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R e v i e w

Summary

The partial or complete imbalance of the intestinal microbiome, as a consequence of extensive
antibiotic use, can establish a number of pathological conditions, including colonization with
multidrug resistant bacteria, which can subsequently lead to severe infections. Therefore, the
attempt to restore the microbiome to its prior condition is an approach that can be used sup-
plementary to other therapeutic options. This procedure can be performed through fecal mi-
crobiome transplantation (FMT), a method that is being used effectively in treating recurrent
Clostridium difficile infection. Several studies have indicated that FMT can effectively eliminate
the carrier status of ESBL producing Gram-negative bacteria in up to 40% of the patients. Fur-
thermore, fecal transplantation was able to de-colonize patients from vancomycin-resistant
Enterococcus as well as methicillin-resistant Staphylococcus aureus. In addition, this method
may be a therapeutic option for antibiotic-associated hemorrhagic colitis. However, as the ap-

Maria Lolou1, Georgia Gioula2, Evangelia Dimitroulia1, Athanassios Tsakris1, Joseph Papaparaskevas1,3

1Dept. of Microbiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece
2Dept. of Microbiology, Medical School, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
3Central Diagnostic Laboratories, Onassis Cardiac Surgery Center, Kallithea, Greece

Fecal microbiome transplantation as a means of multidrug resistant
bacterial decolonization of the intestine
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Introduction

Antimicrobial resistance has been defined as one of
the most critical threats to human health.1 Recent re-
ports indicate that the rate of infections due to multi-
and pan-resistant bacteria, which have limited thera-
peutic options, increases rapidly in certain areas of the
world,2 exceeding the rate of research and develop-
ment of new antibiotics.1 Studies for Klebsiella isolates
producing carbapenemase have shown that these in-
fections are associated with higher rates of sepsis.3,4

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in-
fections are associated with worse clinical outcomes
and vancomycin-resistant Enterococci (VRE) are asso-
ciated with increased morbidity and mortality.5

Antibiotic resistance in bacteria can be mediated
through chromosomal or transmissible (e.g., plasmids,
transposons, integrons, etc.) genetic elements.1 Chro-
mosomal mediated resistance is usually species-spe-
cific and can be difficult to transmit. The complex di-
versity of the transmissible genetic elements however
is a reservoir of resistance that can be easily acquired
through colonization and then spread to neighboring
bacterial cells, especially under the pressure of an-
timicrobial therapy. This usually happens within the
microbial communities of the human body, especially
the intestine.6 Such colonization mainly occurs in the
health care facilities from direct person-to-person
spread between health care workers and patients.1 In
that respect, the early detection of potential carriers

and their isolation, followed by decolonization efforts,
is of critical importance.

The microbiome is referred as the entire microbial
community of a given habitat, the genetic informa-
tion it contains and the environment it interacts with.7
All surfaces of the body that come in contact with the
environment, such as the skin, gastrointestinal tract,
urogenital tract and respiratory tract, are colonized by
microorganisms and affect the composition of the mi-
crobiome.8

The intestine microbiome is a major part of the
body’s immunological system, being a mechanism
that prevents colonization and infection from
pathogens.1 In addition, it provides support for the
nutrient production within the gastrointestinal tract.
Developments in the methodology of sequencing of
microbial genomes have provided new evidence for
the role of gut microbiome in health and disease, and
a growing list of diseases characterized by unique
changes in the composition and function of micro-
biome has been described.9

Although there is no agreed definition of a healthy
gut microbiome, high overall microbial diversity, sta-
bility and performing of important functions, have
been established as the key indices of the healthy
state.9 This balance of the microbial ecosystem is
called eubiosis and is a fundamental concept, while
dysbiosis is defined as an ecosystem in which bacteria
no longer interact together and with the host in mu-
tual harmony.10 While many potential confounders

Corresponding author
Maria Lolou

Papadiamantopoulou 91
Athens, Greece, postal code 11527

phone number: +30 6986038053
e-mail: mar.lolou.o@gmail.com

plication of this methodology in research protocols is very recent and the reports are scarce,
more studies are required in order to establish the actual effectiveness as well as the safety of
FMT in multidrug resistant bacterial de-colonization.

Key words
microbiome, dysbiosis, fecal transplantation,
microbiome transplantation, multidrug resistant bacteria



(e.g. diet, drugs, exposure to pathogens, host hygiene)
can affect microbial composition, it has been shown
that microbial dysbiosis can alter intestinal permeabil-
ity, normal function and the metabolic profile, thus
potentially leading to disease status.11

One of the main procedures of gut microbiome al-
terations is antimicrobial chemotherapy, which mini-
mizes diversity and selects for limited numbers of re-
sistant bacterial clones. For example, exposure to
meropenem, cefotaxime and beta-lactam-clavulanic
acid combinations reduces the abundance and the
diversity of the intestinal microbiome, while adminis-
tration of vancomycin and gentamicin increases the
expression of genes associated with resistance to
these antibiotics.12 Administration of fluoroquinolones
and β-lactams for seven days can significantly reduce
microbial diversity by 25% and core phylogenetic mi-
crobes by 58.6%.13 Administration of ampicillin and
gentamicin derivatives to infants for 4 weeks was also
associated with a significant increase in Proteobacteria
levels and a decrease in Actinobacteria in feces.13

In that respect, a healthy intestinal microbiome is
critical for the welfare of the patient, and a clinical ap-
proach to restore it to the previous condition seems
to be attractive from the therapeutic point of view.1
The main current treatment strategies for this restora-
tion are (1) the oral administration of probiotic bacteria
which may displace potentially pathogenic bacteria
and promote the balance of the microbial community,
(2) the oral administration of prebiotic agents which
preferentially or exclusively are metabolised by pro-
biotics to ensure their overgrowth and (3) the oral ad-
ministration of combinations of probiotics and prebi-
otics (synbiotics).14 Other therapeutic approaches that
are being explored include phage therapy, fecal mi-
crobiome transplantation (FMT) and bacterial consor-
tia transplantation (BCT).14

In the following mini-review we will address the
FMT methodology and explore the current research
as a potential tool to address the multiresistant colo-
nization of the intestine.

Fecal microbiome transplantation
procedure

Fecal microbiome transplantation (FMT) is the transfer
of slightly modified feces, from a donor, into a pa-
tient's gastrointestinal tract to improve dysbiotic sta-
tus and restore microbial function by increasing
overall diversity.9 Thus, the goal of transplantation is
to restore eubiosis, through the rehabilitation of mi-
crobial populations.15 The transplantation consists of
collection, preparation and storage of the sample as

well as the proper preparation of the patient before
and after treatment.15

The procedure has several variations, but the main
points are (a) mixing feces with a bacteriostatic liquid,
(b) removing extra matter and (c) delivering donor
feces to the patient.16 Feces can be injected via several
methods, either through colonoscopy or from the
upper gastrointestinal tract. Both these methods have
individual benefits and risks.16 To prevent contamina-
tion from the environment, feces are collected from
the donor to a fecal collector.15 The minimum amount
of stool for administration from the lower gastroin-
testinal tract is 25 gr, while from the upper is 12.5 gr.17

Feces are mixed with normal saline, shaken and passed
through a filter to remove large particulate matter.16

Glycerol is added as cryopreservative in a final concen-
tration of 10% in a total final volume of 200 ml per
sample, thus allowing the samples to be stored at -80º
C for up to six months without losing their clinical ef-
fectiveness as compared to fresh material.15,18

Although at present, the only consensus clinical
recommendation of FMT is for the treatment of re-
current Clostridium difficile infection (CDI), a number
of trials worldwide are exploring other possible ther-
apeutic indications, including eliminating MDR colo-
nization.9

Multi-resistant Enterobacterales

Extended-spectrum beta lactamase (ESBL) is a group
of enzymes that can hydrolyse penicillin and
cephalosporin group antibiotics and as a result render
these antibiotics ineffective.19 Enterobacteriaceae with
ESBL genes cause ineffective treatment of infections
and they are associated with higher mortality, longer
hospital admission and higher medical expenditures.19

These bacteria can be isolated from any clinical specimen,
including urine, blood, lower respiratory tract, etc.19

In a series of 15 patients with ESBL intestine colo-
nization, all patients underwent FMT procedure.19 The
first attempt succeeded in decolonizing three pa-
tients,19 whilst a second attempt on seven of the re-
maining 12 succeeded in decolonizing three more, re-
sulting in an overall eradication success rate of 40%.19

A recent case report described the eradication
process of ESBL-producing Escherichia coli in a patient
with end-stage renal disease consequent to recurrent
episodes of pyelonephritis.20 After hospitalization for
the removal of the damaged kidney, colonization was
established, so he underwent FMT that resulted in de-
colonization that was permanent at 12-weeks follow-
up, thus allowing him to be placed on the waiting list
for renal transplantation.20
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In a series of renal transplant patients with recur-
rent urinary-tract infections (UTI) due to ESBL produc-
ing Enterobacterales following renal transplantation,
FMT was performed to eradicate the colonizers from
the intestine.21 A few days after the infusion of donor
feces, a single relapse of UTI was reported,21 but dur-
ing the 12 months follow up, no further episodes oc-
curred,21 thus concluding that FMT might be an
effective treatment in renal transplant recipients with
recurrent UTIs caused by intestinal colonization with
MDR bacteria.21

However, in a randomized trial of immunocompro-
mised patients, intestinal colonization rates by ESBL
and carbapenemase producing Enterobacterales did
not decrease in the group of patients that were
treated with antibiotics and FMT as compared to con-
trols that received only antibiotics,22 thus indicating
that the issue might be multifactorial.

Vancomycin-resistant Enterococcus spp.

Vancomycin-resistant Enterococcus (VRE) is a pathogen
with major effect in healthcare.23 VRE infections are
mainly reported among critically ill, transplant and
immune compromised patients.23 VRE colonization
has also been associated with CDI, as both share com-
mon risk factors and VRE colonization has been re-
ported together with CDI in numerous studies,23 as
there is evidence that antibiotics disturb the micro-
biome and favor the selection and the expansion of
resistant bacteria.23

A study of 11 patients with VRE colonization re-
ported that after FMT eight of them were successfully
decolonized.23

A case report of a female patient with orthotopic
cardiac and single cadaveric kidney transplants com-
plicated by multiple episodes of VRE infections and
CDI after the transplantation, that underwent FMT, re-
sulted in both CDI treatment and successful VRE erad-
ication and the results were stable after a one-year
follow-up.24

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is
a major source of hospital-acquired infection.25

Throughout the years MRSA infections have been as-
sociated with the increased perioperative use of an-
tibiotics, especially beta-lactams.25

A single study, with five patients, reported that all
patients before FMT presented with decreased intes-
tinal flora, of which half were Staphylococcus aureus.25

After FMT the gut microbiome was similar with the
donors’ microbiome, S. aureus was eradicated and no
patient presented with symptoms inticative of MRSA
enterocolitis.25

Antibiotic-associated
hemorrhagic colitis (AAHC)

Antibiotic-associated hemorrhagic colitis (AAHC) is
usually seen, after penicillin treatment, as partial,
often inhomogeneous hemorrhagic colitis and pre-
dominates in the right colon.8 In AAHC patients in-
creased isolation of Klebsiella oxytoca resistant to
β-lactamases has been reported as well as production
of the enterotoxin tilivalline, which leads to intestinal
epithelial apoptosis and colitis.8 A number of severe
cases of apoptotic enterocolitis have been reported
after combination treatment using antibiotics and
steroids, presenting with severe exhaustion of the mi-
crobiome, while in extreme forms can lead to severe
acute Graft versus Host disease.8

In a single case of AAHC, FMT was used to restore
the intestinal microbiome and was effective in reduc-
ing epithelial cell death and enterocolitis.26

Conclusions

The human microbiome is in constant interaction with
the host. Dysbiosis changes in the microbiome can be
reverted to the previous eubiosis status using different
procedures, such as the use of antibiotics, probiotics,
prebiotics and combinations of these. Studies have in-
dicated FMT as an alternative treatment; FMT has been
extensively studied for CDI and has been incorporated
into everyday clinical practice as a consensus proce-
dure. During the last five years, several other options
have also been explored, including the eradication of
MDR colonization of the intestine. Although different
studies, mainly against Enterobacterales, have been
published indicating promising results, their number
thus far is limited, and in that respect a definite con-
clusion cannot be reached yet. Thus, more studies on
the effectiveness on FMT against MDR colonization
are urgently needed, as well as long term monitoring
for the safety of FMT on these patients.
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Η μεταμόσχευση του εντερικού μικροβιώματος ως μέθοδος για την
εξάλειψη του αποικισμού του εντέρου από πολυανθεκτικά βακτήρια

Μαρία Λώλου1, Γεωργία Γκιούλα2, Ευαγγελία Δημητρούλια1, Αθανάσιος Τσακρής1,
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Η διαταραχή της ισορροπίας, μερική ή ολική του εντερικού μικροβιώματος, λόγω της χρήσης
αντιβιοτικών μπορεί να οδηγήσει σε πληθώρα παθολογικών καταστάσεων, αλλά και αποικισμό
του εντέρου από πολυανθεκτικά βακτήρια που μπορεί να οδηγήσουν σε λοιμώξεις δύσκολο
να αντιμετωπισθούν. Ως εκ τούτου η προσπάθεια αποκατάστασης του μικροβιώματος είναι
μία θεραπευτική προσέγγιση που μπορεί να δράσει συμπληρωματικά στην σύγχρονη θερα-
πευτική. Η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της μεταμόσχευσης κοπράνων,
μία μέθοδος που ήδη χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της υποτροπιάζουσας λοίμωξης
από Clostridium difficile. Μελέτες έχουν διεξαχθεί κυρίως για φορεία Gram-αρνητικών εντερο-
βακτηριακών που παράγουν ευρέως φάσματος β-λακταμάσες (ESBL) και η μεταμόσχευση κο-
πράνων πέτυχε έως και 40% την εκρίζωσή τους. Επιπλέον, η μεταμόσχευση κοπράνων
απήλλαξε ασθενείς από την εντερική φορεία ανθεκτικού στη βανκομυκίνη εντεροκόκκου ή
και ανθεκτικού στη μεθικιλλίνη Staphylococcus aureus. Τέλος, αυτή η μέθοδος μπορεί να είναι
μια θεραπευτική επιλογή για την αιμορραγική κολίτιδα που σχετίζεται με αντιβιοτικά. Ωστόσο,
επειδή η εφαρμογή της τεχνικής είναι πρόσφατη και οι σχετικές δημοσιεύσεις είναι λίγες, απαι-
τούνται περισσότερες μελέτες για την αποτελεσματικότητα αλλά και της ασφάλειας της συγ-
κεκριμένης προσέγγισης.

Λέξεις κλειδιά
μικροβίωμα, δυσβίωση, μεταμόσχευση κοπράνων,
μεταμόσχευση μικροβίωματος, πολυανθεκτικά βακτήρια
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Α ν α σ κ ό π η σ η

Περίληψη

Η PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis) συνιστά μια πρωτοποριακή μέθοδο προφυλακτικής θερα-
πείας για τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV), που εφαρμόζεται ευρέως σε αρκετές
χώρες, ενώ στην Ελλάδα εφαρμόστηκε πιλοτικά. Πραγματοποιείται μέσω της χορήγησης αντι-
ρετροϊκών φαρμάκων και απευθύνεται κυρίως σε ανθρώπους που είναι αποδεδειγμένα HIV αρ-
νητικοί και βρίσκονται σε σημαντικά υψηλό κίνδυνο για μόλυνση από τον ιό. Σκοπός της
παρούσας ανασκόπησης αποτελεί η ανάδειξη της προφυλακτικής θεραπείας PrEP, καθώς και
η συμβολή της ως επιμέρους πυλώνας στη συνδυασμένη πρόληψη της HIV λοίμωξης. Συγκε-
κριμένα, παρουσιάστηκαν και μελετήθηκαν στοιχεία από κλινικές μελέτες που πραγματοποι-
ήθηκαν την τελευταία δεκαετία. Βάσει της συνολικής εκτίμησης, σε όλες τις πληθυσμιακές
ομάδες και τα θεραπευτικά σχήματα που χρησιμοποιήθηκαν, η PrEP κατάφερε να μειώσει ση-
μαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης από HIV σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο της εκάστοτε με-

Παναγιώτης Τουμάσης1, Μήνα Ψυχογυιού2, Γεωργία Βρυώνη1

1Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα
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Η PrEP (Προφύλαξη Πριν την Έκθεση) στο πλαίσιο πρόληψης
της HIV λοίμωξης



Εισαγωγή

Παρά την αλματώδη πρόοδο που έχει σημειωθεί στον
τομέα της πρόληψης και θεραπείας της HIV λοίμωξης,
η διασπορά της πανδημίας ΗIV/AIDS εξακολουθεί να
αποτελεί αντικείμενο έντονου προβληματισμού. Ανα-
τρέχοντας σε παγκόσμιες επιδημιολογικές μελέτες,
πάνω από 38 εκατομμύρια άτομα διαβιούν με HIV
λοίμωξη ενώ οι νέες μολύνσεις για τον τελευταίο
χρόνο άγγιξαν τα 1,7 εκατομμύρια περιστατικά.1 Στην
Ελλάδα, πάνω από 18,5 χιλιάδες άτομα ζουν με HIV
λοίμωξη ενώ τον τελευταίο χρόνο κατεγράφησαν
πάνω από 470 νέα περιστατικά.2 Μολονότι, παρατη-
ρείται καθοδική τάση του αριθμού των νέων μολύν-
σεων σε σύγκριση με παλαιότερα έτη, εντούτοις η
συνεχιζόμενη πανδημία δεν καθησυχάζει την παγκό-
σμια επιστημονική κοινότητα. Tα δεδομένα που πα-
ρατέθηκαν ανωτέρω καταδεικνύουν το μέγεθος του
προβλήματος και καθιστούν αδήριτη την ανάγκη προ-
σθήκης νέων μεθόδων στην φαρέτρα της συνδυα-
σμένης πρόληψης της HIV λοίμωξης. Η προφυλακτική
θεραπεία PrEP συνιστά μια νέα προσέγγιση στην πρό-
ληψη της HIV λοίμωξης με σαφή επιστημονική τεκ-
μηρίωση για την ασφάλεια και την αποτελεσματικό-
τητα της. Λαμβάνοντας έγκριση από τον Αμερικάνικο
Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA),3 η PrEP
χορηγείται σε περίπου 770.000 άτομα ανά την υφήλιο4

ενώ στην Ελλάδα εφαρμόστηκε αποκλειστικά σε πι-
λοτικό επίπεδο.

