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ΤΟΜΟΣ 65 • ΤΕΥΧΟΣ 1, Ιανουάριος-Μάρτιος 2020

Ε π ι σ τ ο λ ή  π ρ ο ς  τ η ν  Σ ύ ν τ α ξ η

Γιώργος Παππάς1, Γεωργία Βρυώνη2

1Ινστιτούτο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων.
2Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2 στην Ελλάδα,
η λήψη μέτρων περιορισμού, και τι προσδοκούμε στο μέλλον

Η εμφάνιση, τον Δεκέμβριο του 2019, ενός νέου
κορωνοϊού με σωρεία κρουσμάτων στην Wuhan
της Κίνας, προκάλεσε άμεσα ανησυχία, λόγω της
ταχείας αναγνώρισης της γενετικής συνάφειας
του ιου με τον SARS-Co-V, αλλά και των ενδεί-
ξεων υψηλής μεταδοτικότητας του ιου και δυ-
ναμικής ανάπτυξης πανδημίας.1 Παρά τα περιο-
ριστικά μέτρα που ξεκίνησαν να λαμβάνονται
στις 23 Ιανουαρίου στην Κίνα, η παγκόσμια κοι-
νότητα, περιλαμβανομένων των αρμόδιων ορ-
γανισμών όπως η World Health Organization,
αρκέστηκε στην παρακολούθηση των γεγονό-
των με μια σχετική εγρήγορση και ελάχιστους
περιορισμούς. Η εξέλιξη όμως της επιδημίας ανά
τον κόσμο, και ειδικά στην Ευρώπη ήταν εκρη-
κτική και σε πολλά προηγμένα, τόσο κοινωνικά
όσο και ως προς το σύστημα υγείας, κράτη, οδή-

γησε σε υπερφόρτωση των ιατρικών δομών και
εκατόμβες νεκρών.2 Η λήψη περιοριστικών μέ-
τρων απαγόρευσης κυκλοφορίας εφαρμόστηκε,
με άλλοτε άλλη καθυστέρηση στις περισσότερες
χώρες της Ευρώπης, ενώ οι ελάχιστες χώρες που
αποφάσισαν να επιτρέψουν την διάχυση του ιου
στην κοινότητα με την φρούδα ελπίδα δημιουρ-
γίας ανοσίας αγέλης (Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλαν-
δία) σύντομα ανέκρουσαν πρύμναν, κάτι στο
οποίο προσανατολίζεται (την στιγμή που γρά-
φεται το παρόν) και η, τελευταία εναπομείνασα,
Σουηδία. 

Στην Ελλάδα, το πρώτο κρούσμα διαπιστώ-
θηκε στις 26 Φεβρουαρίου, με επιδημιολογική
συσχέτιση με την Ιταλία. Την επόμενη ημέρα ανα-
κοινώθηκαν τα πρώτα περιοριστικά μέτρα με
ακύρωση Αποκριάτικων εκδηλώσεων, και την



επόμενη εβδομάδα παρουσιάστηκε το πρώτο cluster
περιστατικών σε εκδρομείς που επέστρεψαν από τους
Άγιους Τόπους. Ακολούθησε αργή αύξηση των κρου-
σμάτων και σταδιακή εφαρμογή αυστηρότερων πε-
ριοριστικών μέτρων. Με τα διαθέσιμα έως την 4η Απρι-
λίου στοιχεία, η επιδημία στην Ελλάδα παρουσιάζει
μια βραδεία εξάπλωση, με πέντε νομούς της χώρας
να παραμένουν άνευ κρούσματος, και εξαιρετικά χα-
μηλά ποσοστά θανάτων και νοσηλειών σε Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) σε σχέση με τις περισσό-
τερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης (Πίνακας 1). 

Η λήψη περιοριστικών μέτρων έχει κατακριθεί από
πολλούς ως αναχρονιστική ιατρική.3 Η αντιπρόταση,
που βασίζεται εν μέρει στα, θεωρούμενα επιτυχημένα,
μοντέλα αντιμετώπισης της επιδημίας στη Νότιο Κο-
ρέα, το Χονγκ- Κονγκ και την Σιγκαπούρη, περιλαμ-
βάνει διενέργεια μαζικών τεστ ανίχνευσης κρουσμά-
των και εκτεταμένη ιχνηλάτηση των επαφών τους για
ανακάλυψη και νέων, πιθανώς και ασυμπτωματικών,
κρουσμάτων, και περιορισμό τους προς αποφυγή πε-
ραιτέρω διασποράς. Τα μοντέλα αυτά όμως αναπτύχ-
θηκαν σε χώρες που, εν μέρει λόγω και της εμπειρίας
τους με την επιδημία SARS (στην περίπτωση της Νο-
τίου Κορέας και με εισαγωγή κρουσμάτων του άλλου
μείζονος κορωνοϊού MERS-CoV), είχαν ήδη αναπτύξει
ένα εκτεταμένο εργαστηριακό δίκτυο το οποίο ενερ-
γοποιήθηκε άμεσα και παρείχε την δυνατότητα αξιό-
πιστων μαζικών διαγνωστικών δοκιμασιών. Αντίστοιχα
μοντέλα δεν υπήρχαν απαραίτητα ενεργά στις Δυτικές
χώρες, και σε συνδυασμό με την ολιγωρία στην ανα-
γνώριση της μεταδοτικότητας του ιου στις επί το πλεί-

στον πυκνοκατοικημένες αστικές κοινωνίες της Δύσης,
πολλές χώρες βρέθηκαν ενώπιον πολλαπλών κρου-
σμάτων, πολλών ασθενών που έχρηζαν εντατικής νο-
σηλείας, αδυναμίας ιχνηλάτησης και εργαστηριακού
ελέγχου των επαφών, ήτοι εκτεταμένης διασποράς.
Οπότε πλέον αναγκάστηκαν να περάσουν από την
φάση αναχαίτισης της επιδημίας σε φάση περιορισμού
και διαχείρισης. 

Στην διαχείριση το ζητούμενο είναι να μην είναι
υπεροξύ το επιδημικό κύμα, να παραμείνουν επαρκείς
οι διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ ώστε να μην χρειαστεί να τε-
θούν ηθικά διλήμματα διαλογής,4 και να κερδηθεί
επαρκής χρόνος για την περαιτέρω οργάνωση και
εφοδιασμό του συστήματος υγείας. Έτσι, η εκτετα-
μένη απαγόρευση μετακινήσεων του γενικού πληθυ-
σμού επιτρέπει πάνω απ' όλα την ελαχιστοποίηση των
θανάτων: λιγότεροι ασθενείς θα εκτεθούν, λιγότεροι
ασθενείς θα κινδυνεύσουν να βρεθούν εκτός ΜΕΘ, πε-
ρισσότεροι, μελλοντικά ασθενείς θα νοσηλευτούν σε
σύστημα υγείας ικανότερο να ανταποκριθεί μέσω της
αποκτηθείσας γνώσης και των απαραίτητων υλικών.
Τα περιοριστικά μέτρα όμως επιτρέπουν και την, σχε-
τικά ανάιμακτη, αναμονή και για την εκτίμηση, μέσω
των ανά τον κόσμο κλινικών μελετών που γίνονται, πι-
θανών θεραπευτικών ή και προληπτικά χορηγούμε-
νων φαρμακευτικών επιλογών. Όπως επιτρέπουν την
αναμονή για την ανάπτυξη εύχρηστων, αξιόπιστων,
ταχειών διαγνωστικών δοκιμασιών. 

Η μεταδοτικότητα και τα πρόδρομα στοιχεία περί
ανθεκτικότητας του ιου,5,6 εξηγούν την επιθετικότητα
με την οποία διείσδυσε στις Δυτικές κοινωνίες. Εξη-
γούν επίσης ότι σε περίπτωση μη λήψης περιοριστι-
κών μέτρων, το ποσοστό του πληθυσμού που θα νο-
σήσει μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα θα είναι
σημαντικό, και κατά πολύ μεγαλύτερο των ετήσιων
στατιστικών της εποχικής γρίπης. Στην, άτοπη, ανα-
μάσηση των περί εποχικής γρίπης από ορισμένους,
οφείλουμε πάντα να αντιπαραθέτουμε την μικρότερη
μεταδοτικότητά της, την δυνατότητα ανοσοποίησης
μεγάλου μέρους του πληθυσμού αλλά και την υπαρ-
κτή μερική ανοσία του πληθυσμού εναντίον των κυ-
κλοφορούντων στελεχών γρίπης, αλλά και την δυνα-
τότητα αξιολογημένης θεραπευτικής παρέμβασης. 

Τι να περιμένουμε λοιπόν μετά τα περιοριστικά μέ-
τρα; Και πότε θα αρθούν; Ιδανικά θα έπρεπε να αρθούν
μόνο όταν εκηδενισθούν τα κρούσματα, και με πα-
ράλληλα σχεδόν κλειστά σύνορα ώστε να μην υπάρχει
εισροή κρουσμάτων από το εξωτερικό. Πρακτικά, επι-
θυμούμε ελάττωση των αριθμών των ημερησίων
κρουσμάτων (αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες της
τρέχουσας Ελληνικής κατάστασης, πχ τους κινδύνους
από την εμφάνιση κρουσμάτων σε δομές φιλοξενίας
προσφύγων και μεταναστών), αποδεδειγμένη αποτε-
λεσματικότητα κάποιας απλής προληπτικής αγωγής
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    Χώρα            Νοσηλευόμενοι σε ΜΕΘ              Θάνατοι 
                                ανά εκατομμύριο             ανά εκατομμύριο
                                    πληθυσμού                       πληθυσμού

    Βέλγιο                            109,6                                 125,8

   Γαλλία                            102,2                                   113

  Γερμανία                           29,3                                     14

   Ελλάδα                             8,6                                     6,3

   Ισπανία                           137,7                                   252

    Ιταλία                             67,2                                  253,9

 Ολλανδία                          86,4                                     96

  Σουηδία                            51,5                                   36,9

Τα στατιστικά στοιχεία αντιστοιχούν στα επίσημα δεδομένα έως το πρωί
της 5ης Απριλίου. Δεν αναφέρεται ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων ως
μη αντικειμενικός δείκτης, επηρεαζόμενος από τον αριθμο των διαγνω-
στικών ελέγχων.

Πίνακας 1



(όπως θεωρητικά θα μπορούσε να είναι η χλωροκίνη),
και μεγαλύτερη διαγνωστική ευχέρεια. Ένα τέτοιο μον-
τέλο μπορεί να μελετηθεί πρόδρομα σε νομούς της
χώρας με ελάχιστα ή μηδενικά κρούσματα, με εφαρ-
μογή σταδιακής άρσης των περιορισμών (όχι όμως
για τις ευπαθείς ομάδες), και ευρύτερους στοχευμέ-
νους ελέγχους. Το μοντέλο αυτό σταδιακά στην συνέ-
χεια μπορεί να επεκταθεί και στην υπόλοιπη χώρα,
ενόσω τα νέα κρούσματα ελαττώνονται. 

Αποτελεί ευτύχημα πως το 2020 η επιστημονική
κοινότητα, είναι πολύ διαφορετική αυτής του 1918,
του 1970, αλλά ακόμη και του 2003. Η τεχνολογική
δυναμική και η αποκτηθείσα κουλτούρα της επιστη-
μονικής παγκόσμιας συνεργασίας (που, πχ στην περί-
πτωση του SARS μόνο δεδομένη δεν ήταν) επιτρέπει
την αισοδοξία για το μέλλον, μέσω ανάπτυξης εμβο-
λίων ή θεραπειών. Έως τότε, κερδίζουμε χρόνο και
ζωές. Κι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την, έστω
και απαρχαιωμένη, καραντίνα. Και πού είναι οι απο-
δείξεις; θα ρωτήσουν οι, καλοπροαίρετοι και μη, σκε-

πτικιστές. Είναι ορατές οι αποδείξεις στην πορεία της
επιδημίας σε χώρες που έλαβαν νωρίς περιοριστικά
μέτρα αλλά και σε χώρες που έκλεισαν νωρίς τα σύ-
νορά τους ως εναλλακτικό περιοριστικό μέτρο. Είναι
ορατές ακόμη και στις σταδιακά εμφανιζόμενες δη-
μοσιεύσεις που ερμηνεύουν την πορεία της επιδημίας
στην επαρχία Hubei της Κίνας.7 Ουδείς αμφισβητεί
πως υπάρχουν εγνωσμένες ψυχολογικες επιπτώσεις
της μαζικής καραντίνας.8 Όπως αναμένεται να υπάρ-
ξουν, παγκοσμίως, και μείζονες οικονομικές επιπτώ-
σεις. Κανείς όμως, πολιτικός ή επιστήμονας, δεν επι-
τρέπεται να αγνοήσει δεδομένα και αριθμούς, ακόμη
και αν είναι μη-Ιπποκρατικός στην λογική του και πε-
ριφρονεί, κάποιες, ανθρώπινες ζωές.

Disclaimer: Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται βα-
σίζονται στα δεδομένα που ισχύουν έως το πρωί της
5ης Απριλίου 2020. Ενδέχεται απρόβλεπτες εξελίξεις
της επιδημικής πορείας να καταστήσουν ανεπίκαιρα
τα γραφόμενα στην συνέχεια.

9

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ SARS-COV-2 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Η ΛΗψΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ,
ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΤΟΜΟΣ 65 • ΤΕΥΧΟΣ 1, Ιανουάριος-Μάρτιος 2020

The evolution of SARS-CoV-2 pandemic in Greece, quarantine
measures, and what to expect for the future

George Pappas1, Georgia Vrioni2

1Institute of Continuing Medical Education of Ioannina, Greece.
2Department of Microbiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Greece.

Υπεύθυνος αλληλογραφίας
Γιώργος Παππάς

Ινστιτούτο Συνεχιζόμενης
Ιατρικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων
Χ. Τρικούπη 10, 45333, Ιωάννινα

Tel: +30 26510 28289
Email: gpele@otenet.gr

Letter to the Editor



10

Γ. ΠΑΠΠΑΣ, Γ. ΒΡΥΩΝΗ

VOL. 65 • ISSUE 1, January-March 2020

1. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Impor-
tant Lessons From the Coronavirus Disease 2019
(COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Re-
port of 72 314 Cases From the Chinese Center for Dis-
ease Control and Prevention. JAMA 2020; in press
doi: 10.1001/jama.2020.2648.

2. Kinross P, Suetens C, Gomes Dias J, Alexakis L, Wi-
jermans A, Colzani E, Monnet DL, et al. Rapidly In-
creasing Cumulative Incidence of Coronavirus Disease
(COVID-19) in the European Union/European Eco-
nomic Area and the United Kingdom, 1 January to 15
March 2020. Euro Surveill 2020;25:2000285. doi:
10.2807/1560-7917

3. Ioannidis JPA. Coronavirus Disease 2019: The Harms
of Exaggerated Information and Non-Evidence-Based
Measures. Eur J Clin Invest 2020:e13223. doi:
10.1111/eci.13223

4. Rosenbaum L. Facing Covid-19 in Italy - Ethics, Lo-
gistics, and Therapeutics on the Epidemic's Front Line.
N Engl J Med 2020; in press. doi: 10.1056/NE-
JMp2005492

5. Anastassopoulou C, Russo L, Tsakris A, Siettos C.
Data-based Analysis, Modelling and Forecasting of
the COVID-19 Outbreak. PLoS One 2020;15:e0230405.
doi: 10.1371/journal.pone.0230405

6. Chin AWH, Chu JTS, Perera MRA, Hui KPY, Yen
HL, Chan MCW, et al. Stability of SARS-CoV-2 in
different environmental conditions. Lancet Microbe
2020; in press https://doi.org/10.1016/S2666-
5247(20)30003-3

7. Zhang J, Litvinova M, Wang W, Wang Y, Deng X,
Chen X, et al. Evolving epidemiology and transmis-
sion dynamics of coronavirus disease 2019 outside
Hubei province, China: a descriptive and modelling
study. Lancet Infect Dis 2020; in press
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30230-9

8. Pappas G, Kiriaze IJ, Giannakis P,  Falagas ME. Psy-
chosocial consequences of infectious diseases. Clin
Microbiol Infect 2009;15:743-747. doi:10.1111/j.1469-
0691.2009.02947.x

Βιβλιογραφία



11

ΤΟΜΟΣ 65 • ΤΕΥΧΟΣ 1, Ιανουάριος-Μάρτιος 2020

Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή  ε ρ γ α σ ί α

Περίληψη

H γρίπη (influenza) αποτελεί μια οξεία ιογενή λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος που
προκαλείται κυρίως από τους ιούς της γρίπης τύπου Α και Β (influenza virus A και Β, ΙΝΑ/ΙΝΒ),
εμφανίζοντας υψηλή μεταδοτικότητα. Οι επιδημίες της εποχικής γρίπης προκαλούν σημαντική
θνησιμότητα και νοσηρότητα κάθε χρόνο. Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η κατα-
γραφή της συχνότητας και η επιδημιολογική μελέτη  των κρουσμάτων εποχικής γρίπης σε ασθε-
νείς του Γ.Ν.Π. «Τζάνειο». Κατά το χρονικό διάστημα από 14 Δεκεμβρίου 2018 έως και 29
Απριλίου 2019 εξετάσθηκαν 194 ασθενείς με υποψία γρίπης (100 άρρενες και 94 θήλεις, μέσης
ηλικίας 42.6 ± 29.2 έτη για ΙΝΑ/ΙΝΒ. Έγινε η λήψη άμεσου ρινικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσμα-
τος και εφαρμόσθηκαν η μέθοδος της ανοσοχρωματογραφίας (ΙCG-CORIS BioConcept, Belgium
) και ο μοριακός έλεγχος (Alere-i, Abbott, US). Βρέθηκαν θετικοί 78/194 (40,2%) ασθενείς για
κάποιον από τους ΙΝΑ/ΙΝΒ είτε με την ICG (28/101 ασθενείς, 27,7%) είτε με την Alere-i (50/115

Ιωάννης Δανιήλ, Αγγελική Γεωργάκη, Βαΐα Παπαδούλη, Νεκταρία Ρεκλείτη, Βασιλική Μάμαλη,
Ολυμπία Ζαρκωτού, Καίτη Θέμελη-Διγαλάκη
Τμήμα Μικροβιολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Επιδημιολογική διερεύνηση κρουσμάτων εποχικής γρίπης
σε Τριτοβάθμιο Νοσοκομείο κατά τη χειμερινή περίοδο (2018-2019)
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Εισαγωγή

H γρίπη (influenza) αποτελεί μια μεταδοτική, οξεία ιο-
γενή λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος, προ-
σβάλλει τον άνθρωπο και προκαλείται από τους ιούς
της γρίπης τύπου Α και Β (influenza virus A και Β,
ΙΝΑ/ΙΝΒ).1 Οι ιοί της γρίπης τύπου Α και Β, που μαζί με
τον ιό της γρίπης τύπου C και τον πρόσφατο ιό της
γρίπης τύπου D ανήκουν στην οικογένεια των Ορθο-
μυξοϊών (Orthomyxoviridae), έχουν σφαιρικό ή νημα-
τοειδές σχήμα με φάκελο που φέρει γλυκοπρωτεΐνες
και περιέχουν 8 τμήματα γραμμικού, μονόκλωνου ιϊ-
κού RNA, αρνητικής πολικότητας. Οι σημαντικότερες
για την παθογένεια αλλά και την αντιγονικότητα των
ιών αυτών γλυκοπρωτεΐνες είναι η αιματοσυγκολλη-
τίνη (Η) και η νευραμινιδάση (Ν). Για τον ιό της γρίπης
τύπου Α έχουν αναγνωρισθεί 16 διαφορετικές αιμα-
τοσυγκολλητίνες και 9 διαφορετικές νευραμινιδάσες
και με βάση αυτές διακρίνεται σε υποτύπους. Οι επι-
κρατέστεροι υπότυποι που είναι γνωστό ότι μεταδί-

δονται μεταξύ των ανθρώπων προκαλώντας επιδημίες
ή ακόμα και πανδημίες είναι οι Η1Ν1, Η2Ν2 και Η3Ν2.
Ωστόσο, έχουν αναφερθεί λοιμώξεις και με νέους υπο-
τύπους, προκαλώντας επιδημίες με διαφορετική κλι-
νική εκδήλωση, όπως σοβαρή αναπνευστική νόσο
(Η5Ν1), επιπεφυκίτιδα (Η7Ν7 και Η7Ν3) και τη συνήθη
γριπώδη συμπτωματολογία (Η9Ν2).2 Ο ιός της γρίπης
τύπου Β, παρότι έχει παρόμοια δομικά χαρακτηριστικά
με τον ιό της γρίπης τύπου Α, είναι πιο αντιγονικά στα-
θερός και δεν διακρίνεται σε υποτύπους, ενώ η εμφά-
νιση επιδημιών από τον ιό αυτό είναι σπανιότερη και
προσβάλλει κυρίως παιδιά.3 Αντίθετα, ο ιός της γρίπης
τύπου C προκαλεί υποκλινικές λοιμώξεις, ενώ δεν
έχουν αναφερθεί περιπτώσεις προσβολής του ανθρώ-
που από τον ιό της γρίπης τύπου D.4

Οι επιδημίες της εποχικής γρίπης συμβαίνουν ετη-
σίως το φθινόπωρο και το χειμώνα σε εύκρατες περιο-
χές και προκαλούν σημαντική θνησιμότητα και
νοσηρότητα κάθε χρόνο. Οι ιοί της γρίπης μεταδίδον-
ται από άτομο σε άτομο μετά από ενοφθαλμισμό του
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ασθενείς, 43,5%). Η συντριπτική πλειοψηφία (77/78 ασθενείς) ήταν θετική για ΙΝΑ, ενώ μόλις
ένας ασθενής βρέθηκε θετικός για ΙΝΒ. Σε ότι αφορά στην ηλικία, 31/78 (39,7%) κρούσματα
γρίπης εμφανίσθηκαν στην ηλικιακή ομάδα ασθενών 15-64 ετών, με την ηλικιακή ομάδα των
ασθενών ≥65 ετών να ακολουθεί με 26 (33,3%) κρούσματα. Η κορύφωση των κρουσμάτων γρί-
πης (18 κρούσματα) παρατηρήθηκε κατά την 4η εβδομάδα του 2019 (21 – 27/1/2019). Η θνη-
τότητα στους διεγνωσμένους με γρίπη ασθενείς ανήλθε στο 5,1%, καθώς συνολικά
κατεγράφησαν 4 θάνατοι, εκ των οποίων οι 3 αφορούσαν σε ασθενείς που νοσηλεύονταν στη
Μ.Ε.Θ. Συμπερασματικά, τα κρούσματα γρίπης που κατεγράφησαν στους ασθενείς του Νοσο-
κομείου μας προκλήθηκαν από τον ιό της γρίπης Α με κορύφωση στο τελευταίο δεκαήμερο
του Ιανουαρίου 2019. Ο συνδυασμός της κλινικής εικόνας με την κατάλληλη επιλογή διαγνω-
στικής μεθόδου οδηγεί στην ταχεία και ακριβή διάγνωση των κρουσμάτων γρίπης και συνα-
κόλουθα στον επιτυχή έλεγχο και την ορθή αντιμετώπισή τους.



