωμάτων αυτών πραγματοποιείται με έμμεσο ανοσοφθορισμό
και ανοσοενζυμική μέθοδο ELISA. Σκοπός: Η μελέτη των αντιμιτοχον-
δριακών αντισωμάτων στην εργαστηριακή διερεύνηση της πρωτοπαθούς
χολικής κίρρωσης. Υλικό-Μέθοδοι: Το υλικό αφορούσε 5700 κλινικά δείγ-
ματα τα οποία εξετάσθηκαν σε μια οκταετία με τη μέθοδο του έμμεσου
ανοσοφθορισμού για αντιμιτοχονδριακά αντισώματα σε υπόστρωμα νε-
φρού -στομάχου -μυός και προσδιορισμό των αντι Μ2 με μέθοδο ELISA.
Αποτελέσματα: Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα ανευρέθηκαν σε 156
ασθενείς εκ των οποίων 132 ήταν γυναίκες και 24 άντρες. Σε αρκετά από
τα θετικά δείγματα υπήρχε συγχρόνως αύξηση των χολοστατικών ενζύμων
και παθολογική τιμή ανοσοσφαιρίνης IgM. Συμπεράσματα: Τα δεδομένα
συμφωνούν με τις βιβλιογραφικές αναφορές ότι η πρωτοπαθής χολική
κίρρωση αφορά στην πλειοψηφία της το θήλυ φύλο. H εργαστηριακή
διερεύνηση των αυτοάνοσων νοσημάτων προϋποθέτει αξιόπιστες εργα-
στηριακές τεχνικές, επαρκή εκπαίδευση του εργαστηριακού ιατρού, καθώς
και καλή συνεργασία του με τον κλινικό ιατρό.

Δ 2. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΡΑΜΟΥΣΑΣ ΛΟΙΜΩ-
ΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β (HBV)
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
M. Μπέη, Α. Τσιρίγγα, Γ. Παπαχαραλάμπους, Α. Νίτσα, Αικ. Πετροχείλου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο ΙΓΝΑ
Η αναζωπύρωση της ηπατίτιδας B σε ασθενείς που λαμβάνουν ανοσο-
κατασταλτική αγωγή αποτελεί συχνό φαινόμενο με υψηλό ποσοστό
νοσηρότητας και θνητότητας. Οι κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν
έλεγχο για δείκτες ηπατίτιδας Β και χορήγηση προφυλακτικής αγωγής
με αντιικά σε όλα τα άτομα HBsAg(+), που πρόκειται να λάβουν ανο-
σοκατασταλτική αγωγή. Aναζωπύρωση παρατηρείται κυρίως σε ασθε-
νείς με αιματολογικά, ρευματολογικά ή ογκολογικά νοσήματα στους
οποίους χορηγούνται Rituximab η άλλα μονοκλωνικά αντισώματα ή
αμιγώς κορτικοθεραπεία και αντι-TNF παράγοντας.
Περιγραφή περίπτωσης: Πρόκειται για ασθενή ηλικίας 54 ετών με δια-
γνωσθέν λέμφωμα. Ο ασθενής στην εισαγωγή ελέγχθηκε για ηπατίτιδα
B και C όπου βρέθηκαν θετικά τα αντισώματα για ηπατίτιδα C και οι
παρακάτω δείκτες για ηπατίτιδα Β: αντιγόνο επιφανείας αρνητικό (HB-
sAg–), θετικά τα αντισώματα έναντι του πυρήνα (anti-HBc+), αρνητικό
το  anti-HBc-ΙgM και θετικό το anti HBs σε χαμηλό τίτλο. Στη διάρκεια
της νοσηλείας του ο ασθενής υποβλήθηκε σε θεραπεία με ανοσοκα-
τασταλτικά και κορτικοειδή για την αντιμετώπιση του διαγνωσθέντος
λεμφώματος. Δύο μήνες μετά την διακοπή των κορτικοειδών εμφάνισε
αναζωπύρωση της ηπατίτιδας Β με θετικά τα αντιγόνα HBsAg και
HBeAg. Συμπέρασμα: Ολοι οι ασθενείς που πρόκειται να λάβουν ανο-
σοκατασταλτική αγωγή πρέπει να ελέγχονται για δείκτες ηπατίτιδας B.
Oι ασθενείς με αρνητική HBV λοίμωξη να εμβολιάζονται και όσοι έχουν
δείκτες HBV λοίμωξης θα πρέπει να παίρνουν προφυλακτική αγωγή
πριν την χορήγηση της ανοσοκατασταλτικής θεραπείας.
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Εισαγωγή: Η ανθεκτικότητα των μικροβίων έναντι των αντιβιοτικών
προκαλεί μεγάλα θεραπευτικά διλήμματα. 
Σκοπός: Η καταγραφή του είδους των στελεχών που απομονώθηκαν
από αιμοκαλλιέργειες και ο έλεγχος ευαισθησίας τους στα αντιβιοτικά. 
Υλικά και μέθοδοι: Εξετάστηκαν 603 αιμοκαλλιέργειες ασθενών του Γ.
Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο» κατά τη διάρκεια 3 μηνών (6 Απριλίου – 4
Ιουλίου 2016). Η επώαση έγινε στο αυτοματοποιημένο σύστημα BD
ΒACTEC. Τα στελέχη που απομονώθηκαν ταυτοποιήθηκαν με API και
ελέγχθηκαν για την ευαισθησία τους σε αντιβιοτικά με τη μέθοδο Kirby-
Bauer. 
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Από τις 603 αιμοκαλλιέργειες, οι
94 ήταν θετικές. Το μεγαλύτερο ποσοστό θετικών αιμοκαλλιεργειών
(43.61%) καταγράφηκε στη ΜΕΘ. Απομονώθηκαν κατά σειρά συχνότη-
τας: S. epidermidis (40,42%), K. pneumoniae (12,76%), Acinetobacter spp.

Δ 5. ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑ-
ΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ
Δ. Βρέντζος, Ο. Μουλιανάκη, Ε. Ηλιάκη, Α. Ζουρίδη
Μικροβιολογικό εργαστήριο ΠΕ.ΔΥ. Ηρακλείου
Εισαγωγή: Η εξέταση του κολπικού εκκρίματος αποτελεί σημαντική
μέθοδο για τη διάγνωση πληθώρας παθογόνων μικροοργανισμών σε
γυναίκες όλων των ηλικιών. Σκοπός: Η διερεύνηση των παθολογικών
κολπικών δειγμάτων σε διάστημα ενός έτους.
Υλικό και μέθοδος: Αναδρομική μελέτη καταγραφής των κολπικών
δειγμάτων και τραχηλικών εκκριμάτων για μυκόπλασμα και χλαμύδια,
όλων των γυναικών που προσήλθαν στο μικροβιολογικό εργαστήριο
του ΠΕ.ΔΥ. Ηρακλείου, από τον Νοέμβριο του 2017 ως τον Οκτώβριο
του 2018. Η εξέταση των κολπικών δειγμάτων έγινε με άμεση μικρο-
σκόπηση (x400) και καλλιέργεια στα υλικά: αιματούχο, McConkey, Ch-
apman, Sabouraud. Όπου χρειάστηκε πραγματοποιήθηκε αντιβιό-
γραμμα με τη μέθοδο Kirby Bauer. Η καλλιέργεια των μυκοπλασμάτων
έγινε με το MycoView test της Zeakon. Η ανίχνευση των χλαμυδίων
έγινε με το Chlamydia Rapid Test της Deangel  Biological. Αποτελέ-
σματα: Εξετάστηκαν συνολικά 317 γυναίκες για κολπικό επίχρισμα.
Φυσιολογική χλωρίδα είχαν 226 (71,29%). Με Candida spp διαγνώστη-
καν 62 (19,56%). Τριχομονάδες βρέθηκαν σε 5 (1,58%). Gardnerella va-
ginalis είχαν 14 γυναίκες (4,42%). Escherichia coli βρέθηκε σε 4 (1,26%)
γυναίκες, ενώ β αιμολυτικό στρεπτόκοκκο εμφάνισαν 6 (1,89%).
Εξετάστηκαν συνολικά 282 γυναίκες για χλαμύδια και δε βρέθηκε καμία
θετική. Για μυκόπλασμα εξετάστηκαν 286 γυναίκες. Αρνητικές ήταν οι
191 (66,78%). Mycoplasma hominis εμφάνισαν 20 (6,99%). Ureaplasma
urealyticum εμφάνισαν 69 (24,13%). Μεικτή λοίμωξη είχαν 6 (2,10%).
Από τον έλεγχο του αντιβιογράμματος του U. urealyticum, 15 (21,74%)
ήταν ανθεκτικά στη λεβοφλοξασίνη , 6 (8,70%) ήταν ανθεκτικά στην
τετρακυκλίνη και 21 (30,43%) θετικά? στη μοξιφλοξασίνη. 
Συμπεράσματα: Το 30% των γυναικών εμφάνισε κολπίτιδα, με κυ-
ρίαρχο παθογόνο την Candida spp. Ακολουθεί η Garderella vaginalis
(μη ειδική κολπίτιδα). Μυκοπλασματική λοίμωξη παρουσίασε περίπου
το 33% των γυναικών. Τα χλαμύδια δεν αποτέλεσαν πρόβλημα.

(9,57%), P. aeruginosa (8,51%), E. coli (7,44%), S. aureus (7,44%), και κά-
ποια είδη Candida spp. (5,31%). Τα Gram (+) μικρόβια υπερέχουν έναντι
των Gram (-). Η υπεροχή του S. epidermidis καθιστά απαραίτητη την κλι-
νική αξιολόγηση για αποκλεισμό ψευδώς θετικών αιμοκαλλιεργειών.
Όλα τα στελέχη S. aureus διατηρούν ευαισθησία έναντι της μεθικιλλί-
νης. Τα στελέχη K. pneumoniae εμφανίζουν 100% ευαισθησία έναντι
των: αμικασίνης, χλωραμφενικόλης, κολιστίνης, νορφλοξασίνης, σιπρο-
φλοξασίνης και τιγεκυκλίνης. Μέτρια ευαισθησία εμφανίζουν σε κεφα-
λοσπορίνες τρίτης γενεάς και τέταρτης γενεάς. Τα στελέχη P. aeruginosa
εμφάνισαν ευαισθησία μόνο στην κολιστίνη, τη γενταμικίνη και την νε-
τιλμυκίνη. Τα στελέχη Acinetobacter ήταν ανθεκτικά στα 31 από τα 33
αντιβιοτικά, ενώ ήταν ευαίσθητα 100% στην κολιστίνη και 44,4% στην
τιγεκυκλίνη. Η λήψη μέτρων πρόληψης και διασποράς των πολυανθε-
κτικών στελεχών είναι απαραίτητη.

Δ 6. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ
Toxoplasma gondii ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Ν. Γιορμέζης1, Β. Διαμαντή1, Π. Μιχαήλ1, Κ. Ζάχος2, Ν. Ζάγκος3,
Α. Αγγελάτου1, Δ. Γαραντζιώτη1, Α. Γατοπούλου1

1Βιοπαθολογικό-Βιοχημικό Τμήμα, 2Χειρουργική, 3Παιδιατρική Κλινική, «Κα-
ραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων Πατρών
Εισαγωγή: Το Toxoplasma gondii εμφανίζει τρεις μολυσματικές μορφές.
Κύριος (τελικός) ξενιστής του είναι η γάτα. Μέσω μολυσμένων τροφί-
μων ή περιβάλλοντος (όχι άμεσα από τη γάτα) μπορεί να προσβάλλει
άνθρωπο και ζώα. Ο άνθρωπος μολύνεται με κατάποση ωοκύστεων
του παρασίτου από το περιβάλλον ή με βρώση ατελώς ψημένου κρέ-
ατος (που περιέχει κύστεις). Συνεπώς, κύρια πηγή μετάδοσης είναι
κρέας από μολυσμένα ζώα, φρούτα και λαχανικά που τρώγονται ατε-
λώς πλυμένα. Η συγγενής τοξοπλάσμωση έχει σοβαρό επακόλουθο
στην υγεία του εμβρύου.
Σκοπός: Η ορολογική ανίχνευση ειδικών IgM και IgG αντισωμάτων
έναντι του Toxoplasma gondii σε βρεφικό-νηπιακό-παιδικό-εφηβικό
πληθυσμό Ν.Δ. Ελλάδος το διάστημα 2015-2017.
Υλικό και μέθοδοι: Οροί αίματος 380 παιδιών, ηλικίας<16 ετών, 183
άρρενα, 197 θήλεα, ελέγχθησαν την τριετία 2015-2017 για ποιοτική μέ-
τρηση IgM και ποσοτική μέτρηση IgG ειδικών αντισωμάτων έναντι του
Toxoplasma gondii με ανοσοχημειοφωταύγεια. Θετικά IgM θεωρήθη-
καν >0,60 Index, gray zone 0,50-0,60 Index και αρνητικά <0,50 Index.
Θετικά IgG θεωρήθηκαν >3 IU/ml, gray zone 1.6-3 IU/ml και αρνητικά
<1.6 IU/ml. 
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Συνολικά 6 παιδιά (2 άρρενα, 4 θήλεα)
είχαν θετικά IgM αντισώματα (1,58% στα 380). Τα IgM(+) βρέθηκαν σε
παιδιά > 4 ετών, υποδηλώνοντας ενεργό λοίμωξη. Ο έλεγχος IgG αντι-
σωμάτων έδειξε ότι 49 παιδιά (24 άρρενα, 25 θήλεα) είχαν θετικό τίτλο.
Εξ αυτών 20, ηλικίας < 6 μηνών, έφεραν τα αντισώματα IgG της μητέ-
ρας. Τα λοιπά (7,63% στα 380) υποδήλωναν παρελθούσα λοίμωξη.

Δ 7. ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΝΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΛ-
ΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Ζ. Αναστασίου1, Α. Καββαδά3, Μ. Κυριαζίδη3, Μ. Μαυρίδου1, Μ. Χατζηδημητρίου1, Δ. Κρίκου2

1ΑΤΕΙΘ, 2Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο», 3ΑΠΘ
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Δ 8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΥΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΠ ΚΑΙ
ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
X. Μελέτη, Μ. Σαρατσένο, Α. Βασιλειάδου, Μ. Καλαϊτζοπούλου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας
Εισαγωγή: Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού παραμένουν ακόμη από
τις πιο συχνές εξωνοσοκομειακές λοιμώξεις. Η ταυτοποίηση του μικρο-
βίου από το εργαστήριο για την έγκαιρη έναρξη της θεραπείας έχει
άμεση σχέση με τη σωστή συλλογή του δείγματος από τον ασθενή.
Σκοπός: Η μελέτη και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των καλλιερ-
γειών ούρων της κοινότητας στο Νοσοκομείο μας στη διάρκεια ενός
έτους από 01/10/2017 έως 30/10/2018. Υλικό-Μέθοδος: Μελετήσαμε
1702 δείγματα ούρων (910 από το Τ.Ε.Π. και 792 δείγματα από τα Τ.Ε.Ι.).
Τα ούρα εμβολιάσθηκαν σε αιματούχο και Mc άγαρ. Ως θετικές αξιο-
λογήθηκαν οι καλλιέργειες με ανάπτυξη μικροβίου >=104 cfu/ml, ως
αρνητικές οι καλλιέργειες με ανάπτυξη μικροβίου <104 cfu/ml και ως
επιμολύνσεις οι καλλιέργειες με ανάπτυξη >=3 μικροβίων. Η ταυτοποί-
ηση των μικροβίων και ο έλεγχος της ευαισθησίας έγινε με το αυτομα-
τοποιημένο σύστημα VITEK 2 (bioMerieux) και με τη μέθοδο
Kirby-Bauer σύμφωνα με τις οδηγίες του CLSI.
Αποτελέσματα: Θετικές καλλιέργειες: 388 (22.8%), αρνητικές: 1187
(69.7%) και επιμολύνσεις: 127 (7.5%).
Τα μικρόβια που απομονώθηκαν εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Συμπεράσματα: • Το συχνότερο ουροπαθογόνο της κοινότητας εξακο-
λουθεί να είναι η E. coli με ποσοστό 76.3% και ακολουθεί ο Proteus spp.
και η Klebsiella spp. • Παρατηρείται ένα σημαντικό ποσοστό επιμολύν-
σεων (7.5%). Αναδεικνύεται έτσι η ανάγκη εντατικοποίησης της ενημέ-
ρωσης των ασθενών για τη σωστή συλλογή, συντήρηση και μεταφορά
των ούρων, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις στη διάγνωση και
την έναρξη της θεραπείας. •Το 70% περίπου των δειγμάτων που απο-
στέλλονται για καλλιέργεια είναι αρνητικά και αυτό σημαίνει ότι σε πολ-
λές περιπτώσεις δεν υπάρχει απόλυτη ένδειξη και θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν μη καλλιεργητικές μέθοδοι, όπως χρήση ταινιών, αυ-
τόματα συστήματα και μικροσκοπική εξέταση, με αποτέλεσμα μείωση
κόστους, φόρτου και χρόνου εργασίας.

Δ 9. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗ-
ΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ SCREENING TEST ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΦΙΛΗΣ, ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
Ι. Μόσχος, Χ. Παργιανά, Ε. Βαγδατλή
Νοσοκομείο Αφροδίσιο- Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Στο εργαστήριο του Αφροδισίου Νοσοκομείου εξετάζονται
οι οροί των αιμοδοτών με θετικό screening test για τη σύφιλη, από τις
αιμοδοσίες της Β. Ελλάδας (και ευρύτερα). Από τον Ιούλιο του 2017 ο
έλεγχος των μονάδων γίνεται στο Κέντρο Αίματος (Κ.Α.). Σκοπός: Η με-
λέτη των αποτελεσμάτων για τη σύφιλη μετά τη λειτουργία του Κ.Α.
Υλικό–Μέθοδοι: Μελετήθηκαν τα αποτελέσματα του επιβεβαιωτικού
ελέγχου των δειγμάτων 16 μηνών, από το Κ.Α (αρχές Ιουλίου 2017–
31/10/2018) και από τις Αιμοδοσίες (01/03/2016–30/06/2017). Το Κ.Α.
χρησιμοποιεί ως screening test την CLIA (ανοσοχημειοφωταύγεια), ενώ
οι αιμοδοσίες τις RPR (εξέταση συγκόλλησης), ELISA και CMIA (ανοσο-
χημειοφωταύγεια), κατά περίπτωση. Για τον επιβεβαιωτικό έλεγχο χρη-
σιμοποιήθηκαν οι RPR, VDRL (εξετάσεις συγκόλλησης που ανιχνεύουν
μη ειδικά αντισώματα) και οι TPHA (αιμοσυγκόλληση) και FTA-ABS (έμ-
μεσος ανοσοφθορισμός) που ανιχνεύουν ειδικά αντισώματα. Αποτε-
λέσματα: Ο αριθμός των αποσταλέντων δειγμάτων από τις Αιμοδοσίες
και το Κ.Α και το ποσοστό των αληθώς και ψευδώς θετικών καθώς και
των αμφίβολων δειγμάτων φαίνονται στον Πίνακα.

Ως αμφίβολα θεωρήθηκαν δείγματα α) κακής ποιότητας (λιπιδαιμικά)
και β) με ασυμφωνία ή οριακά αποτελέσματα στην TPHA και FTA-ABS.
Συμπεράσματα: Μετά τη λειτουργία του Κ.Α.: 1)Παρατηρείται μεγάλη
αύξηση των απεσταλμένων δειγμάτων (>50%). 2) Τα ανιχνεύσιμα θε-
τικά δείγματα από το Κ.Α. παρουσιάζουν μικρή αύξηση. 3) Ο αριθμός
των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων στα χρησιμοποιούμενα scree-
ning tests είναι περίπου ο ίδιος και γενικά υψηλός και 4) Τα αμφίβολα
αποτελέσματα παραμένουν υψηλά αλλά παρουσιάζουν μείωση στα
Κ.Α. Λόγω δε του υψηλού ποσοστού τους, των πολλών σταδίων της
νόσου και των ψευδών θετικών αποτελεσμάτων στις εξετάσεις, κρίνεται
απαραίτητη η κλινική εκτίμηση του αιμοδότη από ειδικό κλινικό ιατρό.

ΟΥΡΟΠΑΘΟΓΟΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ          ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
                 E.Coli                                                    296 (76.3%)
                 Proteus spp                                        24 (6,2%)
                 Klebsiella spp                                    17 (4.4%)
               Άλλο                                                    51 (13.1%)
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Δ 10. ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ AIΜΟΚΑΛ-
ΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Μ.Ε.Θ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΡΙΤΟ-
ΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Α. Οικονομοπούλου1, Μ. Νταλαμάγκα2, Κ. Αυγουστάτου1,
Κ. Δασκαλοπούλου1

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο & Μ.Ε.Θ. ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙΣ», 2Εργαστήριο Βιο-
λογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Σκοπός: Η μελέτη των αποτελεσμάτων των θετικών αιμοκαλλιερ-
γειών νοσηλευόμενων ασθενών στην Μ.Ε.Θ. του ΓΝΑ «Η Ελπίς», σε
ένα έτος (Νοέμβριος 2017-Νοέμβριος 2018), ως προς την επίπτωση,
το είδος των υπεύθυνων μικροοργανισμών και την αντοχή τους στα
αντιμικροβιακά.
Υλικό-Μέθοδος: Στην Μ.Ε.Θ., επί πυρετού, λαμβάνονται ένα ή περισ-
σότερα ζεύγη αιμοκαλλιεργειών, συνήθως από κεντρική αρτηριακή
γραμμή ή περιφερική φλεβική γραμμή και αποστέλλονται στο εργα-
στήριο. Οι αιμοκαλλιέργειες επωάζονται στο σύστημα BACTEC 9050
επί πέντε ημέρες και οι θετικές καλλιεργούνται αεροβίως και αναε-
ροβίως. Η ταυτοποίηση των μικροοργανισμών και  των μυκήτων
καθώς και  η αντοχή τους στα αντιμικροβιακά έγινε με το αυτόματο
σύστημα Autoscan της εταιρείας Leriva. Η αντοχή στην κολιμικίνη
επιβεβαιώθηκε με την μέθοδο των μικροαραιώσεων Micronaut της
Merlin Diagnostica και η παραγωγή καρβαπεμενασών με την μέθοδο
της ανοσοχρωματογραφίας (Coris Bioconcept)
Aποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια του έτους, θετικοποιήθηκαν 70
(20,83%) από τις 336 αιμοκαλλιέργειες. Εξ αυτών, ταυτοποιήθηκαν
33 (47,14%) Gram (+) κόκκοι, 34 (48,57%) Gram (-) βακτηρίδια και
τρεις (4,29%) Candida spp.