Ορισμός PrEP

Το ακρωνύμιο «PrEP» σημαίνει Pre-Exposure Prophy-
laxis, δηλαδή «Προφύλαξη Πριν την Έκθεση» στον ιό
της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV). Η λέξη
«Προφύλαξη» προσανατολίζεται εννοιολογικά στην
πρόληψη ή διαφορετικά στον έλεγχο της εξάπλωσης
της HIV λοίμωξης. Η PrEP συνιστά μέθοδο προφυλα-
κτικής θεραπείας μέσω της χορήγησης αντιρετροϊκών
φαρμάκων.5

Η πληθυσμιακή ομάδα στην οποία απευθύνεται η
PrEP περιλαμβάνει άτομα που είναι αποδεδειγμένα
HIV αρνητικοί και βρίσκονται σε σημαντικά υψηλό κίν-
δυνο για μόλυνση από τον HIV (ένδειξη βεβαιότητας
Α).6 Πιο αναλυτικά,

1.  Άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες, είναι σεξουα-
λικά ενεργοί και πληρούν τουλάχιστον ένα από
τα ακόλουθα κριτήρια: 

          • Ερωτική σχέση με σύντροφο που έχει δια-
γνωσθεί με HIV λοίμωξη

          • Μη συστηματική χρήση προφυλακτικού
κατά τη διάρκεια ενεργητικού και παθητι-
κού πρωκτικού σεξ

          • Διαγνωσθέν σεξουαλικό μεταδιδόμενο νό-
σημα (σύφιλη, γονόρροια, χλαμύδια) τους
τελευταίους 6 μήνες

2.  Ετεροφυλόφιλοι και σεξουαλικά ενεργοί άνδρες
και γυναίκες που πληρούν τουλάχιστον ένα από
τα ακόλουθα κριτήρια: 
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λέτης, με ποσοστό επιτυχίας να αγγίζει το 90%. Ακόμα, δεν καταγράφηκε καμία σοβαρή ανεπι-
θύμητη ενέργεια, ενώ διαπιστώθηκε πως η αυστηρότερη τήρηση της αγωγής PREP ισοδυναμεί
με καλύτερα αποτελέσματα της PrEP στην πρόληψη.

Λέξεις κλειδιά
PrEP, Pre-Exposure Prophylaxis, ΗΙV προφύλαξη
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          • Ερωτική σχέση με σύντροφο που έχει δια-
γνωσθεί με HIV λοίμωξη

          • Μη συστηματική χρήση προφυλακτικού
κατά τη διάρκεια σεξουαλικής πράξης με
άτομο αγνώστου HIV προφίλ που ανήκει σε
ομάδες υψηλού κινδύνου

          • Διαγνωσθέν σεξουαλικό μεταδιδόμενο νό-
σημα (σύφιλη, γονόρροια, χλαμύδια) τους
τελευταίους 6 μήνες  

3.  Χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών που
πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

          • Κοινή χρήση εξοπλισμού για ενδοφλέβια
χορήγηση ναρκωτικών ουσιών

          • Ανήκουν σε κάποια από τις προηγούμενες
κατηγορίες που αναφέρθηκαν

4.  Άτομα που παρέχουν σεξουαλικές υπηρεσίες
έναντι αμοιβής ή εργάζονται στην βιομηχανία
του σεξ

Η φαρμακευτική αγωγή στην PrEP

Ο Αμερικάνικος Οργανισμός Φαρμάκων και Τροφίμων
(FDA) έχει εγκρίνει μέχρι στιγμής δύο θεραπευτικά
σχήματα PrEΡ και αποτελούν συνδυασμό τενοφοβί-
ρης (tenofovir) και εμτρισιταβίνης (emtricitabine).7 Οι
ουσίες αυτές συνιστούν νουκλεοσιδικούς αναστολείς
της αντίστροφης μεταγραφάσης (Nucleoside Reverse
Transcriptase Inhibitors - NRTIs).17 Το φαρμακευτικό
σκεύασμα Truvada αποτελεί συνδυασμό 200mg εμ-
τρισιταβίνης (FTC) και 300mg δισοπροξιλική φουμα-
ρική τενοφοβίρη (TDF) και απευθύνεται σε όλα τα
άτομα με υψηλό κίνδυνο για HIV λοίμωξη, μεταδιδό-
μενη είτε σεξουαλικά είτε κατά την ενδοφλέβια χρήση
ναρκωτικών ουσιών.3 Το φαρμακευτικό σκεύασμα De-
scovy αποτελεί συνδυασμό 200mg εμτρισιταβίνης
(FTC) και 25 mg τενοφοβίρης αλαφεναμίδης (TAF),
ενός φωσφοροαμιδικού προφαρμάκου της τενοφοβί-
ρης και απευθύνεται σε όλα τα άτομα με υψηλό κίν-
δυνο για σεξουαλικά μεταδιδόμενη HIV λοίμωξη,
εκτός από γυναίκες που διατρέχουν κίνδυνο μόλυν-
σης μέσω του κολπικού σεξ.8 Πρόσφατη μελέτη απέ-
δειξε πως τα δύο φαρμακευτικά σχήματα έχουν
παρόμοια αποτελεσματικότητα όσον αφορά την πρό-
ληψη της HIV λοίμωξης, με το θεραπευτικό σχήμα τε-
νοφοβίρης αλαφεναμίδης - εμτρισιταβίνης (TAF-FTC)
να παρουσιάζει λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες.9

Eκτός του κλασικού και ήδη εγκεκριμένου σχήματος
εμτρισιταβίνης - ενοφοβίρης χορηγούμενου ημερη-
σίως από του στόματος, έχει μελετηθεί η χορήγηση
καμποτεγκραβίρης (cabotegravir), ενός αναστολέα της
ιντεγκράσης (Integrase inhibitor - INI)17 με μακρά διάρ-
κεια δράση, χορηγούμενης ενέσιμα μια φορά κάθε 8
εβδομάδες.10 Η ενέσιμη κομποτεγκραβίρη αποτελεί

αναμφίβολα την επόμενη τομή στην προφυλακτική
θεραπεία PrEPκαθώς παρακάμπτει το φόρτο της ανα-
γκαίας καθημερινής από του στόματος χορήγησης.11

Άλλα φάρμακα, που βρίσκονται βέβαια υπό μελέτη
για ασφαλή εφαρμογή στην προφυλακτική θεραπεία
PrEP ώστε να παρέχεται ένα ευρύτερο φάσμα επιλο-
γών είναι η μαραβιρόκη (maraviroc),12,14, ένας αναστο-
λέας εισόδου του HIV εντός του κυττάρου στόχου,17 η
μακράς δράσης ραλτεγκραβίρη (raltegravir),13,14 ένας
αναστολέας της ιντεγκράσης (Integrase inhibitor -
INI),17 η δαπιβιρίνη (dapivirine), ένας μη νουκλεοσιδι-
κός αναστολέας της αντίστροφης μεταγραφάσης
(Νοn Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor -
NRTI)17 και η ισλατραβίρη, ένας νεοκλεοσιδικός ανα-
στολέας μετατόπισης της αντίστροφης μεταγραφά-
σης (Νucleoside Reverse Transcriptase Translocation
Inhibitor - NRTTI). Συγκεκριμένα, ο κολπικός δακτύ-
λιος βραδείας αποδέσμευσης δαπιβιρίνης, δύναται να
χρησιμοποιηθεί σε γυναίκες για τη μείωση του κινδύ-
νου HIV μόλυνσης μέσω κολπικής σεξουαλικής επα-
φής. Μελετήθηκε σε γυναίκες της υποσαχάριας
Αφρικής, πληθυσμιακή ομάδα που χαρακτηρίζονταν
από μη συστηματική λήψη PrEP φαρμάκων από το
στόμα15 και πρόσφατα έλαβε θετική γνώμη από τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.16

Κλινικές μελέτες PrEP

Συγκρίθηκαν 17 κλινικές μελέτες9,11,18-32 που διερεύνη-
σαν την επίδραση της προφυλακτικής θεραπείας PrEP
στην μείωση των HIV μολύνσεων. Αποτελούν μελέτες
που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία δεκαετία
(2010-2020). 

Οκτώ μελέτες18-20,24,26-28,31 χρησιμοποίησαν το φαρ-
μακευτικό σχήμα δισπροξιλική φουμαρική τενεφοβίρη
- εμτρισιταβίνη (TDF-FTC) χορηγούμενο από του στό-
ματος. Τέσσερεις μελέτες 23,25,29,30 χρησιμοποίησαν
αποκλειστικά δισπροξιλική φουμαρική τενεφοβίρη
(TDF), από τις οποίες οι τρείς την χορήγησαν από του
στόματος και μια σε μορφή κολπικής γέλης. Δύο με-
λέτες21,22 περιελάμβαναν τόσο συνδυασμό δισπροξι-
λικής φουμαρικής τενεφοβίρης - εμτρισιταβίνης (TDF-
FTC) όσο και μόνο δισπροξιλική φουμαρική τενεφοβίρη
(TDF). Μια μελέτη9 χρησιμοποίησε τα φαρμακευτικά
σχήματα δισπροξιλικής φουμαρικής τενεφοβίρης -
εμτρισιταβίνης (TDF-FTC) και τενοφοβίρης αλαφενα-
μίδης - εμτρισιταβίνης (TΑF-FTC). Τέλος, δύο μελέτες11,32

χρησιμοποίησαν καμποτεγκαβίρη μακράς διαρκειας
(CAB LA) με τον συνδυασμό δισπροξιλικής φουμαρικής
τενεφοβίρης - εμτρισιταβίνης (TDF-FTC).

Έξι κλινικές μελέτες9,11,18,24,28,29 αφορούσαν υψηλού
κινδύνου για HIV μόλυνση άνδρες που κάνουν σεξ με
άνδρες και διεμφυλικές γυναίκες. Πέντε κλινικές μελέ-
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τες22,25,27,30,32 απευθύνονταν αποκλειστικά γυναίκες
υψηλού κινδύνου. Δύο κλινικές μελέτες20,21 αφορού-
σαν οροδιαφορετικά ζευγάρια και μια άλλη26 ετερο-
φυλόφιλους άνδρες και γυναίκες. Μια κλινική μελέτη23

απευθύνονταν αποκλειστικά σε χρήστες ενδοφλέβιων
ναρκωτικών. Μια κλινική μελέτη19 αφορούσε γυναίκες
υψηλού κινδύνου και άνδρες που κάνουν σεξ με άν-
τρες. Μια κλινική μελέτη31 αφορούσε εφήβους ενώ
καμία κλινική μελέτη δεν αφορούσε έγκυες γυναίκες. 

Όσον αφορά το ποσοστό μείωσης των HIV μολύν-
σεων που καταγράφηκε, παρατηρήθηκε εύρος ποσο-
στών επιτυχίας με το μεγαλύτερο να αφορά δύο πρό-
σφατες μελέτες18,28 όπου κατέγραψαν 86% μείωση των
HIV μολύνσεων. Αξίζει να αναφερθεί πως το ποσοστό
επιτυχίας στην μείωση των HIV μολύνσεων συνδέθηκε
άρρηκτα με το ποσοστό προσήλωσης στην φαρμα-
κευτική αγωγή PrEP. Συγκεκριμένα, αυστηρότερη τή-
ρηση της φαρμακευτικής αγωγής PREP ισοδυναμεί με
καλύτερα αποτελέσματα της PrEP στην πρόληψη.33 Το
ποσοστό προσήλωσης στην αγωγή PrEP βασίζεται
στο ποσοστό της φαρμακευτικής ουσίας που είναι
ανιχνεύσιμη στο αίμα των συμμετεχόντων. Επιπλέον,
αναφορικά με ποσοστό επιτυχίας σε συνδυασμό με
το φαρμακευτικό σχήμα που χρησιμοποιήθηκε, δια-
πιστώθηκε πως η δισπροξιλική φουμαρική τενεφο-
βίρη (TDF) ως μονοθεραπεία δεν υπολείπεται τόσο
του συνδυασμού δισπροξιλικής φουμαρικής τενεφο-
βίρης - εμτρισιταβίνης (TDF-FTC).21 Ακόμα, η ενέσιμη
μακράς δράσης κομποτεγκραβίρη (CAB LAB) φάνηκε
πως υπερέχει έναντι του συνδυασμού δισπροξιλικής
φουμαρικής τενεφοβίρης - εμτρισιταβίνης (TDF-FTC).11

Αξίζει να αναφερθεί πως όλες οι κλινικές μελέτες
που μελέτησαν την αποτελεσματικότητα της PrEP πε-
ριελάμβαναν συμβουλευτική προσήλωσης στην
αγωγή PrEP καθώς και συμβουλευτική σεξουαλικής
υγείας για υιοθέτηση υγειών σεξουαλικών πρακτικών
και παρότρυνση συστηματικής χρήσης προφυλακτι-
κών, τα οποία παρέχονταν αφιλοκερδώς στους συμ-
μετέχοντες, τόσο σε αυτούς που λάμβαναν το υπό
εξέταση φάρμακο όσο και αυτών που λάμβαναν το ει-
κονικό φάρμακο.

Ανεπιθύμητες ενέργειες PrEP

Αναφορικά με τις ανεπιθύμητες επιδράσεις στον ορ-
γανισμό, η προφυλακτική θεραπεία PrEP δεν σχετί-
στηκε με κάποια εξαιρετικά σοβαρή παρενέργεια. 

Παρ’ όλ’ αυτά ορισμένες κλινικές μελέτες συνέδεσαν
την PrEP με αυξημένο κίνδυνο για διαταραχές αναφο-
ρικά με τη νεφρική λειτουργία.34-37 Συγκεκριμένα, η
PrEP συσχετίστηκε με μικρή αλλά στατιστικά σημαν-
τική, μη επιδεινούμενη μείωση της τιμής κάθαρσης
κρεατινίνης και, αναλογικά, του εκτιμώμενου ρυθμού

σπειραματικής διήθησης (eGFR) ενώ η τιμή κάθαρσης
κρεατινίνης επανήλθε στα φυσιολογικά όρια μετά τη
διακοπή του φαρμάκου. Η διαταραχή αυτή επήλθε
στα άτομα ανεξαρτήτως προδιαθεσικού ιστορικού και
αποδεικνύεται αναστρέψιμη και διαχειρίσιμη κάτω
από στενή και συστηματική παρακολούθηση της νε-
φρικής λειτουργίας των ατόμων που λαμβάνουν PreP.

Επιπρόσθετα, η PrEP συσχετίστηκε με μικρή αλλά
στατιστικά σημαντική μείωση της οστική πυκνότητας
(BMD) κυρίως στα οστά του κορμού και της άρθρωσης
του ισχίου, με σταδιακή ανάκαμψη μετά την διακοπή
του φαρμάκου.26,38-40 Παρόλαυτα, φάνηκε πως η PrEP
δεν σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων.39

Επιπλέον, η PrEP συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο
για αύξηση των τιμών ασπαρτικής αμινοτρανσφερά-
σης (AST) και πυροσταφυλικής τρανσαμινάσης (ALT)
αντανακλώντας ήπια έως μέτρια ηπατοτοξικότητα.34

Η αύξηση αυτή επιτείνεται όταν συνυπάρχει ιστορικό
ηπατίτιδας Β καθώς με την μεγαλύτερη συμμόρφωση
στην θεραπεία. 

Τέλος, σε άτομα λαμβάνοντα PrEP παρατηρήθηκαν
γαστρεντερικές διαταραχές, με προεξάρχουσα την
ναυτία.18,23,24,26-28

Ειδικότερα, η χορήγηση PrEP σε εφήβους σχετίζε-
ται αποκλειστικά με ήπιες ανεπιθύμητες ενέργειες
(Grade 2) όπως κεφαλαλγία, γαστρεντερικές διαταρα-
χές και δερματικό εξάνθημα.31 Παραταύτα, διαπιστώ-
θηκαν περιπτώσεις μεγάλης μείωσης σωματικού
βάρους (Grade 3), διαταραχή η οποία υπέστρεψε με
διακοπή του φαρμάκου. 

Αξίζει να τονιστεί πως οι παραπάνω διαταραχές
παρουσιάστηκαν είτε χρησιμοποίηθηκε συνδυασμός
δισπροξιλικής φουμαρικής τενεφοβίρης - εμτρισιτα-
βίνης (TDF-FTC) είτε δισπροξιλική φουμαρική τενε-
φοβίρη (TDF) ως μονοθεραπεία. Αντιθέτως, ο συν-
δυασμός τενοφοβίρης αλαφεναμίδης - εμτρισιταβίνης
(TAF-FTC) φαίνεται πως εμφανίζει λιγότερες ανεπιθύ-
μητες ενέργειες, συγκεκριμένα μικρότερη επίδραση
στην οστική πυκνότητα και στους βιοδείκτες της νε-
φρικής λειτουργίας.6

Προβληματισμοί για την PrEP

Είναι γεγονός πως η εφαρμογή της PrEP έχει εγείρει
διάφορα ερωτήματα. 