ιού στο αναπνευστικό σύστημα, με τον βήχα, τον
πταρμό, αλλά και με μολυσμένα αντικείμενα και ο
χρόνος επώασης της λοίμωξης είναι 1-3 ημέρες. 

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό,
μυαλγίες και αρθραλγίες, πονοκέφαλο, σοβαρή αδια-
θεσία, ξηρό βήχα, πονόλαιμο και ρινική καταρροή, αρ-
κετά από τα οποία εμφανίζονται και στο κοινό
κρυολόγημα, από το οποίο θα πρέπει να διαφοροδια-
γιγνώσκεται.5 Οι περισσότεροι άνθρωποι αναρρώ-
νουν από απλή γρίπη σε σύντομο διάστημα, αλλά η
γρίπη μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές που οδηγούν
σε σοβαρή νόσο και θάνατο, ιδιαίτερα στα πολύ μικρά
παιδιά, τους ηλικιωμένους, τις έγκυες γυναίκες και της
γυναίκες της λοχείας εντός 2 εβδομάδων μετά τον το-
κετό, τα άτομα με νευρολογικές διαταραχές και όσους
έχουν χρόνιες νόσους συμπεριλαμβανομένων των
χρόνιων πνευμονικών, καρδιακών και μεταβολικών
νοσημάτων, καθώς και εκείνων που είναι ανοσοκατε-
σταλμένοι.1,4 Μια πρόσφατη μελέτη υπολόγισε ότι
παγκοσμίως εμφανίζονται 291.243 - 645.832 θάνατοι
κάθε χρόνο από αναπνευστική νόσο που συνδέεται
με την εποχική γρίπη.6 Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά
δεδομένα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
(Ε.Ο.Δ.Υ.), από την 40ή εβδομάδα του 2018 μέχρι την
20ή εβδομάδα του 2019 (13 - 19 Μαΐου), στην Ελλάδα
ελέγχθησαν συνολικά 3.756 κλινικά δείγματα, όλα από
νοσοκομεία. Τα 1.101 (29,2%) εξ αυτών ήταν θετικά
για ιούς γρίπης και ειδικότερα τα 1.087 (98,7%) ήταν
INΑ και τα 14 (1,3%) INΒ. Επικρατών υπότυπος ήταν ο
A(H1N1)pdm09, αλλά με μικρότερη παρουσία και του
υπότυπου Α(Η3Ν2). Επίσης, κατά το ανωτέρω χρονικό
διάστημα είχαν καταγραφεί συνολικά 388 επιβεβαι-
ωμένα σοβαρά κρούσματα γρίπης, εκ των οποίων τα
374 νοσηλεύθηκαν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
(Μ.Ε.Θ.), ενώ υπήρξαν 140 θάνατοι (14 αφορούσαν σε
ασθενείς που δεν νοσηλεύθηκαν σε Μ.Ε.Θ.).7

Η χρήση των ταχέων διαγνωστικών μεθόδων, όπως
η ανοσοχρωματογραφία και η μοριακή ανίχνευση του
RNA των ιών της γρίπης Α και Β, γνωστά και ως  points
of care tests (POCT) και η σωστή ερμηνεία των αποτε-
λεσμάτων μπορούν να διαγνώσουν άμεσα και με
ακρίβεια τους ασθενείς που έχουν προσβληθεί από
γρίπη. Η έγκαιρη διάγνωση μειώνει τις περιττές εργα-
στηριακές εξετάσεις και τη χρήση αντιμικροβιακών,
ενισχύει την αποτελεσματικότητα των μέτρων πρόλη-
ψης και ελέγχου των λοιμώξεων και προάγει την κα-
τάλληλη χρήση των αντιϊκών φαρμάκων.2,5 Η πρώιμη
θεραπεία με αντιϊκά φάρμακα, όπως είναι οι αναστο-
λείς της νευραμινιδάσης, δύναται να μειώσει τη διάρ-
κεια των συμπτωμάτων, τον κίνδυνο εμφάνισης
επιπλοκών (βρογχίτιδα, μέση ωτίτιδα και πνευμονία)
και κατ’ επέκταση και τη νοσηλεία και μπορεί να μει-
ώσει τη θνησιμότητα των ατόμων υψηλού κινδύνου.8,9

Ωστόσο, το καλύτερο μέσο για την πρόληψη και τον

έλεγχο των επιδημικών κρουσμάτων της γρίπης είναι
ο ετήσιος εμβολιασμός, ειδικά στις ευπαθείς ομάδες
του πληθυσμού.3,10

Υλικό και μέθοδοι

Στη μελέτη μας εξετάσθηκαν συνολικά 194 ασθενείς
του Γ.Ν. Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ»  με υποψία γρίπης κατά το χρο-
νικό διάστημα από 14 Δεκεμβρίου 2018 έως και 29
Απριλίου 2019. Οι ασθενείς αυτή εμφάνιζαν συμπτώ-
ματα όπως εμπύρετο, βήχα, μυαλγίες και αρθραλγίες,
αναπνευστική δυσχέρεια, ενώ σε βαρύτερες περιπτώ-
σεις υπήρχε αναπνευστική ανεπάρκεια με χαμηλό κο-
ρεσμό και διαταραχές του επιπέδου της συνείδησης.
Από αυτούς τους ασθενείς 100 ήταν άρρενες και 94
ήταν θήλεις, ηλικίας από 3 μηνών έως και 94 ετών
(μέση ηλικία 42.6 ± 29.2 έτη). 52 ασθενείς ήταν παιδια-
τρικοί ασθενείς (32 νοσηλευόμενοι), 92 ήταν νοση-
λευόμενοι σε παθολογικές κλινικές, 6 σε χειρουργικές
κλινικές και 7 νοσηλεύονταν στη Μ.Ε.Θ. του Νοσοκο-
μείου, ενώ 37 ήταν ασθενείς που προσήλθαν στο
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου
ως εξωτερικοί ασθενείς. 

Για την εργαστηριακή εξέταση των ύποπτων για
γρίπη ασθενών πραγματοποιήθηκε από τους κλινι-
κούς ιατρούς, κατόπιν επικοινωνίας με τους ιατρούς
του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, η λήψη άμεσου
ρινικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος με τη χρήση
στυλεών με πλαστικό ρύγχος και συνθετικό άκρο
τύπου flocked. Τα ληφθέντα δείγματα μεταφέρθηκαν
και εξετάσθηκαν άμεσα στο Μικροβιολογικό Εργα-
στήριο του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση που δεν ήταν
δυνατή η άμεση ανάλυση των δειγμάτων έγινε φύ-
λαξη αυτών σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι δύο
ώρες ή σε ψυγείο 2-4°C μέχρι 24 ώρες. Η μεθοδολογία
που ακολουθήθηκε για την ταχεία ανίχνευση των ιών
ΙΝΑ/ΙΝΒ στα εξετασθέντα δείγματα περιελάβανε τη
μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας για την ανίχνευση
του ιϊκού αντιγόνου ΙΝΑ/ΙΝΒ (ICG - CORIS BioConcept,
Belgium ) και  τον μοριακό έλεγχο για την ανίχνευση
του ιϊκού RNA των ΙΝΑ/ΙΝΒ (Alere-i, Abbott, US). Υπο-
τυποποίηση των ΙΝΑ/ΙΝΒ δεν πραγματοποιήθηκε,
καθώς η χρησιμοποιούμενη από το Εργαστήριο μο-
ριακή μέθοδος  δεν παρέχει αυτή τη δυνατότητα.

Η απόφαση για τη μέθοδο που εφαρμόσθηκε ελή-
φθη με βάση το ιστορικό, την έναρξη και την αξιολό-
γηση των συμπτωμάτων του ασθενούς, καθώς και την
αναγκαιότητα νοσηλείας. Σε παιδιά και ασθενείς με έν-
τονη κλινική εικόνα και ισχυρή υποψία γρίπης, με
έναρξη συμπτωμάτων μέχρι 3-4 μέρες πριν να προ-
σέλθουν στο Νοσοκομείο και σε περίοδο κορύφωσης
της επιδημίας πραγματοποιήθηκε η ICG (ειδικά στα
παιδιά η ευαισθησία αυτής της μεθόδου είναι μεγαλύ-
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τερη από ό,τι στους ενήλικες),2,11 ενώ σε ασθενείς με
σοβαρή κλινική εικόνα που χρειάζονταν νοσηλεία ή
με επιπλοκές που νοσηλεύονταν στη Μ.Ε.Θ., σε έγκυες
γυναίκες, σε άτομα με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα
και σε εμβολιασμένους ή υπό αντιϊκή αγωγή ασθενείς
επιλέχθηκε η μοριακή μέθοδος, που αποτελεί και την
gold standard μέθοδο για την ανίχνευση των
ΙΝΑ/ΙΝΒ.11 Επίσης, ο μοριακός έλεγχος πραγματοποι-
ήθηκε και σε δείγματα ασθενών με σοβαρή κλινική ει-
κόνα λοίμωξης που είχαν προηγουμένως αρνητικό
αποτέλεσμα στην ανοσοχρωματογραφία.

Αποτελέσματα

Από τους 194 ύποπτους για γρίπη ασθενείς που εξε-
τάσθηκαν, 78 (40,2%) βρέθηκαν θετικοί για κάποιον
από τους ΙΝΑ και ΙΝΒ είτε με την ICG μέθοδο είτε με τη
μοριακή μέθοδο. Η συντριπτική πλειοψηφία (77/78
ασθενείς) βρέθηκε να νοσεί από τον ιό της γρίπης Α,
ενώ μόλις ένας ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν στη
Μ.Ε.Θ. βρέθηκε θετικός στον INΒ.

Με την ICG εξετάσθηκαν συνολικά 101 ασθενείς και
βρέθηκαν θετικοί στον INA  28 (27,7%). Με την μο-
ριακή μέθοδο ελέγχθηκαν συνολικά 115 ασθενείς και
είχαν θετικό αποτέλεσμα οι 50 (43,5%) –49 στον INΑ
και ένας στον INΒ– εκ των οποίων 13 είχαν ελεγχθεί
προηγουμένως με ICG και είχαν αρνητικό αποτέλε-
σμα. Αντίθετα, 9 ασθενείς είχαν αρνητικό αποτέλεσμα
και στις δύο χρησιμοποιούμενες διαγνωστικές μεθό-
δους (Διάγραμμα 1).

Από τους ασθενείς που ήταν θετικοί στον INΑ, 40

(51,3%) ασθενείς ήταν νοσηλευόμενοι σε παθολογικές
κλινικές, 26 (33,3%) ήταν παιδιατρικοί ασθενείς, εκ των
οποίων οι 9 χρειάσθηκαν νοσηλεία, 8 (10,3%) ήταν
εξωτερικοί ασθενείς, 2 (2,6%) ήταν ασθενείς που νο-
σηλεύονταν στη ΜΕΘ και 2 (2,6%) ήταν ασθενείς χει-
ρουργικών κλινικών. Δύο από τους ασθενείς των
παθολογικών κλινικών και ένας χειρουργικής κλινικής
που διαγνώσθηκαν με INΑ μεταφέρθηκαν και συνέχι-
σαν τη νοσηλεία τους στη Μ.Ε.Θ. 

Όσον αφορά στην ηλικιακή κατανομή των εμφανι-
ζόμενων κρουσμάτων γρίπης, τα περισσότερα, 31 συ-
νολικά (39,7%), κατεγράφησαν στην ηλικιακή ομάδα
ασθενών 15-64 ετών, με την ηλικιακή ομάδα των
ασθενών ≥ 65 ετών να ακολουθεί με 26 (33,3%) κρού-
σματα. Επίσης, 10 (12,8%) κρούσματα παρατηρήθη-
καν στην ηλικιακή ομάδα ασθενών 0 – 4 ετών και 14
(17,9%) κρούσματα στην ηλικιακή ομάδα ασθενών 5
– 14 ετών. Μελετώντας τη διαχρονική εξέλιξη των
κρουσμάτων της γρίπης με βάση την εβδομάδα του
έτους που αυτά εμφανίσθηκαν, το πρώτο επιβεβαι-
ωμένο κρούσμα στον πληθυσμό μας κατεγράφηκε
την 50ή εβδομάδα του 2018 (10 – 16/12/2018) σε ενή-
λικα ασθενή, ενώ τα τελευταία δύο κρούσματα που
αφορούσαν σε παιδιά εμφανίσθηκαν την 15η εβδο-
μάδα του 2019 (8/4 – 14/4). Η κορύφωση των κρου-
σμάτων γρίπης παρατηρήθηκε κατά την 4η εβδομάδα
του 2019 (21 – 27/1/2019), κατά την οποία κατεγρά-
φησαν 18 κρούσματα, τα μισά από τα οποία αφορού-
σαν σε ασθενείς της ηλικιακής ομάδας 15 – 64 ετών.
Η διαχρονική εξέλιξη των κρουσμάτων της γρίπης στο
σύνολο των ασθενών και ανά ηλικιακή ομάδα απεικο-
νίζονται στα διαγράμματα 2 και 3, αντίστοιχα.

Διάγραμμα 1 Αποτελέσματα εξετασθέντων δειγμάτων για τους ιούς της γρίπης ανά διαγνωστική μέθοδο.
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Η θνητότητα στους διεγνωσμένους με γρίπη ασθε-
νείς ανήλθε στο 5,1%, καθώς συνολικά κατεγράφησαν
4 θάνατοι. Οι θάνατοι σε ασθενείς με ΙΝΑ αφορούσαν
σε έναν ασθενή παθολογικής κλινικής, ένα νοσηλευό-
μενο της Μ.Ε.Θ. και σε αυτόν της χειρουργικής κλινι-
κής που συνέχισε τη νοσηλεία του στη Μ.Ε.Θ. Επίσης,
ο μοναδικός ασθενής που βρέθηκε θετικός στον ΙΝΒ

και νοσηλευόταν στη Μ.Ε.Θ. απεβίωσε. Όλοι οι ασθε-
νείς που απεβίωσαν είχαν ηλικία >67 ετών.

Συζήτηση

Η γρίπη είναι αναμφισβήτητα ένα σοβαρό πρόβλημα

Διάγραμμα 2 Διαχρονική εξέλιξη των κρουσμάτων γρίπης χειμερινής περιόδου 2018 – 2019.

Διάγραμμα 3 Ηλικιακή κατανομή των κρουσμάτων γρίπης χειμερινής περιόδου 2018 – 2019
ανά εβδομάδα έτους.



δημόσιας υγείας με σημαντικές κοινωνικο-οικονομι-
κές επιπτώσεις, καθώς δύναται να προκαλέσει επιδη-
μίες, ακόμα και πανδημίες, όπως έχει συμβεί στο
παρελθόν.12,13 Στη σοβαρή μορφή της η γρίπη προκα-
λεί βαριά νόσηση με επιπλοκές που μπορούν να οδη-
γήσουν ακόμα και στο θάνατο, ειδικά στις ευάλωτες
ομάδες του πληθυσμού.1 Κάθε χειμώνα στην Ελλάδα,
όπως σε όλες τις χώρες, παρατηρείται έξαρση στη
δραστηριότητα των ιών της γρίπης.7 Η νοσηρότητα
και η θνησιμότητα που προκαλεί η εποχική γρίπη ποι-
κίλει από χρονιά σε χρονιά, ανάλογα με τα χαρακτη-
ριστικά του ιού της γρίπης που κυκλοφορεί καθώς
αυτός συνεχώς μεταλλάσσεται γενετικά και αντιγο-
νικά, αλλά και με το βαθμό ανοσίας που έχουν σ'
αυτόν οι διάφορες ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού.5
Η ταχεία διάγνωση των ατόμων που έχουν προσβλη-
θεί από του ιούς της γρίπης είναι σημαντική τόσο για
την πρώιμη λήψη κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής
όσο και για τον έλεγχο της μετάδοσης της νόσου, κυ-
ρίως μέσω της απομόνωσης των ασθενών αυτών και
τη χρήση προστατευτικών μέσων επαφής.2,5

Στην παρούσα μελέτη το ποσοστό των ασθενών
(40,2%) που διαγνώσθηκαν με γρίπη με τη χρήση δύο
διαφορετικών εργαστηριακών μεθόδων, ήταν υψηλό
μεταξύ των ασθενών που είχαν συμπτωματολογία και
κλινική εικόνα με υποψία γρίπης. Με τη μοριακή μέ-
θοδο, η οποία επιλέχθηκε στις περιπτώσεις εκείνες
που η κλινική εικόνα ήταν ιδιαιτέρως σοβαρή σε
ασθενείς με παράγοντες κινδύνου που τους κατέτασ-
σαν στις ευάλωτες ομάδες, το ποσοστό ανίχνευσης
των ιών της γρίπης ήταν ακόμα μεγαλύτερο (43,5%).
Ο συνδυασμός αυτός, ορθής επιλογής ασθενών με
βάση το ιστορικό και την κλινική εικόνα όπου θα
πραγματοποιηθεί ο διαγνωστικός έλεγχος και η χρήση
μιας εργαστηριακής μεθόδου με υψηλή ευαισθησία
και ειδικότητα για την ανίχνευση των ιών της γρίπης,
όπως ήταν η χρησιμοποιούμενη στη μελέτη μας μο-
ριακή μέθοδο, επιτυγχάνει υψηλά ποσοστά ανίχνευ-
σης αυτών.1,2 Η συγκεκριμένη μοριακή μέθοδος που
χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη μας (Allere-i) εμφανίζει
ευαισθησία 92,8% - 96,3%, ανάλογα με τη λήψη του
δείγματος, για INA, και 100% για INΒ. Αντίθετα, η ICG
εμφανίζει χαμηλή ευαισθησία συγκρινόμενη με την
RT-PCR (50-70% κατά μέσο όρο), παρ’ ό,τι στα παιδιά,
όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, η ευαισθησία της
ανοσοχρωματογραφικής μεθόδου είναι υψηλότερη
(κατά 13% περίπου), λόγω του υψηλότερου ιϊκού φορ-
τίου και της μεγαλύτερης περιόδου αποβολής των ιών
της γρίπης.2,11

Γενικότερα, οι ασθενείς στους οποίους συνιστάται
να γίνεται ιολογικός έλεγχος κατά την περίοδο της
εποχικής γρίπης είναι: α. ανοσοεπαρκή άτομα οποι-
ασδήποτε ηλικίας που παρουσιάζουν πυρετό και οξεία
αναπνευστικά συμπτώματα εντός 5 ημερών από την

έναρξη της γρίπης και χρήζουν νοσηλείας, β. ανοσο-
κατασταλμένα άτομα οποιασδήποτε ηλικίας που πα-
ρουσιάζουν εμπύρετα αναπνευστικά συμπτώματα, γ.
νοσηλευόμενα άτομα οποιασδήποτε ηλικίας (ανοσο-
επαρκή ή ανοσοκατεσταλμένα) που εμφανίζουν πυ-
ρετό και αναπνευστικά συμπτώματα μετά τη νοσηλεία
τους, δ. ηλικιωμένοι και βρέφη που παρουσιάζουν
υποψία σήψης ή πυρετού άγνωστης προέλευσης, ε.
παιδιά με πυρετό και συμπτώματα από το αναπνευ-
στικό χωρίς σαφή εστία, στ. έγκυες και γυναίκες σε
λοχεία με πυρετό και αναπνευστικά συμπτώματα, ενώ
μπορεί να γίνει έλεγχος για επιδημιολογικούς λόγους
και σε ανοσοεπαρκή άτομα με οξεία εμπύρετα ανα-
πνευστικά συμπτώματα που δεν διατρέχουν κίνδυνο
εμφάνισης επιπλοκών. Επίσης, ανεξάρτητα από την
περίοδο της εποχικής γρίπης, ιολογικός έλεγχος συνί-
σταται και σε όσα άτομα έχουν έρθει σε επαφή με
άτομα με γρίπη και εμφανίζουν πυρετό ή/και συμπτώ-
ματα από το αναπνευστικό, ιδιαίτερα όταν έχει διαπι-
στωθεί επιδημική εξέλιξη της νόσου (στο οικογενειακό
περιβάλλον, σε νοσηλευτικές ή κοινωνικές δομές, σε
περιοχές ή χώρες, κ.α.).5

Ο τύπος του ιού της γρίπης που επικράτησε σχεδόν
καθολικά στη μελέτη μας ήταν ο INΑ, καθώς μόνο ένα
κρούσμα από INΒ κατεγράφη. Πραγματικά, στη χώρα
μας, τη χειμερινή περίοδο 2018 – 2019 τα περισσότερα
κρούσματα της γρίπης οφείλονταν σε INΑ, και συνο-
λικά ήταν ιδιαίτερα αυξημένα σε σχέση με την προ-
ηγούμενη χρονιά. Η αύξηση αυτή συνδέεται ακριβώς
με την επικράτηση του υπότυπου A(H1N1)pdm09,
έναντι της περσινής χρονιάς οπότε είχε επικρατήσει
ο INΒ που προκάλεσε μια πιο ήπια νοσηρότητα και
θνησιμότητα.7 Η υποτυποποίηση των ιών γρίπης Α εί-
ναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της επιδημιολογικής
μελέτης του νοσήματος. Ένας περιορισμός της μελέ-
της ήταν και η μη δυνατότητα, λόγω της χρησιμοποι-
ούμενης μοριακής μεθόδου, υποτυποποίησης των ΙΝΑ
που ανιχνεύθηκαν στα εξεταζόμενα δείγματα.