Αντοχή στα αντιμικροβιακά: Οι κοαγκουλάση αρνητικοί Σταφυλό-
κοκκοι υπερτερούσαν των λοιπών μικροβίων, όπου περίπου το 60%
αυτών ήταν από επιμόλυνση. Οι δύο χρυσίζοντες Σταφυλόκοκκοι πα-
ρουσίασαν αντοχή στις β-λακτάμες και αμινογλυκοσίδες αλλά ήταν
ευαίσθητοι στις μακρολίδες, λινκοζαμίδες, στρεπτογραμμίνες. Όλα
τα στελέχη A. baumannii ήταν ανθεκτικά στις β-λακτάμες. Είκοσι από
τα 22 στελέχη  απομονώθηκαν από ασθενείς που μεταφέρθηκαν από
άλλα νοσοκομεία. Τα τρία στελέχη K. pneumoniae και τα πέντε στε-
λέχη της Pseudomonas ήταν ευαίσθητα.
Συμπεράσματα: 1) Οι περισσότερες από τις θετικές καλλιέργειες ανέ-
πτυξαν Σταφυλόκοκκο κοαγκουλάση αρνητικό με ποικίλη αντοχή,
ενδεικτικό κυκλοφορίας διαφορετικών στελεχών και όχι επιδημίας.
2) Δεν απομονώθηκε κανένα πολυανθεκτικό εντεροβακτηριακό. 3)
Παρατηρείται συνεχής ανατροφοδότηση των Μ.Ε.Θ. των νοσοκο-
μείων με πολυανθεκτικά A. baumannii.

Δ 11. ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΡΙΤΟ-
ΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Α. Οικονομοπούλου1, Μ. Νταλαμάγκα2, Κ. Δασκαλοπούλου1

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙΣ»
2Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Σκοπός: Η μελέτη της επίπτωσης των ουρολοιμώξεων σε ασφαλισμέ-
νους και ανασφάλιστους εξωτερικούς ασθενείς κατά το έτος 2018.
Υλικό-Μέθοδος: Το 2018, εξετάστηκαν 4.429 δείγματα ούρων ασθε-
νών που προσήλθαν στα Ε.Ι. του «Η ΕΛΠΙΣ» με συμπτωματολογία από
το ουρογεννητικό σύστημα, κυρίως δυσουρικά συμπτώματα, συχνου-
ρία, αιματουρία, έπειξη προς ούρηση, εμπύρετο με άλγος νεφρικής
χώρας, κλπ. 

Αποτελέσματα: Το 46% των E.
coli είχαν αντοχή στις πενικιλλί-
νες, το 11% στις κεφαλοσπορί-
νες β’ γενιάς, το 17% στην
σιπροφλοξασίνη και το 1% είχε
αντοχή στη φωσφομυκίνη
(φάρμακο εκλογής για τις ου-
ρολοιμώξεις της κοινότητας).
Οι Klebsiella spp. εμφάνισαν
50% αντοχή στη σιπροφλοξα-
σίνη και 44% αντοχή στις κε-
φαλοσπορίνες β’ γενιάς. Οι
Proteus spp είχαν 46% αντοχή
στις πενικιλλίνες, 10% στις κε-
φαλοσπορίνες β’ γενιάς, και 8%
στη σιπροφλοξασίνη. Οι Ente-
rococcus spp. ήταν ανθεκτικοί
στην πενικιλλίνη και το 48%
ήταν ανθεκτικό στην σιπρο-
φλοξασίνη. Οι S. saprophyticus
(4) ήταν ευαίσθητοι στη μεθι-

κιλλίνη και πενικιλλίνη. Οι S.epidermidis (8), που απομονώθηκαν από
ασθενείς με ουροκαθετήρα και δυσουρικά συμπτώματα, ήταν κατά
65% ανθεκτικοί στη μεθικιλλίνη και πενικιλλίνη. Οι P. aeruginosa πα-
ρουσίασαν 33% αντοχή στις β-λακτάμες και 19% στις αντιψευδομονα-
δικές πενικιλλίνες.

Συμπεράσματα: 1) Το ποσοστό των θετικών καλλιεργειών των αλλο-
δαπών και των βαρέως πασχόντων που εισήχθησαν στο νοσοκομείο
ήταν αρκετά υψηλό (21% και 23% αντίστοιχα). 2) Η εμπειρική θεραπεία
με σιπροφλοξασίνη δεν καλύπτει το φάσμα των πιθανών παθογόνων.
3) Η φωσφομυκίνη αποτελεί μία ενδιαφέρουσα θεραπευτική προσέγ-
γιση στις ουρολοιμώξεις της κοινότητας.

Απομονωθέντες μικροοργανισμοί                      αριθμός                     %
S. aureus                                                                                2                         2,86
CNS                                                                                        26                       37,14
Enterococcus spp                                                                5                         7,14
Ac. baumanii                                                                       22                       31,43
K. pneumoniae                                                                     3                         4,29
P. rettgerii                                                                               1                         1,43
E. aerogenes                                                                          1                         1,43
Ps.aeruginosa                                                                       2                         2,86
P. fluorescence/putida                                                        3                         4,29
E. coli                                                                                       1                         1,43
P. mirabilis                                                                             1                         1,43
Candida spp.                                                                        3                         4,29

ΜΙΚΡΟOΡΓΑΝΙΣΜΟΙ          Ν              %
CNS                                         19           2,31
S. aureus                                  5            0,61
Streptococcus group B         3            0,36
Enterococci spp                    54           6,57
A. baumannii                         6            0,73
Citrobacter spp.                    14           1,70
Enterobacter spp.                18           2,19
E. coli                                      534        64,96
K. pneumoniae                     71           8,64
Klebsiella spp                         9            1,09
P. mirabilis                              48           5,84
Proteus spp                           10           1,22
P. aeruginosa                         25           3,04
Serratia spp.                           6            0,73
ΣΥΝΟΛΟ                              822       100,00 

                                                                 ΑΡΙΘΜΟΣ       ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ        %
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ                   2027                                337                        16,63
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ                    1071                                179                        16,71
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ                208                                  44                          21,15
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ                         3306                                560                        16,94
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ                                                 1123                                262                        23,33
ΣΥΝΟΛΟ                                                      4429                                822                        18,56



Εισαγωγή: Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού αποτελούν συχνή νόσο
τόσο στην κοινότητα, όσο και στους νοσηλευόμενους ασθενείς. Η κα-
ταγραφή της συχνότητας και της ευαισθησίας των υπεύθυνων μικρο-
οργανισμών είναι καθοριστική, στην επιλογή της εμπειρικής θεραπείας.
Σκοπός: Η καταγραφή της συχνότητας και της ευαισθησίας των μικρο-
οργανισμών που απομονώθηκαν από καλλιέργειες ούρων στο Γ.Ν. Καρ-
πενησίου.
Υλικά και μέθοδος: Μελετήθηκαν 814 δείγματα ούρων το διάστημα
από 01/01/2017 - 15/10/2018. Οι καλλιέργειες έγιναν σε κοινά θρεπτικά
υλικά. Η ταυτοποίηση των μικροβίων έγινε με κλασσικές βιοχημικές
διαδικασίες σε συνδυασμό με το σύστημα API (BioΜerieux, France). Ο
έλεγχος της ευαισθησίας στα αντιβιοτικά έγινε με τη μέθοδο Kirby -
Bauer, σύμφωνα με τα κριτήρια του CLSI.
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Από τις 340 θετικές ουροκαλλιέρ-
γειες απομονώθηκαν οι ακόλουθοι μικροοργανισμοί: E. coli (65.29%),
K. pneumoniae (10%), Proteus spp. (5.88%), P. aeruginosa (5%), Entero-

coccus spp. (5%), CNS (4,11%), Candida spp. (2.95%) και S.aureus (1.76%).
Ο έλεγχος ευαισθησίας των Gram (-) στα πιο κοινά χρησιμοποιούμενα
αντιβιοτικά είναι: Αμπικιλλίνη (20,47%), Αμοξυκιλλίνη / Κλαβουλανικό
(24,57%), Κεφουροξίμη (15,01%), Γενταμικίνη (7,5%), Τριμεθοπρίμη /
Σουλφαμεθοξαζόλη (18,08%), Σιπροφλοξασίνη (14,33%), Νιτροφου-
ραντοΐνη (13,65%). Οι εντερόκοκκοι εμφάνισαν αντοχή στην Νορφλο-
ξασίνη, ενώ όλα τα στελέχη των σταφυλοκόκκων, τόσο οι S. aureus
όσο και οι CNS ήταν όλοι ευαίσθητοι στην Νιτροφουραντοΐνη και μόνο
δύο ανθεκτικοί στην Τριμεθοπρίμη / Σουλφαμεθοξαζόλη.
Συμπερασματικά το E. coli παραμένει το πιο συχνό αίτιο ουρολοίμωξης.
Τα υψηλά ποσοστά αντοχής σε αμπικιλλίνη, αμοξυκιλλίνη / κλαβουλα-
νικό και Τριμεθοπρίμη / Σουλφαμεθοξαζόλη και ακολούθως στις κε-
φαλοσπορίνες β΄ γενιάς και στις κινολόνες υποδηλώνουν ότι η χρήση
τους ως εμπειρική θεραπεία ουρολοίμωξης μπορεί να οδηγήσει σε θε-
ραπευτική αποτυχία, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την καλλιέργεια
ούρων και το αντιβιόγραμμα.
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Δ 12. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΜΟΝΩΘΗΚΑΝ
ΑΠΟ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ
2015-2018 ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑ-
ΘΟΛΟΓΙΚΟ ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.
Ι. Καπακτσή, Ι. Θεοδωράκος, Θ. Γερακάρη, Σ. Λαζαρίδου,
Ε. Ζαφειροπούλου, Ε. Δενδρινός, Κ. Σπάη, Ι. Σαρρή, Ε. Κωνσταντάκης,
Ε. Μουρνιανάκης
Μικροβιολογικό τμήμα, Βιοπαθολογικό εργαστήριο, Ναυτικό Νοσοκομείο
Αθηνών
Εισαγωγή: Οι λοιμώξεις του ουρογεννητικού συστήματος αποτελούν
πιθανό αιτιολογικό παράγοντα ανδρικής υπογονιμότητας.
Σκοπός: Η καταγραφή των παθογόνων μικροοργανισμών που απομο-
νώθηκαν απο καλλιέργειες σπέρματος σε διάστημα τριών ετών (2015-
2018) καθώς και η συσχέτισή τους με το παθολογικό σπερμοδιαγράμμα.
Υλικό και μέθοδος: Το υλικό αποτέλεσαν 568 καλλιέργειες σπέρματος
οι οποίες αξιολογήθηκαν στο μικροβιολογικό εργαστήριο του νοσοκο-
μείου μας κατά τη διάρκεια της τριετίας 2015-2018. Η καλλιέργεια των
δειγμάτων έγινε με εμβολιασμό 10μl σε καθένα από τα εξής υλικά: Αι-
ματούχο, McConkey και Σοκολατόχρωμο άγαρ. Η ταυτοποίηση και ο
έλεγχος ευαισθησίας των κοινών παθογόνων μικροοργανισμών έγινε
με το αυτοματοποιημένο σύστημα Microscan Walk away system, Beck-
man Coulter, ενώ για το μυκόπλασμα και ουρεάπλασμα χρησιμοποι-
ήθηκε το εμπορικό κίτ Mycoview της Autobio diagnostics co. H
ανίχνευση των χλαμυδίων έγινε με ανοσοχρωματογραφία (Healgen).
Aποτελέσματα: Από τις 568 καλλιέργειες σπέρματος, αναπτύχθηκαν
παθογόνοι μικροοργανισμοί στις 144 από τις οποίες οι 55 συνοδεύτη-
καν απο σπερμοδιάγραμμα. Η αναλογία των ανευρεθέντων μικροορ-
γανισμών στα εξετασθέντα δείγματα ήταν: E. coli: (32,21%), Ureaplasma
urealyticum: (16,77%), E. faecalis: (13,42%), P. mirabilis: (9,39%), K. pneu-
moniae: (7,38%), Mycoplasma: (3,35%), S. aureus: (2,68%), E. cloacae:
(2,68%), Neisseria gonorrhoeae: (3,35%), Morganella morganii: (2,01%),
P. aeruginosa: (2,68%), Chlamydia trachomatis: (1,34%), Citrobacter ko-
seri: (1,34%), Serratia marcescens: (0,67%), Stenotrophomonas maltoph-
ilia: (0,67%). Από τα 55 σπερμοδιαγράμματα το 52,71% συνοδευόταν
από μείωση των παραμέτρων του σπερμοδιαγράμματος.
Συμπεράσματα: Οι συχνότεροι μικροοργανισμοί που απομονώθηκαν
ήταν: E. coli (32,21%), Ureaplasma urealyticum (16,77%) και E. faecalis
(13,42%). Το μεγαλύτερο ποσοστό των δειγμάτων παρουσίασαν παθο-
λογικές τιμές στο σπερμοδιάγραμμα.

Δ 13. ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙ-
ΚΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Β. Γαλάνη1, Β. Θεοδωρέλος2, Ε. Ζησίμου3, Μ. Αλεξίου1, Ό. Μάκκα1,
Έ. Κιουβέλλη1

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. Καρπενησίου, 2Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν.
Καρπενησίου, 3Παιδιατρική Κλινική Γ.Ν. Καρπενησίου
Εισαγωγή: Η εξέταση του κολπικού εκκρίματος αποτελεί σημαντική
μέθοδο για τη διάγνωση πληθώρας παθογόνων μικροοργανισμών
τόσο σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, όσο και σε μετεμμηνοπαυ-
σιακές γυναίκες. Σκοπός: Η διερεύνηση των παθολογικών κολπικών
δειγμάτων στο διάστημα από 01/01/2017 έως 15/10/2018.
Υλικά και μέθοδος: Πρόκειται για μελέτη καταγραφής των κολπικών
δειγμάτων, αλλά και των τραχηλικών εκκριμάτων για μυκόπλασμα και
χλαμύδια, όλων των γυναικών που προσήλθαν στο μικροβιολογικό ερ-
γαστήριο του Γ.Ν. Καρπενησίου. Η εξέταση των κολπικών δειγμάτων
έγινε με άμεση μικροσκόπηση αλλά και με καλλιέργεια στα υλικά: αι-
ματούχο, McConkey, Chrom, Sabouraud dextrose και Σοκολατόχρωμο
άγαρ: όπου χρειάστηκε πραγματοποιήθηκε αντιβιόγραμμα με τη μέ-
θοδο Kirby Bauer. Η καλλιέργεια των μυκοπλασμάτων έγινε με το My-
coView test της Zeakon. Η ανίχνευση των χλαμυδίων έγινε με το
Chlamydia Rapid test της Deangel Biological.
Αποτελέσματα: Εξετάστηκαν συνολικά 178 γυναίκες. Φυσιολογική
χλωρίδα ανευρέθηκε σε 134  (75,28%). Ανευρέθηκε Candida spp. σε 25
(14,04%) και Gardnerella vaginalis σε 16 γυναίκες (8, 98%). E. coli, Sta-
phylococcus aureus και Enterococcus spp. βρέθηκαν από 1 (0,56%). Τρι-
χομονάδες δεν ανιχνεύτηκαν. Για μυκόπλασμα εξετάστηκαν 135
γυναίκες. Mycoplasma hominis εμφάνισαν 7 (5, 18%), Ureaplasma ure-
alyticum εμφάνισαν 21 (15,55%) με συλλοίμωξη βρέθηκαν 5 γυναίκες
(3,70%). Από τον έλεγχο του αντιβιογράμματος του Ureaplasma urea-
lyticum 11 (52.38%) ήταν ανθεκτικά στη σιπροφλοξασίνη και μόλις 1
(4,76%) ήταν ανθεκτικό στην οφλοξασίνη και 1 (4,76%) ήταν ανθεκτικό
στην αζιθρομυκίνη.
Εξετάστηκαν 121 γυναίκες για χλαμύδια και βρέθηκε 1 θετική.
Συμπεράσματα: Συνολικά το 24,71% των γυναικών εμφάνισε κολπίτιδα
με κυρίαρχα παθογόνα την Candida spp. να ηγείται και να ακολουθεί η
λοίμωξη με Gardnerella vaginalis (μη ειδική κολπίτιδα). Μυκοπλασμα-
τική κολπίτιδα παρουσίασε περίπου το 15% των γυναικών με κυρίαρχο
παθογόνο το Ureaplasma urealyticum.

Δ 14. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΝΤΩΝ
ΑΠΟ ΟΥΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Β. Γαλάνη1, Β. Θεοδωρέλος2, Ε. Ζησίμου3, Μ. Αλεξίου1, Ό. Μάκκα1, Έ. Κιουβέλλη1

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. Καρπενησίου, 2Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Καρπενησίου, 3Παιδιατρική Κλινική Γ.Ν. Καρπενησίου
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Δ 17. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/8/17 ΕΩΣ
30/9/18
Β. Μπακόπουλος, Β. Μπαλάφα, Α. Καστανιώτη, Κ. Καζάκου,
Δ-Ξ. Μακρή, Π. Γκούρλη
Ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο Βιοπαθολογίας Lamia Lab
Εισαγωγή: Η καλλιέργεια κολπικού και τραχηλικού επιχρίσματος είναι
μια ανώδυνη εξέταση που ανιχνεύει παθογόνα που προκαλούν κολπίτιδα
και τραχηλίτιδα στις γυναίκες. Σκοπός: Η καταγραφή της συχνότητας μι-
κροβίων που απομονώθηκαν από καλλιέργειες κολπικού και τραχηλικού
εκκρίματος σε γυναίκες της κοινότητας το χρονικό διάστημα 1/8/17 έως
30/9/18. Υλικό και μέθοδοι: Συνολικά εξετάστηκαν 208 γυναίκες Ελλη-
νίδες και αλλοδαπές ηλικίας 10-77 ετών (μέση ηλικία 35 έτη). Τα δείγματα
κολπικού κα τραχηλικού επιχρίσματος εμβολιάσθηκαν σε αιματούχο,
MC2 και Sabouraud άγαρ και επωάστηκαν υπό αερόβιες συνθήκες. Πα-
ράλληλα εμβολιάσθηκαν σε Mycotest και σε Chlamydia rapid test (εται-
ρείες).Ταυτόχρονα νωπά και χρωματισμένα κατά gram παρασκευάσματα
χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση clue-cells και Gardnerella vaginαlis.
Η ταυτοποίηση των μικροβίων έγινε με τις κλασικές μικροβιολογικές με-
θόδους και ο έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά έγινε με τη μέθοδο
διάχυσης των δίσκων, Kirby-Bauer, σε MH άγαρ, κατά CLSI. Αποτελέ-
σματα: Στο σύνολο των δειγμάτων, ανευρέθηκαν 83 θετικές καλλιέργειες
(ποσοστό 40%) και 125 αρνητικές (ποσοστό 60%). Κατά σειρά συχνότη-
τας απομονώθηκαν Ureaplasma urealyticum (58%), Candida spp (32%),
Mycoplasma hominis (5%), gram (-) βακτηρίδια (3%) και gram (+) κόκκοι
(2%). Σε ποσοστό 11% συνυπήρχαν περισσότερα του ενός παθογόνα.
Αντοχές δεν ανιχνεύθηκαν. Συμπεράσματα: Στις γυναίκες, που προσήλ-
θαν στο ιατρείο μας για εξέταση κολπικού και τραχηλικού επιχρίσματος,
το συχνότερο απομονούμενο παθογόνο του κόλπου-τραχήλου ήταν το
Ureaplasma urealyticum, γεγονός που είναι σε συμφωνία  με τη διεθνή
βιβλιογραφία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι πε-
ρισσότερες γυναίκες με κολπίτιδα ήταν στην εμμηνόπαυση.

Δ 15. ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ
Ο. Πιτούλια, Φ. Κεσίδου, Γ. Ορφανίδης, Ε. Μακούλη, 
Α. Δαρδαγιαννόπουλος, Α. Λέττας
Μικροβιολογικό εργαστήριο Γ.Ν. Νάουσας
Εισαγωγή: Γίνονται αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία ότι κάποιοι πα-
θογόνοι μικροοργανισμοί προκαλούν βακτηριαιμίες ανάλογα με την
εποχή κυρίως κατά τους θερμούς μήνες του χρόνου.
Σκοπός: Η πιθανή εποχική διακύμανση στην απομόνωση παθογόνων
μικροοργανισμών σε καλλιέργειες αίματος του νοσοκομείου μας.
Υλικό και μέθοδοι: Μελετήσαμε τα περιστατικά βακτηριαιμιών που
σημειώθηκαν στο νοσοκομείο μας τα τελευταία 3 χρόνια. Μετά από
επώαση σε κλίβανο, οι θετικές αιμοκαλλιέργειες ενοφθαλμίστηκαν σε
κατάλληλα θρεπτικά υλικά και επωάστηκαν σε αερόβιες και αναερόβιες
συνθήκες στους 37ºC, για 24 και 48 ώρες. Η ταυτοποίηση των στελεχών
έγινε με τις κλασσικές μικροβιολογικές μεθόδους ( Gram χρώση, κατα-
λάση, πηκτάση οξειδάση κα). Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε αύξηση
στην απομόνωση εντεροκόκκων και των ειδών Candida τους θερμούς
μήνες. Συγκεκριμένα το 56,5% των εντεροκόκκων και το 65,8% των ει-
δών Candida απομονώθηκαν κατά την περίοδο Μάιος-Σεπτέμβριος.
Δεν παρατηρήθηκε διακύμανση στην απομόνωση του Staphylococcus
aureus και των κοαγκουλάση-αρνητικών σταφυλόκοκκων. Από τα Gram-
αρνητικά βακτηρίδια εποχική διακύμανση παρατηρήθηκε για την Esch-
erichia coli και την Klebsiella spp για τα οποία απομονώθηκαν το 53,5%
και 44,6% αντίστοιχα κατά την περίοδο Μάιος-Σεπτέμβριος. Συμπε-
ράσματα: Τα δεδομένα αποδεικνύουν ότι υπάρχει εποχική διακύμανση
με αύξηση των βακτηριαιμιών που προκαλούνται από εντεροκόκκους,
είδη Candida και κάποια Gram-αρνητικά βακτηρίδια κατά τους τους
θερμούς μήνες.