Αρχικά, διατυπώνεται η ανησυχία πως η χρήση PrEP
από άτομα με υψηλό κίνδυνο για HIV μόλυνση θα συν-
τελέσει στην μη συστηματική χρήση προφυλακτικού
και γενικότερα στην υιοθέτηση σεξουαλικών πρακτι-
κών που ενισχύουν τον κίνδυνο για λοιπά σεξουαλικώς
μεταδιδόμενα νοσήματα. Οι μελέτες που συγκρίθηκαν
δεν ανέφεραν συσχέτιση μεταξύ της PrEP και αυξη-
μένου κινδύνου για κάποιο σεξουαλικώς μεταδιδό-
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μενο νόσημα, προφανώς διότι οι περισσότερες ήταν
τυχαιοποιημένες – διπλά τυφλές γεγονός που δυσκο-
λεύει την τροποποίηση των σεξουαλικών πρακτικών
των συμμετεχόντων μιας και δεν γνωρίζουν αν λαμ-
βάνουν την PrEP ή την αδρανή ουσία. Παρόλαυτα,
πρόσφατες μετα-αναλύσεις αναφέρουν πως η PrEP
σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για σύφιλη, γονόρροια
και χλαμύδια41,52 καθώς για ηπατίτιδα C.53

Άλλο προβληματισμό συνιστά η ανάπτυξη αντοχής
του HIV στις φαρμακευτικές ουσίες που χορηγούμε.
Τα περισσότερα από τα περιστατικά αυτά αφορούσαν
άτομα που είχαν ήδη HIV λοίμωξη στο στάδιο της
πρωτολοίμωξης πριν ενταχθούν στην κλινική μελέτη
και διέφυγαν του ελέγχου για τον αποκλεισμό της. Το
γεγονός αυτό υπογραμμίζει την σημασία του διαγνω-
στικού ελέγχου των ατόμων για HIV λοίμωξη προτού
ξεκινήσουν την αγωγή PrEP. 

Ένα άλλο ερώτημα αφορά την επίδραση της PrEP
στην εγκυμοσύνη. Καμία κλινική μελέτη δεν περιελάμ-
βανε στους συμμετέχοντες της έγκυες γυναίκες ενώ
όσες γυναίκες έμειναν έγκυες κατά την διάρκεια της
μελέτης αποκλείστηκαν. Όσον αφορά τις τελευταίες,
φάνηκε πως η χρήση PrEP δεν σχετίζεται με υψηλό
κίνδυνο για αυτόματη αποβολή, συγγενείς διαμαρτίες
και βρεφική θνησιμότητα.42

PrEP & συνδυασμένη πρόληψη
της HIV λοίμωξης

Η PrEP έρχεται να προστεθεί ως επιμέρους πυλώνας
στις βιοϊατρικές παρεμβάσεις της συνδυασμένης HIV
πρόληψης. Προσεγγίζοντας την συνδυασμένη πρό-
ληψη της HIV λοίμωξης, αυτή αποτελεί κοινή συνιστα-
μένη τριών τύπων στρατηγικής: τροποποίηση συμπε-
ριφοράς, κοινωνικοπολιτικές προϋποθέσεις και
βιοϊατρικές παρεμβάσεις. 

Όσον αφορά τον πρώτο τύπο στρατηγικής, αναφε-
ρόμαστε σε συστηματική χρήση προφυλακτικού κατά
την σεξουαλική πράξη43 και εφαρμογή συμβουλευτι-
κής σεξουαλικής υγείας.44 Σχετικά με τον δεύτερο
τύπο στρατηγικής, αναφερόμαστε στην τακτική εφαρ-
μογή HIV ελέγχου του πληθυσμού45,46 καθώς και προ-
γράμματα παρέμβασης σε χώρους συνάθροισης και
συνδιαλλαγής χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών
όπου θα πραγματοποιείται ανταλλαγή συριγγών, ως
τακτική μείωσης βλάβης.47

Οι βιοϊατρικές παρεμβάσεις, εκτός από την εφαρ-
μογή PrEP, αφορούν:

• Θεραπεία της HIV λοίμωξης ως Πρόληψη για την
μετάδοση (Treatment as Prevention - TasP). Άτομο
με HIV λοίμωξη, λαμβάνει αντιρετροϊκή θεραπεία
και έχει επιτύχει μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο, δεν
μπορεί πρακτικά να μεταδώσει τον ιό, ακόμη και

με σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις. Αυτό,
αποτελεί επιστημονικά τεκμηριωμένο48 θεμε-
λιώδες αξίωμα που αναδεικνύει η επικυρωμένη
από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα καμ-
πάνια ενημέρωσης «U=U» (‘Undetectable = Un-
transmittable’).49

• Προφύλαξη μετά την έκθεση (Post Exposure Pro-
phylaxis - PEP). Λήψη αντιρετροϊκών φαρμάκων
το αργότερο σε 72 ώρες μετά από πιθανή έκθεση
στον ιό HIV με στόχο τη μείωση της πιθανότητα
να καταστεί κάποιος θετικός στον ιό HIV.50

H PrEP στην Ελλάδα

Η Ελλάδα προσέγγισε την προφυλακτική θεραπεία
PrEP αποκλειστικά μέσω της πιλοτικής μελέτης SO-
PHOCLES-P4G (PrEP for Greece), η οποία έχει ολοκλη-
ρωθεί ενώ τα πρώιμα αποτελέσματα της έχουν ήδη
παρουσιαστεί.51 Πιο αναλυτικά, η συγκεκριμένη με-
λέτη σχεδιάστηκε με απώτερο σκοπό να εντοπίσει,
μέσα στο δίκτυο των ανδρών που κάνουν σεξ με άν-
δρες, τον πληθυσμό που διατρέχει τον υψηλότερο κίν-
δυνο για τη μετάδοση του HIV και ο οποίος θα ήταν
κατάλληλος για λήψη PrEP με χορηγούμενο φαρμα-
κευτικό σχήμα τον συνδυασμό δισοπροξιλικής φου-
μαρικής τενεφοβίρης - εμτρισιταβίνης (TDF-FTC). Βά-
σει συγκεκριμένων κριτηρίων και εφαρμόζοντας μια
τεχνική RDS (δειγματοληψία κατευθυνόμενη από τους
συμμετέχοντες), επιλέχθηκαν 100 συμμετέχοντες για
τη δωρεάν χορήγηση PrEP για ένα έτος. Πραγματο-
ποιήθηκε προσυμπτωματικός έλεγχος, εξετάσεις νε-
φρικής λειτουργίας, διαγνωστικές εξετάσεις για HIV
και λοιπά σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και
οι συμμετέχοντες παρακολουθούνταν βάσει πρωτο-
κόλλου ανά τρεις μήνες. Ακόμα, πραγματοποιήθηκε
ενημέρωση για τη μείζονα σημασία της συμμόρφωσης
με την αγωγή και της λήψης άλλων προφυλακτικών
μέτρων. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν αφορούσαν
το πρώτο εξάμηνο παρακολούθησης. Συγκεκριμένα,
στην μελέτη παρέμειναν 84 άτομα, ενώ σε 4 συμμε-
τέχοντες εκκρεμούσε η εξάμηνη επίσκεψη τους. Με-
ταξύ των 12 ατόμων που δεν συνέχισαν, υπήρξε μια
ορομετατροπή με συμπτώματα πρωτολοίμωξης κατά
τις πρώτες 7 ημέρες έναρξης PrEP. Στο διάστημα των
6 μηνών, παρέχονταν ολιστική φροντίδα στους συμ-
μετέχοντες με θεραπεία όσων σεξουαλικώς μεταδι-
δόμενων νοσημάτων ευρέθησαν, εμβολιασμός για
ηπατίτιδες Α και Β και αντιμετώπιση λοιπών συννο-
σηροτήτων. Δεν παρατηρήθηκε καμιά μέτρια ή σο-
βαρή ανεπιθύμητη ενέργεια ενώ η συμμόρφωση με
την λήψη της PrEP προσέγγισε το 96% και ήταν στα-
θερή στο εξάμηνο. Συμπερασματικά, η μελέτη SOPH-
OCLES-P4G υπογράμμισε την ανάγκη εφαρμογής ενός
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προγράμματος χορήγησης PrEP, ως μια επιπρόσθετη
επιλογή για την πρόληψη της HIV. Παρόλαυτα, επί του
παρόντος δεν έχει παρατηρηθεί καμία πρόοδος όσον

αφορά την υιοθέτηση της PrEP ως μέτρο δημόσιας
υγείας στην Ελλάδα, σε αντίθεση με το εθνικό σχέδιο
άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.
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scribed dose, the chances of prevention are greater.
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Summary

Candida albicans is the most frequently isolated opportunistic yeast in hospitals; consistently
responsible for invasive fungal infections. The formation of biofilms and the activity of hy-
drolytic enzymes are two major virulence factors contributing to the pathogenicity of this
species. This study aimed to highlight the activity of hydrolytic enzymes in isolated strains of
C. albicans which form biofilms, as well as the effect of the change in pH and temperature on
their synthesis.The capacity to form biofilms was determined using the crystal violet technique.
The synthesis of phospholipase was determined by the plate method using egg yolk culture
medium. For the proteinase activity, agar plates containing bovine albumin serum was used.
However, esterase, coagulase and hemolysin were evaluated using the opacity test, the con-
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1. Introduction:

The frequency of fungal infections has increased dra-
matically over the past years; these infections are a
major cause of morbidity and mortality.1,2 Candida al-
bicans is frequently isolated in the hospital and is the
most incriminated in invasive mycosis.3,4 Several viru-
lence factors are attributed to the pathogenicity of C.
albicans, such as adhesion to host cells and/or medical
devices, biofilm formation, growth capacity under va-
rying conditions and secretion of hydrolytic enzy-
mes.5-7 Indeed, hydrolytic enzymes play an important
role because they facilitate the adhesion and penetra-
tion of tissues and therefore the invasion of the host.8,9

Several studies have demonstrated the proportional
relationship between enzyme synthesis and their hy-
drolytic activity with the increase in the pathogenic
potential of C. albicans.10-12 The level of expression of
these enzymes may correlate with severity in case of
Candida infection.13 Phospholipase participates in C.
albicans invasion of the host tissue by disrupting the
membrane of the epithelial cells and enabling hyphae
penetration into the cytoplasm.14 The expression of
aspartyl proteinases is considered one of the most im-
portant virulence factors in Candida sp;15,16 this en-

zyme destroys some important immune proteins in
host cells, such as immunoglobulin, mucin and pep-
statin A.17 On the other hand, hydrolytic enzymes are
extremely sensitive to environmental conditions,
especially temperature and pH.18 Fungal lipase activity
is optimal at a neutral to slightly acidic pH,19 while
Aspartic proteinases are generally active only in acid
pH ranges, which are an advantage to the growth of
C. albicans in some host tissues, such as vaginal mu-
cosa.10 Furthermore, the pathogenicity of Candida spp.
can also be attributed to hemolysin activity, in parti-
cular in disseminated candidiasis.16,20 This study
aimed, in addition to assessing the potential of the
isolated strains to form biofilms, to test in vitro isolates
of C. albicans for the synthesis of phospholipases (Plp),
proteinases (Prt), esterases (Est), coagulases (Cgl) and
hemolysin (Hls); and then to determine the effect of
temperature and pH change on the hydrolytic activity
of Plp, Prt and Est.

2. Material and methods

A collection of 14 strains C. albicans was used in this
study; they were isolated by Touil et al.21 from two dif-

ventional tube test and the sheep blood plaque test, respectively. In addition, phospholipase,
proteinase and esterase activities were assessed under different conditions of temperature and
pH. The isolated strains of C. albicans were able to form biofilms and synthesize phospholipase,
proteinase, esterase, coagulase and hemolysin; the activities of these enzymes vary differently
from one strain to another. C. albicans further exhibited hydrolytic activities. The interaction
significance between the strains, pH and temperature depends on the type of enzymes. This
draws attention to the importance of these enzymes to better understand the relationship be-
tween the pathogenesis and the virulent process of this species.
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ferent medical devices (central venous catheters and
urinary catheters) which were removed from hospi-
talized patients in the departments of medical neu-
rology, ortho-traumatology and anesthesia in the Uni-
versity Hospital of Tlemcen-Algeria. It should be noted
that the reference strain, C. albicans ATCC10231, was
used for the positive control of the following tests. All
tests were done in triplicate.

2.1. Biofilms formation 
Candida albicans isolates used have already been sub-
jected to the biofilm formation test by Touil et al.21 For
confirmation, this potential has been replicated again
using the crystal violet method.22 Briefly, after incuba-
tion at 30°C for 24 h, C. albicans cells were washed
three times with phosphate buffered saline (PBS) and
then adjusted to106 cells/mL in RPMI 1640. From this
suspension, 200 µL were distributed into microtiter
plate (96 wells) and then incubated at 37°C for 24 h.
The wells were then washed three times with PBS, and
100 µL of methanol (99%) were added to each well.
After further incubation for 15 min, the wells were wa-
shed and then 100 μL of crystal violet solution were
added to them, and the plates were incubated for 20
minutes at room temperature. To dissolve the crystal
violet linked to the biofilms, 150 μL of acetic acid
(33%) were added. Finally, the biofilm formation po-
tential was assessed by measuring the optical density
with a microplate reader (RT-2100C) at 570 nm. Accor-
ding to the absorbance, the strains were grouped as
high production of biofilms (OD> 1.39), moderate
production of biofilms (OD = 0.40 to 0.99), low pro-
duction of biofilms (OD = 0.20 to 0.39) and no produc-
tion of biofilms (OD <0.20).

2.2. Enzymatic activity
The formation of a halo (hydrolysis zone) around the
colonies of isolates indicates enzymatic activity. The
results were expressed qualitatively as levels of en-
zyme activities (high, medium, weak or no activity).
These were evaluated by the Pz ratio which was cal-
culated as the diameter of zone of hydrolysis divided
by the diameter of the microbial colony.23 Based on
the Pz values, five classes have been described for en-
zyme activity, as follows: Pz = 1 means that the activity
is negative. Whereas a value of Pz included between
0.99 and 0.90 indicates a low activity. If 0.89 <Pz> 0.80,
the enzymatic activity is weak. For 0.79 <Pz> 0.70, the
enzymatic activity is called moderate and for Pz< 0.70,
the activity is described as large.23

Phospholipase
Plp activity was determined using the method of
Tsang et al.16 with some modifications. For this, the

following medium was prepared as follows; Sabouraud
dextrose agar (13.0 g), NaCl (11.7 g), CaCl2 (0.11 g)
and distilled water (184 mL) were mixed and sterilized
using autoclave. The egg yolk was centrifuged at
3000g for 10 minutes at 4°C and then, under aseptic
conditions, 20 mL of supernatant were added to the
previously prepared medium. Seeding was carried
out by depositing 10 µL of C. albicans suspension
(108cells/mL) on the egg-yolk-agar poured into Petri
dishes, and then incubated at 37°C for 72 h.

Proteinase
The production of Prt was determined according to
the method of Aoki et al.24 In brief, 60 mL of a sterile
solution (pH 3.5) containing MgSO4 (0.04 g), K2HPO4

(0.5 g), NaCl (1 g), yeast extract (0.2 g), glucose (4 g)
and 0.05 g of Bovine Serum Albumin (BSA) were
mixed with 140 mL of molten agar-agar and then po-
ured into Petri dishes. 10 μL of the inoculum
(106cells/ml) were deposited on the agar plate, and
the incubation was then made at 37°C for 7 days.

Esterase
Est activity was evaluated according to Slifkin.25 Brie-
fly, the following medium was prepared. 10 g of pe-
ptone, 5 g of NaCl, 0.1 g of CaCl2, 15 g of agar-agar and
distilled water (qs 1 L). Once autoclave sterilization
was done, the medium was cooled to 50°C and then,
5mL of tween 80 were added to it. A spot of 10 µL of
the inoculum were deposited on the medium in Petri
dishes which were incubated at 30°C for 10 days. The
presence of a transparent halo around the colony in-
dicates positive activity.

Coagulase
From a pre-culture of C. albicans (108 cells/mL), 0.1 mL
was added to the tubes containing 500 μL of human
serum. The tubes were then incubated at 37°C. The
formation of clots was verified after 2, 4, 6 and 24
hours. Clots indicate the enzymatic activity of Cgl.26

Hemolysin
To determine the Hls activity, 7 mL of fresh sheep
blood were added to 100 mL of Sabouraud dextrose
agar medium which was supplemented with glucose
(3%). Then, 10 µL of the inoculum (108cells/mL) were
deposited on the prepared agar plates in Petri dishes.
The incubation was done at 37°C for 48 h.27 The pre-
sence of a distinctive translucent halo around the co-
lony indicates positive hemolytic activity. A totally
translucent ring indicates β-Hls, while an incomplete
ring (greenish-black) reflects α-Hls. Conversely, the ab-
sence of a ring around the colony reflects the γ-Hls ac-
tivity and therefore, no synthesis of the enzyme.
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2.3. Effect of temperature and pH on Plp, Prt and
Est activities
According to Sardi et al.;1 Dabiri et al;28 Pandey et al.,29

Plp, Prt and Est are the most interesting microbial en-
zymes in medical pathology; these enzymes are in
fact involved in the invasion of the microorganism
into host tissues, consequently its pathogenesis. Be-
cause of this, the previous tests were carried out
under different pH and temperature conditions; Plp
and Est activities were tested at 30°C then at 37°C with
respect pH of 5 and 7.16,25 However, Prt activity was te-
sted at the same previous temperatures but at pH 7
and 3.5, as recommended byAoki et al.24

2.4. Statistical analysis
Statistical software Gen Stat Discovery Edition 3 was
used for data analysis. The results were presented as
means ± standard error of means. The comparison
between means was statistically studied using analy-
sis of variance (ANOVA) and Duncan’s Multiple Range
Test. The significance level was set at P value <0.01.