Όπως προέκυψε από τη μελέτη μας, υπήρξε μια
σταδιακή αύξηση των κρουσμάτων της εποχικής γρί-
πης μέσα στον Ιανουάριο του 2019 και κορύφωσή της
την 4η εβδομάδα του έτους και στη συνέχεια αποκλι-
μάκωσή της, ενώ στην αρχή και προς το τέλος της πε-
ριόδου επιτήρησης κατεγράφησαν σποραδικά κρού-
σματα. Σύμφωνα με τα δεδομένα της επιδημιολογικής
επιτήρησης της γρίπης από τον Ε.Ο.Δ.Υ. στην Ελλάδα
η δραστηριότητα της γρίπης συνήθως αρχίζει να αυ-
ξάνει κατά τον Ιανουάριο, όπως συνέβη και στη μελέτη
μας, και κορυφώνεται κατά τους μήνες Φεβρουάριο –
Μάρτιο (για το 2019 η κορύφωση σημειώθηκε την 6η
εβδομάδα),7 ενώ στη μελέτη μας τους μήνες αυτούς
υπήρξε σταδιακή αποκλιμάκωση και σταθερότητα
στον αριθμό των κρουσμάτων. Θα πρέπει να ληφθεί,
ωστόσο, υπόψη ότι η έναρξη και η διάρκεια της επο-
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χικής επιδημικής δραστηριότητας της γρίπης μπορεί
να διαφέρουν από περίοδο σε περίοδο και ότι εκτός
από την επιδημική έξαρσή της κατά τη χειμερινή πε-
ρίοδο εξακολουθεί να προκαλεί σποραδικά κρού-
σματα όλο το χρόνο.

Ένα άλλο εύρημα της μελέτης μας αφορά στη θνη-
τότητα ανάμεσα στους διεγνωσμένους με γρίπη ασθε-
νείς, η οποία ανήλθε στο 5,1% και η οποία υπήρξε
εξαιρετικά υψηλή ανάμεσα στους ασθενείς με γρίπη
που νοσηλεύονταν ή χρειάσθηκαν νοσηλεία στη
Μ.Ε.Θ., καθώς 3 από τους 5 αυτούς ασθενείς απεβίω-
σαν. Όπως προκύπτει και από τα δεδομένα του
Ε.Ο.Δ.Υ. για την περίοδο 2018-2019, στην Ελλάδα οι
περισσότεροι θάνατοι κατεγράφησαν σε νοσηλευό-
μενους με γρίπη ασθενείς στη Μ.Ε.Θ. (140 από τους
154 συνολικά θανάτους ασθενών με γρίπη αφορού-
σαν σε ασθενείς των Μ.Ε.Θ.).7 Επίσης, η μεγάλη ηλικία
των ασθενών που απεβίωσαν (>67 ετών) αποτελεί εύ-
ρημα που συμφωνεί με όσα έχουν καταγραφεί από τις
επιδημιολογικές μελέτες παγκοσμίως, όπου οι περισ-
σότεροι θάνατοι παρατηρούνται σε ηλικιωμένους >65
ετών ή σε παιδιά <5 ετών. Τέλος, υψηλά ποσοστά θνη-

σιμότητας από γρίπη έχουν παρατηρηθεί σε άτομα με
καρδιαγγειακά νοσήματα και σακχαρώδη διαβήτη.5,14

Συμπερασματικά, τα κρούσματα γρίπης που κατε-
γράφησαν στους ασθενείς του Νοσοκομείου μας κατά
την χειμερινή περίοδο 2018-2019 προκλήθηκαν κατά
το συντριπτικό ποσοστό τους από τον ΙΝΑ, όπως πα-
ρατηρήθηκε και σε όλη την επικράτεια της χώρας μας
την ίδια περίοδο, με κορύφωση κατά το τελευταίο δε-
καήμερο του Ιανουαρίου 2019. Ο συνδυασμός της
κλινικής εκτίμησης για τη βαρύτητα των κρουσμάτων
της γρίπης και της επιλογής μιας ταχείας διαγνωστικής
μεθόδου με υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα, ανά-
λογα με την περίπτωση του ασθενούς (όπως για πα-
ράδειγμα η ηλικία, η λήψη αντιϊκής αγωγής, η σοβα-
ρότητα της νόσου και οι παράγοντες κινδύνου)
συμβάλλει στην έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση των
κρουσμάτων γρίπης, με στόχο τον ταχύτερο έλεγχό
τους και τη βέλτιστη θεραπευτική αντιμετώπιση. Τέ-
λος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο εμβολιασμός απο-
τελεί το καταλληλότερο μέσο πρόληψης έναντι των
ιών της γρίπης και διαφύλαξης της δημόσιας υγείας,
με πολλαπλά κοινωνικο-οικονομικά οφέλη.
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Summary

Epidemiological study of seasonal influenza infection during winter
2018-2019 in a Tertiary Hospital in Greece

Ioannis Daniil, Aggeliki Georgaki, Vaia Papadouli, Nektaria Rekleiti, Vasiliki Mamali,
Olympia Zarkotou, Kate Themeli-Digalaki
Microbiology Department of “Tzaneio” General Hospital of Piraeus

Influenza is an acute viral infection of the respiratory system, which is mainly caused by in-
fluenza viruses type A and B (ΙΝΑ, ΙΝΒ) in humans, with high transmissibility. Seasonal influenza
outbreaks cause significant mortality and morbidity each year. The aim of the present study
was to record the incidence of seasonal influenza cases in General Hospital of Piraeus "Tzaneio"
and their epidemiological study. From the 14th December 2018 to the 29th April 2019, a total
of 194 influenza suspected patients (100 males and 94 females, mean age ± S.D., 42.6 ± 29.2
y) were examined for influenza viruses. Direct nasal or nasopharynx smears were tested for
influenza viruses using either immunochromatographic assay (ΙCG-CORIS BioConcept, Belgium)
or molecular method (Alere-i, Abbott, US) or both. 78/194 (40.2%) patients were found to be
positive for INA/ΙΝB either by ΙCG assay (28/101 patients, 27.7%) or by Alere-i (50/115 patients,
43.5%). The majority (77/78 patients) were positive for INA, while only one patient was positive
for INB. Moreover, 31/78 (39.7%) influenza cases occurred in the age group of 15-64 y, followed
by the age group of ≥ 65 y with 26 (33.3%) cases. The peak of influenza outbreak (18 cases)
was observed during the 4th week of 2019 (21 - 27/1/2019). Mortality among patients diag-
nosed with influenza was 5.1% (4 of 78 infected patients died). Finally, three of 4 deaths were
observed in patients hospitalized or need to be treated in ICU. In conclusion, the cases of in-
fluenza recorded in our hospital were caused mainly by the ΙΝΑ virus, as observed throughout
the country, culminating during the last 10 days of January 2019. The combination of the
clinical assessment about severity of illness and the using of appropriate diagnostic method
with high sensitivity and specificity, depending on the patient's profile (such as age, antiviral
treatment, severity of the disease, and risk factors) contributes to timely and reliable diagnosis
of influenza, in order to its quickly control and optimal treatment of patient.

Key words
Influenza, Epidemiology, Molecular Diagnostics, Immunoassay
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Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή  ε ρ γ α σ ί α

Περίληψη

Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ασθενείς με ψυχιακές διαταραχές εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο λοίμω-
ξης από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ). Η σύφιλη αποτελεί δυνητικά θανατη-
φόρο ΣΜΝ που διαχρονικά σχετίζεται με ψυχικές νόσους, ωστόσο ενδιαφέρον παρουσιάζει η
συχνότητα συννοσηρότητας με άλλα ΣΜΝ που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή οξεία νόσηση.
Σκοπός της παρούσης μελέτης αποτέλεσε η καταγραφή της συχνότητας εμφάνισης της σύφιλης
και της συλλοίμωξης με HIV, ηπατίτιδα Β και C σε ψυχιατρικούς ασθενείς και η διερεύνηση των
επιδημιολογικών χαρακτηριστικών τους. Κατά την περίοδο Ιανουάριος 2015 - Δεκέμβριος 2018
πραγματοποιήθηκε έλεγχος για ΣΜΝ σε 7.669 ασθενείς του ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο». Ο ορολογι-
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Eπιδημιολογική διερεύνηση σύφιλης και των συλλοιμώξεών της με
λοίμωξη από HIV, ηπατίτιδα B και C σε ψυχιατρικούς ασθενείς
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Εισαγωγή

Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) απο-
τελούν νοσήματα τα οποία μεταδίδονται από άν-
θρωπο σε άνθρωπο είτε μέσω σεξουαλικής επαφής
είτε με απλή επαφή. Περισσότερα από ένα εκατομμύ-
ριο νέα περιστατικά ΣΜΝ δηλώνονται παγκοσμίως
κάθε ημέρα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO)
υπολογίζει ότι κατά το 2016  εμφανίστηκαν 376 εκα-
τομμύρια νέα κρούσματα χλαμυδιακής λοίμωξης, γο-
νόρροιας, τριχομονίασης και σύφιλης.1 Ειδικά για τη
σύφιλη, τα νέα περιστατικά που δηλώθηκαν το 2016
υπολογίζονται στα 6 εκατομμύρια.2

Η σύφιλη είναι μία δυνητικά θανατηφόρος λοί-

μωξη, η οποία είτε εμφανίζεται με οξεία μορφή είτε
μεταπίπτει σε χρόνια κατάσταση. Υπεύθυνος μικρο-
οργανισμός της σύφιλης είναι η σπειροχαίτη Trepo-
nema pallidum (TP). To τρεπόνημα το ωχρό (ή ωχρά
σπειροχαίτη) είναι βακτήριο του γένους Treponema το
οποίο έχει σπειροειδές σχήμα και κινείται με ελικοει-
δείς κινήσεις. H διάγνωση της μπορεί να γίνει με ειδι-
κές (τρεπονηματικές, FTA-abs, EIA, TPHA, TPPA) και
μη-ειδικές (μη–τρεπονηματικές, VDRL, RPR) μεθόδους.
Για τη σταδιοποίηση της νόσου σε πρώιμη (πρωτογό-
νος, δευτερογόνος ή πρώιμη λανθάνουσα) ή όψιμη
(όψιμη λανθάνουσα ή τριτογόνος), εκτός από την
ανεύρεση θετικής οροαντίδρασης, γίνεται αξιολό-
γηση κλινικών ευρημάτων, αξιολόγηση του ιστορικού

Υπεύθυνος αλληλογραφίας
Ιωάννης Δανιήλ, 

Αγ. Δημητρίου 1, Τ.Κ. 18547, Πειραιάς, 
Τηλέφωνο: 6949551988, 

email:idaniil@med.uoa.gr

κός έλεγχος των ΣΜΝ έγινε στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου χρησιμοποιών-
τας τη μέθοδο μικροσωματιδιακής ανοσοεξέτασης χημειοφωταύγειας (CMIA, Architect i1000SR,
Abbott). Επιπλέον, συλλέχθησαν αναδρομικά, επιδημιολογικά και κλινικά δεδομένα για τους
οροθετικούς στη σύφιλη ασθενείς. Όλα τα θετικά για σύφιλη δείγματα και τα θετικά δείγματα
για HIV στάλθηκαν για επιβεβαιωτικό έλεγχό στο Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών
Νόσων «Ανδρέας Συγγρός» και στο κέντρο αναφοράς του Ε.Ο.Δ.Υ. (πρώην ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), αντί-
στοιχα. Από τους 7.669 ασθενείς, οι 65 (0,85%) ευρέθησαν θετικοί στη σύφιλη (60% άνδρες,
μέσης ηλικίας 56 ± 11,6 έτη και 40% γυναίκες, μέσης ηλικίας 53±16 έτη). Από αυτούς, 15 (23%)
διαγνώσθηκαν με συλλοίμωξη με τουλάχιστον άλλο ένα ΣΜΝ: 13 (86,6%) με ηπατίτιδα C και 2
(13,3%) με HIV, ενώ κανένας δεν ευρέθη οροθετικός στην ηπατίτιδα Β. Τα ποσοστά των ασθενών
που ήταν χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ) και εκδιδόμενα άτομα στους ασθενείς με
συλλοίμωξη διέφεραν σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο από εκείνα των ασθενών διεγνωσμέ-
νων μόνο με σύφιλη (73,3% vs 6,0%, p<0.001 και 26,7% vs 6,0%, p=0,044, αντίστοιχα). Επίσης,
η μέση ηλικία των ασθενών με συλλοίμωξη ήταν μικρότερη σε σχέση με εκείνη των ασθενών
χωρίς συλλοίμωξη (49± 11,2 έτη και 55± 14,1 έτη, αντίστοιχα). Συμπερασματικά, η συχνότητα
ανεύρεσης συννοσηρότητας με άλλο ΣΜΝ (ηπατίτιδα C και HIV) των θετικών στη σύφιλη ασθε-
νών είναι αξιοσημείωτη μεταξύ των ψυχιατρικών ασθενών και ιδιαίτερα ανάμεσα στους ΧΕΝ
και τα εκδιδόμενα άτομα.

Λέξεις κλειδιά
σύφιλη, συλλοίμωξη, ψυχιατρικοί ασθενείς,
ηπατίτιδα, HIV



του ασθενούς, αλλά και αξιολόγηση των εργαστηρια-
κών ευρημάτων.3

Αν και αποτελεί νόσημα που μπορεί να θεραπευθεί
πλήρως και τις περασμένες δεκαετίες είχε ελεγχθεί σε
σημαντικό βαθμό, τα τελευταία χρόνια υπάρχει
έξαρση της σύφιλης σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Αμε-
ρική το 2015, τα νέα περιστατικά σύφιλης ανήλθαν
στα 27.814, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση
από το 1993 (αύξηση το 2014 κατά 17,6%).4 Αντί-
στοιχα στην Ευρώπη, τα νέα περιστατικά σύφιλης για
το 2016 ανήλθαν σε 29.9445, ενώ στον Ελλαδικό χώρο
δηλώθηκαν 349 περιστατικά.6

Η σύφιλη, ως γνωστόν, διαχρονικά σχετίζεται με
ψυχικές νόσους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση
της νευροσύφιλης, η οποία μπορεί να εμφανιστεί κατά
το τρίτο στάδιο της νόσου, με τις βλάβες να εντοπί-
ζονται στο νευρικό σύστημα του ασθενούς. Οι ψυχια-
τρικές εκδηλώσεις της νευροσύφιλης ποικίλουν από
περιπτώσεις απλής άνοιας μέχρι διαταραχές του συ-
ναισθήματος, όπως η μανία, οι καταθλιπτικές διατα-
ραχές και το ψυχωσικό σύνδρομο.7

Οι ψυχιατρικοί ασθενείς αποτελούν μία κατηγορία
ασθενών με ιδιαίτερα κοινωνικά και συμπεριφορικά
χαρακτηριστικά. Επίσης, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι
ασθενείς με ψυχικές διαταραχές εμφανίζουν υψηλό
κίνδυνο λοίμωξης με ΣΜΝ.8 Ως παράγοντες κινδύνου
αναφέρονται η μη ασφαλής σεξουαλική δραστηριό-
τητα, η άγνοια του τρόπου μετάδοσης των νοσημά-
των αυτών και η ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών
ουσιών. Παρόλα αυτά, οι μελέτες που έχουν γίνει για
τα ΣΜΝ σε αυτή την ομάδα ασθενών είναι πολύ λίγες.

Η συλλοίμωξη της σύφιλης με άλλα ΣΜΝ, όπως για
παράδειγμα η λοίμωξη από HIV και οι ηπατίτιδες Β και
C, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή οξεία νόσηση. Οι
λοιμώξεις από τα νοσήματα αυτά έχουν κοινή οδό με-
τάδοσης, όπως για παράδειγμα οι επικίνδυνες σε-
ξουαλικές πρακτικές και η χρήση ναρκωτικών με
ανταλλαγή βελόνων (ενδοφλέβια χρήση). Σκοπός της
παρούσας μελέτης αποτέλεσε η επιδημιολογική με-
λέτη των κρουσμάτων σύφιλης και της συλλοίμωξης
αυτής με λοίμωξη από HIVκαι από τους ιούς της ηπα-
τίτιδας Β και C σε ψυχιατρικούς ασθενείς.

Υλικό και μέθοδοι

Η μελέτη  περιλαμβάνει 7.669 ασθενείς του ψ.Ν.Α
«Δρομοκαΐτειο», οι οποίοι ελέγχθησαν ορολογικά για
ΣΜΝ στο Μικροβιολογικό-Βιοχημικό Εργαστήριο του
Νοσοκομείου κατά την περίοδο 4 ετών (από 1/1/2015
έως και 31/12/2018). Αιματολογικά δείγματα ελήφθη-
σαν από ασθενείς που προσήλθαν στα έκτακτα και
στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου, αλλά
και από νοσηλευόμενους ασθενείς. 

Τα ληφθέντα δείγματα εξετάσθηκαν για την παρου-
σία στον ορό των ασθενών του T. pallidum, του ιού HIV
και των ιών της ηπατίτιδας Β και C. Συγκεκριμένα, η
μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση του
Αυστραλιανού αντιγόνου (HBsAg) του ιού της ηπατί-
τιδας Β, ολικών αντισωμάτων για το T. pallidum, αντι-
σωμάτων έναντι της ηπατίτιδας C (anti-HCV), αλλά και
του συμπλέγματος αντιγόνου/αντισώματος του HIV (1
και 2) ήταν η μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημει-
οφωταύγειας (CMIA, Architect i1000SR, Abbott). 

Όλα τα θετικά για σύφιλη δείγματα στάλθηκαν για
περαιτέρω έλεγχο στο Νοσοκομείο Αφροδίσιων και
Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», όπου πραγ-
ματοποιήθηκε και η ορολογική επιβεβαίωση της σύ-
φιλης, με τη χρήση δύο ειδικών τρεπονηματικών
δοκιμασιών, της ενζυμικής ανοσοπροσροφητικής δο-
κιμασίας (ELISA) για την ανίχνευση αντισωμάτων TP
και της ειδικής για το TP δοκιμασίας αιμοσυγκόλλησης
(TPPA) και τη μη τρεπονηματική εξέταση, τη μέθοδο
συγκολλητινοαντίδρασης VDRL. Επίσης, τα θετικά για
HIV δείγματα στάλθηκαν για επιβεβαίωση με τη μέ-
θοδο της Westernblot στο Κέντρο Αναφοράς του Εθνι-
κού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ., πρώην
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων,
τα δημογραφικά και τα κλινικά δεδομένα των ασθε-
νών της παρούσης μελέτης συλλέχθησαν αναδρο-
μικά. Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων
αυτών χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα
SPSS (IBM, SPPS, version 22). Για τον προσδιορισμό της
τιμής P χρησιμοποιήθηκαν μη παραμετρικές μέθοδοι,
όπως το Fisher’s Exact test (χ2 τεστ) για τις ποιοτικές
μεταβλητές και το Mann Whitney U-test (t-τεστ) για τις
ποσοτικές μεταβλητές, σε περίπτωση μη κανονικής
κατανομής των τιμών. Το επίπεδο στατιστικής σημαν-
τικότητας ορίσθηκε στην τιμή P<0.05. Υπολογίσθη-
καν, επίσης, τα ποσοστά πιθανοτήτων (Odds ratios,
OR), καθώς και τα διαστήματα εμπιστοσύνης (95%
confidence intervals, CI).

Αποτελέσματα

Από τους 7.669 ασθενείς που ελέγχθησαν ορολογικά
για ΣΜΝ, 65 ανευρέθησαν και επιβεβαιώθηκαν ως θε-
τικοί για T. pallidum (0,85%). Από αυτούς 39 (60%)
ήταν άνδρες, μέσης ηλικίας 56±11,6 έτη, ενώ 26 (40%)
ήταν γυναίκες, μέσης ηλικίας 53±16 έτη. 

Από το σύνολο των 65 ψυχιατρικών ασθενών με
σύφιλη, 15 (23%) διαγνώσθηκαν με συλλοίμωξη με
τουλάχιστον άλλο ένα ΣΜΝ: 13 (86.6%) με ηπατίτιδα
C και 2 (13.3%) με HIV. Κανένας ασθενής θετικός για
σύφιλη δε διαγνώσθηκε με συλλοίμωξη με ηπατίτιδα
Β (Πίνακας 1). Από αυτούς 9 (60%) ήταν άνδρες και 6
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(40%) ήταν γυναίκες, με μέση ηλικία 49±11.2 έτη. Η
συχνότητα των ψυχιατρικών ασθενών με συλλοίμωξη
στο συνολικό πληθυσμό της μελέτης μας ήταν 0.2%
(0.17% για συλλοίμωξη σύφιλης με ηπατίτιδα C και
0.03% για τη συλλοίμωξη σύφιλης με HIV).

Από τους ασθενείς με συλλοίμωξη, 14 (93.3%) έκα-
ναν χρήση ναρκωτικών ουσιών γενικά, εκ των οποίων
οι 11 (73.3%) ήταν χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών
(ΧΕΝ). Όσον αφορά στη σεξουαλική συμπεριφορά
των ασθενών αυτών, 11 (73.3%) δήλωσαν ότι είχαν
ετεροφυλικές, ενώ 2 (13.3%) ομοφυλοφιλικές επαφές.
Έξι (40%) από τους ασθενείς αυτούς ανέφεραν επι-
σφαλή σεξουαλική συμπεριφορά, καθώς 4 (26,7%)
ασθενείς ήταν εκδιδόμενα άτομα, ενώ 2 (13,3%)
ακόμα ασθενείς ανέφεραν ότι είχαν έστω μία επαφή
με εκδιδόμενο άτομο. Τα ποσοστά των ασθενών με

συλλοίμωξη που ήταν ΧΕΝ και εκδιδόμενα άτομα διέ-
φεραν στατιστικώς σημαντικά από εκείνα των ασθε-
νών χωρίς συλλοίμωξη. (Πίνακας 2). 

Το 46.7% των ασθενών με συλλοίμωξη ήταν άγα-
μοι, ενώ 40% αυτών ανέφεραν ότι δεν εργάζονταν.
Σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο των ασθενών με σύ-
φιλη, το 20% των ατόμων με συλλοίμωξη είχαν μόρ-
φωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ενώ το αντίστοιχο
ποσοστό στα άτομα χωρίς συλλοίμωξη ήταν 26%.