Δ 18. ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ
STREPTOCOCCUS PYOGENES ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗ-
ΘΥΣΜΟ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2015-2018
Β. Μπακόπουλος, Β. Μπαλάφα, Α. Καστανιώτη, Κ. Καζάκου,
Δ-Ξ. Μακρή, Π. Γκούρλη
Ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο Βιοπαθολογίας Lamia Lab
Εισαγωγή: Ο Streptococcus pyogenes αποτελεί το συχνότερο αίτιο φα-
ρυγγικών λοιμώξεων, τόσο στα παιδιά  όσο και στους ενήλικες. Απαιτεί
άμεση θεραπεία, διότι η μη σωστή αντιμετώπιση του προκαλεί επιπλοκές
σε καρδιά και νεφρούς. Σκοπός: Η καταγραφή και η μελέτη των φαρυγγι-
κών λοιμώξεων που προκαλούνται από β-αιμολυτικό Στρεπτόκοκκο της
ομάδας Α κατά Lancefield σε πληθυσμό της κοινότητας, καθώς και η αν-
τοχή  αυτού σε αντιβιοτικά την τριετία 2015-2018. Υλικό και μέθοδοι:
Εξετάστηκαν συνολικά 601 φαρυγγικά επιχρίσματα από άτομα ηλικίας 2-
83 ετών (μέση ηλικία 38 έτη), την χρονική περίοδο 1/7/2015 έως
30/6/2018. Από αυτά τα 368 ανήκαν σε γυναίκες (ποσοστό 61%) και τα
233 σε άνδρες (ποσοστό 39%). Τα φαρυγγικά επιχρίσματα καλλιεργήθηκαν
σε αιματούχο άγαρ με τη χρήση δίσκων βακιτρακίνης. Για τη ταυτοποίηση
των Στρεπτόκοκκων  χρησιμοποιήθηκε το kit Strepto-plus της Diachel. Ο
έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά έγινε με τη μέθοδο διάχυσης των
δίσκων κατά Kirby-Bauer, σύμφωνα με το CLSI. Αποτελέσματα: Ανευρέ-
θησαν 216 θετικά δείγματα για β-αιμολυτικό Στρεπτόκοκκο της ομάδας
Α (36%) και 385 αρνητικά  (64%). Δεν βρέθηκε αντοχή στην πενικιλλίνη.
Η αντοχή στη ερυθρομυκίνη ήταν 16% και στην κλυνδαμικίνη 22%. Ταυ-
τόχρονη αντοχή σε ερυθρομυκίνη και κλινδαμυκίνη ανευρέθηκε στο 11%.
Συμπεράσματα: Ο β-αιμολυτικός Στρεπτόκοκκος της ομάδας Α κατά Lan-
cefield αποτελεί τον συχνότερο Στρεπτόκοκκο που απομονώνεται από
τα φαρυγγικά επιχρίσματα. Αντοχή στην πενικιλλίνη δεν έχει αναφερθεί,
ενώ αντίθετα παρατηρείται αντοχή σε μακρολίδες και λινκοσαμίδες.

Δ 16. ΕΠΑΝΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ CMV ΣΕ ΑΣΘΕ-
ΝΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΘ
Μ. Πουγιούκα, Ε. Παπαγρηγορίου, Ε. Τσακίρη, Κ. Κοτούλα,
Χρ. Κώτση, Αικ. Πετροχείλου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο του ΙΓΝΑ
O κυτταρομεγαλοϊός (CMV) ανήκει στην οικογένεια των ερπητοϊών και
είναι γνωστός και ως Ανθρώπινος Ερπητοϊός τύπου 5 (HHV-5). Είναι ένας
πολύ διαδεδομένος ιός και εκτιμάται ότι, ανάλογα με την περιοχή, το 40%
έως 100% του πληθυσμού μπορεί να έχει  μολυνθεί. Στους περισσότερους
ανθρώπους, ο ιός παραμένει σε λανθάνουσα φάση και δεν προκαλεί συμ-
πτώματα. Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ωστόσο, όπου νοσηλεύονται
βαρέως πάσχοντες ασθενείς, η λοίμωξη των ασθενών αυτών με τον κυτ-
ταρομεγαλοϊό ή η επαναδραστηριοποίηση του στους CMV οροθετικούς,
επιφέρει παράταση της νοσηλείας και χειρότερη έκβαση. Σκοπός: Η με-
λέτη της συχνότητας αναζωπύρωσης της λοίμωξης του κυτταρομεγα-
λοϊού σε ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύτηκαν στην ΜΕΘ. Υλικό-Μέθοδος:
Το υλικό μας αποτέλεσαν οι οροί 496 ασθενών οι οποίοι νοσηλεύτηκαν
στην ΜΕΘ, την δεκαετία 2008-2018. Τα δείγματα εξετάσθηκαν για τα αν-
τισώματα IgM και IgG για τον κυτταρομεγαλοϊό και όπου χρειαζόταν γι-
νόταν μέτρηση της IgG avidity. Τα αντισώματα καθώς και η συνάφεια των
IgG μετρήθηκαν με την μέθοδο της χημειοφωταύγειας στο Liaison (Dia-
Sorin). Το εργαστήριο στερείται των κλινικών δεδομένων των συγκεκρι-
μένων ασθενών καθώς και άλλων πληροφοριών όπως το APACHE II score,
καθώς επίσης και την έκβαση. Αποτελέσματα: Ταυτόχρονη ανίχνευση θε-
τικών IgM και IgG παρατηρήθηκε σε 30 ασθενείς , θετικά IgM αντισώματα
μόνα τους τα οποία υποδεικνύουν πρόσφατη λοίμωξη, ανιχνεύθηκαν σε
πέντε ασθενείς. Στους 30 ασθενείς με ταυτόχρονη ανίχνευση των IgM και
IgG έγινε προσδιορισμός της IgG avidity η οποία ήταν υψηλή και στους
30. Οι ασθενείς αυτοί για κάποιο λόγο επανενεργοποίησαν τον CMV. Συμ-
πέρασμα: Συμπερασματικά θα λέγαμε πως επί ελλείψεως άλλων κλινικών
πληροφοριών δεν μπορούν να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα. Η καλή
συνεργασία κλινικής και εργαστηρίου θα μπορούσε να σχεδιάσει μελέτες
της ανοσιακής κατάστασης των νοσηλευομένων στις ΜΕΘ για την αξιο-
λόγηση του κινδύνου επανενεργοποίησης της CMV λοίμωξης.



Εισαγωγή: Η αιμοφαγοκυτταρική λεμφο-ιστιοκυττάρωση (αιμοφαγο-
κυτταρικό σύνδρομο-ΑΣ) είναι μία σπάνια αλλά συχνά θανάσιμη δια-
ταραχή του μονοπυρηνικού φαγοκυτταρικού συστήματος. Χαρακτη-
ρίζεται από έντονη ανοσολογική διέγερση των λεμφοκυττάρων και
μακροφάγων με υπερπαραγωγή κυτταροκινών λόγω ανεπάρκειας ή
δυσλειτουργίας της καταστολής της κυτταρικής απάντησης. Μπορεί
σπάνια να είναι πρωτοπαθής με οικογενή συνήθως εμφάνιση ή δευτε-
ροπαθής κυρίως σε συνδυασμό με ιογενείς αλλά και βακτηριακές λοι-
μώξεις, αυτοάνοσα νοσήματα ή κακοήθειες. Σκοπός: Η περιγραφή πε-
ριστατικού με αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο λόγω σοβαρής λοίμωξης
με σπάνιο παθογόνο. Παρουσίαση περιστατικού: Κορίτσι ηλικίας 6
ετών προσήλθε με παραπομπή από Κέντρο Υγείας, λόγω παρατεινόμενου
εμπυρέτου (8 ημερών) έως 40ºC με συνοδό ρίγος και διαρροϊκών κε-
νώσεων με συχνότητα μια κένωση/ημέρα, χωρίς παθολογικές προσμίξεις.
Από την αντικειμενική εξέταση: όψη πάσχουσα με ήπια ερυθρότητα
στα παρίσθμια, ήπια διόγκωση τραχηλικών λεμφαδένων, ήπια διόγκωση
ήπατος–σπληνός. Από τον κλινικοεργαστηριακό έλεγχο καταγράφηκαν:
Hb:10,2g/dl, Hct:29,7%, PLT:135.000/μl, WBC:5300/μl, τοξικήκοκκίωση(+),

TKE=100mm/1ηh, Na=128mEq/L, ALT=96U/L,AST=117U/L, LDH=671U/L,
γGT=160U/L, CRP=10,8mg/dl, ανεπηρέαστο ινωδογόνο και d-dimers,
υπερφερριτιναιμία (Fer:3593ng/ml).To U/S κοιλίας ανέδειξε ήπαρ
(+0,5εκ), χοληδόχο κύστη με ήπιο περιχολοκυστικό οίδημα, σπλήνα
(+3εκ) και αρκετούς μεσεντέριους λεμφαδένες. Η ασθενής καλύφθηκε
με κεφοταξίμη ως πιθανή μικροβιαιμία. Το επίχρισμα του μυελού
έδειξε αρκετά στοιχεία φαγοκυττάρωσης της ερυθράς σειράς. Λόγω
επιδείνωσης της κλινικής εικόνας προσετέθη solumedrol με την υποψία
ΑΣ. και γ-σφαιρίνη iv. Στο 2ο 24ωρονοσηλείας απομονώθηκε από αι-
μοκαλλιέργεια Gram(-) βακτηρίδιο, το οποίο.ταυτοποιήθηκε αρχικά
με ορολογικές μεθόδους ως Salmonella typhi (9,12,Vi:d:-)και επιβεβαι-
ώθηκε από την ΕΣΔΥ αργότερα. Από το 4o 24ωρο η ασθενής απυρέτησε,
βαθμιαία η τιμή της φερριτίνης έπεσε στις 223 ng/ml και μειώθηκε η
δόση κορτιζόνης. H ασθενής εξήλθε σε καλή κατάσταση με per os
αγωγή και υπό παρακολούθηση μετά από 12ήμερη νοσηλεία. Συμπέ-
ρασμα: Η Salmonella typhi αν και σπάνιο παθογόνο για τη χώρα μας
προκαλεί συστηματική λοίμωξη που μπορεί να πυροδοτήσει την εμ-
φάνιση αιμοφαγοκυτταρικού συνδρόμου.
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Δ 19. ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΠΤΩΣΗΣ
ΣΟΒΑΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΔΗ-
ΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
Β. Γραπατσά, Γ. Καντεράκης, Ε. Ζιώγου, Κ. Σταυροπούλου,
Γ. Θεοδώρου, Μ. Λαδά, Ι. Καψουλάκης, Ν. Σκαρμούτσου,
Μ. Μαρτσούκου
«Σισμανόγλειο - Αμαλία Φλέμιγκ» Γενικό Νοσοκομείο Αττικής, Νοσοκομει-
ακή Μονάδα «Σισμανόγλειο»
Εισαγωγή: Κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στο χώρο του νοσο-
κομείου αντιμετωπίζονται επείγουσες καταστάσεις από την Τεχνική
Υπηρεσία και την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων. Σκοπός: Η
πραγματοποίηση άμεσων τεχνικών παρεμβάσεων λόγω πτώσης
σοβάδων από τις οροφές των χώρων προετοιμασίας/παρασκευών
Ψαριών και Λαχανικών στα Μαγειρεία. Η Τεχνική Υπηρεσία και η
Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν
την επείγουσα αυτή κατάσταση και να εξασφαλίσουν μη διασπορά
σκόνης, επαρκή λειτουργία των υπόλοιπων χώρων του μαγειρείου,
αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων και λοιμώξεων σχετιζόμενων με
τις εργασίες. Υλικό-Μέθοδος: Τροποποιήθηκε το διάγραμμα ροής
προετοιμασίας γευμάτων, με μείωση των ειδών προς προ-επεξεργασία
πριν μαγειρευτούν ή σερβιριστούν. Οι χώροι προς επισκευή απομο-
νώθηκαν, με είσοδο υλικών και τεχνιτών από εξωτερικά ανοίγματα.
Μετά την αποκατάσταση ακολούθησε γενική συντήρηση όλου του
μαγειρείου. Με επίβλεψη του Επόπτη Δημόσιας Υγείας καθορίστηκε
πραγματοποίηση καθημερινού διπλού καθαρισμού/απολύμανσης
χώρων, επιφανειών, εξοπλισμού πριν την έναρξη των παρασκευών.
Ελέγχτηκαν μικροβιολογικά 9 δείγματα φαγητού και 32 δείγματα
σκευών/επιφανειών με ποσοτική μέτρηση βιολογικού/μικροβιακού
φορτίου με λουμινόμετρο. Αποτελέσματα: •Με το τροποποιημένο διά-
γραμμα ροής τα μαγειρεία λειτούργησαν με ασφάλεια. •Η σίτιση ασθε-
νών/προσωπικού έγινε ομαλά. •Οι τεχνικές παρεμβάσεις ολοκληρώθηκαν
εντός προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος. •Τα δείγματα φαγητού
δεν παρουσίασαν μικροβιακή ανάπτυξη. •Η αποτελεσματικότητα των
καθαρισμών επιβεβαιώθηκε από τις ποσοτικές μετρήσεις βιολογικού/μι-
κροβιακού φορτίου. Συμπεράσματα: Η κατάλληλη/προγραμματισμένη
ροή εργασιών και ο συντονισμός πολλών υπηρεσιών, επέφεραν άμεση
επισκευή των ζημιών και ασφαλή σίτιση των ασθενών. Η όλη διαδικασία
παρέμβασης έχει καταγραφεί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμβου-
λευτικά σε ανάλογα συμβάντα στο ίδιο ή άλλα νοσοκομεία.

Δ 20. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟ-
ΦΑΓΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΟΥ ΝΟΣΗΜΑ-
ΤΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
M. Nικολάου, Μ. Σύρρου, Σ. Βασιλάκου, Σ. Γαλανοπούλου,
Π. Αλεξανδροπούλου, Α. Μακρή
Εργαστήριο Βιοπαθολογίας, Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης
Εισαγωγή: Το σύνδρομο ενεργοποίησης μακροφάγων (MAS) αποτελεί
σπάνια εκδήλωση στη παιδική ηλικία και συνήθως έχει κακή πρό-
γνωση. Τυπικά, σχετίζεται με υπερφλεγμονώδη διαταραχή στα πλαίσια
αυτοάνοσου νοσήματος κυρίως νεανικής Ιδιοπαθούς Ρευματοειδούς
Αρθρίτιδας και λιγότερο Συστηματικού Ερυθυματώδους Λύκου με συ-
χνότητα 6-7%. 
Σκοπός: Η περιγραφή περιστατικού MAS σε έδαφος αυτοάνοσου νο-
σήματος. Παρουσίαση περιστατικού: Αγόρι ηλικίας 5 ετών προσήλθε
με παρατεινόμενο εμπύρετο, διαρροϊκές κενώσεις, αδυναμία βάδισης
και κοιλιακό άλγος. Είχε όψη ηπίως πάσχοντος με σπλήνα ψηλαφητό,
τραχηλικούς λεμφαδένες άμφω, αραιό κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα
και ευαισθησία στη πίεση της σπονδυλικής στήλης. Στη γενική αίματος
παρουσίαζε Hb: 12g/dl, Hct: 38.4%, PLT:257.000, WBC:18.200/μl, τοξική
κοκκίωση(+). Ο υπόλοιπος έλεγχος έδειξε CRP:14.5mg/dl, TKE:60mm
και C3, C4, ASTO, cANCA, pANCA, MPO, PR3 εντός φυσιολογικών ορίων
με ANA, anti-DNA αρνητικά. Ο ορολογικός έλεγχος ήταν αρνητικός για
EBV, CMV, Influenza, Tb και οι κ/ες αίματος, ούρων, ΕΝΥ, ήταν επίσης
στείρες. To U/S κοιλίας ανέδειξε σπληνομεγαλία ενώ το CT κοιλίας πολ-
λαπλούς ενδοκοιλιακούς λεμφαδένες. Η Α/α θώρακος παρουσίασε
άφθονα διάμεσα στοιχεία και η Α/α ισχίων μικρή ελάττωση της φυσιο-
λογικής κυρτότητας δεξιά. Στον μυελό, ανευρέθησαν αρκετά ιστιοκύτ-
ταρα που φαγοκυτταρώνουν. Τις επόμενες ημέρες διεπιστώθη, αύξηση
της CRP (έως 22.5 mg/dl), της ΤΚΕ (116mm) και υψηλό ινωδογόνο ενώ
καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλές τιμές φερριτίνης (έως 5.000 ng/ml). Ο
ασθενής τέθηκε σε αντιμικροβιακή αγωγή και έγινε εκτίμηση από ρευ-
ματολόγο όπου ετέθη η διάγνωση «πιθανή συστηματική Νεανική Ρευ-
ματοειδή Αρθρίτιδα σε έδαφος MAS». Δόθηκε Μεθυλπρεδνιζολόνη,
Anakinra, ρανιτιδίνη, φυλλικό και μεθοτρεξάτη και ο ασθενής εξήλθε
12 μέρες μετά σε καλή γενική κατάσταση και χωρίς παθολογικά ευρή-
ματα. Συμπέρασμα: H πρώιμη μέτρηση της φερριτίνης μπορεί να συν-
δράμει σημαντικά στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του ΜAS.

Δ 21. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΟΥΣ ΑΙΜΟΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΜΙ-
ΚΡΟΒΙΑΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΣΠΑΝΙΟ ΠΑΘΟΓΟΝΟ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Μ. Σύρρου, Μ. Νικολάου, Σ. Βασιλάκου, Μ. Δασκαλάκη, E. Στάικου, Π. Αλεξίου, Α. Μακρή
Εργαστήριο Βιοπαθολογίας Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης
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Εισαγωγή: Η λεπτοσπείρωση είναι μια ζωονόσος με παγκόσμια κατα-
νομή, που προκαλείται από σπειροχαίτες του γένους Leptospira. Η
νόσος μπορεί να είναι ασυμπτωματική αλλά και με βαριά κλινική εικόνα
όπως η ικτερική λεπτοσπείρωση ή νόσος του Weil. Τα τρωκτικά, οι σκύ-
λοι, τα βοοειδή, οι χοίροι είναι ορισμένα από τα θηλαστικά που μετα-
δίδουν τη νόσο στον άνθρωπο, με μόλυνση του δέρματος,
ρινοφάρυγγα ή επιπεφυκότα μετά από έκθεση σε μολυσμένα νερά ή
μολυσμένους ιστούς ζώων.
Σκοπός: Η καταγραφή των εργαστηριακά θετικών περιστατικών λεπτο-
σπείρωσης, δειγμάτων ασθενών που προσκομίσθηκαν στο Μικροβιο-
λογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, κατά τα έτη
2009-2018.

Δ 22. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΙΘΜΟΥ
ΠΥΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΖΗΜΑ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙ-
ΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
Σ. Πατιάκας1, Ε. Τσούκης2

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», 2Μικροβιολογικό – Διαγνωστικό Κέντρο Λήμνου
Σκοπός: Να αναζητηθεί και να μελετηθεί τυχόν σχέση μεταξύ του αριθ-
μού των πυοσφαιρίων που καταμετρήθηκαν στη μικροσκοπική εξέ-
ταση του ιζήματος των ούρων και της ανάπτυξης – απομόνωσης
παθογόνων μικροοργανισμών στην καλλιέργεια του αντίστοιχου δείγ-
ματος. Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά 334 εξετάσεις γενι-
κής ούρων καθώς και οι αντίστοιχες καλλιέργειές τους. Η μέτρηση του
αριθμού των πυοσφαιρίων κατά οπτικό πεδίο (κ.ο.π.) έγινε κατόπιν φυ-
γοκέντρησης 10 ml ούρων , ενώ η απομόνωση και ταυτοποίηση των
μικροοργανισμών πραγματοποιήθηκε με βάση τα μορφολογικά και
βιοχημικά τους χαρακτηριστικά. Αποτελέσματα: Από τις 334 καλλιέρ-
γειες στις 84 (25,2%) απομονώθηκε παθογόνος μικροοργανισμός, οι
228 (68,3%) ήταν αρνητικές, ενώ σε 22 (6,5%) είχαμε ανάπτυξη περισ-
σότερων από δύο μικροβίων, συνεπώς επρόκειτο για επιμόλυνση και
τα δείγματα θεωρήθηκαν ακατάλληλα, οπότε και δεν αξιολογήθηκαν.
Από τις θετικές καλλιέργειες το 26,4% είχε πυοσφαίρια <10 κ.ο.π., το
19,3% 10-25 κ.ο.π., το 28,6% 25-50 κ.ο.π.  και το 25,7% >50 κ.ο.π. Από
τις αρνητικές καλλιέργειες το 84,1% είχε στο ίζημα των ούρων <10 πυο-
σφαίρια κ.ο.π., 8,5% είχε 10-25 κ.ο.π., 5,7% είχε 25-50 κ.ο.π. και 1,7%
>50 πυοσφαίρια κ.ο.π. Συμπεράσματα: 1) Μεγάλο ποσοστό θετικών
καλλιεργειών (26,4%) είχε <10 πυοσφαίρια κ.ο.π. 2) Επίσης ένα σημαν-
τικό ποσοστό (7,4%) αρνητικών καλλιεργειών είχε >25 πυοσφαίρια
κ.ο.π. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ανάπτυξη μικροβίων δε συμ-
βαδίζει πάντα με την παρουσία πυοσφαιρίων στο ίζημα. Ως εκ τούτου,
μια εξέταση γενικής ούρων δίχως παθολογικά ευρήματα δε θα πρέπει
να παραπλανά τον κλινικό γιατρό, ο οποίος αφ’ ενός μεν πρέπει να συ-
νεκτιμά την κλινική εικόνα του ασθενούς και να προχωρεί πάντοτε και
σε καλλιέργεια ούρων, όταν υπάρχει ένδειξη λοίμωξης, αφ’ ετέρου δε,
πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψιν του τις «συνθήκες λήψης» του δείγ-
ματος και να συνεκτιμά όλες τις παραμέτρους πριν οδηγηθεί στην τε-
λική διάγνωση.

Υλικό και μέθοδοι: Μελετήθηκαν 310 δείγματα ατόμων που προσήλθαν
στο τμήμα μας για έλεγχο αντισωμάτων λεπτόσπειρας κατά τη δεκαετία
2009-2018. Ο προσδιορισμός των IgM αντισωμάτων λεπτόσπειρας
στον ορό των ασθενών έγινε με τη μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας 
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Από τα 310 δείγματα τα 20 ήταν
θετικά (ποσοστό 6,45%) για παρουσία IgM αντισωμάτων λεπτόσπειρας.
Από τα θετικά τα 17 (ποσοστό 85%) αντιπροσωπεύουν άνδρες, ενώ τα
3 (ποσοστό 15%) γυναίκες. Επίσης, το 75% των θετικών ασθενών προ-
έρχονταν από αγροτικές περιοχές, ενώ το 25% από την πόλη της Θεσ-
σαλονίκης. Μικρή διαφοροποίηση υπήρξε μεταξύ των ετών. Μολονότι
οποιοσδήποτε μπορεί να μολυνθεί από λεπτόσπειρα, τις περισσότερες
πιθανότητες έχουν όσοι ασχολούνται με αγροτικές εργασίες.