3. Results and discussion

3.1. Biofilms formation 
This study aimed to determine the pathogenesis fac-
tors attributed to the formation of biofilms and to en-
zymatic activities of C. albicans isolates. According to

the results of the crystal violet test, isolates were able
to form these structures with varying levels; 53.33%
of them were highly biofilm-forming, while 46.66%
were moderate biofilmogenic. These results confirm
those of Touil et al.21 who have already demonstrated
this power in these same strains. Other studies have
shown that clinical strains of C. albicans have the po-
tential to form biofilms.30-32

3.2. Enzymatic activity 
As far as the synthesis of hydrolytic enzymes is con-
cerned, 73.33%, 93.33% and 86.66% of C. albicans iso-
lates were respectively positive for the synthesis of
Plp, Prt and Est. Similarly, Cgl and Hls activities were
observed in 80% and 86.66% of isolates, respectively.
With reference to the Pz values obtained, the activities
of these enzymes differ from one strain to another. In-
deed, high activity was observed for Plp, Prt and Est,
respectively in 20%, 40% and 80% of the isolated
strains. In contrast, 33.33% and 20% of the strains exh-
ibited moderate activity for Plp and Prt, respectively.
According to figure 1, these two enzymes were recor-
ded with weak activities respectively in 13.33% and
33.33% of the isolates;while no more than 26.66%,
6.66% and 13.33% of isolates showed no activities for
Plp, Prt and Est, in that order.

Statistical analysis showed that only A11 and A13
presented significant reduced enzymatic activities
than the reference strain (figure 1). On the other hand,

Figure 1 Mean production of hydrolytic enzymes in Candida albicans strains according to Pz
values. Non-identical letters for the same enzymatic activity indicate significant differences
between the means according to Duncan's mean separation test at the critical threshold of
0.01. Vertical bars show standard errors. A1-A14: isolated strains, R1: C. albicans
ATCC10231.
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ten isolated strains (A2, A4 - A10, A12 and A14) had no
significant difference with regard to the Plp activity
compared to C. albicans ATCC 10231. for the Prt acti-
vity, A1-A4, A7 and A10 had no significant difference
with that of the reference strain. However, only three
isolated strains (A2, A11 and A13) showed a significant
difference with regard to the Est activity of R1. Except
A11 and A13 which remained negative for certain en-
zymatic activities (Pz=1), all isolates had hemolysin ac-
tivity which did not differ significantly from that of R1.
All of these results suggest that the majority of isolates
had active hydrolytic potential; in other words, the ex-
pression of these activities seems to be considered as
a virulence factor attributed to these strains. (figure 1)

An emphasis on hydrolytic enzymes produced by
Candida spp. can, in fact, help in understanding the
disease process better as these enzymes have activity
on a wide array of host substrates,8 but the quantity
and the potential of the enzymatic activity are diffe-
rent.33,34 It seem that the type of incorporated me-
dium, the time of incubation, anatomically distinct
sites of Candida isolates, the type of biological sam-
ples tested and the patient groups affect the levels of
extracellular enzyme activities.35

Similarly to the results of this study, Chin et al.36 re-
ported that the activity of Plp was detected in 75% of
their C. albicans isolates. for Pinto et al.37 and Ramos
et al.,38 respectively 99.4% and 100% of their isolates
had positive Plp activity. furthermore, high levels of
Prt activity had also been reported by many stu-
dies.7,38-41 The Est activity, another virulence factor ana-
lyzed in this study, was detected in 86.66% of isolates.
These results were in agreement with those obtained
by others.25,34,42 At the opposite, Deepa et al.39 and
Noori et al.43 respectively showed that no more than
59% and 68.2% of C. albicans produced Est. Moreover,
in this study, the synthesis of hemolysin was observed
in 86.66% of isolated clinical strains, this result is lower
than that reported by Sachin et al.44 Additionally, high

hemolytic activity has been observed in clinical strains
of C. albicans.14,27,34,39,40 Conversely to the results obtai-
ned by the coagulase test, Padmajakshi et al.45 repor-
ted that the activity of this enzyme was observed only
in 3% of C. albicans strains. In addition, Yigit et al.46 did
not record any coagulase activity using human serum;
but 45.3% of the same strains were positive for the
synthesis of this enzyme using rabbit serum. It should
be remembered that the results obtained in this study
were tested with human serum.

3.3. Effect of pH and temperature on the synthesis
of Plp, Prt and Est
According to the results obtained, A6, A8 and A9 sho-
wed high Plp activity during their incubation whate-
ver the pH (5 or 7) and the temperature (30°C or 37°C).
A2 and A7 had maintained their hydrolytic activities
unchanged, respectively moderate and weak (Pz =
0,73 ± 0,01 and 0,83 ± 0,01), despite the change in in-
cubation conditions. However, no Plp activity was ob-
served for A11 and A13. Conversely, the rest of the
strains had variable enzymatic activities depending
on the pH and the incubation temperature. Regarding
proteinases, no strain showed activity at pH=7 wha-
tever the incubation temperature; these results sho-
wed that this pH value was not favorable to that
hydrolytic activity. At pH 3.5, however, A4, A10, A11
and A13 maintained their activities unchanged de-
spite the change in temperatures; but for the other
isolates, variation in the enzymatic activity was obser-
ved when the pH and/or the incubation temperature
changed. Referring to figure 2, 85.71% of the strains
had a high esterase activity whatever the experimen-
tal conditions of pH and incubation temperature.  The
exception was observed with A11 and A13 for which
no esterase activity was recorded. (figure 2)

According to figures 2 and 3, C. albicans ATCC10231
(R1) showed high activity for the enzymes studied, al-
though Plp activity was moderate at pH=7 and 30°C

Figure 2

Levels of hydrolytic activities of Plp,
Prt and Est of C. albicans under dif-
ferent pH and temperature conditions.



(Pz value=0.75 ± 0.01). Additionally, after changes in
pH and incubation temperature, the results showed a
significant difference in the Plp and Prt activities of all
the isolates compared to R1 (P< 0.01). However, this
observation was not recorded in the same way for Est
activity in A1, A3, A6, A7, A8, A10, A12 and A14 which
was not significant compared to the reference strain.

Overall, despite the fact that the enzymatic activi-
ties were kept unchanged for certain strains, the re-
sults obtained suggest that C. albicans has variable
Plp, Prt activities depending on pH and incubation
temperature; indeed, the strains-pH-temperature in-
teraction was not significant (P<0.01). for Est, neither
pH nor incubation temperature had any influence on
its activity level; the significance of strains-pH-tempe-
rature interaction was observed (P=0.187). (figure 3)

According to several studies, environmental factors
such as pH and temperature influence the virulence
of Candida.47-50 Indeed, Mukherjee et al.51 detected
that phospholipase B was expressed differently under
varying environmental and physiological conditions
and that the optimal pH was 5.9 with temperature of
30 and 37°C; on the other hand Samaranayake et al.52

have shown that C. albicans secretes Plp only within a
pH range of 3.6 to 4.7. Conversely, for Bornscheuer et
al.,53 microbial lipases are active over a wide range of
pH (7 to 9) and temperature (30 to 40°C). According
to White and Agabian,54 pH affects the expression le-
vels of the aspartic proteinase (Sap) isoenzymes of
this species. Indeed, Sap1, Sap2 and Sap3 have the hi-
ghest activity at low pH, while Sap4, Sap5 and Sap6
are more active at high pH.55,56 This difference in pH
gives C. albicans a range of proteolytic activity from 2
to 7, which may be essential for this yeast during its
existence in the vaginal mucosa (acid pH) or the oral

cavity (neutral pH).57,58 On the other hand, it has been
demonstrated in vitro that SAP2 is the main gene ex-
pressed by C. albicans at 30 and 37°C.59 In contrary,
Monod et al.60 revealed that the optimal expression
temperature of SAP8 was 25°C, which suggests that
its expression is temperature dependent. However,
the expression of SAP9 and SAP10 seems to be inde-
pendent of environmental conditions.61,62 Other stu-
dies reported that 100% of C. albicans isolates
produced Est at pH 6.8 and that these results were si-
milar at 30°C and 35°C.25,63 It should be noted that con-
troversial results were reported by various works, Chi
and his colleagues64 indicated that Candida sp. produ-
ced these enzymes at temperatures ranging from
30°C to 40°C and a pH at 6 to 8. for Alami et al.,65 these
environmental conditions vary from 27°C to 45°C and
from 4.5 to 7 for the pH. In contrast, korbekandi et al.66

revealed that the optimal temperature and pH for Est
activity were 30°C and 7, respectively.

4. Conclusion

The aggressiveness of C. albicans is multifactorial; vi-
rulence and pathogenesis of this species are attribu-
ted to the effect of biofilm formation and hydrolytic
activity. The present study showed that isolates of C.
albicans were capable of forming biofilms in vitro and
also exhibited hydrolytic activities of Plp, Prt, Est, Cgl
and Hls. These potentials vary from one strain to ano-
ther and have been recorded in all isolated strains at
variable rates. Moreover, the hydrolytic activity was in-
fluenced by the pH and/or the incubation tempera-
ture; changing these settings affects activities levels
of Plp, Prt; but Est activity had not been influenced.
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Figure 3 Averages of Pz values of Plp, Prt and Est activities in C. albicans at different pH and incu-
bation temperatures. Non-identical letters for the same enzymatic activity indicate significant
differences between the means according to Duncan's mean separation test at the critical
threshold of 0.01.Vertical bars show standard errors. A1-A14: isolated strains, R1: C.
albicans ATCC1023.



This may explain the fact that, the significance of
strains-pH-temperature interaction depends on the
type of enzyme. The importance of these enzymes as

biochemical virulence factors of C. albicans partly ex-
plains its invasive opportunistic nature, because they
further accentuate the virulence of this species.
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Υδρολυτική δράση και δημιουργία βιομεμβράνης κλινικών στελεχών
Candida albicans: πoια η επίδραση της αλλαγής pH και θερμοκρασίας;

Ikram Tefiani1, Sidi Mohammed Lahbib Seddiki*1,2, Yassine Moustafa Mahdad2,3,
Zahia Boucherit-Otmani1, Hidaya Fatima Zohra Touil1, Chahrazed Bessnouci2,4

1LAPSAB Lab: Antifungal Antibiotic, Physico-Chemical Synthesis and Biological Activity, University of Tlemcen,
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2University Center of Naâma, Algeria.
3PPABIONUT Lab: Physiology, Physiopathology and Biochemistry of Nutrition, University of Tlemcen, Algeria.
4Central medical biology laboratory, Public Hospital Establishment of Naâma, Algeria.
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Η Candida albicans είναι το συχνότερο είδος ευκαιριακού μύκητα απομωνούμενου στο νοσο-
κομειακό περιβάλλον και υπεύθυνη για διεισδυτικές μυκητικές λοιμώξεις. Η δημιουργία βιο-
μεμβρανών (biofilms) και η παραγωγή υδρολυτικών ενζύμων είναι δύο κύριοι παράγοντες
λοιμογονικότητας του συγκεκριμένου είδους. Η παρούσα μελέτη σκοπό είχε τη διερεύνηση της
δράσης των υδρολυτικών ενζύμων κλινικών στελεχών C. albicans που παρήγαγαν βιομεβράνη,
καθώς και η επίδραση των αλλαγών pH και θερμοκρασίας στη σύνθεσή τους. Η ικανότητα δη-
μιουργίας βιομεμβράνης μελετήθηκε με την τεχνική χρωματισμού με κρυσταλλικό ιώδες. Για
τη μελέτη των ενζύμων ακολουθήθηκαν οι παρακάτω τεχνικές: για τη σύνθεση της φωσφολι-
πάσης η καλλιέργεια σε καλλιεργητικό υλικό που περιείχε κρόκο αυγού, για τη δράση της πρω-
τεϊνάσης η καλλιέργεια σε άγαρ που περιείχε βόειο λευκωματίνη ορού, για την παραγωγή
εστεράσης η χρήση της δοκιμής θολερότητας, για την παραγωγή κοαγκουλάσης η δοκιμή σε
σωληνάριο και για την παραγωγή αιμολυσίνης η καλλιέργεια σε άγαρ με ερυθρά προβάτου.
Επιπλέον, η δραστικότητα φωσφολιπάσης, πρωτεϊνάσης και εστεράσης εκτιμήθηκε υπό διαφο-
ρετικές συνθήκες θερμοκρασίας και ρΗ. Τα απομονωμένα στελέχη C. albicans κατάφεραν να
σχηματίσουν βιομεμβράνη και να συνθέσουν φωσφολιπάση, πρωτεϊνάση, εστεράση, κοαγκου-
λάση και αιμολυσίνη. Παρατηρήθηκαν διαφορές ως προς τη δραστικότητα αυτών των ενζύμων
ανάλογα με το στέλεχος. Παράλληλα τα υπό μελέτη στελέχη παρουσίασαν υδρολυτική δράση.
Η αλληλεπίδραση μεταξύ των στελεχών, του pH και της θερμοκρασίας εξαρτάται από τον τύπο
των ενζύμων, γεγονός που εφιστά την προσοχή μας σχετικά με την καλύτερη κατανόηση της
σχέσης μεταξύ αυτών των ενζύμων και της παθογένειας / μολυσματικής δράσης της C. albicans.

Λέξεις κλειδιά
Candida albicans, βιομεβράνη, υδρολυτικά ένζυμα,
θερμοκρασία, pH
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Summary

Group B Streptococcus (GBS) can cause severe pneumonia, sepsis and meningitis in neonates
and represents one of the most prevalent causes of invasive neonatal infections. Prenatal
screening and prenatal antibiotic prophylaxis can prevent maternal transmission of Strepto-
coccus agalactiae during delivery. The objective of this study was to determine the maternal
risk of maternal carriage of group B Streptococcus over time, to offer reliable epidemiological
data to the health staff working at maternity Meriem Bouatoura, Batna (Northeast Algeria) or
even all maternity hospitals in Algeria. In this prospective study, vaginal specimens (lower third)
were collected from 150 pregnant women. The samples were cultured on 5% sheep blood and
Chromagar Orientation. The method of confirming the identification of GBS was he agglutina-
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Introduction

Streptococcus agalactiae (Group B streptococcus, GBS)
is a Gram-positive species, commensal with the hu-
man gastrointestinal and genitourinary flora; it is re-
sponsible for serious diseases in newborns and more
rarely in pregnant women.1 It is considered the main
agent involved in maternal- fetal infections, sepsis
and meningitis of the newborn term. Because of the
importance of colonization in women and the patho-
genicity of this bacterium, screening, prevention and
treatment strategies have been developed.2

The only truly effective way to prevent neonatal in-
fections is to screen any woman for GBS at the time of
delivery in order to administer effective antibiotic tre-
atment. Until now, no screening has been initiated be-
fore at the specialized hospital mother and child
“Meriem Bouatoura” Batna and no similar studies at
the national level have been published. The objective
is to determine the rate of maternal carriage of GBS in
the long term and to offer reliable epidemiological
data to the health staff working at the level of mater-
nity Meriem Bouatoura Batna or all the Algerian ma-
ternity hospitals as well as to inform them of the real
risk of carriage of  GBS based on literature evidence. 

This makes this work original, given the data collec-
ted and its important impact on public health, and

this is due to the fact that through this kind of work it
is possible to establish a clear screening strategy to
prevent any neonatal meningitis or other infections
caused by this species.

The genus Streptococcus is one of the most diverse
bacterial genera. It comprises more than 50 species
and the classification has been a source of considera-
ble confusion.3 Until recently, the classification was
entirely based on the external characteristics of the
organisms. Certain characteristics of the initial classi-
fication scheme remain useful to the clinician, such as
hemolytic profiles and serotype. Molecular methods
have refined and clarified the relationships between
the various species of streptococci.4,5

It should be noted that a variety of Gram-positive
catalase negative cocci belonging to other genres is
often incorrectly referred to simply as “strep”. The bio-
chemical differentiation and clinical characteristics of
these genera are discussed elsewhere. The first subdi-
vision of the genus Streptococcus was based on the
ability to lyse the red blood cells of sheep.6

Methods

Study framework
We carried out a prospective study in the specialized

tion test using the PASTOREX® Strep Kit. The antibiotic susceptibility testing was performed
using the Kirby Bauer method. A total of 150 patients were evaluated, on average in the 34th
week of pregnancy. Fifteen patients were GBS positive, a percentage rate of 10%. In conclusion,
regular vaginal culture screening in the third trimester of pregnancy is warranted, as well as
evaluation of risk factors and need for antibiotic administration to infants at risk. 
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Streptococcus agalactiae, pregnant women, Batna,
Northeast Algeria
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mother and child hospital “Meriem Bouatoura” Batna
(Northeast Algeria) between April 15, 2019 and July 1,
2019. The study was carried out in the bacteriological
laboratory of the Meriem Bouatoura Batna maternity.
The patients are pregnant women in the last trimester
of pregnancy, who have not taken any antibiotics in
the last three days. Patient clinical information is col-
lected using a Group B Steptococcus fact sheet.

Clinical data
Patient clinical information is collected using a GBS
screening fact sheet.