Όλοι οι ασθενείς με σύφιλη δεν είχαν χαρακτηρι-
στικά κλινικά συμπτώματα της νόσου και διαγνώσθη-
καν με σύφιλη σε όψιμη λανθάνουσα φάση. Τέλος, 9
(60%) ασθενείς προσήλθαν στο Νοσοκομείο λόγω
χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών (F10-F19), ενώ 6
(40%) λόγω σχιζοφρένειας, σχιζοτυπικών ή παραλη-
ρηματικών διαταραχών (F20-F29).
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                                   Άνδρες            Γυναίκες        Σύνολο

Σύφιλη                       30                    20                    50

Συλλοίμωξη               9                      6                      15

Σύφιλη/HIV                             1                       1                    2

Σύφιλη/HBV                            0                       0                    0

Σύφιλη/HCV                            8                       5                  13

Σύνολο                        39                    26                    65

Σύνολο ασθενών με σύφιλη χωρίς συλλοίμωξη και ασθενών
με συλλοίμωξη σύφιλης με HIV, HBVκαι HCV λοίμωξηΠίνακας 1

                                  Συλλοίμωξη     Χωρίς συλλοίμωξη            OR (95% CI)            P-value
                                       (n=15)                    (n=50)

Ηλικία, έτη                   49±11,2                  55±14,1                                                           0,136

Φύλο, άνδρες                 9 (60)                     30 (60)                 1,000 (0,308 – 3,247)         1,000

ΧΕΝ                             11 (73,3)                    3 (6)                43,083 (8,403 – 220,898)    <0,001

Ομοφυλόφιλοι              2 (13,3)                     3 (6)                  2,410 (0,364 – 15,981)        0,325

Εκδιδόμενοι                 4 (26,7)                     3 (6)                  5,697 (1,111 – 29,210)        0,044

Οικογ. κατάσταση,     
7 (46,7)                   16 (32)                 1,859 (0,574 – 6,025)         0,361άγαμοι

Άνεργοι                           6 (40)                     19 (38)                 1,088 (0,334 – 3,541)         1,000

Μόρφωση, ΥΕ               3 (20)                     13 (26)                 0,712 (0,173 – 2,927)         0,744

Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως n (%) ή ως μ.ό.± σταθερή απόκλιση (SD)

Δημογραφικά δεδομένα ασθενών με σύφιλη που εμφανίζουν συλλοίμωξη με HIV λοίμωξη
και ηπατίτιδα C και ασθενών με σύφιλη χωρίς συλλοίμωξηΠίνακας 2



Συζήτηση

Οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί για τον επιπο-
λασμό της λοίμωξης από τον ιό HIV, της ηπατίτιδας C
αλλά και της ηπατίτιδας B σε ψυχιατρικούς ασθενείς
είναι περιορισμένες σε αριθμό.8 Ακόμα πιο σπάνιες
είναι οι μελέτες για τον επιπολασμό της σύφιλης σε
αυτή την ομάδα των ασθενών. Η παρούσα μελέτη πα-
ρέχει σημαντικά ευρήματα σχετικά με τον επιπολασμό
της σύφιλης και τη διερεύνηση των συλλοιμώξεων
αυτής στους ψυχιατρικούς ασθενείς.

Το ποσοστό των επιβεβαιωμένων θετικών για σύ-
φιλη περιστατικών στο ψυχιατρικό πληθυσμό της με-
λέτης  ήταν 0,85% και είναι συγκρίσιμο με μία Εθνική
έρευνα στη Βραζιλία (1,1%) (n=2238),9 ενώ μεγαλύ-
τερο ποσοστό αναφέρεται σε μία μελέτη στην Ινδία
(3,3%) (n=948). Η διαφορά αυτή οφείλεται στον μι-
κρότερο συνολικό αριθμό ασθενών που ελέχθησαν
στις ανωτέρω μελέτες, αλλά και στο γεγονός ότι η διά-
γνωση της σύφιλης στον εξεταζόμενο πληθυσμό τους
έγινε μόνο με τη χρήση μίας τρεπονηματικής μεθό-
δου.10 Στη μελέτη το ποσοστό των ασθενών με σύφιλη
που ήταν ΧΕΝ (21,5%) είναι σημαντικό και αυτή η κοι-
νωνική κατηγορία έχει μελετηθεί ευρέως τόσο για την
εμφάνιση σύφιλης όσο και για άλλα ΣΜΝ. Συγκεκρι-
μένα, η συχνότητα εμφάνισης σύφιλης σε ΧΕΝ στη
Γερμανία, αλλά και στις Η.Π.Α. ανέρχεται σε 3,3%, ενώ
σε μελέτη στο Μπαγκλαντές το ποσοστό είναι πολύ
μεγαλύτερο (23%).11 Επίσης, μελέτες που έχουν γίνει
τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Η.Π.Α αναφέρουν ολο-
ένα και αυξανόμενα ποσοστά εμφάνισης της σύφιλης
ανάμεσα στους ομοφυλοφίλους.4

Είναι η πρώτη φορά στον Ελλαδικό χώρο που γίνε-
ται καταγραφή συχνότητας εμφάνισης συλλοίμωξης
της σύφιλης με άλλα ΣΜΝ σε ψυχιατρικούς ασθενείς.
Παρόμοιες μελέτες έχουν γίνει σε άλλες ομάδες υψη-
λού κινδύνου, όπως οι χρήστες ουσιών, τα εκδιδόμενα
άτομα και οι ομοφυλόφιλοι. Μία καταγραφή επιπολα-
σμού ΣΜΝ σε ψυχιατρικό νοσοκομείο της Ελλάδας
έγινε το 2009 από τους Kakisi και συν.,12 αλλά χωρίς να
μελετηθεί η σύφιλη.

Η νευροσύφιλη, αλλά και λοιμώξεις όπως η φυμα-
τίωση, οι λοιμώξεις από τους ιούς του έρπητα (HSV),
τον Epstein Barr (EBV) και της ανθρώπινης ανοσοανε-
πάρκειας (HIV) αποτελούν χαρακτηριστικές περιπτώ-
σεις λοιμώξεων που εκδηλώνονται και με ψυχιατρικά
συμπτώματα. Η λοίμωξη από HIV και η σύφιλη προ-
σβάλλουν όμοιες κοινωνικές ομάδες, όπως οι χρήστες
ουσιών και οι ομοφυλόφιλοι, ενώ η σύφιλη μπορεί να
αυξήσει τον κίνδυνο για προσβολή από τον ιό HIV.13

Επίσης, η συλλοίμωξη HIV/σύφιλης μπορεί να έχει σαν
αποτέλεσμα την εμφάνιση σύφιλης χωρίς χαρακτηρι-
στικά συμπτώματα, ενώ επισημαίνεται και η πιθανό-
τητα εμφάνισης μιας πιο επιθετικής μορφής της

σύφιλης σε περίπτωση ταυτόχρονης παρουσίας του
HIV.14

H συχνότητα της συλλοίμωξης της σύφιλης με λοί-
μωξη από HIV και HCV, όπως καταγράφηκε στο πλη-
θυσμό της μελέτη μας, ήταν 0.2% και δεν υπάρχει
παρόμοια μελέτη σε ψυχιατρικό πληθυσμό. Τα ποσο-
στά συλλοίμωξης της σύφιλης με λοίμωξη από HIV
διαφέρουν στο γενικό πληθυσμό και σε ειδικές ομά-
δες. Οι Blocker και συν.15 προέβησαν σε ανασκόπηση
30 μελετών στις ΗΠΑ και στην οποία η μέση τιμή της
συχνότητας συλλοίμωξης σύφιλης/HIV ανέρχεται σε
27,5% στους άνδρες και 12,4% στις γυναίκες. Τα πο-
σοστά αυτά αυξάνονται κατά πολύ στους ΧΕΝ (22,5-
70,6%) και στους ομοφυλόφιλους (68-90%). Παρόμοιο
εύρημα για τους χρήστες ναρκωτικών καταγράφηκε
και στη μελέτη μας, όπου το 73.3% των οροθετικών
στη σύφιλη ψυχιατρικών ασθενώνμε συλλοίμωξη
ήταν ΧΕΝ. Σε μια μελέτη στην Ισπανία που αφορούσε
σε θετικά για τον ιό HIV άτομα, το ποσοστό συλλοίμω-
ξης ανέρχεται σε 13%,16 ενώ σε παρόμοια μελέτη στη
Γερμανία το συγκεκριμένο ποσοστό ήταν πολύ χαμη-
λότερο (1,33%).17

Μία άλλη ειδική ομάδα που διαθέτει παράγοντες
κινδύνου για την προσβολή από ΣΜΝ είναι τα εκδιδό-
μενα άτομα. Στη μελέτη μας τουλάχιστον 1 στους 10
ασθενείς με σύφιλη δήλωσαν ότι ήταν εκδιδόμενα
άτομα και το ποσοστό αυτών που είχαν συλλοίμωξη
διέφερε στατιστικά σημαντικά από αυτό όσων είχαν
μόνο σύφιλη. Στη μελέτη των Schuelter – Trevisol και
συν.18 το ποσοστό των εκδιδόμενων ατόμων με σύ-
φιλη που καταγράφηκε ήταν 19,7%, εκ των οποίων το
72,4% είχαν συλλοίμωξη με HBV, HCV ή HIV. Αυτό το
υψηλό ποσοστό συλλοίμωξης αποδίδεται κατά το
ήμισυ περίπου στην αυξημένη συχνότητα συλλοίμω-
ξης με HBV, κάτι το οποίο δεν παρατηρήθηκε στην με-
λέτη μας. Σε ειδικότερη μελέτη των Luo και συν.19 που
αφορούσε σε 259 άνδρες ομοφυλόφιλους – εκδιδό-
μενους στην Κίνα, 33 (12,7%) άτομα ήταν θετικοί μόνο
στη σύφιλη και άλλα 4 (1,5%) άτομα είχαν συλλοίμωξη
HIV/σύφιλης. Βασική παρατήρηση της μελέτης τους
ήταν ότι ο πληθυσμός των ομοφυλόφιλων ανδρών
που εκδίδονται είναι πιο ευάλωτος στην εμφάνιση
συλλοίμωξης HIV/σύφιλης από τον γενικό πληθυσμό
των ομοφυλοφίλων.

Όσον αφορά στη σύφιλη και τη συλλοίμωξη με
ηπατίτιδα C το ποσοστό αυτής (0,17%) ανευρέθη με-
γαλύτερο από εκείνο (0,03%) της συλλοίμωξης με τον
ιό HIV στον ψυχιατρικό πληθυσμό της μελέτης μας. Η
απουσία συλλοίμωξης με τον ιό της ηπατίτιδας B κατά
κύριο λόγο οφείλεται στο χαμηλό επιπολασμό (2,5 –
3%) της ηπατίτιδας Β στη χώρα μας, εξαιτίας της βελ-
τίωσης των κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών και της
εκτεταμένης εμβολιαστικής κάλυψης του ελληνικού
πληθυσμού για τον συγκεκριμένο ιό, ιδιαίτερα τις τε-
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λευταίες δεκαετίες, με την ένταξη το 1998 του εμβο-
λίου για τον HBV στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού,
αλλά και την ανοσοποίηση ομάδων πληθυσμού υψη-
λού κινδύνου.20 Τέλος, χαρακτηριστικό εύρημα της
συλλοίμωξης της σύφιλης στον πληθυσμό μας είναι
ότι κανένα περιστατικό δεν φαίνεται να έχει περάσει
στο στάδιο της νευροσύφιλης.

Συμπερασματικά, η συχνότητα εμφάνισης της σύ-
φιλης στους ψυχιατρικούς ασθενείς είναι σημαντική
και χρειάζεται η αναζήτησή της ακόμα και όταν υπάρ-

χει σαφής ψυχιατρική συμπτωματολογία. Ακόμα πε-
ρισσότερο δεν πρέπει να αγνοείται η πιθανότητα συ-
νύπαρξης στους ασθενείς αυτούς της σύφιλης με άλλα
ΣΜΝ, όπως η HIV λοίμωξη και η ηπατίτιδα C. Οι ομάδες
πληθυσμού (ΧΕΝ και εκδιδόμενα άτομα) που αντιμε-
τωπίζονται ως ψυχιατρικοί ασθενείς με συλλοίμωξη
σύφιλης με HIV και HCV αποτελούν ειδικές ομάδες
όπου γενικότερα παρατηρείται αυξημένη συχνότητα
εμφάνισης των ΣΜΝ αυτών.

26

Ι. ΔΑΝΙΗΛ, Ε. ΛΑΣΚΟΣ, Σ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ, Τ. ΠΙΤΣΙΑ, Μ. ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗ, Β. ΚΑψΙΜΑΛΗ, Ν. ΔΙΚΑΙΑ, Μ. ΔΗΜΟΥΤΣΟΣ

VOL. 65 • ISSUE 1, January-March 2020



27

ΣΥΛΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ HIV, ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ B ΚΑΙ C ΣΕ ψΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΦΙΛΗ

ΤΟΜΟΣ 65 • ΤΕΥΧΟΣ 1, Ιανουάριος-Μάρτιος 2020

Summary

Descriptive epidemiology of syphilis and its co-infections with HIV,
hepatitis B and hepatitis C among psychiatric patients

Ioannis Daniil1, Efstathios Laskos1, Stefanos Charpantidis1, Triantafyllia Pitsia1, Maria Balachouti2,
Georgia Vrioni3,4, Dikaia Neamonitou1, Michail Dimoutsos1

1Department of Microbiology and Biochemistry, Psychiatric Hospital of Attica “Dromokaition”, Haidari, Greece
2Committee for Healthcare-associated Infections, Psychiatric Hospital of Attica “Dromokaition”, Haidari,
Greece
3Sexually Transmitted Diseases and AIDS Laboratory, Hospital for Skin and Venereal Diseases “Andreas Syn-
gros”, Athens, Greece
4Department of Microbiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Greece.

Syphilis still remains a major healthconcern worldwide because of the possibility of serious
medical and psychological consequences. Neurosyphilis can present with psychiatric symp-
toms alone that can mimic any other mental illness. Furthermore, psychiatric patients are at
an increased risk of sexually transmitted diseases (STDs) like syphilis, human immunodefi-
ciency virus (HIV) infection, hepatitis B and hepatitis C. Co-infections of these STDs are indeed
dangerous causing severe and difficult-to-treat complications. The aim of this study is to in-
vestigate the prevalence and epidemiological characteristics of syphilis and its co-infections
caused by HIV, hepatitis B virus (HBV) and hepatitis C virus (HCV) among hospitalized patients
with mental illness. During a 4-year period (2015-2018) 7,669 hospitalized patients of Psychi-
atric Hospital of Attica “Dromokaition” in Greece were examined serologically for the presence
of antibody to Treponema pallidum(TP), HIV Ag/Ab, HbsAg and Anti-HCV using the chemilu-
minescentmicroparticle immunoassay method (CMIA, Architect i1000SR, Abbott). Serologic
confirmation of syphilisperformed in the Laboratory ofHospitalfor SkinandVenereal Diseases
“Andreas Sygros”, using two treponemal tests (ELISA and TPPA) and one non-treponemal
method (VDRL), while the molecular confirmation of HIV positive samples performed in the
National HIV/AIDS Reference Laboratory of Hellenic National Public Health Organization
(EODY/KEELPNO). Statistical analysis was performed using IBM SPSS Statistics v. 22.0. 65/7,669
(0.85%) psychiatric patients were confirmed having syphilis and male patients were more fre-
quently infected. 15/65(23.0%) patients with syphilis were coinfected with viral STDs (13 pa-
tients with HCV and 2 patients with HIV and none with HBV infections). The mean age of
patients with co-infections was lower than the patients having a single syphilis (49±11.2y and
55±14.1 y, respectively). Intravenous drug users (IDUs) (p<0.001; OR: 43.083 [95% CI=8.403 –
220.898] and sex-workers (p=0.044; OR: 5.697 [95% CI=1.111 – 29.210] were significantly re-
lated to the co-infections. In conclusion, syphilis is not uncommon in our psychiatric popula-
tion. HCV or HIV co-infection prevalence rates were high among patients with syphilis, usually
affected younger patients, IDUs and sex-workers. None HBV co-infection occurred in this study,
possibly due to the ongoing HBV vaccination program.

Key words
syphilis, co-infection, psychiatric patients,
hepatitis, HIV
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Summary

Brucellosis or Malta fever is a life-threatening systemic human infection and one of the most
common zoonotic diseases worldwide, causing considerable public health and economic prob-
lems. The Determination of antibiotic susceptibility profile of Brucella spp. in each region or
country is clinically important and has essential role in epidemiological studies and infection
control policy planning. The present study aimed to determine the occurrence of the most
common antimicrobial resistance genes among Brucella spp. isolated from Iranian patients. 
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Molecular characterization of mutations in gyrA, parC, rpoB, and aadA1
genes of human Brucellosis



Introduction

Brucellosis or Malta fever is a life-threatening systemic
infection and one of the most common zoonotic di-
seases worldwide resulting in considerable public
health issues and economic losses.1,2 Annually, more
than 500,000 new cases are suspected to have brucel-
losis, with substantial residual disability but minimal
reported mortality, worldwide. The disease is still en-
demic in Middle East countries, Africa, Latin America
and Central Asia and is considered an important cause
of travel-associated morbidity.3,4 Brucella is a Gram ne-
gative facultative intracellular pathogen and cosnsists
of numerous different species with zoonotic potential,
the main being Brucella melitensis, Brucella abortus,
Brucella suis, and Brucella canis mainly affecting sheep
and goats, cattle, swine, and dogs, respectively.5

Generally, the transmission routs to human occurs
mainly by direct contact with infected animals, con-
sumption of contaminated animal products, or thro-
ugh the inhaling airborne agents.6 According to
literature review, the brucellosis appears in the forms
of the acute, sub-acute or chronic and presents itself
usually with flu-like symptoms; including fever, wea-
kness, malaise and weight loss.7 Cardiac and neurolo-
gical complications can also occur at the chronic stage
of brucellosis.8

The optimal treatment of brucellosis requires a
combined regimen of antibiotics that may include
doxycycline, rifampicin, streptomycin, gentamicin,
and trimethoprim-sulfamethoxazole.9 Since the Bru-
cella spp. are intracellular pathogens, antibiotic
choice and duration of treatment are important for
maximal effectiveness.10 Furthermore, the site of
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This cross-sectional multicenter study was conducted on non-repetitive blood specimen from
patients suspected to have brucellosis for a period of two years from January 2015 to January
2017 referred to hospitals in Tehran, Ahvaz, Hamadan, Qazvin and Mianeh in Iran. The presence
of mutations in gyrA, parC, rpoB, and aadA1 genes within Brucella isolates were investigated by
PCR method. 
Ninety-one blood samples were included in this study. Presence of the Brucella spp. was con-
firmed in 52 (55%) samples molecularly. PCR screening for the presence of antibiotic resistance
mechanisms showed that 26 (50%), 4 (7.7%) and 2 (3.8%) of isolates were positive for aadA1,
parC and gyrA genes, respectively. None of the isolates contained rpoB genes. Concurrent pres-
ence of parC/aadA1genes was found in 3 (5.8%) of isolates. 
In conclusion, this is the first study to investigate the frequency of antibiotic resistance muta-
tions in Brucella isolates in Iran, detecting antibioti resistance-inducing mutations to commonly
used antibiotics.
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infection and the associated clinical symptoms can
necessitate prolongation of treatment duration.11

Although, a variety of recommended antimicrobial
agents have activity in vitro against Brucella spp., spo-
radic cases of antibiotic resistance and disease
relapse have been reported.12

Fluoroquinolone and rifampicin resistance is com-
monly observed due to chromosomal mutations and
alternation in the antibiotic target sites.13,14 These mu-
tations include mutations in the target genes enco-
ding DNA gyrase (gyrA), or topoisomerase IV (parC)
inducing resistance to fluoroquinolones.13 One of the
mutations in gyrA and parC that can cause resistance
to this group of antibiotics was detected by rapid po-
lymerase chain reaction (PCR) mismatch amplification
mutation assay (MAMA PCR) of E. coli.13 DNA-depen-
dent RNA polymerase (rpoB) is considered as a cause
for resistance to rifampicin.14 Multiplex allele-specific
PCR (MAS-PCR) assay based on standard PCR has been
used to detect the most important rifampicin resi-
stance-inducing mutations in rpoB gene.15 Moreover
of sgnificance to brucellosis, aminoglycoside adenyl-
transferase (aadA1), a member of integrin gene cas-
settes, can cause resistance to streptomycin.15 The
determination of the antibiotic susceptibility profile
of Brucella spp. is clinically important and has essential
role in management of the infection, in control poli-
cies and epidemiological concerns. Therefore, the aim
of this study was to determine the rate of occurrence
of the most common antimicrobial resistance genes
among Brucella spp. isolated from Iranian patients.

Materials and methods

Study design and subjects
This cross-sectional study was conducted on non-re-
petitive blood specimen from patients suspected to
have brucellosis according to clinical signs and sym-
ptoms and positive standard agglutination test (SAT)
for a period of two years from January 2015 to January
2017. They had been referred to hospitals in Tehran,
Ahvaz, Hamadan, Qazvin and Mianeh in Iran. During
the study, demographic and clinical information of
patients suspected to have brucellosis according to
general physician diagnosis were collected in standar-
dized data collection forms. SAT tests were performed
for all suspected patients and the blood specimen
from those with positive STA (more or equal to 1/80)
were examined for detection of resistance mutations.
This study was approved by the Ethics Committee of
the National Institute for Medical Research Develop-
ment (NIMAD), Iran and was in accordance with the
declaration of Helsinki.