Δ 23. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΩΣ ΑΝΕ-
ΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΟΥΡΙΑΣ
Σ. Πατιάκας1, Ε. Τσούκης2

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», 2Μικροβιολογικό – Διαγνωστικό Κέντρο Λήμνου
Σκοπός: Να μελετηθεί η εγκυμοσύνη ως ανεξάρτητος παράγοντας βα-
κτηριουρίας, δεδομένου ότι κατά τη διάρκειά της, καταγράφονται
συχνά περιπτώσεις βακτηριουρίας, και μάλιστα ενίοτε ασυμπτωματι-
κής. Υλικό-Μέθοδος: Υλικό της μελέτης μας αποτέλεσαν 145 έγκυες
γυναίκες οι οποίες και υποβλήθηκαν σε καλλιέργειες ούρων στη διάρ-
κεια της 12ης έως την 16η εβδομάδα της κύησης. Ελέγχθηκαν πρωϊνά
ούρα, τα οποία ελήφθησαν από το μέσο της ούρησης με την απαιτού-
μενη προσοχή, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα επιμόλυνσής
τους, ενώ, από το ιστορικό τους αναζητήθηκε η τυχόν ύπαρξη ανατο-
μικής ανωμαλίας των ουροφόρων οδών, καθώς επίσης και προηγού-
μενο ιστορικό σοβαρής πάθησης (π.χ. σακχαρώδους διαβήτη) ή και
προϋπάρχουσας βακτηριουρίας. Τα αποτελέσματά μας συγκρίθηκαν
με αυτά των καλλιεργειών ούρων τυχαίου δείγματος 120 υγιών γυναι-
κών αναπαραγωγικής ηλικίας (24-42 ετών).
Αποτελέσματα: Τελικώς, από τις 145 έγκυες γυναίκες ασυμπτωματική
βακτηριουρία διαπιστώθηκε σε 15, δηλαδή ποσοστό 10,34%, ενώ, από
το σύνολο των 120 μαρτύρων -υγιών γυναικών το αντίστοιχο ποσοστό
ήταν 8% (10 περιπτώσεις). Συμπεράσματα: Αποδεικνύεται, επομένως,
από τη μελέτη μας, ότι στην εγκυμοσύνη, παρατηρείται μεν μια μικρή
αύξηση σε ότι αφορά το ποσοστό της ασυμπτωματικής βακτηριουρίας,
σε σχέση με τον αντίστοιχο γυναικείο πληθυσμό της ανάλογης αναπα-
ραγωγικής ηλικίας, ωστόσο, αυτή στη μελέτη μας δεν ήταν στατιστικά
σημαντική, κάτι που άλλωστε συμφωνεί και με τα βιβλιογραφικά δε-
δομένα. Φαίνεται, δηλαδή, ότι η εγκυμοσύνη δεν αποτελεί από μόνη
της ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου, αλλά μάλλον συνεισφέρει στην
επιδείνωση προϋπάρχουσας βακτηριουρίας και απλώς αναδεικνύει τις
περιπτώσεις αυτές, όπως π.χ. συμβαίνει σε περιπτώσεις πιθανής ανα-
τομικής ανωμαλίας του ουροποιητικού συστήματος.

Δ 24. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ
ΕΤΗ 2009-2018
Αικ. Παπαδημητρίου, Μ. Παρασκευά, Ε. Σίσκου, Β. Τσαϊρέλη, Β. Κουλουρίδα 
Μικροβιολογικό-Βιοχημικό-Ιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκη



Δ 26. ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΗΠΑΤΟΠΑΘΕΙΑ
Ε. Φαρσαράκη, Μ. Τσιγαριδάκη, Α. Παπαγιαννάκη,
Φ. Αθουσάκη-Νεονάκη
Εργαστήριο Βιοχημείας, Γενικό Νοσοκ. Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο
Εισαγωγή: Το μαγνήσιο είναι σημαντικό συστατικό όλων των μαλακών
ιστών καθώς και των οστών και έχει ευεργετική δράση σε μεταβολικές
διαταραχές, φλεγμονώδεις παθήσεις και παράγοντες καρδιαγγειακού
κινδύνου (αθηρωμάτωση). Τα πιο συχνά αίτια της υπομαγνησιαιμίας
στην κλινική πράξη  είναι κυρίως: σακχαρώδης διαβήτης , αλκοολισμός,
ορισμένα φάρμακα όπως cisplatin, κυκλοσπορίνη, αμινογλυκοσίδες,
διουρητικά αγκύλης και άλλα. Σκοπός: Καταγραφή και μελέτη των επι-
πέδων του μαγνησίου σε ασθενείς με ηπατοπάθειες κυρίως λόγω αλ-
κοολισμού.
Υλικό και μέθοδος: Το υλικό μας αποτέλεσαν 85 ασθενείς που λόγω
αλκοολισμού ή άλλων ηπατοπαθειών προσήλθαν για έλεγχο ή νοση-
λεύτηκαν στο Νοσοκομείο μας την τελευταία τριετία. Σ' αυτούς τους
ασθενείς μελετήθηκαν τα επίπεδα μαγνησίου στο αίμα συγχρόνως με
τα ηπατικά ένζυμα. Χρησιμοποιήθηκε η φωτομετρική μέθοδος των βιο-
χημικών αναλυτών του εργαστηρίου μας (Architect) και οι φυσιολογι-
κές τιμές είναι 1,6 -2,6 mg/dl. Αποτελέσματα και συμπέρασμα: Από
τους 85 ασθενείς που εξετάστηκαν σε 32 βρέθηκαν τιμές μαγνησίου
στον ορό του αίματος ≤ 1,6 mg/dl (ποσοστό  37,6%). Η υπομαγνησιαι-
μία σ’ αυτούς τους ασθενείς μπορεί να είναι ένας σημαντικός παράγον-
τας κινδύνου καθώς προκαλεί αδυναμία, μυϊκές συσπάσεις,
παραισθήσεις, ανορεξία, ναυτία, αρρυθμίες, τετανία ή και διανοητική
σύγχυση. Ο πιο πιθανός μηχανισμός μείωσης του μαγνησίου σε αυτούς
τους ασθενείς είναι η αύξηση των ελεύθερων λιπαρών οξέων, το διαρ-
ροϊκό σύνδρομο και η αυξημένη νεφρική απώλεια (άμεση μαγνησιου-
ρική δράση οξείας κατανάλωσης αλκοόλ) μαγνησίου που παρατηρείται
συχνά σε αυτούς τους ασθενείς.

Δ 27. ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΚΑΛΙΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΣ
Μ. Τσιγαριδάκη, Ε. Φαρσαράκη, Α. Παπαγιαννάκη,
Φ. Αθουσάκη-Νεονάκη
Εργαστήριο Βιοχημείας, Γεν. Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο
Εισαγωγή: Η υπερκαλιαιμία αποτελεί επικίνδυνη ηλεκτρολυτική δια-
ταραχή σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χρόνια περιοδική αιμοκά-
θαρση.Οι συνέπειες αυτής είναι πολύ σοβαρές με συμπτωματολογία
που αφορά στο νευρομυϊκό και το καρδιαγγειακό σύστημα με πιθανή
κατάληξη του ασθενούς από κοιλιακή μαρμαρυγή για πολύ υψηλά επί-
πεδα καλίου (>7 mmol/L). Σκοπός: Η καταγραφή των επιπέδων καλίου
σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση.
Υλικό και μέθοδος: Το υλικό ήταν ένας τυχαίος μηνιαίος ελεγχός σε 92
ασθενείς υπο αιμοκάθαρση. Το κάλιο μετρήθηκε στα πλαίσια του βιο-
χημικού ελέγχου αυτών των ασθενών σε αναλυτές Architect  με τη μέ-
θοδο των ιοντοεπιλεκτικών ηλεκτροδίων(ICT). Οι φυσιολογικές τιμές
καλίου είναι 3,5-5,5 mmol/L. 
Αποτελέσματα και συμπέρασμα: Από τους 92 ασθενείς οι 41( ποσοστό
44,57% )είχαν κάλιο< 5,5mmol/L και οι 51( ποσοστό 55,43% ) είχαν
κάλιο ≥5,5 mmol/L και από αυτούς οι 7 ασθενείς (ποσοστό 7,61%) είχαν
κάλιο ≥7mmol/L. Όπως προκύπτει οι ασθενείς υπό αιμοκάθαρση εμ-
φανίζουν υπερκαλιαιμία σε σημαντικό ποσοστό και αυτό οφείλεται πι-
θανόν σε μη συμμόρφωση  στο διαιτολόγιο, στην απομάκρυνση υγρών
κατά την αιμοκάθαρση ή και την υπερφόρτωση με υγρά καθώς και στη
λήψη φαρμάκων που συχνά χορηγούνται σε αυτούς τους ασθενείς
(π.χ.β-αποκλειστές και αναστολείς του συστήματος ρενίνης-αγγειοτεν-
σίνης). Αν και συνήθως αυτοί οι ασθενείς «ανέχονται» μερικώς την υπε-
καλιαιμία, είναι αναγκαία η συνεχής και συχνή παρακολούθηση και
ρύθμιση των επιπέδων καλίου προς αποφυγή των συνεπειών της υπερ-
καλιαιμίας.
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Εισαγωγή: Οι ουρολοιμώξεις αποτελούν τις συχνότερες βακτηριακές
λοιμώξεις σε ασθενείς της κοινότητας με ιδιαιτέρως υψηλή επίπτωση
στο γυναικείο φύλο. Το Escherichia coli αποτελεί το συχνότερο ουρο-
παθογόνο και η γνώση της ευαισθησίας των στελεχών του στα αντιβιο-
τικά είναι πολύ σημαντική στη λήψη απόφασης για την εμπειρική
χημειοθεραπεία.
Σκοπός: Η μελέτη της in vitro αντοχής των ουροπαθογόνων στελεχών
Escherichia coli, στις Ciprofloxacin, Nitrofurantoin και  Trimethoprim/Sul-
famethoxazole σε γυναικείο πληθυσμό της κοινότητας με λοίμωξη κα-
τώτερου ουροποιητικού κατά τη διάρκεια ενός έτους (1/11/2017-
31/10/2018).
Υλικό–Μέθοδος: Μελετήθηκαν 260 θετικές ουροκαλλιέργειες γυναι-
κών από τις οποίες απομονώθηκαν 176 (67,7%) στελέχη Escherichia coli.
Οι καλλιέργειες ούρων πραγματοποιήθηκαν με κλασικές μικροβιολο-
γικές μεθόδους, η ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιο-
τικά έγιναν με το ημιαυτοματοποιημένο σύστημα MicroScan
autoSCAN-4 (Leriva) καθώς και με τη μέθοδο διάχυσης δίσκων Kirby-
Bauer, κατά CLSI. 
Αποτελέσματα: Η αντοχή % των ουροπαθογόνων στελεχών Escherichia
coli στις Ciprofloxacin και Nitrofurantoin και Trimethoprim/Sulfameth-
oxazole εμφανίζεται στο διάγραμμα:

Συμπεράσματα: Η αντοχή των ουροπαθογόνων στελεχών Escherichia
coli στη Trimethoprim/Sulfamethoxazole είναι υψηλή και η επιλογή της
για την έναρξη εμπειρικής θεραπείας ενδεχομένως να οδηγήσει σε
αποτυχία. H Ciprofloxacin είναι αποτελεσματικό αντιβιοτικό αλλά θα
πρέπει να χορηγείται κατόπιν αντιβιογράμματος και μόνο όταν απαι-
τείται. Η Nitrofurantoin λόγω της μηδενικής αντοχής αποτελεί αποτε-
λεσματική εμπειρική θεραπευτική επιλογή. Η επιλογή του αντιβιοτικού
όταν είναι εμπειρική θα πρέπει να βασίζεται σε επιδημιολογικά δεδο-
μένα της αντοχής του μέχρι την ολοκλήρωση του αντιβιογράμματος.

CIP: Ciprofloxacin, F/M: Nitrofurantoin, SXT: Trimethoprim/Sulfamethoxazole

Δ 25. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΟΥΡΟΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ESCHERICHIA COLI ΣΤΗΝ CIPROFLO-
XACIN, NITROFURANTOIN ΚΑΙ TRIMETHOPRIM/ SULFAMETHOXAZOLE ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
Α. Μιχελάκη, Β. Κουμάρογλου, Μ. Κατσιδονιωτάκη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Ιεράπετρας



269

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΟΜΟΣ 63 • ΤΕΥΧΟΣ 4, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2018

Δ 29. ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ
ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
Ε. Φαρσαράκη, Μ. Τσιγαριδάκη, Α. Παπαγιαννάκη,
Φ. Αθουσάκη-Νεονάκη
Εργαστήριο Βιοχημείας, Γεν. Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο
Εισαγωγή: Τα τριγλυκερίδια του πλάσματος (εξωγενή και ενδογενή)
συνδεόμενα με αποπρωτεΐνες έχουν σαν βασική φυσιολογική λειτουρ-
γία τη μεταφορά λιπιδίων μεταξύ ήπατος και περιφερικών ιστών. 
Σε ασθενείς με νεφρική βλάβη η υποπρωτεϊναιμία (λόγω βαριάς λευ-
κωματουρίας) διεγείρει τη σύνθεση πρωτεϊνών στο ήπαρ με αποτέλε-
σμα την αυξημένη παραγωγή και σύνθεση λιποπρωτεϊνών με
παράλληλη μείωση του καταβολισμού των λιπιδίων λόγω χαμηλών επι-
πέδων λιποπρωτεϊνικής λιπάσης του ενδοθηλίου των τριχοειδών του
ήπατος, του λιπώδη και του μυϊκού ιστού που καταλύει την απόσπαση
και υδρόλυση τριγλυκεριδίων σε λιπαρά οξέα και γλυκερόλη.
Σκοπός: Η μελέτη των επιπέδων των τριγλυκεριδίων σε αιματοκαθαι-
ρόμενους ασθενείς. 
Υλικό και μέθοδος: Μελετήθηκαν οι τιμές των τριγλυκεριδίων σε 92
άτομα που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και κάνουν τον βιοχημικό
έλεγχο στο εργαστήριό μας  με  μέση τιμή ουρίας 140,8 και κρεατίνης
183,3 Οι μετρήσεις έγιναν στον αναλυτή Architect με τη μέθοδο της
φασματοφωτομετρίας. Οι φυσιολογικές τιμές τριγλυκεριδίων είναι
<150 mg/dl.
Αποτελέσματα και συμπέρασμα: Στους ασθενείς σε αιμοκάθαρση πα-
ρατηρήθηκαν υψηλα επίπεδα τριγλυκεριδίων με μέση τιμή 222 mg/dl.
Από τα 93 άτομα που εξεταστήκαν 54 άτομα δηλαδή ένα ποσοστό
58,3% έχουν τριγλυκεριδια πάνω από 150 και αυτό καθιστά απαραίτητο
τον έλεγχο και τη ρύθμιση του λιπιδαιμικού προφίλ σ’ αυτούς τους
ασθενείς αν και δεν έχει ακόμα διευκρινισθεί αν η υπερτριγλυκεριδαι-
μία που δεν συνοδεύεται από αύξηση χοληστερόλης και μείωση της
HDL αποτελεί παράγοντα κινδύνου για στεφανιαία νόσο.

Εισαγωγή: Τα λιπίδια αποτελούν απαραίτητα συστατικά των κυττάρων
του σώματος και παίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία τους. Τα
υψηλά επίπεδα λιπιδίων στον ορό κατά την παιδική ηλικία προκαλούν
μετέπειτα στην ενήλικη ζωή αθηροσκλήρωση και είναι ένας από τους
κύριους παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης στεφανιαίας νόσου.
Σκοπός: Mελετήθηκε το λιπιδαιμίκο προφίλ παιδιών ηλικίας 4-16 ετών
για τα έτη 2014 -2017 για να διερευνηθούν πιθανές μεταβολές των επι-
πέδων χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων HDL και LDL. 
Υλικό και μέθοδος: Κατά τη διάρκεια του 2014 μετρήθηκαν 78 οροί
παιδιών (35 αγόρια και 43 κορίτσια )το μετρήθηκαν 82 οροί παιδιών
(36 αγόρια και 46 κορίτσια ) το 2016 μετρήθηκαν 92 οροί παιδιών (47
αγόρια και 45 κορίτσια) ενώ το 2017 μετρήθηκαν 99 άτομα (49 αγόρια
και 50 κορίτσια). Η μέθοδος που χρησιμοποιήσαμε είναι φασματοφω-
τομετρία σε αναλυτές Architec.
Αποτελέσματα και συμπέρασμα: Η μέση τιμή των μετρήσεων είναι:
Μεταξύ των παιδιών για τα έτη 2014 και 2017 δεν παρατηρείται σημαν-
τική μεταβολή των τιμών των λιπιδίων στον ορό του αίματος και μάλι-

Δ 30. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑ-
ΘΑΡΣΗ ΣΤΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Μ. Τσιγαριδάκη, Α. Παπαγιαννάκη, Ε. Φαρσαράκη,
Φ. Αθουσάκη-Νεονάκη
Εργαστήριο Βιοχημείας, Γεν. Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο 
Εισαγωγή: Οι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς έχουν θετικό ισοζύγιο φω-
σφόρου αφού η απορρόφησή του διαμέσου της δίαιτας υπερβαίνει τη
δυνατότητα απομάκρυνσής του δια της κάθαρσης. Ο φώσφορος είναι
μια από τις πιο γνωστές τοξίνες σε αυτούς τους ασθενείς. Μελέτες δεί-
χνουν ότι πάνω από το 50% παγκοσμίως του αιμοκαθαιρόμενου πλη-
θυσμού παρουσιάζουν υπερφωσφαταιμία η οποία συνδέεται με
αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης επασβεστώσεων (αγγειακών και μα-
λακών μορίων), υπερτροφίας της αριστεράς κοιλίας και θεωρείται μια
από της συνιστώσες υπεύθυνες για την αυξημένη καρδιοαγγειακή θνη-
σιμότητα των ασθενών αυτών. Σκοπός: Μελέτη και καταγραφή των επι-
πέδων φωσφόρου σε ασθενείς σε αιμοκάθαρση του Βενιζελείου
Νοσοκομείου. 
Υλικό και μέθοδος: Το υλικό μας αποτέλεσαν 92 ασθενείς της Μ.Τ.Ν σε
ένα τυχαίο μηνιαίο έλεγχο. Η μέτρηση έγινε σε βιοχημικούς αναλυτές
Architect με φωτομετρία. Οι φυσιολογικές τιμές φωσφόρου είναι 2,3-
4,7mg/dl.
Αποτελέσματα και συμπέρασμα: Από τους 92 ασθενείς μόνο οι 31 (
ποσοστό 33,7%) είχαν φώσφορο≤4,5mg/dl,ενώ οι υπόλοιποι 61 ασθε-
νείς (ποσοστό 66,3%) είχαν φώσφορο>4,5mg/dl και από αυτούς οι 48
(ποσοστό 52,17%) είχαν φώσφορο>5,0 mg/dl. Η αύξηση του φωσφό-
ρου εξακολουθεί να αποτελεί μείζονα πρόκληση της σύγχρονης θερα-
πευτικής, η αντιμετώπιση της οποίας περιλαμβάνει δίαιτα, επαρκή
κάθαρση και εξατομικευμένα φωσφοροδεσμευτικά φάρμακα με στόχο
τη διατήρηση των επιπέδων φωσφόρου σε φυσιολογικά επίπεδα.

στα βλέπουμε ότι ο μέσος όρος για της τιμές των λιπιδίων είναι μέσα
στα επιθυμητά όρια.

                                                          2014         2015         2016        2017      ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ
                                                           Μ.Τ            Μ.Τ           Μ.Τ           Μ.Τ           ΕΠΙΠΕΔΑ
HDL                            Αγόρια        41,17        35,69        39,32       37,73
                                 Κορίτσια      40,88        36,11        33,98       40,38        >35mgldl

LDL                            Αγόρια        83,34        75,06        80,87       79,92
                                 Κορίτσια      71,88        83,37        82,78       83,80       <110mgldl

ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ      Αγόρια      150,09      121,03     136,62     136,55
                                 Κορίτσια     134,58      137,48     133,76     155,70      <170mgldl

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ      Αγόρια      107,29       95,86        84,64       96,78
                                 Κορίτσια      71,56       106,61     102,02      74,10       <130mgldl

Δ 28. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΟΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 -2017
Μ. Τσιγαριδάκη, Α. Παπαγιαννάκη, Ε. Φαρσαράκη, Φ. Αθουσάκη-Νεονάκη
Εργαστήριο Βιοχημείας, Γεν. Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο



Δ 32. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΙΣΤΙΝΗ
ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ACINETOBACTER BAU-
MANNII ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΚΑΙ
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
Π. Αφέντογλου1, Ε. Πρωτοπαπαδάκης1, Μ. Μπόμπολα2,
Ι. Παπαδάκης2, Μ. Δαγρέ1, Χ. Σίλλελη1

1Μικροβιολογικό Τμήμα, 2Αιματολογική Τμήμα ΝΘΠ «Η Παμμακάριστος»
Εισαγωγή: Το Acinetobacter baumannii είναι το συχνότερο πολυανθε-
κτικό παθογόνο των κλινικών τμημάτων των ελληνικών νοσοκομείων.
Σύμφωνα με το CLSI και τη EUCAST, η μέθοδος αναφοράς για τον
έλεγχο ευαισθησίας στην κολιστίνη είναι η μέθοδος των μικροαραι-
ώσεων σε ζωμό.
Σκοπός: Ο έλεγχος ευαισθησίας στην κολιστίνη κλινικών στελεχών Aci-
netobacter baumannii με τις ταινίες διαβαθμισμένης συγκέντρωσης
(gradient test), το αυτόματο σύστημα Microscan Walkaway και η σύγ-
κρισή τους με τη μέθοδο αναφοράς των μικροαραιώσεων σε ζωμό.
Υλικό: Μελετήθηκαν πενήντα κλινικά στελέχη πενήντα διαφορετικών
ασθενών, που νοσηλεύθηκαν στο νοσοκομείο μας από το έτος 2015
έως και το έτος 2018. Ο έλεγχος ευαισθησίας στην κολιστίνη πραγμα-
τοποιήθηκε με το αυτόματο σύστημα Microscan Walkaway, με ταινίες
gradient test της Liofilchem και με τη μέθοδο των μικροαραιώσεων σε
ζωμό της Liofilchem.
Αποτελέσματα: Η ουσιώδης συμφωνία (Essential agreement: ±1 αραί-
ωση διαφορά στον προσδιορισμό των MICs μεταξύ των δύο μεθόδων)
μεταξύ gradient test και της μεθόδου μικροαραιώσεων σε ζωμό ήταν
52% και η κατηγορική συμφωνία (Categorical agreement: Ποσοστό των
στελεχών που κατατάσσονται στην ίδια κατηγορία (S, R) και από τις δύο
μεθόδους) ήταν 64%. Η κατηγορική συμφωνία μεταξύ της μεθόδου των
μικροαραιώσεων και του αυτόματου συστήματος Microscan Walkaway
ήταν 72%.
Συμπεράσματα: Λόγω των χαμηλών ποσοστών ουσιώδους και κατη-
γορικής συμφωνίας με τη  μέθοδο αναφοράς ελέγχου της κολιστίνης
(μικροαραιώσεις σε ζωμό) δε συστήνεται ο έλεγχος της MIC με τα gra-
dient test και αυτόματο σύστημα Microscan Walkaway. Η κολιστίνη εξα-
κολουθεί να είναι το αντιβιοτικό εκλογής για τα πολυανθεκτικά στελέχη
Acinetobacter baumannii, αρκεί ο έλεγχος ευαισθησίας να γίνεται με τη
μέθοδο αναφοράς που είναι η των μικροαραιώσεων σε ζωμό.