Cytobacteriological urine test
It is a microbiological examination which allows both
to diagnose a urinary tract infection by identifying the
germ responsible and to help choose the best trea-
tment. It is the most requested exam in medical prac-
tice and its interpretation is relatively easy, in theory.
A lack of rigor in the stages of its realization can ne-
vertheless lead to results of fairly average quality and,
consequently, unreliable. Asymptomatic bacteriuria
by GBS should also be evaluated. Generally this test
begins with the microscopic examination and conti-
nues with the macroscopic examination. The first
urine or urine that has remained in the bladder for 4
hours was collected and processed within two hours
in the laboratory. Morning urine has been processed
by two methods:

Microscopic examination
Cytobacteriological examination of the urine is a mi-
crobiological examination which allows both to dia-
gnose a urinary tract infection by examining the
shape and mobility of the germs and therefore to
identify them precisely (bacteriological examination)
and also to determine the presence of leukocytes, d
erythrocytes, crystals and yeasts (cytological exami-
nation).

The direct examination is carried out by homoge-
nization using the vortex of the urine sample then de-
positing a drop using a Pasteur pipette on a very clean
Nageotte cells, covered by a cover glass. The counting
is done using the x40 magnification Nageotte cell:

The different elements that can exist in the urine
are red cells, leukocytes, yeasts, sometimes accompa-
nied by the presence of glucose in the urine of epith-
elial cells, crystals, cylinders and germ.

Macroscopic examination after culture
This examination helps to determine the shape, con-
sistency and appearance of colonies on a Petri dish
with the naked eye. In this examination, the culture
medium is Chromagar Orientation agar and blood

agar, it was used to search for fine greenish blue colo-
nies, and the seeding is done using a 10 μl calibrated
loop by tight streaks. Subsequently, seeded dishes are
incubated at 37°C (5% CO2) for 24 to 48 hours. Rea-
ding is done by observing the plates by naked eye.

Vaginal sampling
Perform a vaginal swab (lower third) The placement
of the speculum is unnecessary and is not recommen-
ded for vaginal sampling. 

Sampling was performed in the laboratory or pro-
cesse to the laboratory in less than half an hour.

Two examinations were carried out:

Direct microscopy of unstained wet mounts and Gram
stained specimens was performed
Gram staining:
Gram positive bacteria retain the purple coloration of
gentian (or crystal violet) and have a blue tint under
the microscope. Gram negative bacteria can be disco-
lored, removing the purple coloration of Gentian Vio-
let with an alcohol - acetone solution. The bacteria are
then stained red with safranine (or basic fuchsin).

Materials and reagents used
Binocular microscope with objectives 10 and 100 Im-
mersion oil Gram dye box containing: Gentian violet
or violet crystal (Reagent 1) Lugol's solution (Reagent
2) Alcohol-acetone bleach solution (Reagent 3) Basic
fuchsin. Using a clean blade, identify the blade with a
pencil using the identification number (ID), the initial
of the participant and the date. Make a thin smear on
the slide. And dry the slide in the open air

Culture under atmosphere at 5% CO 2 for 24-48 hours
Fresh blood agar to look for beta-hemolytic colonies
and on chromagar orientation agar (BioMérieux) to
look for fine greenish blue colonies.

GBS strain identification test
The method of confirming GBS identification is the
agglutination using the PASTOREX® Strep Kit 

(Bio-Radn France).

Results

Maternal Age
The median age of mothers before childbirth was 27
years (Table 1).

Gestational age at the time of vaginal sampling
Gestational ages were expressed in completed weeks
of amenorrhea after the date of onset of pregnancy
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indicated in the medical record. The results obtained
show that the average gestational age at which the
sample was taken was 34 weeks. The High Health Au-
thority recommends a vaginal sample between 34
and 38 weeks of amenorrhea, thus all examinations
have been carried out in this interval. Compliance
with official recommendations is therefore 100% for
this criterion.

Sampling
A total of 150 patients underwent a sample in 34
weeks of amenorrhea. A total of 15 patients were po-
sitive for GBS, a percentage rate of 10%.

Results of microscopic morning urine exams
Direct examination- Culture
The microscopic observation in the fresh state was
carried out using a Nageotte cell at 40 × magnifica-
tion. In a culture in an atmosphere at 5% CO2 for 24
to 48 hours, on blood agar, then the inspection for the
presence of fine greenish blue colonies.

Results of microscopic examinations vaginal sample
Direct review
The microscopic examination was carried out without

coloring the sample by direct observation between
slide and cover slip (fresh technique), making possible
the demonstration of the presence of different cellular
elements; the table below shows the different ele-
ments that are present in each patient (Table 2)

• The positivity threshold for inflammatory reac-
tions in adult patients is 104 leukocytes per ml

• The normal rate of red blood cells is less than 104

red blood cells per ml.
• The evaluation of the epithelial cell level is corre-

lated with a probable contamination when the th-
reshold of 104 cells per ml is exceeded. It was
found that only one woman (patient nº11) had a
positive inflammatory reaction in the urine cul-
ture, but due to the limited number of patients we
cannot conclude on a relationship between a po-
sitive inflammatory reaction and the carriage of
GBS in pregnant women (Figure 1)

Appearance of colonies
From different samples, the isolation of the strains on
the Chromagar orientation agar medium was carried
out for the search for fine greenish blue colonies (Fi-
gure 2), it made it possible to examine the morpho-
logy of the colonies and on fresh blood agar to search
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Patient                   Age (years)
P1                           27

P2                           27

P3                           25

P4                           28

P5                           20

P6                           22

P7                           23

P8                           33

P9                           34

P10                         29

P11                         24

P12                         23

P13                         31

P14                         28

P15                         33

Maternal ageTable 1

Patient             leukocytes           red blood cells          epithelial cell

                          (>104/ml)                 (>104/ml)                  (>104/ml)

P1                             -                              -                                -

P2                             +                              -                                -

P3                             -                              -                                -

P4                             +                              -                                -

P5                             -                              -                                -

P6                             -                              -                                -

P7                             -                              +                                -

P8                             -                              -                                -

P9                             -                              -                                +

P10                           -                              -                                -

P11                           +                              +                                -

P12                           -                              -                                +

P13                           -                              -                                -

P14                           -                              -                                -

P15                           +                              -                                +

The different cellular elements those are present in each patientTable 2



for beta colonies, hemolytic, with a generally mucous
appearance and diameter between 1 and 1.5 mm (Fi-
gure 3). A total of 15 patients were GBS positive, pa-

tients had a positive culture for GBS in the vaginal cul-
ture. The GBS was positive by Blood agar and on an
orientation chromagar medium (BioMérieux).
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Figure 3 Macroscopic appearance of colonies on fresh blood agar.

Figure 1

Microscopic observation at
40x magnification of cyto-
bacteriological urine test of
a patient with GBS positive.

Figure 2

Macroscopic appearance of
the greenish blue colonies
of the GBS on an orientation
chromagar medium (Bio-
Mérieux).



Gram stain examination
The observation of the strains studied after Gram stai-
ning with “G x 100”, revealed that the latter are Gram
positive chain-shaped cocci. They can be isolated, in
pairs or grouped in clusters (figure 4).

Confirmation of the GBS strain was performed by
observing agglutination (figure 5).

antibiotic susceptibility testing was performed on
all GBS isolates using the kirby-Bauer method (Table 3).

Discussion

This result is close to that found in the study by Basir
et al.2 who found a percentage of 20.2% in the region
of Marrakech, Morocco and the one in the data of

french literature where 10% of pregnant women are
positive. In Canada, between 11% and 19.5% of pre-
gnant women carry GBS. In Tunisia, a study of 294 pa-
tients demonstrated a carriage rate of 12.98%.2

recommendations for GBS testing are numerous.
The american academy of Pediatrics (aaP), the Na-
tional College of Gynecologists and Obstetricians,
french aNaES recommend GBS screening in asym-
ptomatic patients without a history of infections and
antibiotic administration when screening positives.2
The american College of Obstetrics and Gynecology
associated with the Paa and the Center for disease
Control and Prevention (CdC) proposed in 1996 two
options, considered equivalent, that of systematic
screening and that based on the search for risk factors
justifying the administration of individualized anti-

176

k. BELhadI, f.z. ChayEB, h. dJaara

VOL. 65 • ISSUE 3, July-September 2020

Figure 4 Microscopic observation after Gram staining. Figure 5 The agglutination results using the PASTOREX® Strep Kit.

Drugs                                 Sensitivity (%)              Resistance (%)

Penicillin                            64%                                36%

Tetracycline                        28%                                72%

Levofloxacin                      17%                                83%

Spiramycin                         54%                                46%

Chloramphenicol                0%                                  100%

Erythromycin                      29%                                71%

Clindamycin                       45%                                55%

Norfloxacine                       76%                                24%

Resistance (%) of 15 strains of Streptococcus agalactiae
(GBS) isolated from screening samples.Table 3



biotherapy.7 In our study, asymptomatic carriage of
group B streptococcus in pregnant women during the
last trimester of pregnancy was 10%, which correlates
with the literature results. In France, the number of
pregnant women with GBS has been estimated at
10%, which corresponds to 75,000 pregnant women
per year.8 In Canada, maternal colonization ranges
from 11% to 19.5%.9 In the United States, asympto-
matic vaginal carriage of GBS has been estimated at
20 to 30% of pregnant women in late pregnancy.10

The prevalence of genital and anal carriage of group
B streptococcus in developing countries is estimated
at 9% in India, 8% in Asia Pacific, 18% in sub-Saharan
Africa, 17% in North Africa and East, 12% in Central or
South America.8 In Tunisia the prevalence was esti-
mated at 12.92% in a population of 294 patients scre-
ened.11 In a prospective study conducted in Morocco
at the level of Marrakech, the carrying rate was 20.2%.2
The rate of carriage also varies according to the sam-
pling sites. In our study, the samples were taken only
at the genital level; the midwives of the hospital mo-
ther and children “Meriem Bouatoura” Batna were not
able to take rectovaginal samples for a shortage of
staff and a high number of pregnant women. In a
study conducted in Fes, anal carriage alone was esti-
mated at 11.7%, while vaginal carriage alone was esti-
mated at 3.3%, and vaginal and anal carriage at
23.3%.12 Similarly in a Brazilian series and 35 positive
samples out of 207 women screened, 15 were only
on anal sampling, 43%.13 Studies conducted in North
America involve the combination of a systematic rectal
specimen explaining a carrier regularly greater than
18%.14 On the other hand, in France, this practice is
deemed unnecessary in the absence of demonstrated
interest in terms of maternal-fetal infections.2 It has
been shown that the risk of infection and transmission
is related to the inoculum of the GBS present. The fac-
tors studied during pregnancy at the time of screening
(age, parity, gynecological obstetric history, threat of
preterm delivery, cesarean delivery) did not demon-
strate any significant associations with carriage. Alth-
ough literature on GBS screening is plentiful, few stu-
dies have focused specifically on the risk factors for
maternal carriage of this germ. In a study from Trini-
dad, Orrett et al showed a significant trend of increa-
sing prevalence with increasing age.15 However Ja-
vanmanesh et al found no significant association with
age and education.16 Prophylactic antibiotics’ admi-
nistration during labor should be brief, intense, with
a loading dose and intravenous delivery with mole-
cules of narrow spectrum.17

ANAES2 and the American Academy of Pediatrics
recommend early initiation of antibiotic therapy du-
ring labor because its effectiveness is optimal from

the second dose. It would take at least 4 hours to ob-
tain an effective ampicillin level in the amniotic fluid
and thus effectively reduce transmission. Local pre-
ventive antibiotic therapy during pregnancy does not
influence childbirth events.

GBS is resistant to penicillin in 36% of cases, Tetra-
cycline in 72% of cases, Levofloxacin in 83% of cases,
Spiramycin in 46%, Chloramphenicol in 100% of cases,
Erythromycin in 71% of cases, to Clindamycin in 55%
of cases and to Norfloxacin in 24% of cases.

This multi-antibiotic-resistant strain poses serious
treatment problems, limits the choice of antibiotic th-
erapy and sometimes leads to a therapeutic impasse.

Conclusion

In everyday clinical practice, GBS in its pathogenic
form shows us how dangerous it is especially to new-
borns. It is necessary and even legitimate to pay more
attention to this transmissible bacterium from mother
to child, especially in Algeria where according to our
literature review no relevant research has been per-
formed.

According to our modest study, there are a fairly
large proportion of positive cases to alarm health per-
sonnel about the need to put in place a surveillance
plan on the emergence of this dangerous strain. 

We will try to develop our screening techniques ei-
ther during sampling or at the laboratory level using
molecular biology techniques especially that, accor-
ding to the bibliography, it is always better to use mo-
lecular biology methods (mainly PCR), to confirm the
results obtained.
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Περίληψη

Επιδημιολογική μελέτη της φορείας Group B Streptococcus (GBS)
στο τρίτο τρίμηνο κύησης σε γυναίκες από τη ΒΑ Αλγερία 

Kamilia Belhadi1, Farouk Zohir Chayeb2, Hayat Djaara1

1Biotechnology’s Laboratory of the Bioactive Molecules and the Cellular Physiopathology, Faculty of Biological
Sciences, Department of Biology and Living Organisms, University of Mustapha Ben Boulaid. 53  Constantine
Rd, Fesdis, Batna 05078, Algeria.
2Department of Biology and Living Organisms, Faculty of Biological Sciences,  University of Mustapha Ben
Boulaid. 53 Constantine Rd, Fésdis, Batna 05078, Algeria.

Ο στρεπτόκοκκος ομάδας Β (Group B Streptococcus, GBS) μπορεί να προκαλέσει σοβαρή πνευ-
μονία, σήψη και μηνιγγίτιδα στα νεογνά, αποτελώντας ένα από τα συχνότερα αίτια διεισδυτικής
νεογνικής λοίμωξης. Ο προγεννητικός έλεγχος και η χημειοπροφύλαξη μπορούν να αποτρέ-
ψουν τη μητρική μετάδοση του S. agalactiae κατά τη διάρκεια του τοκετού. Ο στόχος αυτής της
μελέτης ήταν να προσδιορίσει προοπτικά τον κίνδυνο της μητρικής φορείας GBS και να προ-
σφέρει αξιόπιστα επιδημιολογικά δεδομένα στους εργαζόμενους υγείας τόσο του Μαιευτηρίου
Meriem Bouatoura, Batna (Βορειοανατολική Αλγερία), όσο και όλων των μαιευτηρίων στην Αλ-
γερία. Σε αυτήν την προοπτική μελέτη, συλλέχθηκαν κολπικά δείγματα από 150 έγκυες γυναίκες
την 34η εβδομάδα κύησης. Τα δείγματα καλλιεργήθηκαν σε 5% αίμα προβάτου και σε χρωμο-
γόνο υλικό. Η μέθοδος επιβεβαίωσης της ταυτοποίησης του GBS έγινε με το PASTOREX® Strep
Kit. Ο έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο
διάχυσης δίσκων κατά Kirby-Bauer. Συνολικά 15 ασθενείς ήταν θετικές για GBS (10%). Συμπε-
ρασματικά διαπιστώνεται η ανάγκη καλλιέργειας κολπικού ως ρουτίνα σε έγκυες του τελευταίου
τριμήνου, με αξιολόγηση συνοδών παραγόντων κινδύνου μόλυνσης του νεογνού και χορήγη-
σης αντιβιοτικής θεραπείας για την εξάλειψη της φορείας.