DNA extraction and detection of antimicrobial resi-
stance genes:
DNA was extracted from 2 mL blood specimen with a
commercial kit (Qiagen, Germany) using the standard
protocol. The extracted DNA suspension was stored
at –20°C for further analysis. The integrity of DNA was
confirmed by amplification of a β-globin (BG) as hou-
sekeeping gene, using the BG primers.16 Brucella iso-
lates were genotypically identified by amplification of
BCSP31 gene by PCR method as previously described.17

PCR amplification was performed to detect aadA1gene
for streptomycin resistance according to the primers
and conditions described by Abbasoglu et al.18

MAMA PCR protocol for mutation detection of gyrA
and parC:
The MAMA primers for mutation detection are shown
in Table 1. In each PCR, a forward primer and a MAMA
primer were used for mutation detection in gyrA and
parC genes. These primers generate a short PCR pro-
duct from the wild-type gene, but fail to produce this
product from any gene with a mutation at the loca-
tion covered by the mismatch positions on the MAMA
primer. The third control primer that is expected to an-
neal efficiently to all gene alleles, was used in conjunc-
tion with the forward primer to generate a longer PCR
product as an internal control.15

Four PCR reactions were carried out on each tem-
plate and 1 μL of template DNA was added to a final
volume of 50 μL containing 0.35 μM forward primer,
0.25 μM MAMA primer, 0.10 μM control primer, 25μl
of Amplicon PCR Master Mix (2X) and nuclease-free
water to 50μl. The reaction was performed on a ther-
mal cycler (Applied Biosystems, USA) by an initial de-
naturation at 95°C for 3 min and 35 cycles of
denaturation at 95°C for 30 s, annealing at 54°C for 30
s and extension at 72°C for 40 s, with a final step of
72°C for 5 min. PCR products were visualized on hori-
zontal 1.0% agarose gels in 1X TAE buffer, loaded with
9 μL of reaction mix and stained with DNA safe stain.
O’GeneRuler 100bp DNA ladder (Thermo Scientific)
was used during electrophoresis to estimate the sizes
of the bands obtained.

Multiplex allele-specific PCR (MAS-PCR):
MAS-PCR was performed using three allele-specific
primers targeting mutated codons 516 of the rpoB
gene as described by Woods et al.15 The complete list
of primers used in this study is listed in Table 1. The
MAS-PCR primers bind specifically to wild-type se-
quences of the rpoB gene (codons 516). In the pre-
sense of a mutated allele, no amplification is noted,
resulting in the absence of the corresponding band
on agarose gel.15
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Results

Ninety-one blood samples were included in the pre-
sent study. Blood samples were obtained from 58
(63.7%) males and 33 (36.3%) females with a mean
age of 26.6 ± 20.6 year, ranging from 1 year to 86 years
old. The majority of isolates  were obtained from Mia-
neh city [63 (69.2%)] followed by Qazvin city [11
(12.1%)]. Demographic and clinical characteristics of
patients are summarized in Table 2.

Presence of Brucella spp. was molecuraly confirmed
in 52 (55%) samples. From them, PCR screening for the
presence of antibiotic resistance genes showed that
26 (50%) isolates were positive for aadA1 gene, 4
(7.7%) isolates were positive for parC gene, and 2
(3.8%) isolates were positive for gyrB gene. None of
the isolates contained gyrA and rpoB genes. The co-
occurrence of parC/aadA1 genes was found in 3
(5.8%) of isolates (Table 3).

Discussion

Infection by Brucella species is a major zoonotic dise-
ase and brucellosis is an important international pu-

blic health problem.19 We evaluated certain antibiotic
resistance genes of 91 human Brucella isolates from
different geographical regions of Iran between obtai-
ned between 2015 and 2017. In the present study,
mutation in rpoB gene (responsible for rifampicin re-
sistance) was not detected in any of our Brucella iso-
lates. On the other hand, 50% and 11.5% of isolates
were resistant to streptomycin and fluoroquinolones
by the presence of mutation in aadA1 gene and parC
or gyrB genes, respectively. The highest rate of resi-
stant-isolates were seen in western regions of Iran
(Mianeh and Ahvaz).

According to World Health Organization (WHO) re-
commendations, a standard regimen for the succes-
sful treatment of brucellosis in adults includes
doxycycline plus streptomycin or rifampicin.9 In addi-
tion, second-line agents such as quinolones or trime-
thoprim-sulfamethoxazole can be administered for
children under the age of 8 or patients with treatment
failure or repeated relapses.9 The only evidence of
streptomycin and ciprofloxacin resistance in human
Brucella isolates was reported by Farazi et al. in Mar-
kazi Province, central part of Iran.16 Other reports from
Iran (Hamedan, Kashan and Tehran) have demonstra-
ted predominantly susceptible Brucella isolates to

        Primers                              Primer Sequences                         References)

          BG-F                5′-CAACTTCATCCACGTTCACC-3′                 
15

          BG-R                5′-ACACAACTGTGTTCACTAGC-3′                   

      BCSP31-F          5`-AAGGG CAAGG TGGAA GATTT-3`              
16

      BCSP31-R          5`-CCTCG TTCCA GAGAA CCTTG-3`                 

        aadA1-F             5 -GTGGATGGCGGCCTGAAGCC-3'                
17

       aadA1-R                5 -AATGCCCAGTCGGCAGCG-3'                     

         gyrA-F            5′-GACCTTGCGAGAGAAATTACAC-3′                

         gyrA-R            5′-GATGTTGGTTGCCATACCTACG-3′               
18

  MAMAgyrA83           5'-TCGTGTCATAGACCGGGC-3'                      

  MAMAgyrA87      5'-GCGCCATGCGGACGATCGTTTC-3'                

         parC-F            5′-CGGAAAACGCCTACTTAAACTA-3′                

         parC-R                5′-GTGCCGTTAAGCAAAATGT-3′                  
18

  MAMAparC80       5'-AT CGC TTC ATA ACA GGC TCT-3'                 

  MAMAparC84       5'-C CAT CAG GAC CAT CGC CTC-3'                  

         rpoB-F                   5-GTCGCCGCGATCAAGGA-3'                     
19

         rpoB-R                  5-GCTGAGCCAATTCATGGA-3'

The list of used primersTable 1
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drugs of choice, with the exception of rifampicin.18,20,21

These differences in antibiotic susceptibility may re-
flect intrinsic properties of different Brucella species

according to geographical distribution or different
patterns of antibiotic use in different parts of Iran. In
our neighboring country Turkey, a total of 56 B. meli-

Demographic characteristics

                                                         Mean ± SD                               26.6 ± 20.6
 Age (year)                                         Median                                          24
                                                             Range                                         1-86

 
Gender

                                               Male                                     58 (63.7%)
                                                            Female                                   33 (36.3%)

                                                            Mianeh                                   63 (69.2%)
 Source                                               Qazvin                                   11 (12.1%)
 of isolation                                         Ahvaz                                      9 (9.9%)
                                                           Hamadan                                   6 (6.6%)
                                                             Tehran                                     2 (2.2%)

 Livestock contact                          49 (53.8%)

 Fever                                              36 (39.6%)

 Chill                                                  8 (8.8%)

 Skeletal pain                                  64 (70.3%)

 Headache                                         6 (6.6%)
Clinical characteristics

 WBC (x103/µl)                                                                                  10.3±30.2
 PMN (x103/µl)                                                                                  51.0±15.4
 Hb (g/dl)                                                                                             13.3±1.8
 PLT (x103/µl)                                 

Mean ± SD
                               253.4±96.4

 OT (unit/l)                                                                                           2.8±3.8
 PT (unit/l)                                                                                          37.4±40.8
 CRP (mg/l)                                                                                        43.6±73.3
 ESR (mm/hr)                                                                                     20.9±19.4

Demographic and clinical characteristics of studied patientsTable 2

City/Province/Region                         aadA1              parC                 gyrB
                                                             No(%)              No(%)               No(%)

Ahvaz/Khuzestan/Southwest               6                       1                       0

Qazvin/Qazvin/Central                        3                       1                       0

Hamadan/Hamadan/West-central        2                       0                       0

Tehran/Tehran/North                            0                       0                       0

Total                                                     26 (50)             4 (7.7)               2 (3.8)

Distribution of antibiotic resistance genes based on source of isolationTable 3
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tensis isolates were evaluated for doxycycline, strepto-
mycin, rifampicin, trimethoprim-sulfamethoxazole
and tigecycline susceptibility, which all of them were
susceptible with a MIC90 lower than 2 mg/L.22 In an in
vitro study performed in Malaysia, all B. melitensis iso-
lates were noted to be sensitive to all the antimicro-
bial agents tested except for rifampicin where
elevated MIC >1μg/mL was noted in 30 out of 41 iso-
lates.23 In another Asian study performed in Kazakh-
stan, all B. melitensis isolates were susceptible to
streptomycin, tetracycline and doxycycline and 97.3%
of the isolates were susceptible to gentamycin; while,
only 37.4% of isolates were susceptible to rifampicin.24

In China, of 85 B. melitesis human isolates, all were su-
sceptible to minocycline, sparfloxacin, doxycycline,
tetracycline, ciprofloxacin, gentamicin and levofloxa-
cin, while 1.0% and 7.0% of the isolates were resistant
to rifampicin and co-trimoxazole, respectively.12 Fui-
nally, in a peruvian study, all of 48 B. melitensis isolates
were generally susceptible to the evaluated antibio-
tics, with the exception of single isolates with reduced
susceptibility to rifampicin and to trimethoprim-sul-
famethoxazole.25

Determination of antibiotic resistant strains by in
vitro susceptibility tests are insufficient, since the pre-
sence of cryptic resistance genes and interaction of

these genes with broad-spectrum antibiotics can alter
antibiotic resistance percentages.26 The prevalence of
aadA1 gene mutation, related to streptomycin resi-
stance and mostly associated with integrons that may
transfer among bacteria, may pose a significant risk
for the emergence of resistant-strains and treatment
failure.15 The presence of gyrB and parC mutations ho-
wever, may not isolatedly lead to fluoroquinolones re-
sistance due to interplay of different mechanisms.13

In conclusion, as recognition of Brucella species and
their resistance patterns is difficult by conventional
cultures, ours was the first study in Iran that demon-
strating that the investigation of antibiotic resistance
genes in these isolates can be performed by molecular
methods. These results suggest that the empiric use of
antibiotics for the treatment of brucellosis can be
based on logical and easy to perform molecular assays.
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Περίληψη

Μοριακός χαρακτηρισμός μεταλλάξεων στα γονίδια gyrA, parA,
parC, rpoB και aadA1 που σχετίζονται με αντιμικροβιακή αντοχή
κλινικών στελεχών Brucella spp.
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Η βρουκέλλωση ή πυρετός της Μάλτας είναι μία απειλητική για τη ζωή, συστηματική λοίμωξη
και μια από τις συχνότερες ζωονόσους παγκοσμίως, που προκαλεί σημαντικά προβλήματα
στη δημόσια υγεία και την οικονομία. Ο καθορισμός της ευαισθησίας στα αντιβιοτικά της Bru-
cella spp. είναι σημαντικός στην κλινική πράξη και παίζει ουσιαστικό ρόλο τόσο στις επιδη-
μιολογικές μελέτες, όσο και στο σχεδιασμό της στρατηγικής για τον έλεγχο της λοίμωξης.
Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν ο καθορισμός της επίπτωσης των συχνότερων μεταλλά-
ξεων σχετιζόμενων με αντιμικροβιακή αντοχή σε συγκεκριμένα γονίδια Brucella spp. σε ασθε-
νείς στο Ιράν. Ουσιαστικά επρόκειτο για πολυκεντρική μελέτη, η οποία διενεργήθηκε σε μη
επαναλαμβανόμενα δείγματα αίματος από ασθενείς με υποψία βρουκέλλωσης, το χρονικό
διάστημα Ιανουάριο 2015 – Ιανουάριο 2017, που παραπέμφθηκαν στα νοσοκομεία των πόλεων
Τεχεράνη, Ahvaz, Hamadam, Quzviu και Mianech του Ιράν. Η παρουσία των μεταλλάξεων στα
γονίδια gyrA, parC, rpoB και aadA1, για τα απομονωθέντα στελέχη Brucella spp. ελέγχθηκαν
με PCR. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, μελετήθηκαν 91 δείγματα αίματος. Θετικά για Brucella
spp. βρέθηκαν 52 (55%) δείγματα. Σχετικά με τη αντιμικροβιακή αντοχή, η PCR ανίχνευσε με-
ταλλάξεις σε 26 (50%), 5 (7,7%) και 2 (3,8%) των απομονωθέντων στελεχών, αντίστοιχα στα
γονίδια aadA1, parC και gyrA. Από τα απομονωθέντα στελέχη κανένα δεν είχε μετάλλαξη σχε-
τιζόμενη με αντοχή στο rpoB γονίδιο. Ταυτόχρονη παρουσία μεταλλάξεων στα γονίδια parC
και aadA1 διαπιστώθηκε σε 3 (5,8%) των απομονωθέντων στελεχών. Συμπερασματικά, η πα-
ρούσα μελέτη αποτελεί την πρώτη μελέτη διερεύνησης της συχνότητας των μεταλλάξεων
αντιμικροβιακής αντοχής στελεχών Brucella spp. στο Ιράν. Οι μεταλλάξεις αυτές σε συγκεκρι-
μένα γονίδια σχετίζονται με αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται συχνά στην κλινική πράξη.

Λέξεις κλειδιά
Βρουκέλλωση, Brucella, αντιμικροβιακή αντοχή,
μετάλλαξη
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Summary

Carbapenem antibiotics are considered last resort options in the treatment of infections caused
by multidrug-resistant Enterobacteriaceae producing Extended Spectrum β-Lactamases (ESBLs).
The emergence of Klebsiella pneumoniae OXA-48 in particular is steadily expanding and repre-
sents a major public health concern. The aim of the present study is to analyze the variability
and phylogeny of K. pneumoniae OXA-48 amino acids structures from different geographic
areas of the world.
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Introduction

As antibiotic history entered its eighth decade, the se-
lection of resistant bacterial strains increased by the
overuse of antibiotics, and the lack of new antibiotic
drug development progressively reduced the trea-
tment options for bacterial infections. It is expected
that the deaths caused by antibiotic resistant infections
will exceed cancer deaths by 2050.1-3 Based on the me-
chanism of hydrolysis and inactivation of β-lactam an-
tibiotics and amino acid sequence homology, β-Lac-
tamases enzymes are classified in four classes (A-D)
known as metallo (Class B) with a Zn2+ ion(s) in the ac-

tive site and serine β-lactamases (Classes A, C, and D).4,5

During the last decade, there is an increase of re-
ports on Class D β-lactamase-mediated resistance to
β-lactams, and an extended spread of oxacillinase en-
zymes or OXAs (Class D) among Gram-negative bac-
teria.4,6,7 The emergence of resistance to carbapenems
in Carbapenem-hydrolyzing class D β-lactamases
(CHDLs), such as observed in Acinetobacter spp. and
Enterobacteriaceae, represents a major public health
concern worldwide, especially among immunocom-
promised individuals, is associated with a higher mor-
tality rate and has been connected to outbreaks of
nosocomial infections.2,8-11
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The data on K. pneumoniae OXA-48 amino acids structures were collected during the month
of May 2019 from the Protein Data Bank (PDB). The alignment of protein sequences was carried
using the Clustal Omega program available on the UniProt database. The phylogenetic analysis
and dendrogram were realized using MEGA software version 6.
Among 58 structures, 8 representative OXA-48 variants were selected for the study. The align-
ment demonstrated that the conserved motifs were in general well conserved except for the
two mutations S70G and S70A remarked respectively in the two chains 5HAQ and 5HAP from
the United States. However, the OXA-181 and OXA-245 variants displayed mutations far away
from the active sites. In comparison with OXA-48, OXA-181 variant showed four substitutions
at Thr104Ala, Asn110Asp, Glu168Gln, and Ser171Ala; while OXA-245 had a single amino acid
substitution Glu125Tyr. The phylogenetic analysis revealed three distinct clusters; the first one
consists of four OXA-48 structures (Canada, Norway, United States and Italy) and one OXA-245
(Norway), the second includes two OXA-48 structures from the United States, while the third
cluster is formed by an individual OXA-181 from Norway.
The results of this study confirm a similar evolutionary trend in the structure of K. pneumoniae
OXA-48 variants worldwide. The current data on K. pneumoniae OXA-48 amino acids structures
is limited to restricted geographic areas, and need broadening to provide the actual state of
molecular changes and antimicrobial resistance evolution. 



The emergence of K. pneumoniae carbapenemases
(KPCs) and carbapenemases of OXA-48-type in parti-
cular is increasing broadly, with varying geographical
trends.1,12 In addition to K. pneumoniae, this pattern of
resistance was similarly observed in various Entero-
bacteriaceae species including Enterobacter cloacae,
Citrobacter freundii, Escherichia coli, Serratia marce-
scens, K. oxytoca, and Providencia rettgeri.11

Acquired carbapenemases are enzymes able to
break down carbapenems and can also hydrolyse al-
most all β-lactam antibiotics.1,8,13 Currently, carbape-
nems antibiotics such as imipenem, meropenem,
biapenem, ertapenem, and doripenem, are the last
treatment options for the treatment of infections ca-
used by multidrug-resistant Enterobacteriaceae pro-
ducing extended-spectrum β-lactamases (ESBLs).5,6,8,13

These pathogenic bacteria are frequently resistant to
aminoglycosides, fluoroquinolones, trimethoprim-
sulfamethoxazole and other antibiotics.9

Commonly, OXA-48 enzymes show high-level of
hydrolytic activity against penicillins and carbape-
nems at a low level, sparing expanded-spectrum ac-
tivity against cephalosporins, and are not susceptible
to β-lactamase inhibitors.6,12,13 The kinetics analysis of
these enzymes demonstrated low level of hydrolytic
activity against carbapenems, with higher activity
against imipenem than meropenem.10

Currently, the OXA-48-like subgroup has seen an
important evolution in new enzyme variants; they are
grouped by amino acid identity and include a hetero-
geneous group of enzymes.7 In addition to OXA-48,
10 variants with similar enzymatic profiles were iden-
tified and named OXA-48b, OXA-162, OXA-163, OXA-
181, OXA-199, OXA-204, OXA-232, OXA-244, OXA-245,
OXA-247.5,10,11 The blaOXA-48 gene is carried by the
Tn1999 composite transposon or its variants Tn1999.2
and Tn1999.3, is made of two copies of the insertion
sequence IS1999 and is located on a transferrable pla-
smid.13,15

In 2001, the first isolate of K. pneumoniae OXA-type
β-lactamase was identified and named OXA-48 in
Istanbul, Turkey. It subsewuently spread in several Tur-
kish cities16 and has since been described in other en-
terobacterial species throughout the Mediterranean
area.6 In the following years, outbreaks of OXA-48-
producing K. pneumoniae have been reported in co-
untries such as Algeria,17 India,18 Spain,13 Japan,19 Ar-
gentina,20 Saudi Arabia,21 Italy,22 USA,23 Canada24 and
Norway.2

Although numerous studies described the emer-
gence of K. pneumoniae OXA-48 producers worldwide,
their amino acid structure analysis and phylogeny is
still lacking in the literature, limiting the observation
of the evolutionary relationship inside this class of en-

zymes. The present study explores the enzyme struc-
ture variability and phylogeny of class D K. pneumo-
niae OXA-48 from different geographic areas of the
world to provide additional information and under-
standing of their evolutionary features. 

Materials and Methods

The data on OXA-48 K. pneumoniae structures was ga-
thered from Protein Data Bank (PDB) (https://www.
rcsb.org) during the month of May 2019.  The corre-
sponding Ipdb of each enzyme, FASTA sequence of
chain A, variant name, country of origin and referen-
ces were registered. The sequences were analyzed for
close homology by the Clustal Omega program avai-
lable on the database of protein sequence and func-
tional information UniProt (http://www.uniprot.org
/align/). The Phylogenetic analysis and dendrograms
were carried using MEGA software version 6.25

Results

A total of 58 K. pneumoniae OXA-48 variants were ob-
served in PDB during the month of May 2019, among
them, OXA-48 was the most dominant variant with 56
structures, while only one OXA-181 and one OXA-245
structures were found. Among these variants, 8 repre-
sentatives OXA-48 isolates were selected for the study,
formed by six OXA-48 structures, one OXA-181 and
one OXA-245. To ensure the geographical diversity,
the variants were taken from different regions in the
world. The corresponding Ipdb of each enzyme, va-
riant name, country of origin and references are sum-
marized in Table 1.

Alignment results displayed 88.679 % of identity
with 5 similar positions and 235 identical positions.
The longest chain belongs to three structures 3HBR,
5OE0 and 5OE2 with a length of 265 amino acids resi-
dues, followed by 5QA4 with 243 residues, 4WMC with
242 residues, while the three structures 5HAQ, 5HAP
and 5FAQ contain 241 residues (Figure 1). 

The alignment of bla OXA-48 variants showed the
four conserved motifs 70STFK73, 118SVV120, 144YGN146,
208KTG210 in all enzyme structures, in addition to the
two conserved loops: Ω loop 157W-X-X-X-X-X-X-I-X164
and β5-β6 loop across the residues 212-220.

In the conserved motifs regions, the whole of OXA-
48 variants were stable excepted for the two muta-
tions S70G and S70A observed respectively in the two
chains 5HAQ and 5HAP from the United States; both
mutations were located in the conserved motif STFK.
However, the OXA-181 and OXA-245 variants di-
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Variant name            Ipdb              Country of origin               References

OXA-48                     3HBR                        Italy                                   8

OXA-48                     4WMC               United States                           23

OXA-48                     5HAQ*              United States                           29

OXA-48                     5HAP**             United States                           29

OXA-48                     5FAQ                      Canada                               19

OXA-48                     5QA4                      Norway                                3

OXA-181                   5OE0                      Norway                                2

OXA-245                   5OE2                      Norway                                2

*: mutant - S70G, **: mutant - S70A

Klebsiella pneumoniae
OXA-48 variants gathered
from PDB during the
month of May 2019: vari-
ant name, Ipdb, country
of origin and references.

Table 1

Figure 1 Amino acid alignment of 8 representative Klebsiella pneumoniae OXA-48 variants from different areas
in the world: OXA-48 (3HBR/Italy, 4WMC, 5HAQ and 5HAP/United States, 5FAQ/Canada, 5QA4/Nor-
way); OXA-181(5OE0) and OXA-245(5OE2)/Norway. Stars indicate residues identical among all the
amino acid sequences. Amino acid motifs which are well conserved (even if possibly variable) are
indicated by gray shading. Numbering is according to DBL.35



splayed mutations far from the active sites and none
of the conserved motifs seemed to be affected. In
comparison with OXA-48, OXA-181 variant (5OE0
from Norway) showed four substitutions at Thr104Ala,
Asn110Asp, Glu168Gln, and Ser171Ala; while OXA-
245 has a single amino acid substitution at Glu125Tyr.