Δ 33. ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΟΥΡΙΧΑΙΜΙΑΣ
ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ: ΚΟΡΙΤΣΙ 9 ΕΤΩΝ
ΜΕ ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
Γ. Χρονάς, Η. Τσούμα, Α. Καλλιμάνη, Δ. Χειμαριός, Δ. Κωνσταντιανός
Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο Βιότυπος
Εισαγωγή: Η κληρονομική υποουριχαιμία/ξανθινουρία αποτελεί μια αυ-
τοσωμική υπολειπόμενη διαταραχή που προέρχεται από την ανεπάρκεια
της δευδρογενάσης της ξανθίνης, η οποία μετατρέπει την υποξανθίνη
και ξανθίνη σε ουρικό οξύ, στο τελικό βήμα του μεταβολισμού των που-
ρινών. Αποτελεί σπανιότατη αιτία παιδιατρικής ουρολιθίασης. Τα επίπεδα
του ουρικού οξέος αίματος και ούρων ανευρίσκονται εξαιρετικά χαμηλά,
έως και μη ανιχνεύσιμα, ενώ τα επίπεδα της υποξανθίνης και ξανθίνης
αυξάνονται, οδηγώντας σε δημιουργία ουρολίθων.
Σκοπός: Η παρουσίαση σπανιότατης περίπτωσης υποουριχαιμίας/ξαν-
θινουρίας σε κορίτσι 9 ετών σε τυπικό, προλητικό έλεγχο ρουτίνας.
Υλικό και μέθοδοι: Η ασθενής προσήλθε στο ιδιωτικό διαγνωστικό κέν-
τρο τον Νοέμβριο του 2017 για προληπτικές εξετάσεις, με παραπομπή
από τον παιδίατρό της, χωρίς αναφερόμενη κλινική συμπτωματολογία.
Έγινε λήψη αίματος για γενική εξέταση αίματος και βιοχημικό έλεγχο,
ενώ προσκόμισε επίσης τα πρώτα πρωινά ούρα που είχε συλλέξει λίγη
ώρα πριν. Η γενική εξέταση αίματος εκτελέστηκε στον αναλυτή ADVIA
2120 της SIEMENS, ενώ για τις βιοχημικές εξετάσεις χρησιμοποιήθηκε ο
αναλυτής της SIEMENS ADVIA 1800. Για τη μέτρηση του ουρικού οξέος
αίματος εφαρμόστηκε η μέθοδος ουρικάσης/υπεροξειδάσης, τελικού
σημείου, στα 545 nm, με όριο ανίχνευσης τα 0,5 mg/dL. 7Αποτελέσματα
και συμπεράσματα: Tα αποτελέσματα των εξετάσεων που διενεργήθη-
καν ήταν τα εξής: WBCs 6890/μL, HCT 42,7 %, HGB 14,1 gr/dL, PLTs
380.000/μL, GLU 89 mg/dL, UREA 24 mg/dL, CREA 0,65 mg/dL, P 5,8
mg/dL, ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ 39 ng/mL, ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ 148 mg/dL, ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
34 mg/dL, HDL 74 mg/dL και LDL 67 mg/dL. 'Οσον αφορά το ουρικό οξύ,
μετρήθηκε με τιμές < 0,5 mg/dL (το εργαστήριο κατέχει διαπίστευση ISO
15189). Στη γενική εξέταση των ούρων, με ειδικό βάρος 1030 και PH 6
ανευρέθησαν χαρακτηριστικοί κρύσταλλοι ξανθίνης, ενώ τα υπόλοιπα
στοιχεία ήταν φυσιολογικά. Πρόκειται για σπανιότατη περίπτωση υπο-
ουριχαιμίας με συνοδό ξανθινουρία που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης
με γονιδιακό έλεγχο, για την επιβεβαίωση της παρουσίας κληρονομίκης
υποουριχαιμίας/ξανθινουρίας και ταυτοποίηση του ακριβή τύπου αυτής.
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Εισαγωγή: Ο σακχαρώδης διαβήτης χαρακτηρίζεται από μια χρόνια
διαταραχή του μεταβολισμού των υδατανθράκων, που συχνά συνο-
δεύεται επίσης από διαταραχή του μεταβολισμού πρωτεϊνών και λιπι-
δίων. Αυτή αποτελεί μια από τις αιτίες αθηροσκλήρυνσης που
συνοδεύει τους διαβητικούς ασθενείς και προσβάλλει τόσο τα στεφα-
νιαία όσο και τα περιφερικά αγγεία. Σκοπός: Η στεφανιαία νόσος απο-
τελεί τη συχνότερη αιτία θανάτου στους διαβητικούς ασθενείς. Για
αυτό, μεταξύ άλλων, πρέπει να ελέγχουν τα επίπεδα των τριγλυκερί-
διων. Σκοπός της εργασίας μας είναι να μελετήσουμε τον επιπολασμό
της υπερτριγλυκεριδαιμίας σε δείγμα διαβητικών ασθενών. Υλικό και
μέθοδος: Στην περίοδο 2014-2017 μελετήθηκαν 4954 (2461 άνδρες
και 2493 γυναίκες) που είχαν ΗβΑ1C≥6,01%. Τα τριγλυκερίδια μετρή-
θηκαν με φασματοφωτομετρία στον αναλυτή Architect με αποδεκτές
τιμές<150mg/dl και η HbA1c με υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης,
στον αναλυτή Adams. Oι ασθενείς χωρίστηκαν σε ομάδες ανάλογα με
την τιμή της HbA1c (αποδεκτές τιμές 4,00-6,00%).
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Στους 4954 ασθενείς παρατη-
ρούμε ότι όσο λιγότερο κοντά στις αποδεκτές τιμές είναι η τιμή της
HbA1c τόσο μεγαλύτερη είναι η μέση τιμή των τριγλυκερίδιων και ιδι-
αίτερα στους άνδρες. Αυτό κυρίως οφείλεται στη μείωση της ινσουλί-

νης στον Σ.Δ. η όποια αναστέλλει τη δράση της λιποπρωτεϊνικής  λιπά-
σης  (LDL) που αποσπά λιπαρά οξέα από τα τριγλυκερίδια με συνέπεια
την υπερτριγλυκεριδαιμία. Η υπερτριγλυκεριδαιμία και η κακή ρύθμιση
του Σ.Δ. συναντάται σε σχετικά μεγαλύτερα ποσοστά στους άνδρες.
Όμως, λόγω του υψηλού κινδύνου αγγειοπάθειας-αθηρωμάτωσης-στε-
φανιαίας νόσου αυτών των ασθενών, είναι επιτακτική η ανάγκη καλής
ρύθμισης του Σ.Δ. καθώς και του λιπιδαιμικού προφίλ.

2014-2017     ΗβΑ1C—ΟΡΙΑ              ΑΤΟΜΑ             ΠΟΣΟΣΤΟ               ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
                                      %                        (Αριθμός)                   %                   ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ mg/dl
ΑΝΔΡΕΣ           6,01-7,00                      876                     35,5                         148,85
                           7,01-8,00                      988                     40,2                         164,70 
                           8,01+                            597                     24,3                         221,61 
ΣΥΝΟΛΟ                                                  2461                  100%                      

ΓΥΝΑΙΚΕΣ        6,01-7,00                      1021                  40,9                         144,26 
                           7,01-8,00                      1013                  40,6                         156,80  
                           8,01+                            459                     18,4                         182,39  
ΣΥΝΟΛΟ                                                  2493                  100%

Δ 31. ΥΠΕΡΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΑΙΜΙΑ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Ε. Φαρσαράκη, Μ. Τσιγαριδάκη, Α. Παπαγιαννάκη, Φ. Αθουσάκη-Νεονάκη
Εργαστήριο Βιοχημείας, Γενικό Νοσοκ. Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο 
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Εισαγωγή: Η λεϊσμανίαση είναι λοιμώδες νόσημα που προκαλείται από
τα παράσιτα του γένους λεϊσμάνια και μεταδίδεται μέσω των σκνιπών.
Εκδηλώνεται με δύο μορφές, τη δερματική και τη σπλαχνική ή καλά-
αζάρ που προκαλείται όταν το παράσιτο μεταναστεύσει στα όργανα.
Η διάγνωση της σπλαχνικής λεισμανίασης τίθεται με την ανεύρεση λει-
σμανιών στο μυελό των οστών.
Σκοπός: Η διερεύνηση περιστατικού σπλαχνικής λεϊσμανίασης σε
ασθενή με εμπύρετο αγνώστου αιτιολογίας. 
Υλικό-Μέθοδος: Ασθενής 50 ετών προσήλθε στα ΤΕΠ του νοσοκομείου
μας λόγω εμπυρέτου έως 38°C από 4ημέρου και ξηρό βήχα. Ελάμβανε
αντιμικροβιακή αγωγή από 2ημέρου ως λοίμωξη κατώτερου αναπνευ-
στικού ενώ ανέφερε καταβολή και αδυναμία από 2μήνου. Από την κλι-
νικοεργαστηριακή εξέταση διαπιστώθηκε εμπύρετο, πανκυτταροπενία
και σπληνομεγαλία και έγινε εισαγωγή στην Παθολογική κλινική για πε-
ραιτέρω διερεύνηση.

Δ 34. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ Staphylococcus aureus
ΣΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ
2016 – 2018 ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Ε. Λάμπρου, Α. Σαϊντή, Μ. Δημητρίου, Κ. Πατσιλινάκου, Γ. Γαλέου,
Δ. Ποντικάκη, Σ. Περλορέντζου, Μ. Λυμπεροπούλου,
Β. Παπαεμμανουήλ
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Ε.Α.Ν.Π. Μεταξά
Εισαγωγή: Ο S.aureus είναι ένα από τα πιο σημαντικά παθογόνα βα-
κτήρια που προκαλεί ένα ευρύ φάσμα σοβαρών λοιμώξεων σε όλο τον
κόσμο και σχετίζεται με σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα.
Σκοπός: Η μελέτη της συχνότητας απομόνωσης των S.aureus από διά-
φορα βιολογικά υλικά ογκολογικών ασθενών καθώς και της αντοχής
τους, την τριετία 2016 – 2018.
Υλικό – Μέθοδος: Κατά τη χρονική περίοδο 2016-2018 μελετήθηκαν
218 στελέχη S. aureus, τα οποία απομονώθηκαν από διάφορα κλινικά
δείγματα. Από αυτά ήταν: 105 τραύματα, βιολογικά  υγρά και καθετή-
ρες, 48 αιμοκαλλιέργειες, 38 βρογχικές εκκρίσεις και πτύελα, και 27
ούρα. Η ταυτοποίηση σε επίπεδο είδους έγινε με τη δοκιμασία παρα-
γωγής DNάσης, με τη δοκιμασία αναγωγής των νιτρικών και με το αυ-
τοματοποιημένο σύστημα  Vitek 2 (BioMerieux, Marcy, I’ Etoile, France).
Ο έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά πραγματοποιήθηκε με τη μέ-
θοδο διάχυσης δίσκων αντιβιοτικών σε άγαρ και με την μέθοδο των
ταινιών διαβαθμισμένης συγκέντρωσης (E-test, BioMerieux) για τα γλυ-
κοπεπτίδια, η ανίχνευση των ΜRSA με δίσκο κεφοξιτίνης, σύμφωνα με
τις οδηγίες του CLSI.
Αποτελέσματα – Συμπεράσματα: Από τα 105 στελέχη  των τραυμάτων,
βιολογικών  υγρών και καθετήρων απομονώθηκαν 26 MRSA (24.7%),
από τις 48  αιμοκαλλιέργειες απομονώθηκαν 9 MRSA (18.75%), από τις
38 βρογχικές εκκρίσεις και πτύελα απομονώθηκαν 8 MRSA (21.05%)
και από τα 27 ούρα 8 MRSA (29.6%). ΄Ολα τα στελέχη ήταν ευαίσθητα
στη βανκομυκίνη, τεϊκοπλανίνη και μόνο 1 (ένα) ήταν ανθεκτικό στη
λινεζολίδη (0,4%). Οι MRSA κυμαίνονται σε ποσοστό 18,75% στο αίμα,
που είναι και το χαμηλότερο μέχρι 29,6% στα ούρα. Χρειάζεται ορθο-
λογική χρήση των αντιβιοτικών ώστε να διατηρηθεί το μηδενικό πο-
σοστό αντοχής στα γλυκοπεπτίδια και το πολύ χαμηλό (0,4%) στη
λινεζολίδη.

Αποτελέσματα-Συμπέρασμα: Στον ασθενή χορηγήθηκε ενδοφλέβια
αντιμικροβιακή  αγωγή και στάλθηκαν καλλιέργειες αίματος, ούρων,
κοπράνων και μυελού των οστών. Η υπερηχοτομογραφική εξέταση
έδειξε σπληνομεγαλία (18,8 x 10,9 εκ) και ήπια ηπατομεγαλία με μεγά-
λου βαθμού λιπώδη διήθηση. Ο σπληνονεφρικός και ηπατονεφρικός
χώρος ήταν ελεύθεροι υγρού ενώ δεν παρατηρήθηκαν παθολογικά
διογκωμένοι λεμφαδένες. Tα εργαστηριακά ευρήματα ήταν: Ht=35,4%,
WBC=3.030/mm3, PLT=90.000/mm3 και CRP=21,5 mg/L.Οι ορολογικές
εξετάσεις για Toxoplasma, Brucella, Coxiella, Ricketsia ήταν αρνητικές
όπως και ο έλεγχος για ελονοσία. Στο μυελόγραμμα ο μυελός ήταν
υπερκυτταρικός με υπερπλασία της κοκκιώδους και μεγακαρυωτικής
σειράς και συστήθηκε PCR μυελού η οποία ήταν θετική για λείσμάνια.
Αμέσως άρχισε θεραπεία με χορήγηση αμφοτερικίνης στην οποία ο
ασθενής ανταποκρίθηκε πολύ καλά με υποχώρηση του εμπυρέτου, της
σπληνομεγαλίας και βελτίωση των εργαστηριακών ευρημάτων.

Δ 35. Streptococcus mutans: ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΥΣ
Ι. Βουλγαρίδη1, Α. Κατσιαφλάκα1, Τ. Ζαφειρίδης2, Κ. Πιάχα1,
Μ. Τσιακάλου1

1ΜικροβιολογικόΕργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
2Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
Εισαγωγή: Αν και οι στρεπτόκοκκοι της ομάδας viridans αποτελούν
συχνή μικροβιακή αιτία ενδοκαρδίτιδας εύκολα μπορεί να διαφύγουν
της ορθής αξιολόγησης και ταυτοποίησης.
Περιγραφή περίπτωσης: Άνδρας, 54 ετών, προσήλθε στο νοσοκομείο
λόγω εμπυρέτου από 10ημέρου με ιστορικό ανεπάρκειας μιτροειδούς.
Μετά από καρδιακή ανακοπή μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ. Ο εργαστηριακός
έλεγχος έδειξε αυξημένους δείκτες φλεγμονής ενώ ο υπέρηχος σοβαρή
ανεπάρκεια μιτροειδούς. Τέθηκε υπό εμπειρική αγωγή με μεροπενέμη
και λινεζολίδη. 
Πορεία Νόσου - Διάγνωση: Δύο μέρες μετά θετικοποιήθηκε ζευγάρι
αιμοκαλλιεργειών. Από τη χρώση gram τόσο του δείγματος όσο και του
καλλιεργήματος ο μικροοργανισμός χαρακτηρίστηκε ως πιθανό gram
(+) βακτηρίδιο και χαρακτηρίστηκε ως «διφθεροειδές» - πιθανή επιμό-
λυνση. Λόγω της κατεστραμμένης βαλβίδας και της θετικοποίησης επι-
πλέον αιμοκαλλιεργειών αποφασίστηκε η ταυτοποίηση του πιθανού
παθογόνου. 
H αδυναμία αξιόπιστης ταυτοποίησης του μικροοργανισμού και η αρ-
νητική δοκιμασία καταλάσης οδήγησε στην υποψία λανθασμένης διά-
γνωσης οπότε και ζητήθηκε ανακαλλιέργεια των αιμοκαλλιεργειών και
νέες χρώσεις gram. Με την αναθεώρηση των νέων επιχρισμάτων βρέ-
θηκαν πεδία στα οποία ο μικροοργανισμός έμοιαζε περισσότερο με
gram (+) κόκκο σε αλυσίδες οπότε και τελικά ταυτοποιήθηκε S. mutans.
Συζήτηση: Ο S. mutans περιγράφθηκε αρχικά το 1924 οπότε και ανα-
φέρθηκε η ποικιλομορφία της μορφολογίας του ανάλογα με το pH του
θρεπτικού υλικού. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις λάθους ταυτοποίησης
του μικροοργανισμού ως επιμόλυνση από διφθεροειδή. Παρά το γεγο-
νός ότι αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες ενδοκαρδίτιδας παρα-
μένει παγίδα για τους νεότερους μη έμπειρους μικροβιολόγους.

Δ 36. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΠΛΑΧΝΙΚΗΣ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗΣ
ΣΕ ΑΝΟΣΟΕΠΑΡΚΗ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΕΜΠΥΡΕΤΟ
Γ. Τσιούλος1, Μ. Μαίση2, Α. Σάββα1, Ε. Μαίση, Ε. Ηλιάκη2, Γ. Γουρνιεζάκη2, Ε. Καλοκύρη2, Α. Κοζύρη2, Ε. Γκολλόση, K. Μηλάκη3, Ε. Τσαγκαράκης3,
Δ. Γαλάνη3

1Ακτινολογικό Εργαστήριο Γ.Ν Βενιζελείου, 2Αιματολογικό Εργαστήριο Γ.Ν Βενιζελείου, 3Β’Παθολογική κλινική Γ.Ν Βενιζελείου, Ηράκλειο Κρήτης



Δ 38. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ Clostridium
difficile ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟ-
ΜΕΙΟΥ
I. Νινιού, Ε. Αλεξίου, Σ. Παπαπέτρου, Ε. Καλαμπόκα,
Ε. Μαραγκουδάκη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (Δαφνί)
Εισαγωγή: Το Clostridium difficile αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες
διάρροιας των νοσηλευομένων ασθενών, η δε επίπτωσή του αυξάνεται
κάθε χρόνο λόγω καταχρήσεως των αντιβιοτικών ευρέος φάσματος. Η
παθογονικότητα του Clostridium difficile σχετίζεται με την ικανότητά
του να παράγει δύο τοξίνες, την εντεροτοξίνη Α και την κυτταροτοξίνη
Β.
Σκοπός: Η μελέτη αυτή αποσκοπεί στην καταγραφή της συχνότητας
της λοίμωξης από Clostridium difficile στους διαρροīκούς ασθενείς του
Νοσοκομείου μας. 
Υλικό – Μέθοδοι: Το υλικό μας αποτέλεσαν 68 ασθενείς με διάρροια,
οι οποίοι ελέγχθηκαν με καλλιέργειες κοπράνων και την ειδική για το
Clostridium difficile εξέταση ανοσοχρωματογραφίας (ανίχνευση αντι-
γόνου GDH  και τοξινών Α και Β της VEDA.LAB) κατά τη διάρκεια ενός
εξαμήνου (21/5/18 έως 21/11/18). Η ειδική για το Clostridium difficile
καλλιέργεια έγινε στο κατάλληλο εκλεκτικό θρεπτικό υλικό (Brazier’s
CCEY της Bioprepare). Από τους ασθενείς αυτούς οι 33 ήταν γυναίκες
(48,53%) και οι 35 άνδρες (51,47%). 
Αποτελέσματα: Από αυτούς 5 μόνον βρέθηκαν να πάσχουν από Clo-
stridium difficile (7,35%), ενώ 10 ασθενείς (14,70%) βρέθηκαν αποικι-
σμένοι με Clostridium difficile (GDH(+), Tox A (-), Tox B (-). Από τους 5
πάσχοντες ο ένας είχε Tox A (+), οι δύο Tox B(+) και οι άλλοι δύο ταυτό-
χρονα Tox A (+) και Tox B(+). 
Συμπεράσματα: Η συχνότητα των ασθενών μας που πάσχουν από Clo-
stridium difficile (7,35%) συμφωνεί με τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδο-
μένα. Οι αποικισμένοι ασθενείς θα πρέπει να απομονώνονται εφ’ όσον
η διάρροια συνεχίζεται, ώστε να περιορισθεί η μόλυνση του περιβάλ-
λοντος και η εξάπλωση στο χώρο του Νοσοκομείου.