Λέξεις κλειδιά
Streptococcus agalactiae, έγκυες γυναίκες, Batna,
Northeast Algeria
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Π Α Ι Δ Ι Α  /  Ε Φ Η Β Ο Ι

                                            ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ                                                       ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (mg/dL)

                                           ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ                                                           <170

                                           LDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ*                                                               <110

                                           ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ**
                                                  0-9 ετών                                                                                    <75
                                               10-19 ετών                                                                                  <90

                                           HDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ                                                                 >45

                                           NON-HDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ                                                     <120

                                           Lp(a)                                                                                                  <30

*ΤΙΜΕΣ LDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ >160 mg/dL ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑ
**ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΩΝ: 0-9 ΕΤΩΝ: 75-99 mg/dL – 10-19 EΤΩΝ: 90-129 mg/dL

                                                                                                                                                          ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (mg/dL)
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ                                                                                                              ορίζονται από τον θεράποντα ιατρό με βάση
                                                                                                                                                                                 το συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο

ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ                                                                                       <170 (ΣΕ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ  
                                                                                                                                                  ΕΠΙΠΕΔΑ LDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ) 

                                                                                                                                               <116 για άτομα χαμηλού κινδύνου

LDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ*                                                                                                     <100 για άτομα μέτριου κινδύνου
                                                                                                                                                  <70 για άτομα υψηλού κινδύνου
                                                                                                                                            <55 για άτομα πολύ υψηλού κινδύνου

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ                                                                                                                                               <150

HDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ                                                                                                                         >40 για άνδρες
                                                                                                                                                                  >50 για γυναίκες

                                                                                                                                                <130 για άτομα μέτριου κινδύνου
NON-HDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ                                                                                           <100 για άτομα υψηλού κινδύνου
                                                                                                                                            <85 για άτομα πολύ υψηλού κινδύνου

                                                                                                                                                <100 για άτομα μέτριου κινδύνου
ApoB                                                                                                                                      <80 για άτομα υψηλού κινδύνου
                                                                                                                                            <65 για άτομα πολύ υψηλού κινδύνου

Lp(a)**                                                                                                                                                                <30

*ΤΙΜΕΣ LDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ >190 mg/dL ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑ
**ΤΙΜΕΣ Lp(a) >180 mg/dL ΥΠΟΔΗΛΩΝΟΥΝ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ
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Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή  ε ρ γ α σ ί α

Περίληψη

Οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) και έλκη στα κάτω άκρα παρουσιάζουν αυξημένη
νοσηρότητα και θνησιμότητα. Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η διερεύνηση των καλ-
λιεργειών από δείγματα ελκών στα κάτω άκρα ασθενών με ΣΔ στις οποίες απομονώθηκαν
στελέχη μυκήτων και των επιδημιολογικών και κλινικών χαρακτηριστικών των ασθενών
αυτών. Κατά την περίοδο Ιανουάριος 2015 – Αύγουστος 2019 εστάλησαν για καλλιέργεια 321
δείγματα από έλκη στα κάτω άκρα 185 ασθενών με ΣΔ που προσήλθαν στα Εξωτερικά Ιατρεία
ή νοσηλεύθηκαν στο Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ». Μύκητες απομονώθηκαν σε 27/321 (8,4%) καλλιέρ-
γειες από έλκη στα κάτω άκρα 23 ασθενών με ΣΔ (18 άνδρες, μέσης ηλικίας ± σταθερά από-
κλιση: 72,1 ± 9,1 έτη). Μόνο σε ένα κλινικό δείγμα απομονώθηκαν μύκητες σε αποκλειστική
ανάπτυξη, ενώ σε στις υπόλοιπες περιπτώσεις η ανάπτυξη ήταν πολυμικροβιακή. Το είδος
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Μελέτη απομόνωσης μυκήτων σε καλλιέργειες διαβητικών ποδιών



Εισαγωγή

Ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) είναι μια νόσος που χα-
ρακτηρίζει τα σύγχρονα αστικά περιβάλλοντα και
συνδέεται ισχυρώς με την παχυσαρκία, ενώ ο επιπο-
λασμός της παρουσιάζει συνεχώς αυξητικές τάσεις τις
τελευταίες δεκαετίες.1,2 Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας (WHO), από 4,7% που ήταν η συ-
χνότητα του ΣΔ στους ενήλικες το 1988, αυξήθηκε σε
8,5% το 2014. Έχει υπολογισθεί ότι το 2019 463 εκα-
τομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως (το 9,3% των ενηλί-
κων 20 – 79 ετών) είχαν εμφανίσει ΣΔ, ενώ αποτελεί
τη δέκατη συχνότερη αιτία θανάτου, έχοντας προκα-
λέσει 4 εκατομμύρια θανάτους. Η εξέλιξη του επιπο-
λασμού του ΣΔ θα εξακολουθήσει να είναι ανοδική

καθώς αναμένεται να αυξηθεί στο 10,2% (578 εκατομ-
μύρια ασθενείς) το 2030 και στο 10,9% (700 εκατομ-
μύρια ασθενείς) το 2045.2,3 Οι συχνότερες αιτίες της
παρατηρούμενης αύξησης στον επιπολασμό του ΣΔ
είναι η γήρανση του πληθυσμού και ο σύγχρονος τρό-
πος ζωής που χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά
παχυσαρκίας και έλλειψη φυσικής δραστηριότητας με
αποτέλεσμα την εμφάνιση ΣΔ τύπου 2 ακόμα και σε
έφηβους.3

Οι ασθενείς με ΣΔ διατρέχουν ιδιαίτερα υψηλό κίν-
δυνο εμφάνισης μακροχρόνιων επιπλοκών από τη
νόσο, καθώς η νόσος δύναται να βλάψει την καρδιά,
τους οφθαλμούς, τους νεφρούς, τα νεύρα καθώς και
το ανοσιακό σύστημα.4,5,6,7 Οι ενήλικες ασθενείς με ΣΔ
έχουν δύο έως τρεις φορές αυξημένο κίνδυνο καρδια-
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Candida albicans ήταν το επικρατέστερο είδος στην παρούσα μελέτη. Συνολικά, απομονώ-
θηκαν 30 στελέχη μυκήτων εκ των οποίων 29 ήταν ζυμομύκητες (27 Candida spp. και 2 Tri-
chosporon spp.) και μόνο σε μία καλλιέργεια απομονώθηκε υφομύκητας (Fusarium spp.) μαζί
με C. parapsilosis. Σε ποσοστό 36,7% απομονώθηκε το είδος C. albicans, ενώ σε συνολικό πο-
σοστό 53,3% αναπτύχθηκαν διάφορα είδη Candida non-albicans. Σε δύο καλλιέργειες ανα-
πτύχθηκαν δύο διαφορετικά (τόσο σε επίπεδο γένους όσο και είδους) στελέχη ζυμομύκητα
(C. parapsilosis και Trichosporon spp.). Αντιμικροβιακή αγωγή (κλινδαμυκίνη μαζί με τετρακυ-
κλίνη ή κινολόνη) πριν τη λήψη της καλλιέργειας είχαν λάβει μόνο 4 από τους 23 ασθενείς.
Συμπερασματικά, η απομόνωση μυκήτων σε καλλιέργειες από έλκη στα κάτω άκρα ασθενών
με ΣΔ δεν είναι σπάνια και είναι ανεξάρτητη από την προηγηθείσα λήψη αντιμικροβιακών
παραγόντων. Το είδος C. albicans απομονώνεται συχνότερα από τα άλλα είδη παρά το γεγονός
ότι τα διάφορα είδη Candida non-albicans τείνουν να επικρατήσουν στο σύνολο. Επίσης, υφο-
μύκητες θα πρέπει να αναζητούνται ακόμα και σε καλλιεργήματα που ήδη έχουν αναπτύξει
βλαστομύκητες. Οι ασθενείς με απομόνωση μυκήτων σε έλκη διαβητικών ποδιών έχουν ΣΔ
που χρονολογείται από ετών, με υψηλή τιμή Hb1Ac, ενώ ως κύριοι επιβαρυντικοί παράγοντες
αναδεικνύονται η περιφερική αγγειακή νόσος και η νευροπάθεια.

Λέξεις κλειδιά
Μύκητες, Σακχαρώδης Διαβήτης,
Διαβητικό Πόδι, Έλκη Ποδιών



κών και εγκεφαλικών επεισοδίων σε σχέση με τον γε-
νικό πληθυσμό. Ο ΣΔ είναι από τις κύριες αιτίες νεφρι-
κής ανεπάρκειας, ενώ η προκαλούμενη από αυτόν
αμφιβληστροειδοπάθεια είναι η κυριότερη αιτία τύ-
φλωσης παγκοσμίως. Οι ασθενείς με ΣΔ και ανεπαρκή
γλυκαιμικό έλεγχο εμφανίζουν μειωμένη ανοσολογική
ανταπόκριση, καθιστώντας τους μια ιδιαίτερη ομάδα
ανοσοκατεσταλμένων ασθενών.7

Στα άτομα με ΣΔ η ταυτόχρονη παρουσία περιφε-
ρικής αρτηριακής νόσου και περιφερικής νευροπά-
θειας αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης λοίμωξης
μαλακών μορίων και έλκους στα κάτω άκρα.3 Σύμ-
φωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως «δια-
βητικό πόδι ορίζεται το πόδι των διαβητικών ασθενών
με έλκος, λοίμωξη ή/και καταστροφή βαθέων ιστών,
που σχετίζονται με νευρολογικές και διαφόρου βαθ-
μού περιφερειακές αγγειακές παθήσεις του κάτω
άκρου».8 Τα διαβητικά έλκη είναι συχνά σε ασθενείς
με ΣΔ καθώς έχει εκτιμηθεί ότι το 19% έως 34% των
ασθενών αυτών θα τα εμφανίσουν κατά τη διάρκεια
της ζωής τους.9 Περίπου το 15% των διαβητικών ελκών
οδηγεί σε ακρωτηριασμό των κάτω άκρων.10 Επιπλέον,
σε περισσότερο από τα μισά έλκη διαβητικών ποδιών
αναπτύσσεται κάποιου είδους δευτεροπαθής λοίμωξη
καθιστώντας την επούλωσή τους δυσχερή με επιδεί-
νωση της κλινικής έκβασης.1,11

Επιπλέον, οι ασθενείς με ΣΔ διατρέχουν αυξημένο
κίνδυνο ανάπτυξης λοιμώξεων, συμπεριλαμβανομένων
των μυκητικών.12 Οι συστηματικές μυκητικές λοιμώξεις
συνήθως παρατηρούνται σε ασθενείς με αρρύθμιστο
ΣΔ με παρατεταμένη νοσηλεία ή συννοσηρότητα με
ασθένεια που προκαλεί επιπρόσθετη ανοσοκαταστολή.13

Επιπλέον, οι μυκητικές λοιμώξεις δέρματος και μαλακών
μορίων σε ασθενείς με μεγάλη διάρκεια ΣΔ είναι συχνές
και συνηθέστερα εμφανίζονται σε περιοχές όπου το
δέρμα είναι συνήθως υγρό, όπως οι πτυχές κάτω από
το στήθος και στη βουβωνική χώρα, μεταξύ των δα-
κτύλων και στα νύχια των κάτω άκρων. Η ανάπτυξη
επιφανειακών μυκήτων στα κάτω άκρα ασθενών με
ΣΔ αποτελεί πολύ συχνό φαινόμενο (ποσοστό εμφά-
νισης 52% έως 86%) και έχει συνδεθεί με αυξημένο
κίνδυνο εμφάνισης διαβητικού ποδιού.3,9,13,14 Ωστόσο,
ενώ οι περισσότερες μελέτες έχουν επικεντρωθεί στη
διερεύνηση των βακτηριακών λοιμώξεων των διαβη-
τικών ποδιών, λίγα είναι τα δεδομένα σχετικά με την
ανάπτυξη μυκητικών λοιμώξεων σε αυτά, το ποσοστό
επικράτησής τους, τα επιδημιολογικά και κλινικά χα-
ρακτηριστικά των ασθενών που τις εμφανίζουν καθώς
και την κλινική έκβασή τους.

Υλικό και μέθοδοι

Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε κατά την πε-

ρίοδο Ιανουάριος 2015 – Αύγουστος 2019 και περιε-
λάμβανε 185 ασθενείς με ΣΔ (162 άνδρες, μέσης ηλι-
κίας 66,06 ± 12,05 έτη) που προσήλθαν στα τακτικά
εξωτερικά ιατρεία και το Διαβητολογικό Κέντρο του
Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ» ή νοσηλεύθηκαν σε αυτό και εμφά-
νιζαν έλκη διαβητικού ποδιού. Από τους ασθενείς αυ-
τούς πραγματοποιήθηκε λήψη από το σημείο του
έλκους με αποστειρωμένο βαμβακοφόρο στυλεό που
τοποθετήθηκε σε υλικό μεταφοράς (Stuart) ή άσηπτη
λήψη ιστοτεμαχίου. Συνολικά, εστάλησαν στο Μικρο-
βιολογικό Εργαστήριο για καλλιέργεια 321 δείγματα
από έλκη διαβητικών ποδιών. 

Τα δείγματα καλλιεργήθησαν αεροβίως στους
35±1°C για 24 – 48 ώρες απευθείας και μετά από
24ωρο εμπλουτισμό σε Cooked Meat Broth σε κοινά
θρεπτικά υλικά (MacConkey agar, Blood agar, Choco-
late agar) για την ανάπτυξη βακτηριακών παθογόνων
και απευθείας σε Sabouraud dextrose agar με χλω-
ραμφαινικόλη για την ανάπτυξη μυκήτων και επώαση
στους 30°C. Στην περίπτωση που έγινε λήψη ιστοτε-
μαχίου από το διαβητικό έλκος αυτό καλλιεργήθηκε
μετά από 24ωρο εμπλουτισμό σε Cooked Meat Broth
ως ανωτέρω για βακτηριακά παθογόνα καθώς και
μετά από 48 ώρες αερόβιο εμπλουτισμό σε Sabou-
raud Broth σε dextrose agar με χλωραμφαινικόλη για
την ανάπτυξη μυκήτων τόσο στους 30°C όσο και
στους 35°C αεροβίως για 72 ώρες ή και περισσότερο.
Επίσης, πραγματοποιήθηκε καλλιέργεια των εξεταζό-
μενων δειγμάτων για την απομόνωση αυστηρώς ανα-
ερόβιων μικροοργανισμών σε Brucella agar που
τοποθετήθηκε σε αναερόβιο σύστημα καλλιέργειας
με γεννήτρια παραγωγής CO2 10% και κλείστρο.

Για την ταυτοποίηση των ζυμομυκήτων χρησιμο-
ποιήθηκαν οι εξής δοκιμασίες:

1. Δοκιμασία γένεσης βλαστικού σωλήνα (germ
tube test)

Σε 0,5mL ανθρώπινου ορού ενοφθαλμίζεται ποσό-
τητα (αποικία) από πρόσφατη καλλιέργεια του εξετα-
ζόμενου ζυμομύκητα. Το εναιώρημα επωάζεται στους
37°C για 2 – 3 ώρες και κατόπιν πραγματοποιείται πα-
ρατήρηση στο μικροσκόπιο νωπού παρασκευάσματος
από το εναιώρημα. Η C. albicans και η C. dubliniensis
εκβλαστάνoυν στον ορό και παράγουν μία σωληνο-
ειδή μορφή που ονομάζεται βλαστικός σωλήνας (θε-
τική δοκιμασία).

2. Δοκιμασία Dalmau σε Cornmeal agar (CMA)
Η δοκιμασία βασίζεται στην αξιολόγηση της μορ-

φολογίας των ζυμομυκήτων μέσα από την παρουσία
τελικού χλαμυδοσπορίου (χλαμυδοκονιδίων) –που χα-
ρακτηρίζει τα στελέχη Candida albicans– αλλά και
άλλων χαρακτηριστικών, όπως την παρουσία βλαστο-
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κονιδίων, ψευδοϋφών, υφών και αρθροκονιδίων. Για
την εκτέλεσή της χρησιμοποιείται CMA με 1% Tween
80 (Dalmau plate). Στην επιφάνεια αυτού ενοφθαλμί-
ζεται μια μικρή ποσότητα από αποικία του εξεταζόμε-
νου ζυμομύκητα χαράσσοντας 2 παράλληλες γραμμές
μήκους 2 cm η κάθε μία και σε απόσταση 1 cm μεταξύ
τους. Άλλες 2 παράλληλες γραμμές χαράσσονται κά-
θετα στις 2 πρώτες. Πάνω στο σχηματιζόμενο τετρά-
γωνο τοποθετείται μια καλυπτρίδα μικροσκόπησης.
Το CMA στη συνέχεια επωάζεται σε θερμοκρασία δω-
ματίου για 48 έως και 72 ώρες. Μετά την επώαση
αφαιρείται το καπάκι από το τρυβλίο και αυτό μικρο-
σκοπείται πάνω από την καλυπτρίδα εστιάζοντας στις
άκρες της για την παρουσία τελικού χλαμυδοσπορίου,
παραγωγής ψευδοϋφών και των υπόλοιπων χαρακτη-
ριστικών που διαφοροποιούν τους ζυμομύκητες σε
επίπεδο είδους. 

Επιπλέον, για την ταυτοποίηση των απομονωθέν-
των ζυμομυκήτων χρησιμοποιήθηκε και το αυτομα-
τοποιημένο σύστημα Vitek 2 Compact (bioMerieux,
France), αφού προηγήθηκε ανακαλλιέργεια των αποι-
κιών σε Sabouraud dextrose agar χωρίς χλωραμφαι-
νικόλη και αερόβια επώαση στους 30°C ή/και στους
35°C για 24 – 48 ώρες. 

Για τους ασθενείς που εμφάνισαν θετική για μύκητες
καλλιέργεια ελκών κάτω άκρων συλλέχθησαν αναδρο-
μικά δημογραφικά και κλινικά δεδομένα. Η επεξεργα-
σία και η στατιστική ανάλυση των δεδομένων της
μελέτης πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστι-
κού πακέτου SPSS 20.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois). Η
κανονική κατανομή των συνεχών μεταβλητών ελέγχ-
θηκε με το τεστ των Kolmogorov-Smirnov. Οι μεταβλη-
τές με κανονική κατανομή παρουσιάζονται ως μέσες
τιμές ± τυπική απόκλιση, ενώ οι μεταβλητές με μη κα-
νονική κατανομή ως διάμεση τιμή και εύρος τιμών.

Αποτελέσματα

Η συχνότητα απομόνωσης μυκήτων από τις καλλιέρ-
γειες των ελκών στα κάτω άκρα των ασθενών με ΣΔ
της μελέτης ήταν 8,4%, καθώς μύκητες αναπτύχθηκαν
στις 27 από τις 321 καλλιέργειες. Οι θετικές για μύκη-
τες καλλιέργειες αφορούσαν σε δείγματα από 23
ασθενείς με ΣΔ (18 άνδρες, μέσης ηλικίας ± σταθερά
απόκλιση: 72,1 ± 9,1 έτη), εκ των οποίων 7 (30,4%)
ήταν νοσηλευόμενοι. Σε όλες σχεδόν (96,3%) τις περι-
πτώσεις απομόνωσης μυκήτων η ανάπτυξη ήταν πο-
λυμικροβιακή, καθώς μόνο σε ένα κλινικό δείγμα
απομονώθηκαν μύκητες σε αποκλειστική ανάπτυξη. 

Συνολικά, στις 27 θετικές για μύκητες καλλιέργειες
ελκών διαβητικών ποδιών απομονώθηκαν 30 στελέχη
μυκήτων (Διάγραμμα 1) εκ των οποίων 29 στελέχη
ήταν ζυμομύκητες (27 Candida spp. και 2 Trichosporon

spp.) και μόνο σε μία καλλιέργεια απομονώθηκε υφο-
μύκητας (Fusarium spp.) ταυτόχρονα με έναν ζυμομύ-
κητα και συγκεκριμένα στέλεχος C. parapsilosis. Σε
ποσοστό 36,7% (11 στελέχη) απομονώθηκε το είδος
C. albicans, το οποίο ήταν και το επικρατέστερο είδος
μύκητα στην παρούσα μελέτη (Εικόνα 2), ενώ σε συ-
νολικό ποσοστό 53,3% αναπτύχθηκαν διάφορα είδη
C. non-albicans. Σε δύο καλλιέργειες αναπτύχθηκαν
δύο διαφορετικά (τόσο σε επίπεδο γένους όσο και εί-
δους) στελέχη ζυμομύκητα (C. parapsilosis και Tricho-
sporon spp.).

Τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών με ΣΔ και
θετική για μύκητες καλλιέργεια ελκών κάτω άκρων πε-
ριγράφονται στον πίνακα 1. Η μέση τιμή γλυκοζυλιω-
μένης αιμοσφαιρίνης (Hb1Ac) στους ασθενείς αυτούς
ήταν 7,8 ± 0,9%, ενώ η μέση τιμή της CRP ήταν 24,4 ±
32,7 mg/dl. Η μέση διάρκεια του ΣΔ ήταν 17,3 ± 10,9
έτη, ενώ μόνο 5/23 (21,7%) ασθενείς ήταν υπό ινσου-
λινοθεραπεία. Επίσης, το 34,8% των ασθενών με θε-
τική για μύκητες καλλιέργεια είχε περιφερική αγγειακή
νόσο και το 47,8% νευροπάθεια. Σε δύο ασθενείς
ετέθη κλινική και απεικονιστική διάγνωση οστεομυε-
λίτιδας, ενώ σε κανέναν δεν υπήρξε η ανάγκη για
ακρωτηριασμό του πάσχοντος άκρου. Τέλος, όσον
αφορά στην αντιμικροβιακή αγωγή πριν τη λήψη της
καλλιέργειας, μόνο σε 4 από τους 23 (17,4%) ασθενείς
αναφέρθηκε η προηγούμενη χορήγηση αντιμικροβια-
κών και συγκεκριμένα κλινδαμυκίνης μαζί με τετρα-
κυκλίνη ή κινολόνη.
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Hb1Ac (%)                                            7,8 ± 0.9 

WBCs αίματος (106/L)                         8967 ± 2726 

CRP (mg/dl)                                          24,4 ± 32,7 

TKE  (mm/hr)                                       29,5 ± 16,2 

Διάρκεια ΣΔ (έτη)                                 17,3 ± 10,9 

Αγωγή (Ινσουλίνη)                                5 (21,7%) 

Περιφερική Αγγειακή Νόσος                8 (34,8%) 

Νευροπάθεια                                         11 (47,8%) 

Στεφανιαία Νόσος                                 1 (4,3%) 

Χρόνια Νεφρική Νόσος                        5 (21,7%) 

Οστεομυελίτις                                       2 (8,7%) 

Ακρωτηριασμός κάτω άκρου                0 (0%) 

Κλινικά χαρακτηριστικά διαβητικών ασθενών με θετική για
μύκητες καλλιέργεια ελκών κάτω άκρων.

Πίνακας 1



Συζήτηση

Η απομόνωση μυκήτων σε καλλιέργειες από έλκη
κάτω άκρων ασθενών με ΣΔ δεν είναι σπάνια. Στην
παρούσα μελέτη στο 8,4% των ασθενών αυτών ανευ-
ρέθησαν μύκητες, ποσοστό αρκετά σημαντικό αλλά
και διαφορετικό συγκρινόμενο με εκείνα άλλων μελετών
στις οποίες διακυμαίνεται ευρέως. Σε μια μελέτη στην
Κροατία,15 σε 22 από τους 509 ασθενείς με ΣΔ και
έλκη κάτω άκρων απομονώθηκαν Candida spp., που
αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό συχνότητας 4,3%. Και σε
αυτή τη μελέτη η πολυμικροβιακή ανάπτυξη ήταν
συχνότερη (δύο φορές πιο συχνή) από τα μονοκαλ-
λιεργήματα των μυκήτων, αν και στη δική μας μελέτη

το ποσοστό τους ήταν πολύ χαμηλό (μόνο σε ένα
κλινικό δείγμα απομονώθηκαν μύκητες σε αποκλειστική
ανάπτυξη). Σε μια μελέτη στην Ινδία,16 48 από τους
74 (65%) ασθενείς με ΣΔ και έλκη κάτω άκρων ανέ-
πτυξαν κάποιο είδος μύκητα, γεγονός που ερμηνεύεται
από την ύπαρξη μεγάλης έκτασης αρρύθμιστου ΣΔ
στη κοινότητα στη χώρα αυτή. Τα συχνότερα είδη
που απομονώθηκαν ήταν Candida spp., Trichosporon
spp., Trichophyton spp., Aspergillus spp., Fusarium spp.,
and Penicillium spp. Θα πρέπει, ωστόσο, να ληφθεί
υπόψιν ότι και οι δύο προαναφερόμενες μελέτες πραγ-
ματοποιήθηκαν σε ασθενείς με ΣΔ και έλκη κάτω
άκρων που είχαν μακρό χρόνο νόσησης και παρουσίας
των ελκών, καθώς και εμφάνιση αντοχής στις κλασσικές
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Διάγραμμα 1

Συχνότητα απομόνωσης ει-
δών μυκήτων (Ν=30) από
καλλιέργειες ελκών διαβη-
τικών ποδιών.

Διάγραμμα 2

Αριθμός απομονωθέντων
στελεχών Candida spp.
(Ν=27) από θετικές για μύ-
κητες καλλιέργειες ελκών
διαβητικών ποδιών.



θεραπευτικές στρατηγικές. Στη μελέτη μας δεν υπήρξε
προηγούμενη επιλογή ασθενών και πραγματοποιήθηκε
η διερεύνηση των κλινικών χαρακτηριστικών τους.
Ακόμα υψηλότερο ποσοστό (70,6%) απομόνωσης μυ-
κήτων παρατηρήθηκε σε μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο
και αφορούσε σε χρόνια έλκη κάτω άκρων ασθενών
με ΣΔ με δυσκολία επούλωσης και υπό μακροχρόνια
ευρέως φάσματος αντιμικροβιακή θεραπεία.17 Χαρα-
κτηριστικά σε όλες αυτές τις καλλιέργειες η ανάπτυξη
ήταν πολυμικροβιακή, αφού μαζί με τους μύκητες
συνυπήρχαν συνηθέστερα εντεροβακτηριακά, στα-
φυλόκοκκοι, εντερόκοκκοι και ψευδομονάδα. Σε άλλες
μελέτες στην Ινδία, το ποσοστό απομόνωσης μυκήτων
σε καλλιέργειες ελκών διαβητικών ποδιών κυμαίνεται
από 17,5% έως και 27,2%.18,19,20 Τέλος, σε μια ακόμα
μελέτη στο Ιράν, το αναφερόμενο ποσοστό ήταν
19,1%.21

Στη μελέτη μας το επικρατέστερο είδος μύκητα
ήταν η C. albicans (36,7%), όμως συνολικά τα διάφορα
είδη Candida non-albicans εμφάνισαν το μεγαλύτερο
ποσοστό (53,3%). Πράγματι, στις περισσότερες μελέ-
τες που έχουν δημοσιευθεί οι Candida non-albicans
εμφανίζουν τη συχνότερη απομόνωση στα έλκη δια-
βητικών ποδιών, ωστόσο τα είδη που επικρατούν δια-
φέρουν.15,16,17,18,19,20,21,22 Τα ποσοστά απομόνωσης των
C. albicans ποικίλει από 12,73% έως και 88,8% και σε
ορισμένες από αυτές τα είδη C. parapsilosis είναι τα
επικρατέστερα στο σύνολο, και σε άλλες –όπως και
στη μελέτη μας– μόνο ανάμεσα στις Candida non-al-
bicans. Επίσης, έχει αναφερθεί και η απομόνωση C. tro-
picalis σε ποσοστά που επικρατούν είτε στο σύνολο23

είτε ανάμεσα στις Candida non-albicans.16

Από τα άλλα είδη ζυμομυκήτων, έχει αναφερθεί η
απομόνωση κυρίως Trichosporon spp. –όπως και στη
μελέτη μας– και Malassezia spp.16,17,21 Όσον αφορά
στους υφομύκητες, στη μελέτη μας απομονώθηκε σε
ένα δείγμα Fusarium spp. (μαζί με ζυμομύκητα), με τα
είδη υφομυκήτων που απομονώνονται σε άλλες μελέ-
τες να ποικίλουν και να περιλαμβάνουν τα Fusarium
spp, Penicillium spp, Basidiobolus spp, Aspergillus spp.
κ.α.17,20,21 Σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις η απο-
μόνωση τους έγινε με ταυτόχρονη παρουσία κάποιου
στελέχους ζυμομύκητα στο καλλιέργημα. Για αυτό το
λόγο υφομύκητες θα πρέπει να αναζητούνται ακόμα
και σε καλλιεργήματα ελκών διαβητικών ποδιών που
ήδη έχουν αναπτύξει ζυμομύκητες.

Γενικά, η επίπτωση του διαβητικού ποδιού αυξάνε-
ται με την ηλικία.24,25 Στη μελέτη μας η μέση ηλικία των
ασθενών με έλκος διαβητικού ποδιού και απομόνωση
μυκήτων ευρίσκεται στην 6η και 7η δεκαετία της
ζωής. Οι περισσότεροι ήταν άνδρες, γεγονός που πα-
ρατηρείται σε πολλές μελέτες, καθώς θα μπορούσε να
υποθέσει κανείς ότι αυτοί ευρίσκονται σε αυξημένο
κίνδυνο τραυματισμού του κάτω άκρου.18,19,26,27

Η μεγάλη ηλικία των ασθενών συνάδει και με τον
κύριο παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση έλκους
διαβητικού ποδιού που είναι η μακρά διάρκεια του
ΣΔ.28 Στη μελέτη μας οι ασθενείς με μύκητες στα έλκη
των διαβητικών ποδιών εμφάνισαν μεγάλη διάρκεια
ΣΔ, που κατά μέσο όρο ξεπερνά τα 17 έτη. Μελέτες
έχουν αναφέρει πως οι μακροχρόνιες επιπτώσεις του
ΣΔ εμφανίζονται κυρίως μετά τα 5 – 10 έτη και ανά-
μεσα σε αυτές είναι όλοι οι επιβαρυντικοί παράγοντες
ανάπτυξης έλκους στα κάτω άκρα, όπως η περιφερική
αγγειακή νόσος και η νευροπάθεια.29 Μάλιστα η μακρά
διάρκεια του ΣΔ έχει συσχετισθεί και με την αυξημένη
πιθανότητα μη επουλωτικού έλκους διαβητικών πο-
διών και με ακρωτηριασμό κάτω άκρων.13 Ωστόσο,
στη μελέτη μας κανένας ασθενής με απομόνωση μυ-
κήτων σε έλκος κάτω άκρου δεν είχε υποβληθεί σε
ακρωτηριασμό, παρά τη μεγάλη διάρκεια του ΣΔ. 

Εκείνο που πρέπει να τονισθεί είναι ότι χρειάζεται
ενδελεχής κλινικός και απεικονιστικός έλεγχος για την
περίπτωση ύπαρξης οστεομυελίτιδας, αφού 1 στους
10 περίπου από τους ασθενείς αυτούς την εμφάνισε.
Η ύπαρξη οστεομυελίτιδας δημιουργεί έναν φαύλο
κύκλο όπου επιδεινώνεται η υπεργλυκαιμία του ασθε-
νούς και οδηγείται σε ανοσοκαταστολή. Το γεγονός
αυτό σε συνδυασμό με τη λήψη πολλαπλών αντιμι-
κροβιακών παραγόντων, ενίοτε ευρέως φάσματος,
δημιουργεί συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη μυ-
κήτων στα έλκη των διαβητικών ποδιών.13,31 Γενικά,
όμως, στη μελέτη μας η απομόνωση μυκήτων φαίνε-
ται να είναι ανεξάρτητη από την προηγηθείσα λήψη
αντιμικροβιακών παραγόντων. 

Ένα άλλο σημαντικό κλινικό χαρακτηριστικό των
ασθενών της μελέτης μας με μύκητες στα έλκη διαβη-
τικών ποδιών είναι η υψηλή τιμή Hb1Ac. Μια τιμή
Hb1Ac >7% καταδεικνύει δυσκολία στη ρύθμιση των
τιμών του σακχάρου αίματος και αυξάνει τον κίνδυνο
εμφάνισης των επιπλοκών του ΣΔ, ανάμεσα στις
οποίες είναι και τα έλκη των διαβητικών ποδιών. Η αρ-
ρύθμιστη υπεργλυκαιμία εξάλλου δημιουργεί συνθή-
κες ανοσοκαταστολής του ασθενούς που ευοδώνει
την ανάπτυξη μυκητικών λοιμώξεων.28,13 Ο τύπος του
ΣΔ και η αγωγή του δεν φαίνεται να παίζει κάποιο
προδιαθεσικό ρόλο, καθώς μόνο το 21,7% των ασθε-
νών με μύκητες στα έλκη των κάτω άκρων στην πα-
ραπάνω μελέτη ήταν υπό ινσουλινοθεραπεία. 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι όλα τα τραύματα του
δέρματος των ποδιών δύναται να περιλαμβάνουν διά-
φορους μικροοργανισμούς ακόμα και ζυμομύκητες,
που το αποικίζουν.19 Σε περίπτωση διάγνωσης έλκους
διαβητικού ποδιού με βάση κυρίως την κλινική εικόνα
η διαχείριση του δύναται να περιλαμβάνει –εκτός από
την αντιμικροβιακή αγωγή και τον χειρουργικό καθα-
ρισμό– και αντιμυκητικά σε περίπτωση απομόνωσης
μυκήτων στο καλλιέργημα και σύμφωνα με τον έλεγχο
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ευαισθησίας τους σε αυτά. Εφόσον υπάρχουν και ανά-
λογα ιστοπαθολογικά ευρήματα τίθεται με βεβαιότητα
η διάγνωση της μυκητικής λοίμωξης.13,31,32 Απαιτούνται
περισσότερες προοπτικές μελέτες, με ικανό μέγεθος

δείγματος ασθενών με μυκητικά έλκη διαβητικών πο-
διών και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την εξα-
γωγή ασφαλών και πληρέστερων συμπερασμάτων.
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ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΥΚΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΠΟΔΙΑ

Study of fungal isolation in diabetic foot ulcers

Ioannis Daniil1, Athanasia Papazafiropoulou2, Vasiliki Mamali1, Elias Georgopoulos2, Vaia Papadouli1,
Nektaria Rekleiti1, Alexandros Kamaratos2, Olympia Zarkotou1, Stavros Antonopoulos2,
Andreas Melidonis2, Kate Themeli-Digalaki1

1Microbiology Department of “Tzaneio” General Hospital of Piraeus
2Department of Internal Medicine and Diabetes Center of “Tzaneio” General Hospital of Piraeus

Patients with diabetes mellitus (DM) and foot ulcers have an increased morbidity and mortality.
The aim of this study was to investigate the isolation of fungi in diabetic patients with foot ulcers
and furthermore epidemiological and clinical characteristics of these patients. During the period
of January 2015 - August 2019, 321 samples of foot ulcers from 185 patients with DM were cul-
tured. Fungi were isolated in 27/321 (8,4%) cultures of examined foot ulcers of 23 patients (18
males, mean age ± stable deviation: 72,1 ± 9,1 years). In only one clinical sample fungi were
isolated exclusively, while a polymicrobial growth was observed in the other cases. In total, 30
fungal strains were isolated, 29 of which were yeasts (27 Candida spp. and 2 Trichosporon spp.).
Only one culture yielded a mold (Fusarium spp.) along with Candida parapsilosis. C. albicans was
isolated in 36,7%, while in a total of 53,3% various species of Candida non-albicans were devel-
oped. Two different (both in genus and species) yeast strains (C. parapsilosis and Trichosporon
spp.) were grown in two cultures. C. albicans was the predominant species in this study. Only 4
of the 23 patients received antimicrobial therapy (clindamycin with tetracycline or quinolone)
prior to culture. In conclusion, the isolation of fungi in cultures of foot ulcers in patients with
DM is not uncommon and it is independent of previous antimicrobial administration. C. albicans
was the dominant Candida species, while in total % percentage Candida non-albicans outranked
C. albicans. Also, molds should be sought for even if yeasts are already there. Fungal foot infec-
tions in diabetic patients are associated with longer duration of DM and a high Hb1Ac, while
the main risk factors are peripheral vascular disease and neuropathy.

Key words
Fungi, Diabetes Mellitus, Diabetic Foot,
Foot Ulcers
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Περίληψη

Τα Desulfovibrio spp αποτελούν Gram αρνητικά, αναερόβια βακτηρίδια που βρίσκονται σε
αφθονία τόσο στο περιβάλλον όσο και στο γαστρεντερικό σωλήνα ανθρώπων και ζώων απο-
τελώντας μέλη της φυσιολογικής τους χλωρίδας. Η αναγνώριση και ταυτοποίηση των συγκε-
κριμένων βακτηριδίων είναι ιδιαιτέρως δυσχερής γεγονός που αποτελεί πρόκληση για το
μικροβιολογικό εργαστήριο. Η περίπτωση που παρουσιάζεται αφορά ένα περιστατικό βακτη-
ριαιμίας από Desulfovibrio desulfuricans σε ανοσοκατασταλμένο ασθενή.
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Εισαγωγή

Τα Desulfovibrio spp. αποτελούν μια ετερογενή ομάδα
Gram-αρνητικών, κινητών, αναερόβιων βακτηριδίων
που απαριθμεί περισσότερα από 30 είδη. Βρίσκονται
σε αφθονία στο περιβάλλον και το γαστρεντερικό σω-
λήνα διάφορων ζώων όπως των προβάτων, των σκύ-
λων, των γουρουνιών, των κουναβιών, των χάμστερ
αλλά και του ανθρώπου. Στον άνθρωπο τις περισσό-
τερες φορές δεν ευθύνονται για λοιμώξεις, αποτελούν
όμως ευκαιριακά παθογόνα ικανά να προκαλέσουν
βακτηριαιμία και ενδοκοιλιακές φλεγμονές κυρίως
αποστήματα και χολοκυστίτιδα. Εκτός από το γα-
στρεντερικό σωλήνα έχουν επίσης απομονωθεί και
από τον γυναικείο κόλπο ως μέλη της φυσιολογικής
χλωρίδας. Τα είδη των Desulfovibrio spp. που ενοχο-
ποιούνται για λοιμώξεις στον άνθρωπο είναι: το De-
sulfovibrio desulfuricans, το Desulfovibrio piger, το
Desulfovibrio fairfieldensis, και το Desulfovibrio vulgaris.
Εργαστηριακά η απομόνωση και ταυτοποίηση τους
είναι δύσκολη διότι χαρακτηρίζονται από βραδεία
ανάπτυξη η οποία κυμαίνεται από 3 ως 7 ημέρες με
αποτέλεσμα συχνά να υποδιαγιγνώσκονται.1-3 Στην
παρούσα μελέτη περιγράφεται περίπτωση βακτηρι-
αιμίας από Desulfovibrio desulfuricans σε ανοσοκατα-
σταλμένο ασθενή και εξ όσων γνωρίζουμε αποτελεί
την πρώτη δημοσιευμένη περίπτωση στην Ελλάδα
μέχρι σήμερα.