The phylogenetic tree revealed three distinct clu-
sters (Figure 2); the first cluster regroups four OXA-48
structures in addition to OXA-245. The second cluster
regroups two OXA-48 structures and the third cluster
is formed by an individual OXA-181 variant. In general
the evolutionary distances between K. pneumoniae
enzymes structures were considerably low and did
not exceed 0.0021, expressing a near phylogenetic lin-
kage despite the geographic origins. Particularly,
there was a perfect identity between the four OXA-48
structures: 5FAQ (Canada), 5QA4 (Norway), 4WMC
(United States) and 3HBR (Italy). The two OXA-48
structures: 5HAQ and 5HAP from United States were
clustered together manifesting a similar evolutionary
trend. However, the individual OXA-181 from Norway
had a unique evolutionary feature compared to the
other OXA-48 variants. The evolutionary state of OXA-
245 was intermediate to the whole of variants. 

Discussion

Klebsiella pneumoniae OXA-48 variants structures
The low number of K. pneumoniae OXA-48 protein

structures available on PDB could be explained by the
typical association of this class of enzymes with Kleb-
siella spp.26 Indeed, Antunes and Fisher7 reported that
OXA-48 phenotype have not yet been described in
other bacteria such as Acinetobacter and Pseudomo-
nas. On the another hand, among the 12 subgroups
of class D Carbapenemases (OXA-23, OXA-24/40, OXA-
48, OXA-51, OXA-58, OXA-134a, OXA-143, OXA-211,
OXA-213, OXA-214, OXA-229, and OXA-235), only
OXA-23, OXA-48, OXA-51, and OXA-58 subgroups
were reported in K. pneumoniae.27 Among OXA-48-like
β-lactamases, more than 10 OXA-48 variants have
been described and named OXA-48b, OXA-162, OXA-
163, OXA-181, OXA-199, OXA-204, OXA-232, OXA-244,
OXA-245, OXA-247, with OXA-48 being the most pre-
valent.10,14 Currently, among the members of OXA-48-
like enzymes, all the variants OXA-181 and OXA-245
have been established in K. pneumoniae.2,5 Moreover,
the low number of K. pneumoniae OXA-48 protein
structures available suggests that the costly sequen-
cing limits their study and exploration.

Alignment of Klebsiella pneumoniae OXA-48 variants
Despite the variability observed in the whole of Class
D β-lactamases, several conserved amino acid residues
and motifs are exhibited.7 Each monomer harbors an
independent active site made of four conserved motifs
including 70STFK73, 118SVV120, 144YGN146, 208KTG210.2
The highly conserved motif STFK (Ser-Thr-Phe-Lys) lo-
cated at positions 70-73 (DBL numbering system) is
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Figure 2 Dendrogram obtained from 8 representative OXA-48 Klebsiella pneumoniae variants isolated from different geographical
regions worldwide. The evolutionary history was inferred using the UPGMA method. The evolutionary distances were
computed using the Poisson correction method. Evolutionary analyses were conducted in MEGA6.25



present in the majority of Class D β-lactamases and
possesses the active-site serine situated at position
70.4,7 Serine has been established as the nucleophile
in charge for the creation of the acyl-complex with β-
lactam antibiotics, while the deacetylation is ensured
by lysine (Lys73) which has a conserved post-transla-
tional carboxylation function.2,5 The YGN motif is lo-
cated at the positions 144 to 146; however it can be
replaced by the FGN motif in several OXAs. The highly
conserved KTG motif is present at the positions 216
to 218 in class D β-lactamases.4

The members of OXA-48-like variants differ by only
a few amino acid substitutions or deletions (one to
five amino acids).5,11,12,14 Potron et al.28 demonstrated
four substitutions at Thr104Ala, Asn110Asp, Glu168Gln,
and Ser171Ala) in OXA-181 variant, identified from a
K. pneumoniae isolate in India. Compared to OXA-48,
OXA-245 showed a single amino acid substitution
Glu125Tyr from K. pneumoniae isolates collected in
Spain.13 The variant OXA-245 emerges from random
mutations in the K. pneumoniae OXA-48 gene. On
another hand, the substitutions in OXA-181 and OXA-
245 protein sequences were observed far from the
active-site residues, and none of the conserved motifs
seems to be affected;2 despite the amino acid sequence
variability, the active-site residues involved in hydrolysis
are almost completely conserved.5

According to Evans and Amyes10 even for the same
enzyme, the important variation between studies in
the kinetic properties obtained, complicates the fea-
sibility of valid comparisons. Stojanoski et al.29 evalua-
ted the effect of side chain removal at the active-site
serine by a glycine substitution on stability. They con-
firmed that all glycine mutants enzymes showed enh-
anced thermostability compared to the wild type, and
their catalytic efficiency decreased considerably. Com-
pared with OXA-48, it seems that the modifications in
OXA-181 and OXA-245 protein sequences did not si-
gnificantly change the enzymatic kinetics characteri-
stics, exhibiting a broadly similar activity.7,10,12

Nevertheless, it is well known that changes in distal
sites can affect the enzymatic catalytic activity.2

Phylogeny of Klebsiella pneumoniae OXA-48 variants
Since the first reports in the Mediterranean countries
of Europe and North Africa, the number of OXA-48
and OXA-48-like enzymes have increased worldwide
and have recently disseminated to United States, Ca-
nada and Japan, with OXA-48 being the most geo-
graphically prevalent member of the class D β-lacta-
mases.10,11

While K. pneumoniae isolates responsible for OXA-
245 were identified in restricted areas such as Spain
13,30 and South Africa,31 OXA-181 variant has been de-

scribed worldwide. In all cases the concerned regions
are known for the high prevalence of K. pneumoniae
OXA-48 producers.1

Evolution of antibiotic resistance in time is due to
the development of new mutations under antibiotic
selection in clinical environment or usually by acqui-
sition of mobile genetic elements such as plasmids or
transposons increasingly spreading in community
and environment.12,26 Furthermore, the pOXA-48a pla-
smid containing the unique antibiotic resistance gene
blaOXA-48, is self-conjugative with high conjugation
rate, which may explain its global dissemination in K.
pneumoniae.1

Traditionally, K. pneumoniae OXA-48 producers are
commonly identified from patients with a history of
travel to countries known for increased prevalence of
OXA-48 producers, even without contact with the
local healthcare system.6,9,12 However, cases of patients
who had not travelled abroad have been reported,
suggesting potential nosocomial transmission.15 The
major risk factors associated with OXA-48 carbapene-
mase-producing K. pneumoniae outbreaks are previ-
ous hospitalization, previous carbapenem treatment,
bloodstream infections, fecal carriage, ventilator use,
intensive care unit and personnel movement between
infectious diseases and internal medicine wards.12

K. pneumoniae frequent cause of human infections.
It is largely present in the environment, found in
water, soil and sewage, and can survive for prolonged
periods of time in extreme environments.1,2 Indeed,
the increase of antibiotic residues in the environment
due to the worldwide rise of antibiotic use both in hu-
mans and animals, creates a selective pressure re-
sponsible for the emergence and spread of bacterial
resistance.12 Consequently, humans can contact anti-
biotic-resistant bacteria, antibiotics or antibiotic resi-
stance genes through various environmental
pathways. Food chain, agricultural and veterinary sy-
stems are anthropogenic potential sources of antibio-
tic presence in the environment.12,26 Interestingly,
Prado et al.32 detected the presence of ESBL-produ-
cing K. pneumoniae in effluents and sludge of hospital
sewage treatment plant.

On the another hand, wildlife could play an essen-
tial role in the proliferation of resistant bacteria , par-
ticularly through wild birds which may in fact contri-
bute to the intercontinental transmission of antibiotics
resistance.33 Moreover, insects such as houseflies are
possible vectors for the dissemination of Multi Drug
Resistant bacteria (MDR) in different environments.34

In conclusion, the alignment of K. pneumoniae OXA-
48 enzymes exhibited a low level of amino acid varia-
bility. The main mutations were located far from the
active sites in all variants, except for the two mutant
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S70G and S70A from United States where the substi-
tutions occurred in the active site STFK. The phyloge-
netic analysis showed a near linkage of protein struc-
tures despite the geographic origins of K. pneumoniae
isolates except for the individual variant OXA-181. Th-
ese observations confirm a similar evolutionary trend
of K. pneumoniae OXA-48 variants worldwide.

However, the present data on K. pneumoniae OXA-
48 amino acids structures is limited to restricted geo-
graphic areas, and need expansion to demonstratethe
actual state of molecular changes and antimicrobial
resistance evolution. In addition, future studies must
focus on the effect of molecular modifications on en-

zyme stability and kinetics to evaluate carbapenems
antibiotics efficiency.
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Οι καρβαπενέμες θεωρούνται η τελευταία επιλογή στη θεραπεία των λοιμώξεων που προκα-
λούνται από εντεροβακτηριακά που παράγουν ευρέως φάσματος β-λακταμάσες (ESBLs). Η εμ-
φάνιση στελεχών Klebsiella pneumoniae που παράγουν OXA-48 καρβαπενεμάσες εξαπλώνεται
σταθερά, με αποτέλεσμα να αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Σκοπός της παρούσας
μελέτης ήταν η φυλογενετική ανάλυση OXA-48 καρβαπενεμασών προερχόμενων από στελέχη
Κ. pneumoniae διαφόρων γεωγραφικών περιοχών. Τα δεδομένα για τη δομή των αμινοξέων των
συγκεκριμένων καρβαπενεμασών συλλέχθηκαν από την Τράπεζα Πρωτεϊνών (Protein Data Bank,
PDB), όπως αυτά βρέθηκαν κατατεθειμένα τον Μάιο 2019. Η κατάταξη των αλληλουχιών έγινε
με το πρόγραμμα Clustal Omega, διαθέσιμο στη βάση δεδομένων UniProt. Η φυλογενετική ανά-
λυση και το δενδρόγραμμα πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του λογισμικού MEGA (version 6).
Μεταξύ 58 κατατεθειμένων αλληλουχιών, για τη μελέτη επελέγησαν 8 αντιπροσωπευτικές πα-
ραλλαγές (variant) των ΟΧΑ-48.  Η μελέτη έδειξε ότι γενικά οι σταθεροί τύποι ήταν καλά διατη-
ρημένοι, με εξαίρεση  δύο μεταλλάξεις S70G και S70A, που παρατηρήθηκαν στις δύο αλύσους
5HAQ και 5HAP στελεχών από τις ΗΠΑ. Εντούτοις, τα ΟΧΑ-181 και ΟΧΑ-245 variants εμφάνισαν
μεταλλάξεις πολύ μακριά από τις ενεργείς θέσεις. Σε σύγκριση με τo ΟΧΑ-48, το ΟΧΑ-181 variant
έδειξε τέσσερεις αντικαταστάσεις και συγκεκριμένα: Thr104Ala, Asm110Asp, Gly168Glu και
Ser171Ala. Αντίθετα το ΟΧΑ-245 variant είχε μόνο μια αντικατάσταση στη θέση 125 και συγκε-
κριμένα Gly125Tyr. Η φυλογενετική ανάλυση έδειξε τρεις ξεχωριστές ομάδες. Η πρώτη αποτε-
λούταν από τέσσερα ΟΧΑ-48 variants από Καναδά, Νορβηγία, ΗΠΑ και Ιταλία, και ένα ΟΧΑ-245
από Νορβηγία. Η δεύτερη περιελάμβανε δύο ΟΧΑ-48 variants από τις ΗΠΑ και η τρίτη ομάδα ένα
ΟΧΑ-181 variant από τη Νορβηγία. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης επιβεβαίωσαν την
παγκόσμια εξελικτική τάση στη δομή των ΟΧΑ-48 variants.  Τα δεδομένα σήμερα για τη δομή
των αμινοξέων των ΟΧΑ-48 γενικά είναι περιορισμένα σε συγκεκριμένες περιοχές και υπάρχει
ανάγκη περαιτέρω μελετών, έτσι ώστε να γίνει γνωστή η κατάσταση σχετικά με τις μοριακές με-
ταβολές και την εξέλιξη της αντιμικροβιακής αντοχής.
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Summary

Beneficial bacteria such as Lactobacillus spp. may exhibit promising therapeutic potential due
to their inhibitory effects against antibiotic-resistant microorganisms. The present study aimed
to evaluate the potency of Lactobacillus helveticus C2 isolated from kefir against multidrug re-
sistant Klebsiella pneumoniae. The ability of L. helveticus C2 to inhibit MDR K. pneumoniae ad-
hesion to intestinal enterocytes was observed in vitro. Intestinal colonization by MDR K.
pneumoniae in the presence of L. helveticus C2 was further evaluated using a mice model. L.
helveticus C2 exhibited strong antibacterial activity against MDR K. pneumoniae. Direct antag-
onism between L. helveticus C2 and MDR K. pneumoniae cells could not be ascertained in vitro.
However, the adhesion of MDR K. pneumoniae to the small intestinal enterocytes of mice was
inhibited by pili and outer membrane protein of L. helveticus C2. Moreover, L. helveticus C2
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Introduction

In the last decades, probiotics have garnered intensive
public attention due to their presumable beneficial
health effects.1 Many studies have shown that fermen-
ted milk may have some role in cancer prevention,
modify inflammatory bowel disease history, improve
protein and fat digestion and vitamin synthesis, and
augment in toxin protection and detoxification pro-
cesses.2-5 Lactobacilli have been identified as a group
of bacteria that are useful as probiotics. Moreover, Lac-
tobacilli may potentially inhibit the growth of patho-
gens, including Escherichia coli, Staphylococcus aureus,
and Candida albicans.6 Several studies have demon-
strated that Lactobacillus spp. can be used in patho-
genic bacteria eradication through inhibition of the
latter's adhesion and colonization leading to preven-
tion of biofilm development.7,8 This activity refers to
Gram-negative bacteria that cause major  infectious
diseases such as urinary tract infections, pneumonia,
intra-abdominal infections, and pyogenic liver absces-
ses.9 Klebsiella pneumoniae is a normal inhabitant in
the mouth of healthy people.10 However, in a weak im-
mune condition, it can migrate and colonize the di-
gestive tract and can also cause pneumonia.9,11 The
significance of K. pneumoniae infections has become
more urgent with the discovery of multi-drug resi-
stant (MDR) K. pneumoniae. Furthermore, the antibio-

tic resistance spectrum of MDR K. pneumoniae is ex-
panding. MDR K. pneumoniae is a strong producer of
biofilms, and thick biofilms that surround the cell be-
come a barrier to the absorption of antibiotics.11

Raras et al.12 successfully isolated L. helveticus C2
from milk kefir. L. helveticus C2 demonstrated the ca-
pacity to inhibit the adhesion and colonization of
MDR K. pneumoniae in vitro. The present study scree-
ned L. helveticus C2 as a promising probiotic strain
against MDR pathogens. The antibacterial activity of
L. helveticus C2 against MDR K. pneumoniae was deter-
mined. Furthermore, the potential inhibiting effect of
L. helveticus C2 against the adhesion of MDR K. pneu-
moniae in vitro was evaluated and the in vivo coloni-
zation in BALB/c mice was explored. 

Material and method
Bacterial Strains and Culture Conditions
Bacterial strains of MDR K. pneumoniae and L. helveti-
cus C2 used in this research were obtained from pre-
vious panel by Raras et al.12 MDR K. pneumoniae was
cultivated in Luria-Bertani (LB) broth (Millipore, Cata-
log number: 28713-500G-F) and incubated at 37° C for
18 h under anaerobic conditions. L. helveticus C2 was
cultivated in MRS broth (Millipore, Catalog number:
1106600500) media and incubated at 37° C for 24 h
under aerobic conditions. Working stocks of cultures
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were maintained in 20% (volume fraction) glycerol su-
spension frozen at -80° C.

Antibacterial Activity Assay 
Dual agar overlay
Antibacterial activity of L. helveticus C2 pellet was de-
termined against MDR K. pneumoniae bacteria using
dual agar overlay.13 L. helveticus C2 pellet was inocu-
lated in spots (≈ 6 mm diameter) on MRS agar (Milli-
pore, Catalog number: P8074) plates and incubated
at 37° C for 24 h in anaerobic conditions. The plates
were overlaid with 15 ml of Muller-Hinton agar (Milli-
pore, Catalog number: 70191-500G) containing 107

cfu/mL MDR K. pneumoniae. After 24 h of aerobic in-
cubation at 37° C, the diameter of inhibition zone was
measured.

Agar well diffusion
Antibacterial activity of cell-free supernatant (CFS)
and neutralized CFS (NCFS) of L. helveticus C2 was de-
termined against MDR K. pneumoniae bacteria using
agar-well diffusion.14 CFS of L. helveticus C2 was obtai-
ned by centrifugation at 4032 g for 15 min and filtra-
tion of overnight MRS broth inoculated with L.
helveticus C2 isolates and incubated at 37° C for 24 h
anaerobically. The pH of the supernatant was neutra-
lized to prepare NCFS of L. helveticus C2. CFS or NCFS
of L. helveticus C2 (100 μL) was inoculated on Muller-
Hinton agar containing MDR K. pneumoniae (107

CFU/mL) and incubated at 37° C for 24 h, and the dia-
meter of inhibition zone was measured.

In vitro assessment of anti-adhesive activity of
Lactobacillus helveticus C2 isolate against MDR
Klebsiella pneumoniae
Isolation of BALB/c mice enterocytes
Isolation of enterocytes was carried out according to
Weiser method as described by Nagayama and coll.15

Intestinal tissue of mice was cut into 5-cm pieces. For
each piece, the lumen intestine was opened using the
transverse cutting method. Intestinal contents were
cleaned by using PBS (pH 7.4) containing 1 mm dith-
iothreithol. Subsequently, they were incorporated
into the solution containing 1.5 mM KCl, 9.6 mM NaCl,
2.7 mM Na-citrat, 8 and 5 mM KH2PO4, 6 mM Na2HPO4
(pH 7.3). Next, they were incubated at 37° C and sha-
ken slowly for 30 min. Afterwards, the liquid was re-
moved and replaced with PBS (pH 7.4) containing 1.5
mM EDTA and 0.5 mM dithiothreitol (pH 7.4), incuba-
ted at 37° C, and shaken violently for 20 min. They
were then washed with PBS (pH 7.4) by centrifugation
at 112 g for 5 min at 4° C. Washing was performed
three times. Subsequently, the intestinal tissue was
suspended in PBS (pH 7.4), and the resulting suspen-

sion was shaken slowly. The cloudy part of the suspen-
sion was collected with a sterile pipette and placed in
sterile tubes. The concentration of enterocytes in the
suspension was adjusted to 106/mL. The enterocytes
were finally kept at 4° C until they were used for adh-
esion tests.15

Anti-adhesive activity of Lactobacillus helveticus C2
The suspension (100 µL) of L. helveticus C2 at a con-
centration of 108 CFU/mL and the suspension of MDR
K. pneumoniae at a concentration of 108 CFU/mL were
mixed with 100 µL of enterocytes (108 CFU/mL). The
mixture was then incubated in an incubator shaker at
252 g and 37° C for 30 min. Cells were collected by
centrifugation at 1008 g for 2 min. Next, the precipi-
tate was collected for Gram staining. The precipitate
was observed under microscope at 1000× magnifica-
tion to obtain the cell type and adhesion index.15

Inhibition test of Pili protein and outer membrane
protein (OMP) of Lactobacillus helveticus C2 cells
against the adhesion of MDR Klebsiella pneumo-
niae on BALB/c mice enterocytes
Isolation of Pili and OMP was carried out according to
the method of Ehara with modification by the use of
Pili cutter designed by Sumarno.16,26 The doses of pili
protein and OMP of L. helveticus C2 were prepared
with 0 mg (control), 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg,
200 mg, 400 mg, and 800 mg of the proteins in 300 μL
PBS in Eppendorf tubes. In each Eppendorf tube, the
enterocyte suspension (300 µL) at a concentration of
108/mL was added and shaken gently in the water
bath at 37° C for 30 min. Next, the bacterial suspen-
sion of MDR K. pneumoniae (300 µL, 108/mL) was
added to each mixture. The mixture was incubated in
an incubator shaker at 252 g at 37° C for 30 min. The
precipitate was taken, smeared on a glass object, and
stained with Gram stain. The preparations were obser-
ved under a microscope at 1000× magnification, and
the average number of bacteria attached to the ente-
rocytes was calculated. Adhesion/ activity index was
calculated by the number of bacteria attached to the
apparatus, the latter equal on average to 100 entero-
cytes.16

• In vivo assessment of anticolonization activity in
mice intestinal tissue

Intestinal MDR K. pneumoniae colonisation assay was
performed with 8-week-old male BALB/c mice. The
mice were treated with 5 g/L streptomycin in drinking
water. They were intragastrically inoculated with 200
μL of MDR K. pneumoniae suspension (3×108 cfu/mL).
After 1 day and subsequently every day for 5 days,
they were intragastrically fed with L. helveticus C2
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(3×108 cfu/mL), supernatant of L. helveticus C2, and
LB as control in a total volume of 200 μl. Faeces were
collected daily, homogenized in 1 mL of saline, and
serial dilutions were plated on selective media to me-
asure the total number of MDR K. pneumoniae as cfu/g
faeces.17

To analyze the bacterial mucosa-associated bur-
den, the mice were euthanized by chloroform on day
6, and their colons were taken and washed with saline.
Samples (1 cm length) of the distal colon were collec-
ted, weighed, and homogenized in 1 ml of potassium
phosphate buffer (pH 6) to determine the number of
MDR K. pneumoniae adhered to the mucosa. Results
are expressed as cfu/g of tissue.17

Statistical Analysis
Statistical analysis was conducted with SPSS v.16. The
parametric analysis of variance (ANOVA) was applied
for normally distributed and homogeneous data. The
Kruskal Wallis non-parametric statistical test was ap-
plied for data that could not meet the assumption of
normality and homogeneity. The relationship bet-
ween adhesion index and the concentration of pili or
OMP was analyzed with correlation analysis. Statistical
significance was accepted for p values < 0.05.