Δ 39. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΙ-
ΜΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Φ. Θεοχάρης , Ε. Βάρσου, Σ. Γκάρα, Ι. Μποστανίτης, Μ. Τσαλίδου
Μικροβιολογικό Τμήμα ΓΝ Κατερίνης
Εισαγωγή. Οι λοιµώξεις που συνδέονται µε την παρουσία βακτηρίων
ή µυκήτων στο αίµα αποτελούν ένα από τα κύρια αίτια νοσηρότητας
και θνησιµότητας. Οι αιµοκαλλιέργειες είναι από τους πλέον συχνά χρη-
σιµοποιούµενους τρόπους διερεύνησης της αιτιολογίας της μικροβιαι-
μίας.
Σκοπός. Η εργαστηριακή μελέτη των μικροβιαιμιών κατά το έτος 2018
στο νοσοκομείο μας.
Υλικό και Μέθοδοι. 778 ασθενείς διερευνήθηκαν για ύπαρξη μικροβι-
αιμίας στο νοσοκομείο μας τους τελευταίους 11 μήνες. Οι καλλιέργειες
έγιναν με το αυτοματοποιημένο σύστημα BACT/ALERT 3D (Biomerieux,
France). Επί θετικών αιμοκαλλιεργειών ακολούθησε ταυτοποίηση του
υπεύθυνου μικροοργανισμού και αντιβιόγραμμα με το αυτόματο σύ-
στημα VItek 2 (Biomerieux, France) όπου ήταν δυνατό.
Αποτελέσματα. 132/778 ασθενείς (17 %) είχαν θετικές αιμοκαλλιέρ-
γειες και συγκεκριμένα το 65.2 % αυτών είχε θετικές και τις δύο φιάλες
(αναερόβια, αερόβια). 76/132 ήταν άντρες, κυρίως νοσηλευόμενοι στη
ΜΕΘ (38.6 %) και την Παθολογική Κλινική (34.8 %). Οι CNS (coagulase
negative staphylococci) ήταν οι συχνότερα απομονούμενοι μικροοργα-
νισμοί (36.4 %) ενώ από τους Gram αρνητικούς μικροοργανισμούς το
E. coli (9.1 %) καΙ η Klebsiella spp (9.1 %). MDR (multi drug resistant) στε-
λέχη ανευρέθηκαν κυρίως στη ΜΕΘ. To ποσοστό των μυκηταιμιών και
των αναερόβιων βακτηριαιμιών ήταν ιδιαίτερα χαμηλό (2.4 %). 
Συμπεράσματα. α) Οι ασθενείς της ΜΕΘ εμφανίζουν πιο συχνά μικρο-
βιαιμίες και αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου για λοίμωξη από αν-
θεκτικά νοσοκομειακά στελέχη β) η ανεύρεση των CNS ως των
συχνότερων μικροοργανισμών που προκαλούν μικροβιαιμίες συνάδει
με τη διεθνή βιβλιογραφία, ωστόσο απαιτείται προσοχή γιατί πολλές
φορές δεν αποτελούν αληθή αίτια μικροβιαιμιών (επιμολύνσεις). Σε
αυτή την περίπτωση η στενή συνεργασία κλινικών και εργαστηριακών
ιατρών κρίνεται απαραίτητη.
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Εισαγωγή: H σηψαιμία αποτελεί παγκόσμιο ζήτημα υγειονομικής πε-
ρίθαλψης και την κύρια αιτία θανάτου από λοιμώξεις. Η έγκαιρη διά-
γνωση και αντιμετώπιση είναι απαραίτητη για την αποφυγή σηπτικής
καταπληξίας λόγω ανεπάρκειας του καρδιαγγειακού συστήματος.
Σκοπός: Διερεύνηση περιστατικού σηπτικής καταπληξίας πιθανόν σε
έδαφος πρωτοπαθούς ανοσοανεπάρκειας.
Υλικό-Μέθοδος: Ασθενής 11 ετών προσήλθε στα ΤΕΠ λόγω εμπυρέτου
έως 40°C με ρίγος και απώλεια συνείδησης. Αναφέρεται εμπύρετο από
4ημέρου έως 38,5°C, οδονταλγία λόγω νέκρωσης 11 κεντρικού τομέα,
συστήθηκε απονεύρωση και χορηγήθηκε αντιβίωση την οποία ελάμ-
βανε πλημμελώς. Προ 24ώρου επιδείνωση των πυρετικών κυμάτων
έως 39,5°C με ρίγος, τάση για έμετο και ρινική καταρροή κίτρινης
χροιάς. Ο ασθενής διασωληνώθηκε, τέθηκε σε ενδοφλέβια αντιβιοτική
αγωγή και διενεργήθηκε CT εγκεφάλου με εικόνα φλεγμονής στην
οροφή των ρινικών θαλάμων. Μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ Παίδων λόγω πι-
θανής σηπτικής καταπληξίας για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Αποτελέσματα: Από το ατομικό ιστορικό αναφέρονται συχνά επεισό-
δια λοιμώξεων ανώτερου αναπνευστικού από τη βρεφική έως την ηλι-
κία των 8ετών που χρήζουν διερεύνησης για ενδεχόμενη πρωτοπαθή
ανοσοανεπάρκεια. Εργαστηριακά WBC=5.550mm3, TKE=52mm,
CRP=28mg/dl, επίχρισμα περιφερικού αίματος με αρκετά πολυκατά-
τμητα και κενοτοπιώδη εκφύλιση ουδετεροφίλων. Η MRI εγκεφάλου-
οφθαλμικών κόγχων ανέδειξε εικόνα συλλογής πύου τύπου
αποστήματος στη βάση της ρινικής θαλάμης, έγινε παρακέντηση και
εστάλησαν καλλιέργειες. Τα πυρετικά κύματα υποχώρησαν σταδιακά
μετά το 5ο 24ωρο. Σταθεροποιήθηκε αιμοδυναμικά το 5ο 24ωρο και
αποσωληνώθηκε το 6ο 24ωρο. Εκτιμήθηκε από οδοντίατρο με σαφώς
βελτιωμένη εικόνα και εξήλθε χωρίς ανάγκη οξυγόνου, αιμοδυναμικά
σταθερός και προσανατολισμένος.
Συμπέρασμα: Σημαντική είναι η έγκαιρη και σωστή λήψη θεραπείας
για τη σηψαιμία καθώς η μη συμμόρφωση του ασθενούς στη λήψη της
αντιβιοτικής αγωγής μπορεί να αποβεί απειλητική για τη ζωή.

Δ 37. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΜΠΥΡΕΤΟ.
ΠΙΘΑΝΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ;
Μ. Μαίση1, Ε. Ηλιάκη1, Γ. Γουρνιεζάκη1, Γ. Τσιούλος, Ε. Γκολλόση1, Γ. Χατζηανέστης1, Ε. Μαίση, Κ. Γιαννακουδάκης, Σ. Δασκαλάκη1,
Α. Σπανάκη2, Π. Μπουρμπάκη2, Α. Κοζύρη1, Ε. Καλοκύρη1

1Αματολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Βενιζέλειο Ηρακλείου, 2ΜΕΘ Παίδων ΠΑΓΝΗ
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Δ 40. ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΙΛΑΡΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΙΛΑΡΑΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Α. Ζουρίδη, Α. Κεφαλάκη, Μ. Χατζηνικολάου, Ε. Σπαντιδάκη,
Μ. Βακωνάκη, Ε. Παναγιωτάκη
Ιολογικό Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, «Βενιζέλειο-Πανάνειο» Γενικό Νο-
σοκομείο Ηρακλείου Κρήτης
Εισαγωγή: Η ιλαρά είναι μία οξεία, ιογενής, εμπύρετη, εξανθηματική
λοίμωξη υψηλής μεταδοτικότητας η οποία προσβάλλει μη ή ατελώς
εμβολιασμένα παιδιά και ενήλικες με υψηλό ποσοστό επιπλοκών. Τα
προηγούμενα έτη στην Ελλάδα καταγράφονταν σποραδικά κρούσματα
αλλά από το Μάιο του 2017 η χώρα μας διανύει μία περίοδο επιδημικής
έξαρσης.
Σκοπός: Η εκτίμηση της ανοσιακής κατάστασης έναντι του ιού της ιλα-
ράς των ασθενών που προσήλθαν στο νοσοκομείο μας για μία διετία.
Υλικό και μέθοδοι: Εξετάστηκαν 215 δείγματα ορού αίματος για IgM
και IgG αντισώματα έναντι του ιού της ιλαράς, 35 δείγματα το χρονικό
διάστημα 1/11/2016- 31/10/2017 και 180 για το διάστημα 1/11/2017-
31/10/2018. Η ανίχνευση των αντισωμάτων έγινε ποσοτικά με την ανο-
σοενζυμική μέθοδο (ELISA) της εταιρείας DIESSE σύμφωνα με τις
οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας. Από αυτά τα 215 δείγματα, 86
ήταν από τα Εξωτερικά Ιατρεία, 77 από τη Μονάδα Μεσογειακής Αναι-
μίας, 31 από τις Παθολογικές και Πνευμονολογική Κλινική του νοσοκο-
μείου, 11 από την Παιδιατρική Κλινική, 7 από το Τ.Ε.Π. και 3 από τη
Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Την περίοδο 1/11/2016-
31/10/2017 εξετάστηκαν 35 δείγματα ορού, από τα οποία 28 είχαν αν-
τισώματα IgG (80%) ενώ 7 δεν είχαν (20%) και τη χρονική περίοδο
1/11/2017-31/10/2018 180 δείγματα, εκ των οποίων τα 153 είχαν ανα-
μνηστικά αντισώματα (85%) ενώ 27 δεν είχαν (15%). Συνολικά, τα 181
εκ του συνόλου των εξετασθέντων ατόμων (84%) παρουσίασαν θετικό
τίτλο αντισωμάτων IgG στην ιλαρά. 9 θετικά κρούσματα ιλαράς (IgM
θετικά) στο νοσοκομείο μας παρουσιάστηκαν από το Φεβρουάριο έως
και τον Ιούλιο του 2018, από τα οποία 3 ήταν παιδιατρικοί ασθενείς και
6 ασθενείς των Παθολογικών Κλινικών (μέσος όρος ηλικίας τα 32,6 έτη).
Οι 7 από τους παραπάνω ασθενείς είχαν αρνητικά IgG (ένδειξη ενεργής
λοίμωξης) και 2 είχαν θετικά IgG (ένδειξη πρόσφατης λοίμωξης). Η αύ-
ξηση του αριθμού των δειγμάτων αποτυπώνει την ανησυχία για την
επιδημία. Το ποσοστό ανοσίας είναι υψηλό αλλά δεν πρέπει να δημι-
ουργεί εφησυχασμό καθώς δεν αντιπροσωπεύει την εμβολιαστική κά-
λυψη του παιδιατρικού πληθυσμού. Η συστηματική εφαρμογή του
εμβολιασμού έναντι του ιού της ιλαράς συμβάλλει ουσιαστικά στη μεί-
ωση της επίπτωσης της νόσου. Η συλλογική ανοσία αποτελεί επίκαιρο
ζήτημα δημόσιας υγείας και ο εμβολιασμός του επίνοσου πληθυσμού
με το εμβόλιο ΜΜR είναι επιβεβλημένος.

Δ 41. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΧΡΥΣΙΖΟΝΤΑ ΣΤΑΦΥΛΟ-
ΚΟΚΚΟΥ (S. AUREUS) ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΥΟΥ
& ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Κ. Γιαννακοπούλου, Μ. Βακωνάκη, Α. Ζουρίδη, Α. Καρακάση,
Μ. Κουτσουρελάκη, Χ. Παπαδάκη, Ε. Παναγιωτάκη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, «Βενιζέλειο-Πανάνειο» Γενικό Νοσοκομείο
Ηρακλείου Κρήτης
Εισαγωγή: Η εξάπλωση του S.aureus τόσο στην κοινότητα όσο και
στους χώρους υγειονομικής περίθαλψης και ειδικά η αύξηση στελεχών
σταφυλοκόκκων ανθεκτικών στη Μεθικιλλίνη (MRSA),σχετίζεται με την
εξάπλωση σοβαρών και επικίνδυνων για την υγεία των ασθενών, λοι-
μώξεων.
Σκοπός: Η καταγραφή περιστατικών απομόνωσης S.aureus από καλ-
λιέργειες πύου και τραυμάτων που εστάλησαν στο εργαστήριο μας το
έτος 2017, τόσο σε εξωτερικούς ασθενείς όσο και σε νοσηλευόμενους
ασθενείς του νοσοκομείου. Υλικά και μέθοδοι: Εστάλησαν δείγματα
πύων και τραυμάτων (δερματικής βλάβης, ωτικού εκκρίματος, οφθαλ-
μικού υγρού, έλκους, αποστημάτων) από εξωτερικά ιατρεία και κλινικές
του νοσοκομείου, για καλλιέργεια στο εργαστήριο μας. Tα δείγματα
αυτά καλλιεργήθηκαν με τις κλασικές μεθόδους, ενώ η ταυτοποίηση
και ο έλεγχος στα αντιβιοτικά έγινε με το αυτοματοποιημένο σύστημα
Microscan WalkAway System (Beckman Coulter) υπό τις οδηγίες του
CLSI. Ο έλεγχος της ευαισθησίας ή της αντοχής των στελεχών Staphy-
lococcus aureus στη μεθικιλλίνη έγινε με την MIC της Οxacillin και το
Cefoxitin Screen.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Στα δείγματα των εξωτερικών
ασθενών (ΕΙ), S.aureus απομονώθηκε σε 74 δείγματα, εκ των οποίων τα
12 ήταν MRSA (16,21%) και τα 62 MSSA (Methicillin Susceptible Staph-
ylococcus Aureus) (83,7%).
Στα δείγματα των νοσηλευόμενων ασθενών (ΝΟΣΗΛ), S.aureus απομο-
νώθηκε σε 46 δείγματα, εκ των οποίων τα 13 ήταν MRSA (28,2%) και τα
33 MSSA (71,7%). Ο έλεγχος αντιβιογράμματος αποκάλυψε αντοχές σε
πολλά αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη, οι οποίες
αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα.

Παρατηρούνται αντοχές, ειδικά στα στελέχη των MRSA τόσο της κοι-
νότητας όσο και των ενδονοσοκομειακών στελεχών. Τελευταίας γραμ-
μής αντιβιοτικά στα οποία δεν παρουσιάζονται ανθεκτικά στελέχη
αποτελούν οι νεότερες κεφαλοσπορίνες (Ceftaroline), Daptomycin, Sy-
nercid και τα γλυκοπεπτίδια.
Η σωστή χρήση των αντιβιοτικών και τα μέτρα σωστής αντισηψίας σε
χώρους νοσηλείας μπορεί να περιορίσει την εξάπλωση του προβλήμα-
τος που έχει πάρει πια διαστάσεις πανδημίας.

                      
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ

                                    MRSA                                 MSSA
                                                                              EI        ΝΟΣΗΛ.                   ΕΙ          ΝΟΣΗΛ.
                CIPROFLOXACIN                            3/12         6/13                    0/62          3/33
                LEVOFLOXACIN                             3/12         6/13                    0/62          2/33
                  TOBRAMYCIN                               5/12         7/13                  20/62         7/33
                   GENTAMICIN                               2/12         1/13                    3/62          0/33
                ERYTHROMYCIN                            7/12         8/13                  10/62         6/33
                 CLINDAMYCIN                              4/12         4/13                    8/62          6/33
                    MUPIROCIN                                3/12         1/13                  18/62         8/33
                 TETRACYCLINE                              7/12         3/13                    3/62          3/33
 SULFOMETHOXAZOL-TRIMETH.              2/12         0/13                    0/62          1/33
 CEFTAROLINE, GLYCOPEPTIDES,
       DAPTOMYSIN, SYNERCID                    0/12         0/13                    0/62          0/33
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Δ 42. PASTEURELLA MULTOCIDA: ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΚΤΗΝΟ-
ΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Μ. Κουτσουρελάκη1, Α. Ζουρίδη1, Μ. Βακωνάκη1, Α. Καρακάση1,
Σ. Ξενίδης2, Ε. Παναγιωτάκη1

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο, 2Β’ Παθολογική Κλινική, «Βενιζέλειο-Πανά-
νειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης
Εισαγωγή: Η Pasteurella multocida είναι ένα Gram αρνητικό βακτηρίδιο
το οποίο προσβάλλει κυρίως κτηνοτρόφους και άτομα που έρχονται
σε στενή επαφή με ζώα. Προκαλεί τοπικές λοιμώξεις μετά από δήγματα
και εκδορές ζώων, οστεομυελίτιδα, αρθρίτιδα, χρόνια βρογχίτιδα και
βρογχεκτασία, επιπεφυκίτιδα, αποστήματα, έλκη στο στόμα και μηνιγ-
γίτιδα. 
Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού δερματικής λοίμωξης από Paste-
urella multocida.
Παρουσίαση περιστατικού: Ασθενής 80 ετών, κτηνοτρόφος στο επάγ-
γελμα, ανοϊκός, προσήλθε στο ΤΕΠ του νοσοκομείου μας με διαταραχή
του επιπέδου συνείδησης, απώλεια όρεξης και σπασμούς από εικοσαη-
μέρου. Έφερε ρυπαρές κατακλίσεις στις πτέρνες άμφω. Εισήλθε στη Β΄
Παθολογική Κλινική για περαιτέρω αντιμετώπιση. Τέθηκε σε αγωγή με
πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη ως επί άτυπης λοίμωξης αναπνευστικού
ενώ πραγματοποιήθηκε χειρουργικός καθαρισμός στις πτέρνες άμφω.
Υλικό από τις κατακλίσεις εστάλη για καλλιέργεια στο εργαστήριο. 
Ο ενοφθαλμισμός του υλικού στα καλλιεργητικά υλικά και η επώαση
έγινε με τις κλασικές μικροβιολογικές μεθόδους. Απομονώθηκαν Gram
αρνητικά βακτηρίδια. H ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας έγινε
με το αυτοματοποιημένο σύστημα MicroScan WalkAway 96 Plus (Beck-
man Coulter), RapidID NH System (Remel) και με τη μέθοδο διάχυσης
αντιβιοτικών με δισκία κατά Kirby-Bauer υπό τις οδηγίες του CLSI. Απο-
μονώθηκε Pasteurella multocida με ευαισθησία σε πενικιλλίνη και αμ-
πικιλλίνη, αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό, κεφοταξίμη, κινολόνες, τετρα-
κυκλίνες και σουλφαμεθοξαζόλη και ανθεκτικότητα στις μακρολίδες.
Επίσης, απομονώθηκαν Prevotella melaninogenica, Escerichia coli, Kleb-
siella pneumoniae και Enterobacter cloacae. 
Ο ασθενής βελτιώθηκε κλινικά και εξήλθε με αγωγή εξόδου μοξιφλο-
ξασίνη επί δεκαημέρου. 
Συμπεράσματα: Σε άτομα με άτυπη λοίμωξη αναπνευστικού και ελκω-
τικές βλάβες κάτω άκρων όπου υπάρχει ιστορικό επαφής με ζώα είναι
πολύ σημαντική η λήψη σωστού ιστορικού. Σε αυτές τις περιπτώσεις,
στη διαφορική διάγνωση προστίθενται επιπλέον παθογόνα μικρόβια,
σπάνια απομονούμενα.

Δ 43. H ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΙΟ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΝΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟ 2018
Ν. Γουλιδάκη, Μ. Διαλυνάς, Ε. Ματαλλιωτάκης
ΝΥ Αιμοδοσίας, Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης
Εισαγωγή. Ο ιός του Δυτικού Νείλου (ΙΔΝ, West Nile virus) μεταδίδεται
κυρίως με τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού, αλλά και με μετάγγιση
αίματος, μεταμόσχευση οργάνου και σπάνια από την μητέρα στο έμ-
βρυο. Από 31 Μαΐου μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου 2018 είχαν κατα-
γραφεί από το ΚΕΕΛΠΝΟ 315 κρούσματα ΙΔΝ στην Ελλάδα. Οι
αιμοδότες που ζουν ή έχουν διανυκτερεύσει σε επηρεαζόμενες από
τον ΙΔΝ περιοχές αποκλείονται από την αιμοδοσία για διάστημα 28
ημερών από την επιστροφή τους, εκτός εάν πραγματοποιηθεί ατομικός
μοριακός έλεγχος, δυνατότητα που φέτος υπήρχε. Ο νομός Λασιθίου
δεν έχει χαρακτηρισθεί μέχρι σήμερα ως επηρεαζόμενος, ενώ στην
υπόλοιπη Κρήτη επηρεαζόμενοι δήμοι χαρακτηρίσθηκαν το 2018 οι
δήμοι Μυλοποτάμου και Ρεθύμνης στον νομό Ρεθύμνης.
Σκοπός. Η αξιολόγηση της επίδρασης που είχε στα αποθέματα αίματος
της Αιμοδοσίας μας η διενέργεια μοριακού ελέγχου για τον ΙΔΝ στους
αιμοδότες που προέρχονταν από επηρεαζόμενες περιοχές.
Υλικό και μέθοδοι. Καταγράφηκαν ανά μήνα ο αριθμός των υποψήφιων
αιμοδοτών, ο αριθμός των αιμοδοτών που απορρίφθηκαν για άλλους
λόγους και ο αριθμός των αιμοδοτών στους οποίους πραγματοποι-
ήθηκε μοριακός έλεγχος για τον ΙΔΝ.
Αποτελέσματα. Στον Πίνακα αναγράφονται ανά μήνα και συγκεντρω-
τικά τα παραπάνω στοιχεία, καθώς και τα πραγματικά ποσοστά απόρ-
ριψης των αιμοδοτών και τα ποσοστά απόρριψης που θα είχαμε, εάν
δεν είχε πραγματοποιηθεί ο μοριακός έλεγχος για ΙΔΝ.

Συμπεράσματα. Εάν το 2018 δεν είχε πραγματοποηθεί ο μοριακός
έλεγχος για τον ΙΔΝ στους αιμοδότες μας που προέρχονταν από επη-
ρεαζόμενες περιοχές, θα είχαμε απώλεια έως και 76 μονάδων αίματος,
ενώ το ποσοστό απόρριψης αιμοδοτών ορισμένους μήνες θα ήταν έως
και υπερδιπλάσιο.