Περιγραφή περίπτωσης

Άνδρας 72 ετών, μη καπνιστής, προσήλθε τον Αύγου-
στο του 2019 στο τμήμα επειγόντων περιστατικών
(ΤΕΠ) του νοσοκομείου μας με αναφερόμενο αίσθημα
κακουχίας, κεφαλαλγία και εμπύρετο με ρίγος από
24ωρου. Από το ατομικό αναμνηστικό του ασθενούς,
αναφέρονταν αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου με
συνοδές ηπατικές μεταστάσεις, διαγνωσμένο το 2017,
για το οποίο έλαβε χημειοθεραπεία. Το 2018 ο ασθε-
νής υπεβλήθη σε μερική ηπατεκτομή, ενώ τον Μάιο
του 2019 σε κολεκτομή. Λόγω του υποκείμενου νο-
σήματος και συγκεκριμένα για την πρόληψη της ηπα-
τικής εγκεφαλοπάθειας ο ασθενής λάμβανε καθημε-
ρινά λακτουλόζη, ώστε να έχει αυξημένο αριθμό
κενώσεων. Λίγες ημέρες μετά το τελευταίο χειρουργείο
παρουσίασε εμπύρετο ως 39°C, εισήχθη σε ιδιωτικό
θεραπευτήριο όπου ελήφθησαν αιμοκαλλιέργειες οι
οποίες ήταν αρνητικές, ενώ και τον Ιούλιο του ίδιου
έτους, σε νέα νοσηλεία λόγω εμπύρετου οι αιμοκαλ-
λιέργειες ήταν πάλι αρνητικές. Ο ασθενής εξήλθε μετά
από βραχεία νοσηλεία και εμπειρική χορήγηση αντι-
βιοτικών απύρετος. 

Από την κλινική εξέταση στο τμήμα επειγόντων πε-

ριστατικών του νοσοκομείου μας  διαπιστώθηκε ότι ο
ασθενής ήταν αιμοδυναμικά σταθερός, με θερμοκρα-
σία 38°C, και χωρίς άλλα παθολογικά ευρήματα. Δεν
ανέφερε βήχα, θωρακικό ή κοιλιακό άλγος, ή εμέτους.
Ο εργαστηριακός έλεγχος κατά την εισαγωγή ανέδειξε
WBC: 11.420/μL, ουδετερόφιλα: 89%, HCT: 31,2%, PLT:
139.000/μL και CRP:15mg/L. Ο ασθενής εισήχθη στην
Παθολογική κλινική και του χορηγήθηκε εμπειρικά αν-
τιβιοτική αγωγή, συγκεκριμένα ερταπενέμη (1 gr) σε
εφάπαξ δόση. Ελήφθη ζεύγος αιμοκαλλιεργειών (το
οποίο επωάστηκε σε φιάλες Βactec 9240) και μετά
από 72 ώρες επώασης θετικοποιήθηκε η αναερόβια
φιάλη. Με βάση την πληροφορία για τη θετικοποίηση
της αναερόβιας φιάλης, η αγωγή τροποποιήθηκε σε
μετρονιδαζόλη 500 mg τρεις φορές την ημέρα και πι-
περακιλλίνη-ταζομπακτάμη επίσης τρεις φορές ημε-
ρησίως εν αναμονή του αποτελέσματος. 

Στη χρώση Gram παρατηρήθηκαν Gram-αρνητικά,
κομματοειδή βακτηρίδια, με μορφολογία Campylo-
bacter spp, με τη διαφορά ότι σε κάποια σημεία εμφά-
νιζαν σπειροειδή μορφολογία (εικόνα 1), ενώ στο
νωπό παρασκεύασμα παρατηρήθηκε κινητό βακτη-
ρίδιο. Το περιεχόμενο της φιάλης ανακαλλιεργήθηκε
σε σοκολατόχρωμο άγαρ το οποίο επωάστηκε στους
37°C σε ατμόσφαιρα 6% CO2 καθώς και σε αιματούχο
άγαρ το οποίο επωάστηκε αεροβίως στους 37°C.
Τέλος, ανακαλλιεργήθηκε σε αιματούχο αναερόβιο
άγαρ (Schaedler Agar) το οποίο επωάστηκε αναερο-
βίως στους 37οC. Μετά από τρία 24ωρα, στο υλικό
που επωάστηκε αναεροβίως παρατηρήθηκαν μικρές,
γκριζωπές, γυαλιστερές, μη αιμολυτικές αποικίες (ει-
κόνα 2) που εμφάνιζαν ζώνη αναστολής γύρω από το
δισκίο της μετρονιδαζόλης. Το βακτηρίδιο ήταν κατα-
λάση, οξειδάση και ινδόλη αρνητικό, ενώ η ευαισθη-
σία στα αντιβιοτικά καθορίστηκε με την μέθοδο των
κλιμακωτών αραιώσεων σε αιματούχο αναερόβιο
άγαρ (e-test) σε αναερόβιες συνθήκες. (Πίνακας 1)

Η ταυτοποίηση του βακτηριδίου δεν κατέστη δυ-
νατή με το ταυτοποιητικό σύστημα Vitek II (Biomeri-
eux), ούτε με τη χρήση άλλων  συστημάτων (Crystal
αναεροβίων). Η ταυτοποίηση του μικροοργανισμού
ως Desulfovibrio desulfuricans πραγματοποιήθηκε με
τη μέθοδο φασματομετρίας μάζας (MALDI-TOF MS).

Συζήτηση

Τα Desulfovibrio spp. δεν αποτελούν σύνηθες αίτιο βα-
κτηριαιμίας για αυτό και τα περιστατικά που περιγρά-
φονται στη βιβλιογραφία είναι λίγα. Εξ όσων
γνωρίζουμε, αναφέρονται 15 περιστατικά βακτηριαι-
μίας από D. desulfuricans. Το D. fairfieldensis φαίνεται
να διαθέτει μεγαλύτερη παθογονικότητα και λοιμο-
γόνο δράση, προκαλώντας περισσότερες λοιμώξεις
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                                                                 MICs                     

Amoxicillin/Clavulanate                        0.064                     E

Meropenem                                             1                            E

Moxifloxacin                                           0.5                         E

Metronidazole                                         0.047                     E

MICs με τη μέθοδο των κλιμακωτών αραιώσεων (e-test).Πίνακας 1

Εικόνα 1 Gram χρώση, Gram (-) κομματοειδές βακτηρίδιο.

Εικόνα 2 Μορφολογία αποικιών και παραγωγή H2S σε αναερόβιες συνθήκες.



συγκριτικά με τα υπόλοιπα είδη τα οποία αποτελούν
μάλλον ευκαιριακά παθογόνα.4 Οι μικροοργανισμοί
αυτοί, καθώς αποτελούν μέλη της χλωρίδας του γα-
στρεντερικού, εισβάλλουν στην κυκλοφορία του αί-
ματος από περιοχές του εντέρου που φλεγμαίνουν ή
έχουν τραυματιστεί. Σε επεισόδια διάρροιας λόγω δια-
ταραχής της ακεραιότητας του εντερικού επιθηλίου
γίνεται πιθανώς μεταφορά του βακτηριδίου από το
έντερο στην κυκλοφορία, με συνέπεια την πρόκληση
βακτηριαιμίας. 

Οι πάσχοντες είναι συνήθως ηλικιωμένοι άνδρες,
οι οποίοι έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημα του γα-
στρεντερικού, ενώ η λήψη αντιβιοτικών που διατα-
ράσσουν τη χλωρίδα του εντέρου αποτελεί επιπρό-
σθετο επιβαρυντικό παράγοντα. Αξίζει να αναφερθεί
ότι ενώ η κλινική εικόνα μπορεί να ποικίλλει τα συμ-
πτώματα από τo γαστρεντερικό (κοιλιακό άλγος, διάρ-
ροια) είναι σχεδόν πάντα παρόντα. Τα αναφερόμενα
στη βιβλιογραφία περιστατικά βακτηριαιμίας από D.
desulfuricans αφορούν, πλην ενός,5 άτομα άνω των
60 ετών και στις μισές περίπου περιπτώσεις προηγή-
θηκαν της βακτηριαιμίας επεισόδια διάρροιας. Τέλος
είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η έκβαση είναι συ-
νήθως καλή, ενώ μόνο σε δύο περιπτώσεις η βακτη-
ριαιμία ήταν πολυμικροβιακή με δυσμενή εξέλιξη.2,6-8

Η βραδεία ανάπτυξη των Desulfovibrio spp., που κυ-
μαίνεται από τρεις ως επτά ημέρες, κάνει επιτακτική
την ανάγκη επώασης των αιμοκαλλιεργειών για του-
λάχιστον πέντε ημέρες προκειμένου να μη διαφεύ-
γουν της διάγνωσης.2 Η ταυτοποίηση του βακτηριδίου
δεν είναι δυνατή με τα συνηθισμένα ταυτοποιητικά
συστήματα και πιθανόν αυτή να είναι η αιτία του μι-
κρού αριθμού των περιστατικών που καταγράφονται
στη βιβλιογραφία. 

Όσον αφορά την θεραπεία, η καταλληλότερη αντι-
μικροβιακή αγωγή είναι ακόμη υπό διερεύνηση. Έχουν
χρησιμοποιηθεί ποικίλοι αντιμικροβιακοί παράγοντες
όπως η μετρονιδαζόλη, η δοξυκυκλίνη, η κεφτριαξόνη,
η σιπροφλοξασίνη, η αμπικιλλίνη, η μεροπενέμη, η
χλωραμφενικόλη, η κλινδαμυκίνη και η αμπικιλλίνη-
σουλμπακτάμη. Τα στελέχη που έχουν μελετηθεί
φαίνεται ότι έχουν ευαισθησία, με χαμηλές  MICs στη
μεροπενέμη, στη μετρονιδαζόλη, στη χλωραμφενικόλη,
στην κλινδαμυκίνη, καθώς και στο συνδυασμό αμπι-
κιλλίνης-σουλμπακτάμης. Μερικά στελέχη δίνουν θετική
τη δοκιμασία νιτροσεφίνης, που υποδηλώνει ότι πιθανόν
να παράγεται τάξης Α, β-λακταμάση ή ακόμη ότι
πιθανόν υπάρχει και επιπρόσθετος μηχανισμός β-λα-
κταμάσης. Καταλήγοντας, η μετρονιδαζόλη, η κλινδα-
μυκίνη, η χλωραμφενικόλη και η μεροπενέμη αποτελούν
ασφαλή θεραπευτική επιλογή, ενώ λιγότερο αποτελε-
σματική φαίνεται να είναι η χρήση της κεφοξιτίνης,
της πιπερακιλλίνης, καθώς και του συνδυασμού της
τελευταίας με την ταζομπακτάμη.5,9 Στην περίπτωση
που περιγράφηκε ο ασθενής ανταποκρίθηκε στην αν-
τιμικροβιακή θεραπεία, απυρέτησε γρήγορα μετά την
έναρξή της και έλαβε εξιτήριο τρείς ημέρες αργότερα. 

Συμπερασματικά, οι βακτηριαιμίες από D. desulfu-
ricans δεν απαντώνται συχνά στην κλινική πράξη, κυ-
ρίως λόγω της εργαστηριακής δυσκολίας στην ταυ-
τοποίηση του βακτηριδίου. Θα πρέπει να υπάρχει
αυξημένη υποψία από τον εργαστηριακό ιατρό στις
περιπτώσεις που θετικοποιείται αναερόβια φιάλη αι-
μοκαλλιέργειας και η χρώση Gram αναδείξει Gram-
αρνητικό, σπειροειδές βακτηρίδιο. Τέλος οι σπάνιες
αυτές βακτηριαιμίες συνήθως ανταποκρίνονται στη
θεραπεία με μετρονιδαζόλη, κλινδαμυκίνη και μερο-
πενέμη, με θετική έκβαση για τον ασθενή.
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An interesting case of Desulfovibrio desulfuricans bacteraemia
in an immunocompromised patient
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Desulfovibrio spp. are Gram-negative anaerobic bacteria ubiquitously found in the environ-
ment mainly in sewage, soil and water, but also in the digestive track of humans and animals
as part of the intestinal flora. Identification of these species with conventional methods can
be troublesome difficult and challenging as well. As a result these pathogens are not com-
monly isolated by clinical samples. We report here a case of Desulfovibrio desulfuricans bac-
teraemia in an immunocompromised patient.
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Βιβλιογραφία



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 (https://acta.hms.org.gr).

Διαδικασία υποβολής προς δημοσίευση
Τα άρθρα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας στο https://acta.hms.org.gr (Υπο-
βολή Άρθρων). Χειρόγραφα που παραλαμβάνονται με
το ταχυδρομείο, ανεξάρτητα της ύπαρξης ή όχι ηλεκτρο-
νικού αρχείου, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Το υποβαλ-
λόμενο άρθρο θα πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή-
δήλωση του υπεύθυνου συγγραφέα που να βεβαιώνει
ότι όλοι οι συγγραφείς έχουν διαβάσει και συμφωνούν
με την υποβολή του χειρογράφου και ότι το άρθρο ή
ένα σημαντικό μέρος αυτού δεν έχει δημοσιευθεί ή υπο-
βληθεί 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 αποστέλλεται απαν-
τητικό ηλεκτρονικό μήνυμα στον υπεύθυνο για αλληλο-
γραφία 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
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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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With the use of a computer and word processing so-
ftware, the manuscript is typed on A4 page format (212
x 297 mm) with margins on both sides of at least 2,5 cm,
double-spaced and with continuous line numbering in
the left margin (Menu: Page Layout > Line Numbers >
Continuous).

Research papers, Short-form papers and Interesting
cases should have a common structure and include the
following sections in a single text file (word, text or
other): title page, Greek abstract with key words (for ma-
nuscripts in Greek), English abstract with key words,
main body of the text, acknowledgements, declaration
of competing interests, declaration of authorization by
the competent Bioethics Committee and/ or the Natio-
nal Organization for Medicines (for Greek authors EOF)
(when required, in accordance with current legislation,
in the case of interventionist research papers), referen-
ces, tables and image captions. Images have to be sub-
mitted in separate files, in accordance with the
instructions that follow.

The title page is the first page of the article and inclu-
des: (a) the title of the article, where no abbreviations
can be used, (b) the names of the authors (full name and
surname), (c) the laboratory or clinic and hospital or in-
stitution where the study was carried out, (d) the full ad-
dress of the author in charge of correspondence,
including a telephone and fax number and an active e-
mail address, and (e) a brief title no longer than 40 cha-
racters including spaces. All the above information
should be provided first in Greek and then in English. 

The abstract has to be between 250 and 400 words
(except for interesting cases where the abstract should
not exceed 250 words) in the Greek and English lan-
guage (for a Greek speaking article) or solely in English
(for an English speaking article) and it should be divided
into four paragraphs (Aim of the study, Materials and Me-
thodology, Results, Conclusions). Three to six key words
are listed below the abstract both in Greek and/or En-
glish (as mentioned above), which must correspond to
the international terms of Index Medicus and be attribu-
table to Greek according to ΙΑΤRΟΤΕΚ (MeSH-Hellas-Bio-
medical Terminology).

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

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

In the Results section, the results have to be mentio-

ned analytically in the form of either text or tables (as
concisely as possible, without repetitions). The results
can then be compared with the results of other studies
in the Discussion section, where the conclusions stem-
ming from these results will also be mentioned. Accor-
ding to the length of the article, the Results and
Discussion sections can be merged into a single section
(Results-Discussion).

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

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

The declaration of authorization by the competent
Bioethics Committee or the National Organization for
Medicines (for Greek authors-EOF) (when required in
accordance with current legislation, e.g. for interventio-
nist research papers, research involving patients, studies
of patients-witnesses, etc.) must include the protocol
number and date of authorization. It is made clear that
no research can be published for which the authors re-
quested retroactive authorization for work that had al-
ready been carried out. Epidemiological studies, antimi-
crobial resistance control reports, comparisons between
laboratory methodologies and cases reports constitute
types of research that require no such authorization.

References follow the international Vancouver system
(Vancouver reference style). Due to the fact that the refe-
rencing of articles from their websites of origin does not
fully transfer all typefaces used (e.g. special lettering), the
authors should refer to the relevant printed text in order
to ensure proper referencing, either in printed or in 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,
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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.
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blication and printing permission, which can be found
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