Results

Antibacterial Activity of Lactobacillus helveticus C2
Against Bacteria MDR Klebsiella pneumoniae
The isolate of L. helveticus C2 demonstrated a robust
antibacterial activity (Figure 1) against MDR K. pneu-
moniae, as indicated by the diameter of the clear zone
formed. The diameter of the clear zone formed after
gentamicin treatment was 44 mm. Treatment with L.
helveticus C2 pellets and L. helveticus C2 pellets with
neutralized pH, resulted in clear zones with diameters
of 41 mm and 40 mm, respectively. Finally, treatment
with CFS and NCFS of L. helveticus C2 resulted in clear
zone diameters of 44 and 42 mm, respectively.

Assessment of antagonism between Lactobacillus
helveticus C2 and MDR Klebsiella pneumoniae  cells
for adherence to Enterocytes
Lactobacillus helveticus C2 as well as MDR K. pneumo-
niae properly adhered to the enterocytes, covering
the entire cell surface. However, when both bacteria
were administered together, L. helveticus C2 could not
prevent the attachment of MDR K. pneumoniae to the
enterocytes. MDR K. pneumoniae, which has smaller
size compared to L. helveticus C2, adhered to the en-
terocytes in the space that was not occupied by L. hel-
veticus C2 (Figure 2).

Antagonism between MDR K. pneumoniae and L.
helveticus C2 for adherence to mice enterocytes could
not be ascertained with Gram staining. However, dif-
ferent concentrations of L. helveticus C2 cells failed to
cover the surface of epithelial cells. L. helveticus C2 did
not antagonize MDR K. pneumoniae due to molecular
size difference, L. helveticus C2 being 10 times longer
than MDR K. pneumoniae. Increasing the volume of L.
helveticus C2 bacterial cells to 50 µL, 100 µL, and 200
µL was not able to inhibit the adherence of MDR K.
pneumoniae (Figure 2).

Influence of Pili and OMP of Lactobacillus helveti-
cus C2 on the Adherence of MDR Klebsiella pneu-
moniae to Enterocytes
Since we were not able to demonstrate the existence
of antagonism between the two bacteria, we sought
to determine whether pili and OMP L. helveticus C2
played a role in the inhibition of MDR K. pneumoniae.
First, the pili protein of L. helveticus C2 was purified and
administered into enterocytes exhibiting significant
ability of inhibiting the bacterial adhesion of MDR K.
pneumoniae. In the group without treatment, entero-
cytes were surrounded by MDR K. pneumoniae bacte-
ria (Figure 3A). The administration of 25 µg pili
reduced the number of MDR K. pneumoniae when pu-
rified. Pili protein was added prior to the inoculation
of MDR K. pneumoniae, and the number of bacteria at-
tached to enterocytes, as expressed by adhesion index
value, was significantly reduced. The addition of 25 mg
pili protein resulted in 30 % reduction of the adhesion
index (Figure 3B). The administration of higher doses
of pili apparently significantly (p = 0.000) reduced the
number of MDR K. pneumoniae attached to enterocy-
tes. The higher the concentration of protein pili, 50 mg
(Figure 3C), 100 mg, 200 mg, 400 mg and (Figure 3D–
F), the smaller the adhesion index (Pearson correlation
r = -0.983, p = 0.000). With 800 mg pili of L. helveticus
C2, 90% inhibition was achieved (Figure 3G).

Regarding OMP of L. helveticus C2, when added to
enterocytes that had been previously inoculated with
MDR K. pneumoniae: In the control treatment, MDR K.
pneumoniae adhered to the enterocytes (Figure 4A).
However, upon OMP administration, the numbers of
MDR K. pneumoniae that adhered to the cells signifi-
cantly reduced (p = 0.000) (Figure 4B-G). The higher
the doses of OMP, the fewer the numbers of attached
MDR K. pneumoniae as determined by Pearson corre-
lation analysis (r = -0.998, p = 0.000).

Influence of Lactobacillus helveticus C2 pellets and
CFS on intestinal colonization by MDR Klebsiella
pneumoniae Colonies in a Mice model.
K. pneumoniae is part of the normal flora that inhabits
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Figure 2 Gram staining of intestinal enterocytes of BALB/c inoculated with MDR K. pneumoniae (108

cfu/mL) only (A) and with various concentrations of L. helveticus C2 (108 cfu/mL): 50 µL (B),
100 µL (C), and 200 µL. (1) BALB/c mice intestinal enterocytes; (2) L. helveticus C2 cells; and
(3) MDR K. pneumoniae cells.

Figure 1

Antibacterial activity of L. hel-
veticus C2 against MDR K.
pneumoniae bacteria. Gentam-
icin, an antibiotic, as a control
(A1; B1) and treatments with
different forms of L. helveticus
C2: pellets (A2), neutral pH
pellets (A3), CFS (B2), and
NCFS (B3).

Figure 3

Gram staining of intestinal
enterocytes of BALB/c in-
oculated with MDR K.
pneumoniae only (A) and
with various concentrations
of Pili L. helveticus C2 pro-
tein: 25 mg (B), 50 mg (C),
100 mg (D), 200 mg (E),
400 mg (F), and 800 mg
(G). (1) BALB/c mice in-
testinal enterocytes; (2) L.
helveticus C2 cells; (3)
MDR K. pneumoniae cells.



the human intestinal tract. We developed a mice
model of MDR K. pneumoniae intestinal colonization
and challenged it with L. helveticus C2, and the num-
ber of viable MDR K. pneumoniae cells was counted
every day for 6 days. Mice faeces (without L. helveticus
C2 administration) served as negative control.

The number of MDR K. pneumoniae cells was eva-
luated after challenging the mice with L. helveticus C2.
The number of MDR K. pneumoniae in the control
mice faeces was evaluated for 6 days, and a very
dense colonization was observed after induction. The
colonies‘ number steadily rose until day 6. MDR K. pne-
umoniae in the faeces of mice without L. helveticus C2
showed high colonization on the first day (4.71×108

cfu/g faeces) and steadily increased, although not si-
gnificantly (p = 3.371), on the sixth day.

As MDR K. pneumoniae was inoculated with L. hel-
veticus C2, the number of colonies of MDR K. pneumo-
niae bacteria dropped drastically on day 6 (8.19×103

cfu/g faeces) (p=0.001). However, when CFS was ad-
ministered daily, the colony number of MDR K. pneu-
moniae dropped significantly (p=0.003) from 4.70×108

cfu/g faeces to 8.07×106 cfu/g faeces in day 6 (Table 1).
Some values were 0, and hence, data transforma-

tion was carried out. The results of data transforma-
tion were then tested for normality and homogeneity,
and we obtained data that were normally distributed,

degree of freedom (df ) = 4, n = 16, p > 0.05 and ho-
mogeneous, df1 = 3, df2 = 12, p > 0.05. One-way
ANOVA statistical test found that there were signifi-
cant differences in the number of MDR K. pneumoniae
colonies, F = 109,857, df = 15, n = 16, p <0.05. Tukey's
statistical test was carried out as a follow-up test, and
it showed that the treatment of the BALB/c mice in the
positive control group was significantly different from
other treatments (p = 0.000). However, the treatment
of BALB/c mice with L. helveticus C2 pellets and the
treatment of BALB/c mice with CFS L. helveticus C2 did
not differ significantly (p = 0.228).

Discussion

K. pneumoniae is a major bacterial cause of pediatric
mortality in Indonesia. A factor contributing to incre-
ased mortality is the development of multiple-antibio-
tic resistant strains of K. pneumoniae. In a previous
study, we screened several Lactobacillus spp. from goat
milk kefir that showed potency as anti-biofilm agents
against MDR K. pneumoniae, and L. helveticus C2 exhi-
bited the highest inhibitory effect during the biofilm
development of MDR K. pneumoniae.12 In the present
study, we further observed the potency of L. helveticus
C2 as a therapeutic agent against MDR K. pneumoniae.
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Figure 4 Gram staining of BALB/c mice enterocytes inoculated with MDR K. pneumoniae alone (A) and
treated with various concentrations of OMP of L. helveticus C2: 25 mg (B), 50 mg (C), 100 mg
(D), 200 mg (E), 400 mg (F), and 800 mg (G). (1) BALB/c mice small intestinal enterocytes; (2)
L. helveticus C2 cells; and (3) MDR K. pneumoniae cells.



The antibacterial test showed that the pellets, CFS,
and NCFS of L. helveticus C2 demonstrated a strong
antibacterial activity against MDR K. pneumoniae. Lac-
tic acid is a fermentation by-product of Lactobacillus.
It can affect the permeability of Gram-negative bac-
terial cell membranes and facilitate the entry of other
bactericidal compounds, thereby inducing the death
of pathogenic bacteria.7 Maldonado et al. (2007)18

found that the supernatant of L. fermentum culture
inhibited the growth of MDR K. pneumoniae, whereas
neutral supernatants had a weaker effect compared
to whole cell cultures and acid supernatants, implying
that the large amount of lactic acid directly produced
by Lactobacillus has a significant effect on the inhibi-
tion of the proliferation of pathogenic bacteria.

Although our study was not specifically designed
to identify the effective molecule involved in the anti-
biofilm effect of Lactobacilli, treatment of the L. helve-
ticus C2 supernatant with Sodium hydroxide did not
alter its anti-biofilm activity (data not shown), sugge-
sting that molecules other than acids are involved.
These molecules could be certain antimicrobial mo-
lecules, such as ethanol, fatty acids, hydrogen pero-
xide, and bacteriocin.8

Other studies have shown that Lactobacillus spp.
have the ability to inhibit several bacterial pathogens,
including Clostridium difficile,19 Escherichia coli,20 Stre-
ptococcus mutans21 and Staphylococcus aureus.22

K. pneumoniae is part of the normal intestinal flora,
and hence, we determined if L. helveticus C2 and MDR
K. pneumoniae bacteria can antagonize for attach-
ment to the mucus layer of small intestinal enterocy-
tes of BALB/c mice. However, because the size of L.
helveticus C2 (0.5–1.2 x 1–10 µM) is much larger than
MDR K. pneumoniae (0.5 x 1.2 µM), MDR K. pneumo-
niae cells could easily stick to empty spaces not occu-

pied by L. helveticus C2 cells.
One study has proposed that biofilm characteristics

can be applied, to a certain extent, to gut micro-
biota.23 The intestinal colonization by MDR K. pneumo-
niae, within the mucus layer, in a murine model was
facilitated by the formation of biofilm.24 To investigate
the activity of L. helveticus C2 against MDR K. pneumo-
niae in such a complex in vivo model, L. helveticus C2
was administered daily to mice after the colonization
of their intestine by MDR K. pneumoniae. Surprisingly,
the bacterial burden declined tremendously in the fa-
eces of experimental mice when compared to that of
control mice. A similar effect was also observed when
the CFS of L. helveticus C2 was administered, sugge-
sting that live bacteria are more effective in the clea-
rance of MDR K. pneumoniae colonization. Daily
administration of L. helveticus C2 led to the modifica-
tion of the colonisation kinetic rate of MDR K. pneu-
moniae. This hypothesis was supported by in vitro
experiment where the adhesion of MDR K. pneumo-
niae to the small intestinal enterocytes of BALB/c mice
was inhibited when the small intestinal enterocytes
were coated with the pili protein and OMP of L. helve-
ticus C2. Bacterial adhesion proteins are generally gro-
uped into fimbrial/pili adhesins and OMP/afimbrial
adhesins. Both of these adhesin proteins act as viru-
lence factors through the adhesion and colonization
process.25 The coating of the enterocytes with pili and
OMP of L. helveticus C2 facilitated the adhesion pro-
cess of L. helveticus C2, thereby inhibiting the attach-
ment of MDR K. pneumoniae. Hence, it is speculated
that the in vitro biocidal and antibiofilm activity of L.
helveticus C2 disturbed the aggregation of cells with
high adherence ability, leading to the destabilization
of intestinal microbiota in vivo and the death of MDR
K. pneumoniae in the gut. 
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                      Number of MDR K. pneumoniae Colonies in MacConkey Agar
 Day                            Per 1cc Homogenate Faeces of BALB-C Mice

                  K (-)                 K (+)                   Pellet             Cell Free Supernatant
    1               0                 4.71 × 108            4.70 × 108                     4.70 ×108

    2               0                 4.98 × 108            7.61 × 107                     2.75 ×108

    3               0                 5.45 × 108            5.77 × 106                     1.90 ×108

    4               0                 6.90 × 108            1.91 × 106                     1.40 ×108

    5               0                 7.27 × 108            3.58 × 104                     1.11 ×107

    6               0                 8.77 × 108            8.19 × 103                     8.07 ×106

Number of MDR K. pneumoniae Colonies in BALB-C Mice FaecesTable 1



The interaction of specific proteins on the surface
of microbes (adhesion) with carbohydrate and glyco-
conjugate chains (receptors) on host cells is the initial
stage of an infection.19,26 This study demonstrated that
the coating of pili protein and OMP of L. helveticus C2
can significantly (p < 0.05) reduce the amount of MDR
K. pneumoniae attached to the small intestinal ente-
rocytes of BALB/c mice. The amount of MDR K. pneu-
moniae negatively correlated with the concentrations
of pili protein (r = -0.998; p < 0.05) and OMP (r = -0.983;
p < 0.05) of L. helveticus C2. The optimal dose of pili
and OMP of L. helveticus C2 protein for the maximal
reduction of the adhesion index of MDR K. pneumo-
niae was 800 µg.

When comparing the effect of pili and OMP of L. hel-
veticus C2 against the adhesion index of MDR K. pneu-
moniae, L. helveticus C2 pili protein had a stronger
decreasing effect on the adhesion index value of MDR
K. pneumoniae than L. helveticus C2 OMP. This can occur
because most bacteria use two adhesion processes,
the first step through pili (fimbriae) with loose bonds
and then the second stage involves the surface protein
or afimbrial adhesin which tightens the attachment.25

Thus, if the receptors on enterocytes have been fulfil-
led by the pili adhesin protein, the fimbrial adhesin
MDR K. pneumoniae would not function properly and
would not be easily replaced by afimbrial adhesin be-
cause this is only involved with the second stage. The
situation is different if the enterocyte receptor is fulfil-
led by OMP, the fimbrial adhesin continues to function
properly because it plays a role in the early stages of
the adhesion process. This can also occur especially if
the receptors of the two proteins are different.25,27

Biosurfactants affect the interaction between bac-
terial cells through changes in the surface tension and
cell wall load, and both factors are needed for attach-
ment of bacterial cells to the surface of the substrate
and between bacterial cells.28

Although K. pneumoniae belongs to the normal
flora of the human digestive tract, it is also a common
pathogen that can cause infection.29,30,31 The emer-
gence of MDR K. pneumoniae that is resistant to vari-
ous antibiotics is a major medical concern due to the
limited treatment options available and the signifi-
cant morbidity and mortality caused by MDR K. pneu-
moniae infection.32,33 Therefore, new strategies for the
prevention and treatment of individuals infected with
MDR K. pneumoniae are needed.

In this study, evaluation of K. pneumoniae colonies
from faeces of BALB/c mice cultured on MacConkey
media showed that BALB/c mice without any inocu-
lation did not show any MDR K. pneumoniae colonies
from the first day to the sixth day of BALB/c mice fae-
cal culture. This contradicts the report of Li et al.34

which states that there are about 5 % of Klebseilla pne-
umoniae in the intestine and digestive tract as normal
flora. No colony of MDR K. pneumoniae was found
from the first day until the sixth day of BALB/c mice
faecal culture because the mice had been previously
exposed to streptomycin for 48 h, thereby eradicating
the normal flora of MDR K. pneumoniae. Meanwhile, a
group of BALB/c mice, inoculated with MDR K. pneu-
moniae but not treated with pellets and CFS of L. hel-
veticus C2, showed a high density of MDR K.
pneumoniae colonies on MacConkey agar media.
These results indicate that MDR K. pneumoniae bacte-
ria can properly adhere and colonize the intestinal
tract of BALB/c mice. MDR K. pneumoniae directly at-
taches to the epithelial cells, and after occupying the
site of primary infection, bacteria multiply and spread
directly to the bloodstream through the tissues or
lymphatic system. The process of infection allows bac-
teria to spread widely in the body and reach tissues
conducive for multiplication.35

Lactobacillus helveticus C2 showed good adhesion
and colonization inhibitory activity against MDR K.
pneumoniae. This inhibitory effect was demonstrated
by a decrease in the number of MDR K. pneumoniae
colonies in BALB/c mice, which was induced by the
pellets and CFS of L. helveticus C2. Latobacillus may
have a potential protective role against pathogens th-
rough different presumptive mechanisms including
the production of antimicrobial compounds, inhibi-
tion of pathogenic bacterial adhesion to epithelial re-
ceptors, immune stimulation, and antagonism with
pathogens for host cell binding sites.8,12

Conclusion

Lactobacillus helveticus C2 is a potential probiotic
strain due to its strong antibacterial activity, as well as
the ability to inhibit the adhesion and colonization of
MDR K. pneumoniae.
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Περίληψη

Ανταγωνιστική δραστικότητα του Lactobacillus helveticus C2 έναντι
πολυανθεκτικής Klebsiella pneumoniae

Iryasti Yudistia1, Tri Yudani Mardining Raras2, Tri Wahju Astuti3

1Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Βιοϊατρικές Επιστήμες, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Brawijaya, Malang,
Ινδονησία.
2Τμήμα Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Brawijaya, Malang, Ινδονησία.
3Τμήμα Πνευμονολογίας και Αναπνευστικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Brawijaya, Malang, 
Ινδονησία.

Βακτήρια με καλοήθη δράση, όπως τα βακτήρια Lactobacillus spp., μπορεί να διαδραματίσουν
σημαντικό ρόλο αναστέλλοντας την ανάπτυξη ανθεκτικών στα αντιβιοτικά παθογόνων. Η πα-
ρούσα εργασία σκοπό είχε την αξιολόγηση της δράσης στελεχών Lactobacillus helveticus C2,
απομονούμενων από το κεφίρ, έναντι πολυανθεκτικών στελεχών Klebsiella pneumoniae. Συγ-
κεκριμένα μελετήθηκε η ικανότητα L. helveticus C2 στην αναστολή in vitro προσκόλλησης
MDR K. pneumoniae σε κύτταρα του εντερικού επιθηλίου πειραματόζωων με τη χρήση πειρα-
ματικού μοντέλου BALB/c ποντικιών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα στελέχη L. helveticus
C2 παρουσίασαν ισχυρή αντιβακτηριακή δράση έναντι MDR K. pneumoniae. Αν και άμεσος
ανταγωνισμός δεν επιβεβαιώθηκε in vitro, η προσκόλληση των πολυανθεκτικών βακτηρίων
στα εντεροκύτταρα του λεπτού εντέρου των πειραματόζωων παρεμποδίστηκε από τα ινίδια
και τις πρωτεΐνες της του εξωτερικού τοιχώματος των L. helveticus C2. Παράλληλα τα στελέχη
L. helveticus C2 παρουσίασαν ανασταλτική δράση έναντι του αποικισμού από MDR K. pneu-
moniae, μειώνοντας τον αριθμό των αποικιών των συγκεκριμένων παθογόνων σε BALB/c πον-
τίκια. Συμπερασματικά, τα προβιοτικά στελέχη L. helveticus C2, λόγω της ικανότητάς τους να
αναστέλλουν την προσκόλληση ή/και τον αποικισμό του εντερικού βλεννογόνου από στελέχη
MDR K. pneumoniae μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως θεραπεία ή πρόληψη λοίμωξης από τα
συγκεκριμένα παθογόνα.

Λέξεις κλειδιά
αντιβακτηριακή δράση, αναστολή προσκόλλησης, αναστολή αποικι-
σμού, MDR Klebsiella pneumoniae, Lactobacillus helveticus C2
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Γενικά στοιχεία - Σκοπός του περιοδικού
Το Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας είναι η
επίσημη τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Μικροβιολο-
γικής Εταιρείας, με σκοπό τη συνεχή εκπαίδευση των
Βιοπαθολόγων, Κλινικών Μικροβιολόγων, αλλά και κάθε
επιστήμονα που ασχολείται με την εργαστηριακή και κλι-
νική ιατρική.

Κύρια επιδίωξη είναι η δημοσίευση μελετών στην Ελ-
ληνική ή την Αγγλική γλώσσα που αφορούν όλους τους
τομείς της Κλινικής Μικροβιολογίας (Βακτηριολογία, Πα-
ρασιτολογία, Μυκητολογία, Ιολογία), αλλά και τις λοιπές
εξειδικεύσεις της Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Εργαστηριακή
Αιματολογία-Αιμοδοσία, Ιατρική Βιοχημεία και Ανοσο-
λογία).

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

Διαδικασία υποβολής προς δημοσίευση
Τα άρθρα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας στο www.hms.org.gr (Περιο-
δικό/Ηλεκτρονική Υποβολή Άρθρων). Χειρόγραφα που
παραλαμβάνονται με το ταχυδρομείο, ανεξάρτητα της
ύπαρξης ή όχι ηλεκτρονικού αρχείου, δεν θα λαμβάνονται
υπ’ όψιν. Το υποβαλλόμενο άρθρο θα πρέπει να συνο-
δεύεται 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 δημοσι-
ευθεί ή υποβληθεί για δημοσίευση 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 αποστέλ-
λεται απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα στον υπεύθυνο για
αλληλογραφία συγγραφέα.

Είδη άρθρων προς δημοσίευση
Δημοσιεύονται οι παρακάτω κατηγορίες άρθρων:

Ερευνητικές εργασίες: Περιέχουν αποτελέσματα ερ-
γαστηριακών, επιδημιολογικών ή κλινικών μελετών προ-
οπτικού ή αναδρομικού χαρακτήρα που δημοσιεύονται
για πρώτη φορά. Η έκταση του κειμένου χωρίς τη βιβλιο-
γραφία 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 δι-
καίωμα να συστήσει στους συγγραφείς να μετατρέψουν
μια πλήρη ερευνητική 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 θερα-
πευτικών μεθόδων. Η έκταση του κυρίως κειμένου να
μην υπερβαίνει 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 ανα-
φέρονται τα συμπεράσματα σειράς ερευνητικών μελετών
των συγγραφέων. Οι ανασκοπήσεις γράφονται από έναν
ή περισσότερους συγγραφείς, ανάλογα με τη θεματολο-
γία τους. Η έκταση του κυρίως κειμένου να μην υπερ-
βαίνει τις 10.000 λέξεις και η βιβλιογραφία τις 100 παρα-
πομπές.