ΜΗΝΑΣ/        ΣΥΝΟΛΟ            ΑΡΙΘΜΟΣ                    ΠΟΣΟΣΤΟ                   ΑΡΙΘΜΟΣ                  ΣΥΝΟΛΟ                    ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΗΝΕΣ          ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ    ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ      ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ     ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ   ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ             ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ
                       ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ     ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ        ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ       ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ           ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΧΑΝ          ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΧΑΝ 
                                                   ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ               ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ               ΓΙΑ WNV RNA            ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ              ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ
                                                  ΛΟΓΟΥΣ                       ΛΟΓΟΥΣ                                                         ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΟΤΑΝ      ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΟΤΑΝ
                                                                                                                                                                ΕΛΕΓΧΟΣ                    ΕΛΕΓΧΟΣ
                                                                                                                                                                ΓΙΑ WNV RNA             ΓΙΑ WNV RNA
8/2018                   164                          15                             9,1%                                9                               24                            14,6%

9/2018                   194                          11                             5,7%                               18                              29                            14,9%

10/2018                  184                          20                            10,9%                              20                              40                            21,7%

11/2018                  238                          29                            12,2%                              29                              58                            24,4%

1-11/2018              2157                        257                           11,9%                              76                             333                          15,4%
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Εισαγωγή: Η Legionella pneumophila προκαλεί τη νόσο των λεγεωνα-
ρίων που χαρακτηρίζεται από βαριά κλινική εικόνα. Η έγκαιρη διά-
γνωση και έναρξη της θεραπευτικής αγωγής είναι πρωταρχικής
σημασίας για την καλή έκβαση. Σκοπός: Η αξιολόγηση δύο μεθόδων
ανίχνευσης Ag L. pneumophila σε ούρα ασθενών.
Υλικό και Μέθοδοι: Η ανίχνευση Ag L. pneumophila πραγματοποι-
ήθηκε σε δείγματα ούρων ασθενών που νοσηλεύτηκαν κατά την τε-
λευταία εικοσαετία στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
με συμβατή κλινική εικόνα νόσου των λεγεωναρίων. Οι μέθοδοι που
χρησιμοποιήθηκαν ήταν η δοκιμασία ανοσοχρωματογραφίας (BINAX
και DRG) και η ανοσοενζυμική μέθοδος Elisa (BINAX και DRG). 
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Ελέγχθηκαν 2926 ασθενείς με συμ-
πτώματα πνευμονίας ή σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας. Ο έλεγ-
χος για Ag L. pneumophila απέβη θετικός σε 43 (1.5%) ασθενείς, τόσο

Δ 44. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΡΒΑ-
ΠΕΝΕΜΕΣ GRAM ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ
Α. Μπάκωση1, Μ. Δημητρίου2, Ν. Ζάχος4, Α. Μάρκου1, Θ. Πέππας3,
Π. Κάρλε1

1Μικροβιολογικό εργαστήριο ΓΝ Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων»
2Μικροβιολογικό εργαστήριο ΕΑΝΠ «Μεταξά»
3Γ΄ Παθολογική κλινική ΓΝ Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων»
4Τμήμα ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων ΓΝ Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων»
Σκοπός: Η καταγραφή των ανθεκτικών στις καρβαπενέμες Gram αρ-
νητικών βακτηρίων και η παρουσίαση των δεδομένων ανά εξάμηνο.
Υλικό- Μέθοδος: Από το 1ο εξάμηνο του 2016 έως και το 1ο εξάμηνο
του 2018 εξετάσθηκαν συνολικά 347 θετικές αιμοκαλλιέργειες από νο-
σηλευόμενους ασθενείς στις κλινικές και τη ΜΕΘ του ΓΝ Νίκαιας. Η
ταυτοποίηση και το αντιβιόγραμμα πραγματοποιήθηκαν με το αυτο-
ματοποιημένο σύστημα VITEK 2.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα  των Gram αρνητικών βακτηρίων αν-
θεκτικών στις καρβαπενέμες που απομονώθηκαν ανά εξάμηνο παρου-
σιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Συμπεράσματα: Σε κάθε νοσοκομείο επιβάλλεται η ορθή καταγραφή
των Gram αρνητικών βακτηρίων που είναι ανθεκτικά στις καρβαπενέ-
μες ώστε να λαμβάνονται μέτρα τόσο για την αντιμετώπιση των λοι-
μώξεων από αυτά όσο και για τον έλεγχο της διασποράς τους.

με τη μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας όσο και με την ανοσοενζυ-
μική. Η θετικότητα των αποτελεσμάτων επαληθεύτηκε με 2ο ή και 3ο
δείγμα. Επιπρόσθετα, στο 79% των θετικών περιστατικών (n=34) πραγ-
ματοποιήθηκε και έλεγχος αντισωμάτων σε δείγμα ορού αίματος με τη
μέθοδο του ανοσοφθορισμού (Meridian), με την οποία επιβεβαιώθηκε
η διάγνωση της νόσου των λεγεωναρίων. Όλοι οι ασθενείς που ελέγχ-
θηκαν ήταν θετικοί με τίτλο Ab >1:512. Τόσο η ταχεία, εντός 15 min,
δοκιμασία της ανοσοχρωματογραφίας, όσο και η Elisa, έχουν υψηλή ει-
δικότητα για την ανίχνευση Ag L. pneumophila στα ούρα. Η ταχύτητα
και η ευκολία της μεθόδου της ανοσοχρωματογραφίας, την καθιστούν
χρήσιμο εργαλείο για την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση της νόσου των
λεγεωναρίων. Σε συνδυασμό με την ποσοτική μέθοδο της Elisa είναι
απαραίτητες τόσο για την διάγνωση όσο και για την παρακολούθηση
της πορείας της νόσου από τον κλινικό γιατρό.

Δ 45. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚ-
ΚΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΒΑΝΚΟΜΥΚΙΝΗ (VRE)
ΚΑΙ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΜΕ-
ΘΙΚΙΛΛΙΝΗ (MRSA) ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΣΤΟ ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ
Α. Μπάκωση1, Μ. Δημητρίου2, Ν. Ζάχος4, Γ. Αντωνιάδης1, Θ. Πέππας3,
Π. Κάρλε1

1Μικροβιολογικό εργαστήριο ΓΝ Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων»
2Μικροβιολογικό εργαστήριο ΕΑΝΠ «Μεταξά»
3Γ΄ Παθολογική κλινική ΓΝ Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων»
4Τμήμα ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων ΓΝ Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων»
Σκοπός: Η εύρεση της συχνότητας απομόνωσης Gram θετικών κόκκων
όπως εντεροκόκκων ανθεκτικών στη βανκομυκίνη (VRE) και σταφυλο-
κόκκων ανθεκτικών στη μεθικιλλίνη (MRSA) από αιμοκαλλιέργειες
ασθενών του ΓΝ Νίκαιας.
Υλικό-Μέθοδος: Από το 2016 έως και σήμερα εξετάστηκαν συνολικά
347 θετικές αιμοκαλλιέργειες από ασθενείς των κλινικών και της ΜΕΘ
του ΓΝ Νίκαιας. Η ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιο-
τικά έγιναν με το αυτοματοποιημένο σύστημα VITEK 2.
Αποτελέσματα: Από τις 347 θετικές αιμοκαλλιέργειες απομονώθηκαν
29 VRE (8%) και 36 MRSA (10%). Συγκεκριμένα ανά εξάμηνο τα αποτε-
λέσματα ήταν:
1ο εξάμηνο 2016: 13% VRE και 5% MRSA
2ο εξάμηνο 2016: 7% VRE και 20% MRSA
1ο εξάμηνο 2017: 9% VRE  και 7% MRSA 
2ο εξάμηνο 2017: 9% VRE και 8% MRSA 
1ο εξάμηνο 2018: 5% VRE και 13% MRSA 
Συμπεράσματα: Οι Gram θετικοί κόκκοι όπως οι εντερόκοκκοι με αν-
τοχή στη βανκομυκίνη (VRE) και οι σταφυλόκοκκοι με αντοχή στη με-
θικιλλίνη (MRSA) αποτελούν σημαντικά αίτια λοιμώξεων σε
νοσοκομειακούς ασθενείς. Η συμμετοχή του μικροβιολογικού εργα-
στηρίου είναι απαραίτητη για την πρόληψη και τον έλεγχο της διασπο-
ράς τους.

                           Acinetobacter       Klebsiella              Pseudomonas     Σύνολο θετικών
                           baumannii             pneumoniae      aeruginosa           αιμοκαλλιεργειών
1ο εξ. 2016          20 (36%)              18(33%)               7(13%)                         55
2ο εξ. 2016          18(33%)               16(30%)               5(9%)                            54
1ο εξ. 2017          33(41%)               32(39%)               3(4%)                            81
2ο εξ. 2017          23(29%)               33(42%)               9(11%)                         78
1ο εξ. 2018          33(42%)               23(29%)               9(11%)                         79

Δ 46. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ AG LEGIONELLA PNEUMOPHILA ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΥΡΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙ-
ΚΟΣΑΕΤΙΑ 1999-2018
Λ. Σιόντη, Α. Γιαννάκη, Ε. Νίτα, Κ. Γκαρτζονίκα, Χ. Μπομπογιάννη
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Πανεπιστημιακό Γεν. Νοσοκομείο Ιωαννίνων
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Δ 47. ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΙΝΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΙΑ-
ΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ
STAPHYLOCOCCUS AUREUS.
Ε. Τσινταράκης, Ε. Καραγιαννοπούλου, Α. Κυριακίδου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμότειχο
Εισαγωγή: Ο Staphylococcus aureus βρίσκεται στο περιβάλλον στο
δέρμα και στις βλεννογόνιες επιφάνειες του ανθρώπου (πιο συχνά στη
ρινική κοιλότητα). Ο αποικισμός υγειών φορέων στον χώρο της υγείας
από παθογόνο μικροοργανισμό όπως ο S. aureus, αποτελεί έναν ση-
μαντικό παράγοντα για διηθητικές λοιμώξεις. Σκοπός: Να διερευνηθεί
ο επιπολασμός ρινικής φορείας από S. aureus στο ιατρικό και νοσηλευ-
τικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου.
Υλικά – Μέθοδος: Ελήφθησαν το πρώτο εξάμηνο του 2018 ρινικά επι-
χρίσματα από 147 εργαζομένους στο Γ. Ν. Διδυμοτείχου. Η λήψη έγινε
με βαμβακοφόρους στυλεούς stuart από τις πρόσθιες ρινικές χοάνες
και η καλλιέργεια σε θρεπτικά υλικά, αιματούχο άγαρ και Chapman
(Mannitol άγαρ). Πραγματοποιήθηκαν δοκιμασίες καταλάσης και πη-
κτάσης, η ταυτοποίηση των στελεχών και ο έλεγχος ευαισθησίας στα
αντιβιοτικά έγιναν με το αυτοματοποιημένο σύστημα Microscan Wal-
kaway Plus 96 (Beckman Coulter). Αποτελέσματα: Ταυτοποιήθηκαν 24
θετικοί φορείς (ποσοστό 16,3%). Από αυτούς 6 ήταν ιατροί και οι υπό-
λοιποι 18 νοσηλευτές. Οι 15 φορείς ήταν ευαίσθητοι στη μεθικιλλίνη
(ποσοστό 62,5%) και 9 ανθεκτικοί (ποσοστό 37,5%). Δόθηκε θεραπεία
με Mupirocin και επανεξετάστηκαν μετά από δίμηνο, με αποτέλεσμα
την αρνητικοποίηση σε 20 άτομα (ποσοστό 83,3%).
Συμπεράσματα: 1) Παρότι η εμφάνιση λοιμώξεων από S. aureus στο
νοσοκομείο μας είναι χαμηλή, το ποσοστό των φορέων (16,3%) είναι
σημαντικό. 2) Επομένως είναι σημαντικός ο έλεγχος και η θεραπεία του
αποικισμού από S. aureus υγειών φορέων στο χώρο της υγείας έτσι
ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος σταφυλοκοκκικών λοιμώξεων, ιδίως σε χει-
ρουργημένους και ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. 3) Τα απομονω-
θέντα στελέχη ήταν πολυευαίσθητα στα αντιβιοτικά.  

Δ 48. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΙΣΤΙΝΗ,
ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ K. PNEUMONIAE ΑΝΘΕ-
ΚΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΕΣ ΜΕ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟ-
ΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΟΥΣ
Ε. Πρωτοπαπαδάκης1, Π. Αφέντογλου1, Ι. Παπαδάκης2,
Μ. Μπόμπολα2, Ι. Χαραλαμπίδης1, Χ. Σίλλελη1

1Μικροβιολογικό Τμήμα, 2Αιματολογικό Τμήμα ΝΘΠ «Η Παμμακάριστος»
Σκοπός: H μελέτη της ευαισθησίας στην κολιστίνη, στελεχών K. pneu-
moniae, που παράγουν καρβαπενεμάσες, ασθενών κλινικών τμημάτων
του Νοσοκομείου μας.
Υλικό: Αποτέλεσαν 50 κλινικά στελέχη K.pneumoniae, ανθεκτικά στις
καρβαπενέμες που απομονώθηκαν από 50 διαφορετικούς ασθενείς
που νοσηλεύτηκαν από το 2015-2018.
Ο έλεγχος ευαισθησίας στην κολιστίνη πραγματοποιήθηκε με ταινίες
διαβαθμισμένης συγκέντρωσης (gradient test) της Liofilchem και με τη
μέθοδο των μικροαραιώσεων σε ζωμό της Liofilchem, που είναι και η
μέθοδος αναφοράς σύμφωνα με το CLSI και τη EUCAST.
Αποτελέσματα: Η ουσιώδης συμφωνία (Essential agreement: ±1 αραί-
ωση διαφορά στον προσδιορισμό των MICs μεταξύ των δύο μεθόδων)
μεταξύ gradient test και της μεθόδου μικροαραιώσεων σε ζωμό ήταν
32% και η κατηγορική συμφωνία (Categorical agreement: Ποσοστό των
στελεχών που κατατάσσονται στην ίδια κατηγορία (S,R) και από τις δύο
μεθόδους) ήταν 46%.
Συμπεράσματα: Η μέθοδος με τη χρήση ταινιών διαβαθμισμένης συγ-
κέντρωσης δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη για τον έλεγχο της ευαι-
σθησίας των στελεχών K.pneumoniae, που παράγουν καρβαπενεμάσες
λόγω του χαμηλού ποσοστού συμφωνίας με τη μέθοδο των μικροα-
ραιώσεων.
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Γενικά στοιχεία - Σκοπός του περιοδικού
Το Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας είναι η επί-
σημη τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Μικροβιολογικής
Εταιρείας, με σκοπό τη συνεχή εκπαίδευση των Βιοπαθολό-
γων, Κλινικών Μικροβιολόγων, αλλά και κάθε επιστήμονα
που ασχολείται με την εργαστηριακή 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, Μυ-
κητολογία, Ιολογία), αλλά και τις λοιπές εξειδικεύσεις της
Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Εργαστηριακή 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 Μικροβιολογικής Εται-
ρίας (www.hms.org.gr).

Διαδικασία υποβολής προς δημοσίευση
Τα άρθρα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας στο www.hms.org.gr (Περιοδικό/Ηλε-
κτρονική Υποβολή Άρθρων). Χειρόγραφα που παραλαμβά-
νονται με το ταχυδρομείο, ανεξάρτητα της ύπαρξης ή όχι
ηλεκτρονικού αρχείου, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Το υπο-
βαλλόμενο 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 πληρότητα και στη
συνέχεια αποστέλλεται απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα στον
υπεύθυνο για αλληλογραφία συγγραφέα.

Είδη άρθρων προς δημοσίευση
Δημοσιεύονται οι παρακάτω κατηγορίες άρθρων:

Ερευνητικές εργασίες: Περιέχουν αποτελέσματα εργα-
στηριακών, επιδημιολογικών ή κλινικών μελετών προοπτι-
κού ή αναδρομικού χαρακτήρα που δημοσιεύονται 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 εκάστοτε κριτών, διατηρεί το δικαίωμα να συ-
στήσει 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 δημοσιεύσεων.

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Αποτελούν νέες ή πολύ
σπάνιες περιπτώσεις νοσημάτων, σπάνιες εκδηλώσεις,
εφαρμογή νέων διαγνωστικών κριτηρίων ή νέων θεραπευ-
τικών μεθόδων. Η έκταση του κυρίως κειμένου να μην υπερ-
βαίνει τις 1.500 λέξεις και η βιβλιογραφία να μην υπερβαίνει
τις 15 παραπομπές.

Ανασκοπήσεις: Αναλύονται σύγχρονα ιατρικά θέματα,
στα οποία παρουσιάζονται οι πρόσφατες εξελίξεις ή αναφέ-
ρονται τα συμπεράσματα σειράς ερευνητικών 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 βιβλιογραφία τις 100 παραπομπές.

Επιστολές προς την Σύνταξη: Περιέχουν κρίσεις ή παρα-
τηρήσεις για δημοσιευμένες μελέτες κ.λπ. Η έκτασή τους να
μην υπερβαίνει τις 500 λέξεις και η βιβλιογραφία τις 5 ανα-
φορές.

Άρθρα της Σύνταξης: Σύντομα άρθρα σχολιασμού ή κρί-
σης επίκαιρων θεμάτων, τα οποία γράφονται μετά από πρό-
σκληση της συντακτικής επιτροπής. Η έκτασή τους να μην
υπερβαίνει τις 1.000 λέξεις και η βιβλιογραφία τις 10 ανα-
φορές.

Ορισμός συγγραφέα άρθρου
Ως συγγραφέας ενός άρθρου ορίζεται ένα άτομο που έχει
συνεισφέρει στον σχεδιασμό ή στην εκτέλεση της συγκε-
κριμένης έρευνας που παρουσιάζει το άρθρο, σύμφωνα με
τις οδηγίες της Διεθνούς Επιτροπής Συντακτών Ιατρικών Πε-
ριοδικών (ICMJE):
[http://www.icmje.org/ethical_1author.html]. Το περιοδικό θε-
ωρεί όλους τους συγγραφείς, ανεξάρτητα της σειράς τους,
ως φέροντες εξίσου την πλήρη ευθύνη ενός άρθρου, συμπε-
ριλαμβανομένου και του ορισμού του τίτλου και της σειράς
των υπολοίπων συγγραφέων. Άτομα που παρεχώρησαν προς
χρήση εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό, κλινικά ή πρότυπα στε-
λέχη, αναλώσιμα ή αντιδραστήρια, έδωσαν οικονομική βοή-
θεια μέσω δημόσιας ή ιδιωτικής χρηματοδότησης, ή συμ-
πλήρωσαν ερωτηματολόγια, δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι
πληρούν τα κριτήρια του συγγραφέα. Επίσης τα κριτήρια
αυτά δεν πληρούν άτομα που σχολίασαν, ή διόρθωσαν ή πα-
ρείχαν συμβουλές κατά τη διαδικασία της συγγραφής μέρους
ή όλου του άρθρου. Αυτά τα άτομα μπορούν να αναφερθούν
στο κεφάλαιο των ευχαριστιών. Ομάδες εργασίας μπορεί να
αναφερθούν ως συγγραφείς, εφόσον όλα τα μέλη που απο-
τελούν την ομάδα πληρούν τα κριτήρια που αναφέρθηκαν
πιο πάνω. Τέλος, αναφέρεται ρητά ότι ο τίτλος του συγγραφέα
δεν μπορεί να αποδοθεί «τιμής ένεκεν» λόγω θέσης. Τυχόν
διαφωνίες που ανακύψουν σχετικά με την απονομή του τίτ-
λου του συγγραφέα ή την σειρά των συγγραφέων σε ένα άρ-
θρο, θα σημαίνουν αυτόματα την αναστολή της διαδικασίας

289

ΤΟΜΟΣ 63 • ΤΕΥΧΟΣ 4, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2018

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ



κρίσης, έως ότου αυτά λυθούν, είτε από το σύνολο των συγ-
γραφέων, ή από την αρμόδια επιτροπή βιοηθικής και δεον-
τολογίας 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 δη-
μοσιευθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και υπόκειται σε πε-
ριορισμό πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων
(copyright) θα πρέπει να αναφερθεί αναλυτικά ο τρόπος με
τον οποίο αυτό αποκτήθηκε και πως δόθηκε η άδεια. Κάθε
οικονομική βοήθεια, είτε δημόσια είτε ιδιωτική θα πρέπει
να αναφέρεται ρητά.

Σύγκρουση συμφερόντων
Όλοι οι συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρουν στο άρθρο
κάθε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, σχετικά με την υπό
δημοσίευση μελέτη, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεθνούς
Επιτροπής Συντακτών Ιατρικών Περιοδικών (ICMJE):
[http://www.icmje.org/ethical_4conflicts.html]. Θα πρέπει να
αναφέρεται κάθε χρηματοδότηση που θα μπορούσε να οδη-
γήσει ή να υπονοήσει κατευθυνόμενη εξαγωγή συμπερα-
σμάτων, όπως επίσης κάθε οικονομική 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 με-
λέτη, κ.λπ.). Η μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων θα
πρέπει επίσης να αναφέρεται. Εδώ σημειώνεται ότι οι λε-
πτομέρειες της σύγκρουσης συμφερόντων δεν δημοσιεύον-
ται μαζί με το άρθρο, αλλά παραμένουν στην Συντακτική
Επιτροπή υπό αυστηρή εχεμύθεια. Στο άρθρο δημοσιεύεται
μια γενικόλογη φράση, π.χ. «Ο συγγραφέας Χ.Χ έλαβε ενί-
σχυση 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 συμφερόν-
των 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 σύγκρουση συμφε-
ρόντων, σχετικά με το άρθρο Ζ.Ζ. και την εταιρία Ψ.Ψ.».

Οδηγίες σύνταξης άρθρων
Για τη σύνταξη των άρθρων το περιοδικό ακολουθεί τις υπο-
δείξεις της Διεθνούς Επιτροπής Συντακτών Ιατρικών Περιο-
δικών (ICMJE):
[http://www.icmje.org/urm_main.html]. Αποτυχία των συγ-
γραφέων να συμμορφωθούν με τις οδηγίες μπορεί να ση-
μαίνει επιστροφή του άρθρου, πριν την κρίση, για διόρθωση
και εκ νέου υποβολή. Το χειρόγραφο, με την χρήση ηλε-
κτρονικού υπολογιστή και λογισμικού επεξεργασίας κειμέ-
νου, δακτυλογραφείται σε μορφοποίηση μεγέθους σελίδας
Α4 (212 x 297 mm) με περιθώρια εκατέρωθεν τουλάχιστον
2,5 cm, σε διπλό διάστημα και με συνεχή αρίθμηση σειρών
στο αριστερό περιθώριο (Μενού: Διάταξη σελίδας/Αρίθ-

μηση γραμμών/Συνεχόμενη αρίθμηση).
Οι ερευνητικές εργασίες, οι βραχείες δημοσιεύσεις και

οι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις θα πρέπει να έχουν την ίδια
κοινή δομή και να περιλαμβάνουν τα εξής τμήματα, σε ένα
ενιαίο αρχείο κειμένου (word, text, ή άλλο): τη σελίδα τίτλου,
την ελληνική περίληψη με τις λέξεις κλειδιά, την αγγλική πε-
ρίληψη με τις λέξεις κλειδιά στα αγγλικά, το κυρίως κείμενο,
τις ευχαριστίες, τη δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων, τη
δήλωση άδειας από την αρμόδια Επιτροπή Βιοηθικής ή/και
τον ΕΟΦ (εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νο-
μοθεσία, για ερευνητικές εργασίες παρεμβατικού τύπου), τη
βιβλιογραφία, τους πίνακες και τις λεζάντες των εικόνων. Οι
εικόνες θα πρέπει να υποβάλλονται σε ξεχωριστά αρχεία,
σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.

Η σελίδα τίτλου αποτελεί την πρώτη σελίδα του άρθρου
και περιλαμβάνει: (α) τον τίτλο του άρθρου, στον οποίο δεν
επιτρέπονται συντμήσεις λέξεων, (β) τα ονόματα των συγ-
γραφέων (πλήρες όνομα και επώνυμο), (γ) το εργαστήριο ή
την κλινική και το νοσοκομείο ή το ίδρυμα από το οποίο
προέρχεται η εργασία, (δ) την πλήρη διεύθυνση του υπεύ-
θυνου για την αλληλογραφία συγγραφέα, συμπεριλαμβανο-
μένου ενός αριθμού τηλεφώνου και μιας ενεργούς
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 αναφέ-
ρονται στην Ελληνική γλώσσα και στη συνέχεια και στην
Αγγλική γλώσσα.