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

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

Ορισμός συγγραφέα άρθρου
Ως συγγραφέας ενός άρθρου ορίζεται ένα άτομο που
έχει συνεισφέρει στον σχεδιασμό ή στην εκτέλεση της
συγκεκριμένης έρευνας που παρουσιάζει το άρθρο, σύμ-
φωνα με τις οδηγίες της Διεθνούς Επιτροπής Συντακτών
Ιατρικών Περιοδικών (ICMJE):
[http://www.icmje.org/ethical_1author.html]. Το περιοδικό
θεωρεί όλους τους συγγραφείς, ανεξάρτητα της σειράς
τους, ως φέροντες εξίσου την πλήρη ευθύνη ενός άρθρου,
συμπεριλαμβανομένου και του ορισμού του τίτλου και
της σειράς των υπολοίπων συγγραφέων. Άτομα που πα-
ρεχώρησαν προς χρήση εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό, κλι-
νικά ή πρότυπα στελέχη, αναλώσιμα ή αντιδραστήρια,
έδωσαν οικονομική βοήθεια μέσω δημόσιας ή ιδιωτικής
χρηματοδότησης, ή συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια, δεν
μπορούν να θεωρηθούν ότι πληρούν τα κριτήρια του
συγγραφέα. Επίσης τα κριτήρια αυτά δεν πληρούν άτομα
που σχολίασαν, ή διόρθωσαν ή παρείχαν 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 αναφερ-
θούν ως συγγραφείς, εφόσον όλα τα μέλη που αποτελούν
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
τίτλου του συγγραφέα ή την σειρά των συγγραφέων σε
ένα άρθρο, θα σημαίνουν αυτόματα την αναστολή της
διαδικασίας κρίσης, έως ότου αυτά λυθούν, είτε από το
σύνολο των συγγραφέων, ή από την αρμόδια επιτροπή
βιοηθικής και δεοντολογίας του ιδρύματος προέλευσης
του άρθρου.

Ευχαριστίες
Τα άτομα στο κεφάλαιο των ευχαριστιών θα πρέπει να
έχουν εγκρίνει την συμμετοχή τους σε αυτό. Για υλικό
που έχει δημοσιευθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και
υπόκειται σε περιορισμό πνευματικής ιδιοκτησίας και δι-
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καιωμάτων (copyright) θα πρέπει να αναφερθεί αναλυ-
τικά 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 οδηγήσει ή να υπονοήσει κατευθυνόμενη εξαγωγή
συμπερασμάτων, όπως επίσης κάθε οικονομική δραστη-
ριότητα που μπορεί να έχει σχέση με την μελέτη (π.χ. και
όχι περιοριστικά, προηγούμενη κατοχή μετοχών ή συμ-
μετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια ή λήψη χρηματοδότη-
σης για ομιλίες από εταιρία της οποίας τα προϊόντα ελέγ-
χονται στην συγκεκριμένη μελέτη, κ.λπ.). Η μη ύπαρξη
σύγκρουσης συμφερόντων θα πρέπει επίσης να αναφέ-
ρεται. Εδώ σημειώνεται ότι οι λεπτομέρειες της σύγκρου-
σης συμφερόντων δεν δημοσιεύονται μαζί με το άρθρο,
αλλά παραμένουν στην Συντακτική Επιτροπή υπό αυ-
στηρή εχεμύθεια. Στο άρθρο δημοσιεύεται μια γενικό-
λογη φράση, π.χ. «Ο συγγραφέας Χ.Χ έλαβε ενίσχυση από
την εταιρία Ψ.Ψ. για ερευνητικούς σκοπούς, ή για ομιλίες σε
συνέδρια κ.λπ.». Αποτυχία της συμμόρφωσης με αυτή την
οδηγία θα οδηγεί σε επιστροφή του άρθρου για συμ-
πλήρωση, πριν την επιστημονική κρίση. Σε περίπτωση
που εκ των υστέρων αποκαλυφθεί σύγκρουση συμφε-
ρόντων που δεν δηλώθηκε, η συντακτική επιτροπή δια-
τηρεί το δικαίωμα να το αναφέρει σε επόμενο τεύχος με
την μορφή «Ο συγγραφέας Χ.Χ. δεν δήλωσε πιθανή σύγ-
κρουση συμφερόντων, σχετικά με το άρθρο Ζ.Ζ. και την
εταιρία Ψ.Ψ.».

Οδηγίες σύνταξης άρθρων
Για τη σύνταξη των άρθρων το περιοδικό ακολουθεί τις
υποδείξεις της Διεθνούς Επιτροπής Συντακτών Ιατρικών
Περιοδικών (ICMJE):
[http://www.icmje.org/urm_main.html]. Αποτυχία των
συγγραφέων να συμμορφωθούν με τις οδηγίες μπορεί
να σημαίνει επιστροφή του άρθρου, πριν την κρίση, για
διόρθωση και εκ νέου υποβολή. Το χειρόγραφο, με την
χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και λογισμικού επεξερ-
γασίας κειμένου, δακτυλογραφείται σε μορφοποίηση με-
γέθους σελίδας Α4 (212 x 297 mm) με περιθώρια εκατέ-
ρωθεν τουλάχιστον 2,5 cm, σε διπλό διάστημα και με
συνεχή αρίθμηση σειρών στο αριστερό περιθώριο (Με-
νού: Διάταξη σελίδας/Αρίθμηση γραμμών/Συνεχόμενη
αρίθμηση).

Οι ερευνητικές εργασίες, οι βραχείες δημοσιεύσεις
και οι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις θα πρέπει να έχουν
την ίδια κοινή δομή και να περιλαμβάνουν τα εξής τμή-
ματα, σε ένα ενιαίο αρχείο κειμένου (word, text, ή άλλο):
τη σελίδα τίτλου, την ελληνική περίληψη με τις λέξεις
κλειδιά, την αγγλική περίληψη 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 νομοθεσία, για ερευ-
νητικές 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 άρ-
θρου και περιλαμβάνει: (α) τον τίτλο του άρθρου, στον
οποίο δεν επιτρέπονται συντμήσεις λέξεων, (β) τα ονό-
ματα των συγγραφέων (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 υπεύθυνου για την αλληλογραφία
συγγραφέα, συμπεριλαμβανομένου ενός αριθμού τηλε-
φώνου και μιας ενεργούς διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλ-
ληλογραφίας (e-mail) και (ε) βραχύ τίτλο όχι μεγαλύτερο
από 40 γράμματα με τα διαστήματα. Όλες οι παραπάνω
πληροφορίες θα πρέπει να αναφέρονται στην Ελληνική
γλώσσα και στη συνέχεια και στην Αγγλική γλώσσα.

Η περίληψη θα πρέπει να έχει έκταση 250–400 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
(Σκοπός, Υλικό-Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπερά-
σματα). Κάτω από την περίληψη θα πρέπει να αναφέρον-
ται οι λέξεις κλειδιά (3-6) στην Ελληνική και την Αγγλική
γλώσσα, που πρέπει να αντιστοιχούν στους διεθνείς
όρους του Index Medicus και να αποδίδονται στα Ελλη-
νικά σύμφωνα με το ΙΑΤΡΟΤΕΚ (MeSH-Hellas-Βιοϊατρική
Ορολογία).

Το κυρίως κείμενο θα πρέπει να χωρίζεται στα τμή-
ματα: Εισαγωγή, Υλικό και μέθοδοι, Αποτελέσματα, Συ-
ζήτηση, 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 επιλο-
γής του υλικού ή των ασθενών, καθώς και οι μέθοδοι
που εφαρμόσθηκαν, ώστε η έρευνα να μπορεί να ανα-
παραχθεί από ερευνητές που επιθυμούν την εφαρμογή
της. Σε περιπτώσεις ερευνών που αφορούν σε ανθρώ-
πους, πρέπει να διευκρινίζεται ότι τηρήθηκε η Διακήρυξη
του Ελσίνκι (1975) και θα πρέπει να αναφέρεται εάν η
μελέτη έχει λάβει έγκριση από την αντίστοιχη Επιτροπή
Βιοηθικής και Δεοντολογίας. Στα αποτελέσματα θα πρέ-
πει να αναφέρονται αναλυτικά τα αποτελέσματα με
μορφή κειμένου ή πινάκων (όσο πιο συνοπτικά γίνεται,
χωρίς επαναλήψεις). Στη συζήτηση μπορεί να γίνει σύγ-
κριση με τα αποτελέσματα άλλων εργασιών και να ανα-
φέρονται τα συμπεράσματα, τα οποία προκύπτουν από
τα αποτελέσματα της μελέτης. Ανάλογα με το μέγεθος
του άρθρου μπορεί να γίνει σύντμηση των κεφαλαίων
των αποτελεσμάτων και της συζήτησης σε ένα κεφάλαιο
(Αποτελέσματα-Συζήτηση).

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

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

Η δήλωση έγκρισης από την αρμόδια Επιτροπή Βι-
οηθικής ή τον ΕΟΦ (για μελέτες που αυτό απαιτείται
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, π.χ. μελέτες παρεμ-
βατικού τύπου, με ασθενείς, μελέτες ασθενών-μαρτύρων,
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κ.λπ.) θα πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό πρωτοκόλ-
λου και την ημερομηνία έγκρισης. Καθίσταται σαφές ότι
δεν μπορεί να δημοσιευθεί μελέτη για την οποία οι συγ-
γραφείς ζήτησαν αναδρομικά έγκριση για εργασίες που
ήδη είχαν γίνει. Οι επιδημιολογικές μελέτες, οι εργασίες
ελέγχου της μικροβιακής αντοχής, οι συγκρίσεις εργα-
στηριακής μεθοδολογίας και οι παρουσιάσεις περιστα-
τικών αποτελούν είδη ερευνητικών εργασιών που δεν
απαιτούν παρόμοια έγκριση.

Στη βιβλιογραφία ακολουθείται το διεθνές σύστημα
Vancouver. Επειδή η αναπαραγωγή των άρθρων από τις
ιστοσελίδες ανεύρεσης δεν μεταφέρει απόλυτα όλα τα
τυπογραφικά στοιχεία (π.χ. ειδικά γράμματα) οι συγγρα-
φείς για να εξασφαλίσουν την ορθή απόδοση των ανα-
φορών 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 βιβλιογρα-
φικών 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 τελική εκτύπωση του
τεύχους του περιοδικού, επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τους
συγγραφείς. Η αρίθμηση των αναφορών στο κείμενο γί-
νεται με την σειρά που αναφέρονται στο κείμενο, με αρα-
βικούς 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 αριθμός τόμου (χωρίς τον αριθμό τεύχους σε παρέν-
θεση) και οι σελίδες (π.χ. Klotz SA, Penn CC, Negvesky GJ,
Butrus SI. Fungal and parasitic infections of the eye. Clin
Microbiol Rev 2000; 13:662-685). Όταν οι συγγραφείς είναι
περισσότεροι από έξι, αναγράφονται τα πρώτα έξι ονό-
ματα 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, Pilcher JB, Diaz JF et al. Discrepancies
between cerebral computed tomography and western
blot in the diagnosis of neurocysticercosis. Am J Trop Med
Ηyg 1994; 50:152-157). Σε περίπτωση αναφοράς ονομά-
των συγγραφέων στο κείμενο, αναγράφεται μόνο το επώ-
νυμό τους. Εάν οι συγγραφείς είναι δύο, μεταξύ των επω-
νύμων τοποθετείται η λέξη “and” ή «και» (για ελληνική
δημοσίευση). Αν το άρθρο είναι ανυπόγραφο, στη θέση
των ονομάτων των συγγραφέων αναφέρεται “Anony-
mous” 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 αναφέρεται ο
κωδικός DOI (Digital Object Identifier) (π.χ. Kalil AC. Is ce-
fepime 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 δημοσί-
ευσή τους. Ακολουθείται η προηγούμενη οδηγία και
μετά την συντομογραφία του περιοδικού αναγράφεται
“in press” ή «υπό δημοσίευση». Εάν κατά την διάρκεια
της διαδικασίας κρίσης το άρθρο τελικά δημοσιευθεί, οι

συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για την ανανέωση της ανα-
φοράς με τα στοιχεία του περιοδικού (τεύχος, σελίδες ή
νούμερο DOI).

Σύγγραμμα: αναφέρονται το όνομα του συγγραφέα, ο
τίτλος, ο αριθμός της έκδοσης (αν υπάρχουν περισσότε-
ρες από μία), ο εκδότης, ο τόπος έκδοσης, το έτος και οι
σελίδες της αναφοράς. Για τα κεφάλαια βιβλίων αναφέ-
ρεται επιπλέον μετά το όνομα του εκδότη και ο τίτλος του
βιβλίου (π.χ. Griffiths WD. Old world cutaneous leishma-
niasis. In: Peters W, Killick-Kendrick R (eds). The leishma-
niases 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 βι-
βλιογραφία, 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 In-
ternational 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/whonet, τε-
λευταία επίσκεψη, 1η Μαΐου 2013).

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

Όλοι οι πίνακες αναφέρονται στα σημεία του κειμέ-
νου όπου αντιστοιχούν και αριθμούνται με συνεχόμε-
νους αραβικούς αριθμούς (πίνακας 1, πίνακας 2, κ.ο.κ.).
Οι πίνακες δακτυλογραφούνται σε διπλό διάστημα και
σε ξεχωριστή σελίδα ο καθένας. Η έκταση κάθε πίνακα
καλόν είναι να μην υπερβαίνει τη μία σελίδα. Όλοι οι πί-
νακες πρέπει να έχουν λεζάντες, οι οποίες γράφονται στο
άνω μέρος της αντίστοιχης σελίδας. Τυχόν επεξηγήσεις
αναφέρονται με παραπομπές στο τέλος του πίνακα.

Στην ονοματολογία και στις μονάδες μέτρησης, οι
φαρμακευτικές ουσίες αναφέρονται με την χημική και
όχι την εμπορική ονομασία τους. Οι μονάδες των διαφό-
ρων μεγεθών αναφέρονται με τους διεθνώς παραδεκτούς
συμβολισμούς και όχι με τις ελληνικές ονομασίες τους.
Για παράδειγμα, γράφεται κύτταρα/μl και όχι κύτταρα
κ.κ.χ. Η ονοματολογία των βακτηρίων είναι αυτή που ανα-
φέρεται στο: Approved lists of Bacterial names (Skerman
VBD, McGowan V, Sneath PHA, ed. American Society for
Microbiology (1989) και στο International Journal of Sy-
stematic and Evolutionary Microbiology. Τα ονόματα των



ιών θα πρέπει να είναι τα εγκεκριμένα από τη διεθνή επι-
τροπή για την ταξινόμηση των ιών (ICTV), όπως αναφέ-
ρονται στο Virus Taxonomy: Classification and nomen-
clature of viruses, Seventh report of the international
Committee on Taxonomy of Viruses (van Regenmortel et
al, ed. Academic Press, San Diego, Calif, 2000).

Οι ανασκοπήσεις ακολουθούν τις ίδιες προηγούμενες
γενικές οδηγίες εκτός της κεφαλαιοποίησης που είναι
ανάλογη του θέματος (δεν ακολουθείται δηλ. η κεφαλαι-
οποίηση «εισαγωγή, υλικό και μέθοδοι, αποτελέσματα
συζήτηση»).

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

Διαδικασία κρίσης
Όλες οι εργασίες που υποβάλλονται κρίνονται από του-
λάχιστον έναν εξωτερικό κριτή και από την ομάδα σύν-
ταξης του περιοδικού. Οι κριτές μπορεί να αποτελούν
μέλη της Συντακτικής Επιτροπής ή να είναι άλλοι, ειδικοί
για το θέμα, επιστήμονες. Καταβάλλεται κάθε δυνατή
προσπάθεια η κρίση για την αποδοχή, την τροποποίηση
ή την απόρριψη μια υποβληθείσας εργασίας να ολοκλη-
ρώνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα (τρεις έως τέσσε-
ριςεβδομάδες) από την ημερομηνία υποβολής της. Όλη
η αλληλογραφία πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής
διεύθυνσης (email) του υπεύθυνου συγγραφέα, γι’ αυτό
τον λόγο ένας ενεργός λογαριασμός ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου είναι απολύτως απαραίτητος. Σε περίπτωση
που οι κριτές ζητήσουν διορθώσεις ή προτείνουν αλλαγές,

το τελικό διορθωμένο κείμενο υποβάλλεται εκ νέου από
τον υπεύθυνο συγγραφέα, σε διάστημα τριών εβδομάδων
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
αιτιολογημένη αποδοχή ή απόρριψη των προτάσεων
των κριτών. Μετά την τελική αποδοχή, η μελέτη απο-
στέλλεται στο τυπογραφείο. Οι συγγραφείς, εφόσον το
επιθυμούν, δύνανται να λάβουν τυπογραφικά δοκίμια
για έλεγχο. Τα δοκίμια πρέπει να επιστρέφονται στο Τυ-
πογραφείο σε τρείς το πολύ ημέρες με την χρήση ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου. Εφόσον οι συγγραφείς επιθυ-
μούν ανάτυπα, θα πρέπει να αποστείλουν επιστολή που
θα δηλώνουν τον αριθμό ανατύπων που επιθυμούν. Η
σχετική δαπάνη βαρύνει εξ ολοκλήρου τους συγγραφείς.
Δεν επιτρέπεται αλλαγή του κειμένου στο στάδιο των
τυπογραφικών δοκιμίων χωρίς την άδεια της Σύνταξης.

Δήλωση άδειας έκδοσης
Μετά την οριστική αποδοχή του άρθρου προς δημοσί-
ευση, ο υπεύθυνος συγγραφέας θα πρέπει να συμπλη-
ρώσει και να υπογράψει την επιστολή ανάθεσης της
άδειας έκδοσης που μπορεί να βρει στην ιστοσελίδα της
Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρίας. Η συμπληρωμένη
φόρμα θα πρέπει να ταχυδρομηθεί (κατά προτίμηση με
συστημένη επιστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς) στην
διεύθυνση «Συντακτική Επιτροπή, Δελτίο Ελληνικής Μι-
κροβιολογικής Εταιρείας, ASCENT ΕΠΕ, Μιχαλακοπούλου
29, 115 28, Αθήνα». Σημειώνεται εδώ ότι μόνο μετά την
παραλαβή της επιστολής θα ξεκινάει η διαδικασία ενσω-
μάτωσης του άρθρου στο επόμενο τεύχος και η στοιχει-
οθέτησή του.
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to ensure proper referencing, either in printed or in elec-
tronic format (.pdf files). The authors of an article are all
held equally responsible for the proper reproduction of
references, whereas the Editorial Board of the journal
does not check references for their typographical accu-
racy. In case of any request by a third party to correct a re-
ference error after the final print of the respective issue of
the journal, the financial cost is entirely borne by the au-
thors. The numbering of references follows 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 wi-
thout dots, followed by the title of the journal in its ab-
breviated 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 authors are more than six, the first
six names are listed and followed by the phrase “et al.” in
italics (e.g. Garcia HH, Herrera G, Gilman RH, Tsang VC, Pil-
cher JB, Diaz 5 JF et al. Discrepancies between cerebral
computed tomography and western blot in the diagnosis
of neurocysticercosis. Am J Trop Med Ηyg 1994; 50:152-
157). 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 elec-
tronic journals with no page numbers, or whenever this
is possible, the DOI (Digital Object Identifier) code should
follow the abbreviated title of the journal (e.g. Kalil AC. Is
cefepime safe for clinical use? A Bayesian viewpoint. J Anti-
microb 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 abbreviated journal title is followed by the phrase “in
press” or “under publication”. When an article is published
during the evaluation process, the authors are responsible
for renewing the reference by mentioning the relevant
journal details (issue, page numbers or DOI).

PhD thesis, book chapters or equivalent: the reference
includes the name of the author, title, publication edition
(in case of more than one editions), publisher, city of pu-
blication, year and page numbers. For book chapters, the
title of the book must also be mentioned after the name
of the publisher (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, in-
dicating the name of the first author, the conference and
specific page(s) in the volume of the minutes of the con-
ference (e.g. Juncosa B et al, XVII Lancefield International
Symposium on Streptococci & 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
images (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 indivi-
dual image files (JPEG, TIFF, EPS, etc.) in the highest pos-
sible 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 te-
chnical control. When images do not meet the specifica-
tions, 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 referen-
ces, in the same file. Each table should fit in one page. All
tables must be accompanied by captions, which are writ-
ten in the upper part of the corresponding page. Any cla-
rifications are listed as references at the end of the table.

As far as nomenclature and units of measurement are
concerned, pharmaceutical substances are mentioned by

their chemical rather than by their brand name. The vari-
ous units of measurement are referred to according to
the internationally acceptable standards. The nomencla-
ture of bacteria can be found in: Approved lists of Bacterial
names (Skerman VBD, McGowan V, Sneath PHA, ed. Ame-
rican Society for Microbiology (1989) and in the Interna-
tional Journal of Systematic and Evolutionary Microbio-
logy. The nomenclature 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 interna-
tional Committee on Taxonomy of Viruses (van Regen-
mortel 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 methodo-
logy, 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 sec-
tions (instead, they are submitted in a single paragraph).

Evaluation process
All submitted manuscripts are evaluated by at least one
external reviewer, as well as by the Editorial Board. The
reviewers may be members of the Editorial Board or
other scientists who are experts on the respective sub-
ject. Every effort is made so as to complete the evalua-
tion process within a reasonable time (three to four
weeks) from the date of its submission, regardless of wh-
ether the paper is accepted or rejected, or has to be mo-
dified. All correspondence takes place via the e-mail of
the author in charge and therefore an active e-mail ac-
count is necessary. In case that the reviewers request cor-
rections or suggest modifications, the final amended
version will be resubmitted by the author in charge, wi-
thin 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 re-
jection of the reviewers’ proposals. Following its final ac-
ceptance, 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 re-
ceive reprints, they should send a letter stating the num-
ber of desired 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 completed form should be mailed
(preferably by registered mail or courier) to the address:
“Editorial Board, Journal of Hellenic Society for Microbiology,
Ascent Ltd., 29 Michalakopoulou 11528, Athens, Greece”. It
should be noted here that the article will be sent to the
printer’s only after the letter of permission has been re-
ceived.
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