Η περίληψη θα πρέπει να έχει έκταση 250–400 λέξεις
(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 παραγράφους (Σκο-
πός, Υλικό-Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα). Κάτω
από την περίληψη θα πρέπει να αναφέρονται οι λέξεις κλει-
διά (3-6) στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα, που πρέπει
να αντιστοιχούν στους διεθνείς όρους του Index Medicus
και να αποδίδονται στα Ελληνικά σύμφωνα με το ΙΑΤΡΟΤΕΚ
(MeSH-Hellas-Βιοϊατρική Ορολογία).

Το κυρίως κείμενο θα πρέπει να χωρίζεται στα τμήματα:
Εισαγωγή, Υλικό και μέθοδοι, Αποτελέσματα, Συζήτηση,
εκτός από τις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις που θα πρέπει
να αποτελούνται από τα τμήματα: Εισαγωγή, Περιγραφή
περίπτωσης, Σχόλιο ή Συζήτηση. Στο Υλικό και Μέθοδοι
περιγράφεται λεπτομερώς 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 αντί-
στοιχη Επιτροπή Βιοηθικής και Δεοντολογίας. Στα αποτελέ-
σματα θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα αποτελέ-
σματα με μορφή κειμένου ή πινάκων (όσο πιο συνοπτικά
γίνεται, χωρίς επαναλήψεις). Στη συζήτηση μπορεί να γίνει
σύγκριση με τα αποτελέσματα άλλων εργασιών και να ανα-
φέρονται τα συμπεράσματα, τα οποία προκύπτουν από τα
αποτελέσματα της μελέτης. Ανάλογα με το μέγεθος του άρ-
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θρου μπορεί να γίνει σύντμηση των κεφαλαίων των αποτε-
λεσμάτων και της συζήτησης σε ένα κεφάλαιο (Αποτελέ-
σματα-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 Βιοη-
θικής ή τον ΕΟΦ (για μελέτες που αυτό απαιτείται σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, π.χ. μελέτες παρεμβατικού τύπου,
με ασθενείς, μελέτες ασθενών-μαρτύρων, κ.λπ.) θα πρέπει
να περιλαμβάνει τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερο-
μηνία έγκρισης. Καθίσταται σαφές ότι δεν μπορεί να δημο-
σιευθεί μελέτη για την οποία οι συγγραφείς ζήτησαν ανα-
δρομικά έγκριση για εργασίες που ήδη είχαν γίνει. Οι
επιδημιολογικές μελέτες, οι εργασίες ελέγχου της μικροβια-
κής αντοχής, οι συγκρίσεις εργαστηριακής μεθοδολογίας
και οι παρουσιάσεις περιστατικών αποτελούν είδη ερευνη-
τικών εργασιών που δεν απαιτούν παρόμοια έγκριση.

Στη βιβλιογραφία ακολουθείται το διεθνές σύστημα Van-
couver. Επειδή η αναπαραγωγή των άρθρων από τις ιστο-
σελίδες ανεύρεσης δεν μεταφέρει απόλυτα όλα τα τυπο-
γραφικά στοιχεία (π.χ. ειδικά γράμματα) οι συγγραφείς για
να εξασφαλίσουν την ορθή απόδοση των αναφορών θα
πρέπει να ανατρέχουν στο τυπωμένο κείμενο, είτε σε έντυπη,
είτε σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία .pdf). Όλοι οι συγγραφείς
ενός άρθρου θεωρούνται από κοινού υπεύθυνοι για την
σωστή αναπαραγωγή των βιβλιογραφικών αναφορών του
άρθρου και η συντακτική ομάδα του περιοδικού δεν ελέγχει
την τυπογραφική ακρίβειά τους. Κόστος διόρθωσης λάθους
αναφοράς που τυχόν ζητηθεί από τρίτο άτομο μετά την τε-
λική εκτύπωση του τεύχους του περιοδικού, επιβαρύνει εξ
ολοκλήρου τους συγγραφείς. Η αρίθμηση των αναφορών
στο κείμενο γίνεται με την σειρά που αναφέρονται στο κεί-
μενο, με αραβικούς αριθμούς, ως εκθέτες, μετά τα σημεία
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 επώ-
νυμα των συγγραφέων και τα αρχικά του ονόματος χωρίς
τελείες, στην συνέχεια το περιοδικό στην συντετμημένη του
μορφή με πλάγια γράμματα, στην συνέχεια το έτος, ο αριθ-
μός τόμου (χωρίς τον αριθμό τεύχους σε παρένθεση) και οι
σελίδες (π.χ. Klotz SA, Penn CC, Negvesky GJ, Butrus SI. Fun-
gal 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 ελληνικό
άρθρο (π.χ. Garcia HH, Herrera G, Gilman RH, Tsang VC, Pil-
cher JB, Diaz JF et al. Discrepancies between cerebral com-
puted 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 ανυ-
πόγραφο, στη θέση των ονομάτων των συγγραφέων ανα-
φέρεται “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 περιοδικού θα πρέπει να ανα-
φέρεται ο κωδικός DOI (Digital Object Identifier) (π.χ. Kalil AC.
Is cefepime safe for clinical use? A Bayesian viewpoint. J Antimi-
crob Chemother 2011; doi: 10.1093/jac/ dkr 138).

Άρθρα περιοδικών υπό δημοσίευση: Αφορά άρθρα που
έχουν γίνει αποδεκτά και εκκρεμεί η τελική δημοσίευσή τους.
Ακολουθείται η προηγούμενη οδηγία και μετά την συντομο-
γραφία του περιοδικού αναγράφεται “in press” ή «υπό δημο-
σίευση». 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, σελίδες ή νούμερο DOI).

Σύγγραμμα: αναφέρονται το όνομα του συγγραφέα, ο τίτ-
λος, ο αριθμός της έκδοσης (αν υπάρχουν περισσότερες από
μία), ο εκδότης, ο τόπος έκδοσης, το έτος και οι σελίδες της
αναφοράς. Για τα κεφάλαια βιβλίων αναφέρεται επιπλέον
μετά το όνομα του εκδότη και ο τίτλος του βιβλίου (π.χ. Griffi-
ths WD. Old world cutaneous leishmaniasis. In: Peters W, Kil-
lick-Kendrick R (eds). The leishmaniases in biology and
medicine. Vol. II. London, Academic Press, 1987:617-636).

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

Οι φωτογραφίες, τα σχήματα, τα διαγράμματα κ.λπ. ονο-
μάζονται ως εικόνες (εφόσον είναι φωτογραφίες) ή γραφή-
ματα (εφόσον είναι σχέδια), αναφέρονται στα σημεία του
κειμένου όπου αντιστοιχούν και αριθμούνται με αραβικούς
αριθμούς (εικόνα 1, εικόνα 2, κ.ο.κ.). Υποβάλλονται ηλεκτρο-
νικά ως ανεξάρτητα αρχεία εικόνων (JPEG, TIFF, EPS, κλπ.)
στην υψηλότερη δυνατή ανάλυση (το λιγότερο 300 dpi για
ασπρόμαυρες ή έγχρωμες φωτογραφίες και 600 dpi για γρα-
φήματα που περιέχουν σχέδια και γράμματα) και όχι ενσω-
ματωμένα στο αρχείο κειμένου του άρθρου. Η τελική απο-
δοχή 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 κειμένου
όπου αντιστοιχούν και αριθμούνται με συνεχόμενους αρα-
βικούς αριθμούς (πίνακας 1, πίνακας 2, κ.ο.κ.). Οι πίνακες δα-
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κτυλογραφούνται σε διπλό διάστημα και σε ξεχωριστή σε-
λίδα ο καθένας. Η έκταση κάθε πίνακα καλόν είναι να μην
υπερβαίνει τη μία σελίδα. Όλοι οι πίνακες πρέπει να έχουν
λεζάντες, οι οποίες γράφονται στο άνω μέρος της αντίστοι-
χης σελίδας. Τυχόν επεξηγήσεις αναφέρονται με παραπομ-
πές στο τέλος του πίνακα.

Στην ονοματολογία και στις μονάδες μέτρησης, οι φαρ-
μακευτικές ουσίες αναφέρονται με την χημική και όχι την
εμπορική ονομασία τους. Οι μονάδες των διαφόρων μεγε-
θών αναφέρονται με τους διεθνώς παραδεκτούς συμβολι-
σμούς 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 Bacterial names (Skerman VBD, McGo-
wan V, Sneath PHA, ed. American Society for Microbiology
(1989) και στο International Journal of Systematic and Evo-
lutionary 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 Taxo-
nomy: Classification and nomenclature of viruses, Seventh
report of the international Committee on Taxonomy of Vi-
ruses (van Regenmortel et al, ed. Academic Press, San Diego,
Calif, 2000).

Οι ανασκοπήσεις ακολουθούν τις ίδιες προηγούμενες γε-
νικές οδηγίες εκτός της κεφαλαιοποίησης που είναι ανάλογη
του θέματος (δεν ακολουθείται δηλ. η κεφαλαιοποίηση «ει-
σαγωγή, υλικό και μέθοδοι, αποτελέσματα συζήτηση»).

Οι επιστολές προς την Σύνταξη και τα άρθρα της Σύνταξης
ακολουθούν τις προηγούμενες γενικές οδηγίες, εκτός του γε-
γονότος ότι δεν έχουν περίληψη ή κεφαλαιοποίηση (υποβάλ-
λονται σε μια ενιαία παράγραφο).

Διαδικασία κρίσης
Όλες οι εργασίες που υποβάλλονται κρίνονται από τουλάχι-
στον έναν εξωτερικό κριτή και από την ομάδα σύνταξης του
περιοδικού. Οι κριτές μπορεί να αποτελούν μέλη της Συντα-
κτικής Επιτροπής ή να είναι άλλοι, ειδικοί για το θέμα, επι-
στήμονες. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια η κρίση

για την αποδοχή, την τροποποίηση ή την απόρριψη μια υπο-
βληθείσας εργασίας να ολοκληρώνεται σε εύλογο χρονικό
διάστημα (τρεις έως τέσσεριςεβδομάδες) από την ημερομηνία
υποβολής της. Όλη η αλληλογραφία πραγματοποιείται μέσω
της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email) του υπεύθυνου συγ-
γραφέα, γι’ αυτό τον λόγο ένας ενεργός λογαριασμός ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου είναι απολύτως απαραίτητος. Σε πε-
ρίπτωση που οι κριτές ζητήσουν διορθώσεις ή προτείνουν
αλλαγές, το τελικό διορθωμένο κείμενο υποβάλλεται εκ νέου
από τον υπεύθυνο συγγραφέα, σε διάστημα τριών εβδομά-
δων από την επιστροφή του για τροποποίηση και συνοδευό-
μενο από επιστολή στην οποία θα αναφέρονται σημείο προς
σημείο όλες οι αλλαγές στο κείμενο, καθώς και η αιτιολογη-
μένη αποδοχή ή απόρριψη των προτάσεων των κριτών. Μετά
την τελική αποδοχή, η μελέτη αποστέλλεται στο τυπογραφείο.
Οι συγγραφείς, εφόσον το επιθυμούν, δύνανται να λάβουν
τυπογραφικά δοκίμια για έλεγχο. Τα δοκίμια πρέπει να επι-
στρέφονται στο Τυπογραφείο σε τρείς το πολύ ημέρες με την
χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εφόσον οι συγγραφείς
επιθυμούν ανάτυπα, θα πρέπει να αποστείλουν επιστολή που
θα δηλώνουν τον αριθμό ανατύπων που επιθυμούν. Η σχετική
δαπάνη βαρύνει εξ ολοκλήρου τους συγγραφείς. Δεν επιτρέ-
πεται αλλαγή του κειμένου στο στάδιο των τυπογραφικών
δοκιμίων χωρίς την άδεια της Σύνταξης.

Δήλωση άδειας έκδοσης
Μετά την οριστική αποδοχή του άρθρου προς δημοσίευση,
ο υπεύθυνος συγγραφέας θα πρέπει να συμπληρώσει και να
υπογράψει την επιστολή ανάθεσης της άδειας έκδοσης που
μπορεί να βρει στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Μικροβιολο-
γικής Εταιρίας. Η συμπληρωμένη φόρμα θα πρέπει να ταχυ-
δρομηθεί (κατά προτίμηση με συστημένη επιστολή ή
υπηρεσία ταχυμεταφοράς) στην διεύθυνση «Συντακτική
Επιτροπή, Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας,
ASCENT ΕΠΕ, Μιχαλακοπούλου 29, 115 28, Αθήνα». Σημει-
ώνεται εδώ ότι μόνο μετά την παραλαβή της επιστολής θα
ξεκινάει η διαδικασία ενσωμάτωσης του άρθρου στο επό-
μενο τεύχος και η στοιχειοθέτησή του.
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General features – Scope of the Journal
The Journal of the Hellenic Society for Microbiology (Journal
of HMS) is the official Journal of the Hellenic  Society for Mi-
crobiology, aiming at the constant education of Biopatho-
logists, Clinical Microbiologists, as well as of every scientist
involved in Laboratory and Clinical Medicine. The Journal
of the Hellenic Society for Microbiology is a quarterly peer-re-
viewed 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, Parasitology, Mycology,
Virology) and to the other subspecialties of Medical Biopa-
thology (Laboratory Haematology- Blood Donation, Medical
Biochemistry and Immunology). In addition, Journal of HMS
is an appropriate forum for the publication of information
related to the role of the laboratory in both the management
of infectious diseases and the elucidation of the epidemiology
of infections. Manuscripts which present the results of
original scientific investigations are encouraged. Finally, Jo-
urnal of HMS welcomes submission of manuscripts which
describe novel molecular 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 received
by post, regardless of whether complemented with an elec-
tronic file or not, will not be taken into consideration. 

Submitted manuscripts must be accompanied by a rele-
vant personal statement of the author confirming that all
authors involved have read the manuscript and agree with
its submission, and that neither the article nor a substantial
part of it have been published or submitted for publication
elsewhere. In addition, any conflict of interest among all au-
thors 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 re-
trospective laboratory, epidemiological or clinical studies
which are published for the first time. The length of the text

-excluding literature- should not exceed 5,000 words, four
to five tables or figures and 35 bibliographical references.

Short communication: generally share the same struc-
ture as research papers, but their length is smaller and does
not exceed 1,800 words, two tables or figures and 15 biblio-
graphical references. They relate to studies that do not ju-
stify the scope of a full research 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 respective 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 diseases,
rare occurrences and the implementation of new diagno-
stics 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 analyzed,
where the latest developments are presented or the con-
clusions of series of research studies by the authors are li-
sted. 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 comments on
published studies, etc. Their length should be no more than
500 words, including up to 5 references. 

Editorial articles: brief articles commenting on or asses-
sing contemporary issues, published upon invitation 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 has as-
sisted in designing and/ or carrying out a specific 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 responsibility of an
article, including its title and order of appearance of other
authors. Any individuals who offered specific equipment or
facilities, clinical or reference strains, consumables or rea-
gents, financial assistance through public or private finan-
cing, or who completed questionnaires, do not meet the
criteria of an author and cannot be defined as such. Moreo-
ver, individuals who commented, edited or advised during
the writing process of the article cannot be included as au-
thors. Rather, these individuals can be mentioned in the Ac-
knowledgements section. Working groups can be included
as authors, provided that all group members fulfill the cri-
teria mentioned above. Finally, it is explicitly stated that no
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individual can be included as an author honoris causa, be-
cause of a position 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 auto-
matically 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 insti-
tution of origin of the article.
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manner and is subject to copyright provisions, the way in
which this material and the permission to publish it were
acquired has to be indicated in detail. Any relevant funding,
either from public or private sources, must be explicitly sta-
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Any source of funding with direct or indirect implications of
biased conclusions has to be mentioned, along with any fi-
nancial activity that could be associated with the study (for
instance –and not exclusively– previous shareholding or par-
ticipation in Boards of Directors, financing of lectures by spe-
cific companies whose products are examined in the study,
etc.). Nonexistence of conflicting interests should also be
mentioned. At this point, it should be noted that all details
regarding conflicting interests are not published together
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 phrase, e.g. “Author XX received
support from the company YY for research purposes, or for lec-
tures at conferences, etc.” Failure to comply with this guideline
will result in the article being returned to its authors for com-
pletion, before its scientific evaluation. Should an undeclared
conflict of interest emerge ex post, the Editorial Board reser-
ves the right to report it in the next issue, in the form of “Au-
thor XX did not state a potential conflict 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 re-
submission, prior to its evaluation. 

With the use of a computer and word processing so-
ftware, the manuscript is typed on A4 page format (212 x

297 mm) with margins on both sides of at least 2,5 cm, do-
uble-spaced and with continuous line numbering in the left
margin (Menu: Page Layout > Line Numbers > Continuous).

Research papers, Short-form papers and Interesting
cases should have a common structure and include the fol-
lowing 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, acknowledgements, declaration of competing inte-
rests, declaration of authorization by the competent Bioe-
thics Committee and/ or the National Organization for
Medicines (for Greek authors EOF) (when required, in accor-
dance with current legislation, in the case of interventionist
research papers), references, tables and image captions.
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 includes:
(a) the title of the article, where no abbreviations 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 correspondence, 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 above
information should be provided first in Greek and then in
English. 

The abstract has to be between 250 and 400 words (ex-
cept for interesting cases where the abstract should not ex-
ceed 250 words) in the Greek and English language (for a
Greek speaking article) or solely in English (for an English
speaking article) and it should be divided into four paragra-
phs (Aim of the study, Materials 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 ΙΑΤRΟΤΕΚ
(MeSH-Hellas-Biomedical Terminology).

The main body of the text, for the Research papers and
the Short-form papers, must be divided into sections: In-
troduction, 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 described in detail,
as well as the methods implemented, in order for other re-
searchers to be able to reproduce the research. In case that
the research involves people, compliance with the Declara-
tion of Helsinki (1975) has to be stated, whereas it should
also be defined whether the study has been approved by
the respective Bioethics and Ethics Committee and the re-
spective decision No has to be quoted (please see below).

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

The Acknowledgements section has to be addressed to
individuals with substantial contribution to the realization
of the research, as mentioned above.

The declaration of competing interests should be ana-
lytical for all authors involved.

The declaration of authorization by the competent Bi-
oethics Committee or the National Organization for Me-
dicines (for Greek authors-EOF) (when required in accor-
dance with current legislation, e.g. for interventionist
research papers, research involving patients, studies of pa-
tients-witnesses, etc.) must include the protocol number
and date of authorization. It is made clear that no research
can be published for which the authors requested retroac-
tive authorization for work that had already been carried
out. Epidemiological studies, antimicrobial resistance control
reports, comparisons between laboratory methodologies
and cases reports constitute types of research that require
no such authorization.

References follow the international Vancouver system
(Vancouver reference style). Due to the fact that the referen-
cing 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 printed text in order to ensure
proper referencing, either in printed or in electronic format
(.pdf files). The authors of an article are all held equally re-
sponsible for the proper reproduction of references, whereas
the Editorial 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 enti-
rely borne by the authors. The numbering of references fol-
lows the sequence in which they appear 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 confirmed by other studies as well.5,7,8-12).

Published journal articles: The surnames of the authors 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, volume number (without the
issue number in parentheses) 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 au-
thors 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 al. Discrepan-
cies between cerebral computed tomography and western
blot in the diagnosis of neurocysticercosis. Am J Trop Med Ηyg
1994; 50:152-157). When mentioning the name of an author
within the text, only their surname is given. If the authors are
two, the word “and” should be placed between their surna-
mes. When an article is unsigned, instead of the names of
the authors the word “Anonymous” is used. For electronic jo-

urnals with no page numbers, or whenever this is possible,
the DOI (Digital Object Identifier) code should follow the ab-
breviated title of the journal (e.g. Kalil AC. Is cefepime safe for
clinical use? A Bayesian viewpoint. J Antimicrob Chemother
2011; doi: 10.1093 /jac/ dkr 138).

Journal articles under publication: these are articles which
have been approved and pending final publication. The
previous instructions should be followed, whereas the ab-
breviated 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 re-
newing the reference by mentioning the relevant journal
details (issue, page numbers or DOI).

PhD thesis, book chapters or equivalent: the reference in-
cludes the name of the author, title, publication edition (in
case of more than one editions), publisher, city of publica-
tion, year and page numbers. For book chapters, the title of
the book must also be mentioned after the name of the pu-
blisher (e.g. Griffiths WD. Old world cutaneous leishmaniasis.
In: Peters W, Killick-Kendrick R (eds). The leishmaniases in
biology and medicine. Vol. II. London, Academic Press,
1987:617-636). 

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 presentation, 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 Stre-
ptococci & Streptococcal Diseases, Porto Heli, Greece, 2008,
pp63). References to websites should be listed in a similar
manner, further indicating the date of the authors’ last access
to the website (e.g. http://www.mednet.gr/whonet, cited 1
September 2015).

Photographs, figures, diagrams, etc. are defined as ima-
ges (in case of photos) or graphs (in case of drawings) 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 format 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
attachments 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 requested
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 ac-
companied by captions, which are written in the upper part
of the corresponding page. Any clarifications are listed as re-
ferences at the end of the table.

As far as nomenclature and units of measurement are

295

ΤΟΜΟΣ 63 • ΤΕΥΧΟΣ 4, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2018



concerned, pharmaceutical substances are mentioned by
their chemical rather than by their brand name. The various
units of measurement are referred to according to the in-
ternationally acceptable standards. The nomenclature of
bacteria can be found in: Approved lists of Bacterial names
(Skerman VBD, McGowan V, Sneath PHA, ed. American So-
ciety for Microbiology (1989) and in the International Journal
of Systematic and Evolutionary Microbiology. The nomen-
clature of viruses has to be approved by the International
Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), as referred to in
Virus Taxonomy: Classification and nomenclature of viruses,
Seventh report of the international Committee on Taxonomy
of Viruses (van Regenmortel et al, ed. Academic Press, San
Diego, Calif, 2000).

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

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

Evaluation process
All submitted manuscripts are evaluated by at least one ex-
ternal reviewer, as well as by the Editorial Board. The revie-
wers may be members of the Editorial Board or other
scientists who are experts on the respective subject. Every
effort is made so as to complete the evaluation process wi-
thin a reasonable time (three to four weeks) from the date
of its submission, regardless of whether the paper is acce-

pted or rejected, 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 modifications, the
final amended version will be resubmitted 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 rejec-
tion 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 checking. The proofs
have to be resent to the printing office by e-mail within
three days at the most. If the authors wish to receive re-
prints, they should send a letter stating the number of desi-
red copies. The relevant expense is borne entirely by the
authors. Extensive 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 com-
pleted 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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